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Presentació 

 

La Societat d’Història Natural de les Balears i la Universitat de les Illes Balears tenen, entre els seus objectius, 

divulgar l’estudi de les ciències naturals i des de sempre ha impulsat les iniciatives conduents a l’intercanvi de 

coneixements científics i tècnics de caire naturalístic i medi ambiental. 

 

Les Jornades, organitzades per la Societat d’Història Natural, tenen l’objectiu d’oferir un espai en el qual, 

investigadors i naturalistes de diferents àmbits, es puguin donar a conèixer les investigacions i línies de treball que tenen 

com a denominador comú les Illes Balears. D’aquesta manera, els naturalistes poden conèixer quins treballs es fan en 

altres camps diferents als seus. Cal remarcar que els aspectes ambientals són especialment sensibles a la integració dels 

coneixements d’àmbits aparentment distants. Les Jornades serveixen per exposar les troballes i investigacions 

naturalístiques d’aquests darrers anys, divulgar les activitats al públic en general, d’estímul per a l’intercanvi 

d’experiències i per aportar informació sobre temes relacionats amb el medi ambient. 

 

Novament, des de la Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història Natural de les Balears hem emprès 

l’aventura de l’organització de les VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Recordar que la primera fou a la 

UIB el 1987. Però, ja han passat 4 anys des de les darreres i amb el mateix entusiasme i il.lusió hem reprès aquest repte. 

Aquestes jornades són un punt de trobada, de transferència de coneixements dels que treballen en temes de Medi 

Ambient de les Illes Balears en un sentit ampli, són unes jornades interdisciplinars en la que geòlegs, geògrafs, biòlegs 

marins, zoòlegs, botànics, ecòlegs, genètics, historiadors de la ciència, conservadors de col.leccions 

científiques,...donaran a conèixer i compartiran les seves experiències.  Aquests dies de celebració de les jornades seran 

uns moments de discussió i de reflexió sobre la problemàtica ambiental, les espècies invasores, els plàstics a la mar, la 

geo-biodiversitat,.. 

 

Per primera vegada s’anirà a l’illa de Formentera, doncs allà també se desenvolupen treballs que han estat presentats 

a les Jornades. Se fan seguiments de distintes espècies, i un equip de biòlegs, geògrafs i geòlegs treballen la 

sedimentologia del Pleistocè (el Quanternari) de l’illa. A més volem dur el conjunt de conferències que s’han preparat 

amb motiu de les Jornades i que també se faran a altres illes. Hem d’agrair l’esforç per estar amb nosaltres als Drs. F. 

Xavier Niell, Emma Cebrian, Ana Sanz-Aguilar, Xisco Gràcia i Laura del Valle. 

 

Novament, en un intent d’estimular als joves investigadors, hi ha unes 25 comunicacions que opten al premi 

BIODIBAL de millor comunicació presentada a les Jornades per un estudiant. 

 

L’èxit de les Jornades radica en la volutat de participació dels científics de les Balears. En aquesta ocasió s’han 

presentat 167 comunicacions, i la sessió amb una major participació ha estat la d’ecosistemes i recursos marins amb 77 

contribucions, seguida de Ciències de la Terra (30), Botànica i ecologia terrestre (24), Zoologia i ecologia terrestre (17), 

Història de la ciència i col.leccions científiques (9), Gestió Ambiental (8) i finalment Educació Ambiental (2). La vida 

també compta amb espècies terrestres cultivades que tenen un interès especial per a l’alimentació dels humans, i alguns 

treballs també fan referència a conèixer i conservar varietats d’espècies vegetals, un patrimoni genètic que cal conservar 

i que tenim en el nostre entorn amb un cert valor comercial. 

 

Els autors que participen en aquestes comunicacions han estat 384. La majoria de les persones que treballen en Medi 

Ambient a les Illes Balears participen activament en aquestes jornades. A aquesta xifra, s’hauria d’afegir a totes 

aquelles persones que s’han inscrit per conèixer el que se fa, avui per avui, en temes de medi ambient. Comentar que 

per primera vegada participa una alumna de batxillerat que, estimulada pels seus professors, ha volgut també participar 

en una de les comunicacions presentades.  

 

Hem d’agrair el suport de distintes institucions que han fet possible la realització d’aquestes Jornades, primer de tot 

a la Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història Natural de les Balears. Les VIII Jornades de Medi ambient no 

haguessin estat possibles sense l’ajut de Red Eléctrica, la Fundació Marilles, el Consell Insular de Menorca (CIMe) 

Agència Menorca Reserva de la Biosfera, a l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), el Consell de Mallorca (Departament 

de Sostenibilitat i Medi Ambient), el Consell d’Eivissa, el Consell Insular de Formentera, la Fundació Baleària i al 

Centre Oceanogràfic de Baleaers (CSIC-COB-IEO). A totes ells, moltes gràcies per la seva inestimable col.laboració. 

 

Comitè organitzador de les VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-2023). 

 

Guillem X. Pons, Laura del Valle, Miguel McMinn, Samuel Pinya i Damià Vicens (editors) 

Societat d’Història Natural de les Baleas i Universitat de les Illes Balears 

Palma, 17 d’octubre de 2022 
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La diversitat, com es calcula, té un abast conceptual limitat 
                 

Diversity, as it is usually calculated, has a limited conceptual scope 
                                                          

F. Xavier NIELL 
19 Carrer Pere Caffaro 13. 07004 Ciutat de Mallorca. fxn@uma.es 
 

Resum: Es presenta una valoració crítica dels índexs de diversitat, emfatitzant-ne la dubtosa validesa com a mesuradors 

d'estructura. Es demostra la seva manca d'especificitat i es discuteixen algunes males pràctiques freqüents en la seva 

aplicació i interpretació. Tal com els mesurem, se'n descarta l'ús com a estimadors d'organització, estructura i funció, i 

complexitat d'una manera unívoca. Es discuteixen paradoxes diverses en la composició de les estructures i la diversitat 

dels ecosistemes. Després d'una anàlisi històrica del concepte de diversitat se suggereix l'aplicació de la termodinàmica 

i l'estudi de les interrelacions inter i intraespecífiques. en el marc de la teoria de l'estabilitat dels ecosistemes. La 

diversitat es considera un descriptor dels sistemes que no s'ha de barrejar amb altres variables més acurades per 

expressar la dinàmica dels ecosistemes. 

Paraules clau: Diversitat, estructura, relacions interindividuals, complexitat, estabilitat 

 

Abstract: A critical appraisal of the diversity values is focussed, emphasizing the lack of validity of them as structure 

and complexity descriptors. Their values, as they are calculated nowadays, are not sensitive to composition changes. 

There are discussed some common "bad practices" in the application and interpretation of them, and they are discarded 

as univocal estimators of organization, structure and function, and complexity.  Several ambiguities and paradoxes in 

the composition of the structures and the diversity of ecosystems are presented from mind experiments comparing the 

language structure with natural collectives. After a historical analysis of the concept of diversity, the application of 

thermodynamics and the study of inter and intraspecific interrelationships are suggested within the framework of the 

Stability Theory of the Ecosystems. Diversity is considered an obsolete descriptor that does not have the same 

robustness as other variables more accurate in order to express the structure and dynamics of the ecosystems have 

Keywords: diversity, estructure, complexity, interindividual relations, stability. 

 

QUÈ ÉS LA DIVERSITAT? 

 

Hom és conscient que les coses són diferents les unes de les altres. Aquest és el principi de la diversitat, 

estrictament, vol dir que la vida no es repeteix, així la probabilitat que dues coses vives siguin exactament iguals és tan 

baixa, que excepte per causes excepcionals, que no és el cas esmentar, es pot dir que no hi ha dos éssers vius 

exactament iguals. 

L'experiència de l'observació biològica dona suport decididament a aquesta visió. Tanmateix, el que som capaços 

d'avaluar són les diferències entre coses i podem percebre què és el que tenen en comú i el que les distingeix. El primer 

pas del coneixement de la Natura, és la distinció de les coses que componen els Sistemes Naturals anomenades entitats. 

D'aquesta manera es poden establir categories d'organismes (com són les espècies) i també podem agrupar els 

efectius de les espècies en classes o categories establertes amb criteris de similitud variats.  Normalment, es pretén 

classificar-los segons un Codi, qualssevol que sia. Una visió del que existeix, ens permet observar que les diferents 

entitats hi són presents amb diferent abundància. 

La diversitat de qualsevol d’aquests conjunts considera a la vegada, el nombre d’entitats del conjunt i l'abundància 

de cadascuna. 

La primera és la riquesa d’entitats i la segona l’equitativitat. I només si es té això es defineix la diversitat. 

 

MOLTS CONJUNTS DE COSES molt dispars ES PODEN ESTUDIAR AMB LA MATEIXA METODOLOGÍA 

 

El raonament que seguim està inspirat en l’experiència que l’autor té en l'estudi dels conjunts d’éssers vius. Molts 

d’altres conjunts són també susceptibles d’esser tractats de la mateixa manera i llurs diversitats són calculables 

homològicament a com s'ha fet, i encara es fa en els sistemes naturals, o en teoria de comunicacions (Margalef, 1957). 

Entre els conjunts de coses que permeten ser estudiades d'aquesta perspectiva, en citaré només alguns: els triplets de 

bases nuclears de l'ADN i de l'ARN, el conjunt d'aminoàcids en un proteïnoma determinat, les substàncies o enzims que 

participen en processos metabòlics  hi hauria molts més exemples que són a la literatura (Margalef, 1957) o encara no. 

Lluny dels conjunts biològics i hi ha una clara homologia conceptual amb la diversitat de les coses citades i la de les 

paraules en una llengua, o amb molts altres col·lectius classificables amb qualsevol criteri. 

El comportament de tots aquests conjunts compostos per entitats o categories de diferent abundància, s'estudia de 

manera formal per Ashby (1957) amb el desenvolupament, i Margalef (1957) amb l'aplicació als col·lectius naturals, de 

la Teoria de la Informació. Goso dir que l'aportació esmentada d'en Ramon Margalef constituí el principi d’una 
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revolució científica a l'estudi dels col·lectius d’essers vius. 

És convenient acceptar la inclusió de tots els conjunts esmentats i d'altres similars com a tractables des d’una 

perspectiva de metodologia estrictament homòloga. 

 

LA HISTÒRIA CONCEPTUAL DE LA DIVERSITAT 

 

El concepte de diversitat és posterior a l'estudi de les distribucions d'organismes en espècies (efectius en entitats). 

L'interès dels naturalistes de principis i mitjans del segle passat fou la formulació de funcions matemàtiques que 

prediguessin l'abundància de les entitats segons el rang d'abundància dintre el conjunt dels col·lectius formats per 

diverses entitats. Com s'indica en la figura 1, les funcions tenen diferents formes , es pot generalitzar, però, quina forma 

tindria més o menys diversitat: si la funció té un pendent gran, el sistema que descriu és dominat per una o dues 

espècies, i és poc divers. Al contrari, si l’abundància d’efectius de les entitats és similar, cal esperar un conjunt divers, 

on la probabilitat de què un efectiu pertanyi a qualsevol espècie sia quasi igual per a totes les entitats del col·lectiu. 

A més a més de qualsevol funció abundància - rang (figura 1) podem afirmar que es coneix el valor de diversitat 

màxima que s'obtendria quan totes les entitats foren igualment abundants i el mínim, que val 0, quan només hi hagués 

una sola espècie. 

Els autors històrics, excepte Preston (1948), treballaren amb aquestes coordinades i amb aquestes funcions sense 

invocar mai, el concepte de diversitat. El concepte de diversitat és clar, a banda tenim un model gràfic per a especular. 

Tot això no és subjectiu i ben mirat no és poc. Són un concepte i una funció que permeten començar a pensar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 La distribució hipotética de les abundàncies en funció del rang de les espècies ordenades per abundància és 

una eina que ha suportat les elucubracions dels ecòlegs de la primera part del passat segle. Perquè sigui correcte 

aplicar els índexs corresponents a cada distribució, cal ajustar les dades obtingudes amb les generatrius de 

probabilitat de cada distribució teòrica triada i comprovar que no hi ha diferències significatives amb la que ofereixen 

les distribucions de les dades reals. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

QUÈ ENS MANCA AFEGIR? 

 

Manca mesurar la diversitat i fer-ho no serà un problema senzill. Si únicament considerem el model abundància-

rang, el pendent de la funció seria una bona estimació inversa del valor de diversitat. Aquesta aproximació és 

interessant, no és contrastable, ja que el pendent de la funció pot canviar en diferents trams d'existència 

Els primitius estudiosos no tenien interès per mesurar diversitat, foren altres autors posteriors estudiant els models 

inicials a la darreria del segle passat, els que triaren els paràmetres del model que variassin correlativament amb la 

diversitat apreciada visualment. 
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Per al contrari, Shannon i Wiever (1963) feren estudis d’informació de col·lectius com els que hem descrit i basaren 

la mesura de la diversitat en la suma de les informacions d'acord amb la probabilitat d'abundància de cada espècie. 

Sorgeix així una segona funció d’interès, aquesta de Shannon i Wiever (Shannon des d'ara) en què la informació que 

dóna cada espècie és Ii=pi log2 pi, on pi és la probabilitat de trobar una unitat d’una entitat qualsevol. 

 La suma de les informacions dóna el valor de la diversitat de la mostra o del col·lectiu, per àmplia que sigui la 

mostra d’estudi independentment de la relació abundància-rang. 

La funció de Shannon és una funció parabòlica que no té res a veure amb la funció normal (Fig. 2). Observar-la en 

detall suscita preguntes com: 1) Què dona més informació sobre un col·lectiu una espècie rara o una molt abundant?, 2) 

Quina és la probabilitat de l’espècie que retria el màxim d’informació? 3) Com creix la diversitat amb el nombre 

d’entitats del col·lectiu? La funció de Shannon s'ha fet servir sense pensar. Aquesta inèrcia és molt poc recomanable i és 

font de molts errors d’interpretació. 

La representació gràfica  de la funció de Shannon és a la Fig. 2 (Margalef, 1974). El màxim d’informació d'una 

espècie o entitat correspon a una probabilitat de trobada entre 0,339 i 0,347 (0,34 per abreujar) que forneix una 

informació màxima de 0,53 bits. 

La contemplació de la funció de Shannon ens diu que les espècies rares que tenen probabilitats de trobada baixes 

0,20, per exemple, subministren més informació que les que són a la part simètrica de la paràbola, on hi ha els valors 

alts de probabilitat, per exemple pi=0,80 ret només 0,20 mentre que  les de pi = 0,20 reten 0,36 bits. No cal interpretar 

res, definitivament les espècies rares donen més informació que les més abundants, el que és un punt de partida per 

pensar el que val la informació de cada espècie associada amb la seva probabilitat. 

 

 

FIGURA 2. Informació en funció de la probabilitat de trobar un event qualsevol. La paràbola no és normal, té un 

màxim a 0,3349 de probabilitat que correspon a 0,53 d’informació. El pendent a baixes probabilitats és més fort que a 

les altes, això vol dir que la informacio de les espècies rares creix fins al màxim del que decreix des del màxim mateix i 

que les espècies rares donen més informació que les abundants. El màxim és una fase quasi plana amb valors de 0,52 a 

0,50 per a totes les espècies amb probabilitats entre 0,30 i 0,50 de probabilitat. 

 

PERQUÉ ENS DECIDIM PER L’INDEX DE SHANNON? O QUIN ES EL MILLOR INDEX DE 

DIVERSITAT? 

 

Els estudiosos que s’enfronten amb la necessitat de calcular un índex de diversitat tenen serioses dificultats per a 

triar-ne un i és molt comú el fet que n’apliquin molts, tots els que tenen a l'abast, i triïn el que els hi produeix el resultat 

més satisfactori. La satisfacció, però, per si mateixa no és una bona raó, els índexs triats són els que normalment són els 

que satisfan les hipòtesis més apriorístiques, o més ... personals. El narrat és una "mala praxi", molt freqüent, tant com 
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incorrecte. La decisió damunt quin índex de diversitat s’ha d’aplicar esdevé normalment errònia a conseqüència del 

desconeixement de les condicions generals per  aplicar qualsevol índex de diversitat. 

 Les funcions dels models «pre-shanonianes» són funcions de probabilitat generatives, les fórmules representen 

esperances de probabilitat. L'esperança dona la probabilitat de què en triar una unitat d’efectiu pertanyi a qualsevol 

espècie, el desenvolupament de les funcions és iteratiu. Això és el que en estadística tradicional es diu l'esperat i es 

contrasta amb les probabilitats associades amb les abundàncies empíriques observades en la realitat. Una prova simple 

d’estadística escolar (Chi quadrada) és suficient per a resoldre si ambdues distribucions són iguals o difereixen 

significativament. Si no es té la precaució en el compliment d’aquesta condició, el valor de l'índex trobat té un significat 

desconegut o indeterminat, però no el que pretenia tenir, el del model triat. 

Els dos índexs que es desmarquen d'aquesta condició si ne qua non són el de Shannon-Wiever i el de Brillouin, 

aquest segon és d'inspiració Boltzmaniana i segueix un model permissiu de permutacions entre entitats a l'atzar que és 

més que dubtós que es compleixi en col·lectius biològics. 

 

EL QUE NO S’HA DE FER   

 

És una pràctica comuna a l’hora d’aplicar diversos índexs de diversitat és utilitzar «el que va millor», però el que és 

necessari preguntar-se és «Quin m'és permès d'aplicar?». L'índex, entre tots ells que seria millor és el que fos més 

independent de la distribució generatriu de probabilitat d'abundàncies i aquest és el de Shannon, 

L'entusiasme d'alguns investigadors que encara no han tingut temps de reflexionar, és aplicar tots aquests índexs, 

oblidant que cada índex correspon a una hipòtesi diferent, i determinar de manera personal quin és millor, o d'altres 

vegades, amb les facilitats de càlcul de l'ordinador, correlacionar tots els índexs de totes les mostres amb totes, per 

omplir paper..., aquestes pràctiques són errònies i demostren   un desconeixement i manca d'ofici total. 

El que és més adient és triar-ne un que no estigui condicionat per cap distribució generatriu de probabilitat per 

espècie, com el de Shannon-Wiever (1963). 

 

ALTA DIVERSITAT O BAIXA DIVERSITAT. 

 

El valor dels índexs de diversitat té un límit per a cada nombre d'entitats per això no es poden comparar els valors de 

l'índex de diversitat directament sense tenir en compte les entitats que els componen. El valor màxim de diversitat d’un 

col·lectiu qualsevol és el logaritme en base dos de la riquesa d’entitats. La transformació necessària i ineludible que 

s’ha de fer amb el valor obtingut d’un índex per a comparar-lo amb el valor d’una altra mostra o col·lectiu és l'expressió 

en forma de % respecte al màxim de diversitat virtual que podria tenir el col·lectiu cas de què amb les entitats  trobades 

a la realitat hi hagués una equitativitat màxima o sigui que totes les entitats o espècies fossin equiprobables. 

Aquesta diversitat relativa és el valor comparable, i no el que donen directament els índexs. Així en una mostra de 

dues espècies la diversitat màxima esperada (H max=log2s) valdrà 1, i en una de quatre entitats el valor equivalent seria 

2. Suposem que les als dos col·lectius se'ls calcula respectivament la diversitat i s'assoleix 0,90 i 1,50 bits 

respectivament. La diversitat relativa per la primera seria 0,90/1= 0,9 i la de la segona seria 1,50/2,00  = 0,75. Tot i que 

la segona mostra té un índex de diversitat calculat per Shannon més gran, la diversitat que té respecte a la màxima és 

més petita, i així amb menys espècies és més diversa. Aquesta precaució no es pren gairebé mai. 

 

COMPARACIÓ DELS INDEXS DE MOSTRES 

 

Els índexs no s’han de comparar pels guarismes calculats, per a comparar dues mostres és necessari barrejar-les com 

si fossin una sola mostra, calcular-hi la diversitat i restar-la de la mitja dels valors de les dues mostres per separat, sense 

barrejar-les. El problema és que el rang en què es dispersen els valor de diversitat a la Natura és estret i els valor 

d’aquests índexs no són massa grans. Aquest índex s’ha anomenat índex d'heterogeneïtat i és útil per les anàlisis 

espacials dels «paterns» de diversitat (patrons de diversitat). 

 

QUÈ MESUREN ELS ÍNDEXS DE DIVERSITAT SUPOSAT QUE S'HAN TRIAT CORRECTAMENT? O, 

QUÈ MESURA L'ÍNDEX DE SHANNON-WIEVER? 

 

Els valors dels índexs de diversitat no expliquen com estan els sistemes, el que diuen és la informació que forneixen 

a un perceptor extern. No sabem ben bé que significa una mostra que tingui un o un parell de dècimes o centèsimes de 

bit més o menys amb respecte un altre. És indubtable que no hi ha un estat unívoc del sistema que es pugui descriure 

només amb un valor d’un índex de diversitat i d’això tracta aquest assaig damunt les ambigüitats i indeterminacions del 

significat dels valors dels índexs de diversitat. 

Passa el mateix amb altres variables usuals en Ecologia, per exemple una variable d’ús general en ecologia aquàtica, 

la concentració de clorofil·la a expressa la concentració de pigment que hi ha, però la concentració pot explicar-se de 

diverses maneres totes poc convincents perquè no existeixen referències clares i admeses de manera general. 

És clar que fins ara hem demostrat que l'índex de Shannon mesura alguna cosa relacionada amb el nombre d'entitats 
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distingides en el sistema i llur abundància, o amb la probabilitat de trobar un efectiu que pertanyi a cada entitat. És a dir, 

és una mesura de composició, però que no és específica, el que constitueix un seriós inconvenient, puix el valor de 

l'índex  depèn del nombre d'efectius de cada entitat, però no de la seva naturalesa. 

 

PARADOXA E INDETERMINACIÓ DE L’INDEX DE DIVERSITAT GEDANKEXPERIMENTEN 

 

Hem admès que tots els col·lectius, siguin del que siguin, amb la mateixa proporció en la distribució d'abundàncies 

que estiguin compostos pel mateix nombre d’entitats, que poden ser absolutament diferents, tenen la mateixa diversitat, 

sense tenir en compte quines entitats els constitueixin (Niell, 2005, 2007, 2009). 

Aquest és l'inconvenient més seriós per a determinar de manera inconfusible el paper de l'índex de diversitat en 

terminis generals. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

TAULA I. Les lletres representen entitats (espècies) diferents que a cada col.lectiu (columnes). Tenen una determinada 

abundància (nombres suposats). Tots els col.lectius presentats tenen la mateixa diversitat. 

  

                          Mostra 1           Mostra 2       Mostra3         Mostra 4             Mostra5          Mostra 6 

                           A 10                A 1                 R 1                 L 1                  A 6,5               Y 1000 

                                 B 8                 B2                  S 4                  M4                  B 24               G 800 

                                 C 4                C10                 T8                   N8                  T 52                H 400 

                                 D 2                D4                   U10                Q10                M 60               K 200 

                                 E 1                E 8                   V2                  P 2                  Z 13                J 100 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Aquesta propietat fa que sigui molt probable que es donin paradoxes i ambigüitats en diversos exemples: 

1) Un bosc eurosiberià pot tenir la mateixa diversitat que una comunitat de mol·luscs del fons marí, o que les 

espècies herbàcies d'un prat Alpí. La veritat és que la solvència d’aquest índex és decebedora (Taula I, Mostres 1, 3, 4, 

5, 6). 

2) Els valors de l'índex de Shannon també són insensibles a la biomassa, si la proporció de les espècies d'un bosc, 

que té una gran biomassa, és la mateixa que les de les entitats que componen una comunitat de líquens amb una 

biomassa escassa, la diversitat pot ser la mateixa. Aquesta segona coincidència ja és preocupant, puix que afecta d'altres 

variables dels ecosistemes que poden passar desapercebudes pels canvis de diversitat (Taula 1, Mostra 6 amb totes les 

altres). 

3) Fins i tot dins d'un mateix conjunt la diversitat pot ser igual, tot i que en una estació de l’any es presenta una 

espècie dominant i les altres tenen una abundància determinada, la proporció de la qual es manté en una altra estació 

quan una altra entitat és la que té més probabilitat de ser trobada i manté en relació amb les altres espècies conservant 

proporcions idèntiques. La conclusió és que la diversitat seria invariant encara que les composicions siguin diferents i, 

per tant, el processament de l’energia no ho sigui en absolut (Taula 1, Mostres 1 i 2 ). 

Els experiments mentals o Gedankexperimenten han suportat molts exercicis de recerca imaginativa, els que hem 

desenvolupat al paràgraf anterior són molt útils, i ens revelen que els índexs depenen més de les proporcions de les 

entitats que de la seva naturalesa. L'índex de Shannon, té una capacitat diferenciadora molt poc potent, que només 

compte propietats de les categories d’objectes de manera indeterminada. Naturalment, aquesta és una carència molt 

estimable, ja que canvis en l'estructura dels sistemes són absolutament indetectables pels índexs de diversitat en general, 

i no només pels basats en la teoria de la informació sinó que tots els altres índexs també manquen de la potència 

discriminant requerida. 

 

QUÈ ENTENEM PER ESTRUCTURA DELS SISTEMES? 

 

Amb la llista de les entitats que constitueixen els ecosistemes, no en tenim puix prou per a parlar d'estructura, ni 

amb el complement de llurs abundàncies, els complements requerits. En insistir en l'ús del terme estructura convé 

definir-lo per acotar la intenció d'aquest discurs: L’estructura és una variable dels sistemes que fa referència: 

1) Al mateix temps i en un lloc determinat,  

2) Al nombre d'entitats que es consideren objecte d’estudi,  

3) A llur abundància relativa,   

4) Al nombre de relacions efectives entre les entitats, així com  

5) A un estimador global de l'expressió de la intensitat de les relacions establertes i no establertes.  

 

Aquesta aproximació va esser proposta el 1973 per Robert May per a estudiar l’estabilitat en sistemes més o menys 

complexos simulats a l’ordinador quan  són sotmesos a pertorbacions internes i externes. 
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Ja hem definit un seguit de conceptes de com es disposen els components a diferents nivells als sistemes: 

composició, organització, connectància i estructura dels col·lectius. La complexitat s'associa amb un nivell de 

l'estructura. 

Pensem en un foli de paper, vull recordar que està compost per molècules de glucosa organitzades linealment en un 

entramat de fibres polimèriques de glucosa deshidratases i connectades fortament per nexes secundaris, de posició 

imprevisible, molt nombrosos, les fibres, sedimentades, premudes i finalment consolidades les unes amb les altres 

formen el paper, estan dispostes d’una manera que depèn del mètode de fer paper, les fibres amuntegades formen el foli, 

això és l’organització del sistema i d'aquesta organització en surt l'estructura més elemental, el foli en si. El foli de 

paper pot romandre com només un foli si no li fem res, però també pot transformar-se en un vaixell o en un ocell de 

paper, o en qualsevol «meravella» papiroflèxica, o en una paperina o fins i tot en un avió que volarà o en un cabdell de 

paper arrugat de qualsevol manera. La diversitat constitutiva continua essent la mateixa i l’organització de les fibres 

polimèriques també, l’estructura i la funció són diferents en cada cas i no depenen de la diversitat, són una altra cosa. 

La diversitat cura per la composició, però els índexs de diversitat no reflecteixen en absolut l’organització. 

Des de Gardner i Ashby (1970), May (1972; 1973; 1976a; 1976b, entre d’altres articles posteriors), Mc Naughton 

(1978) i de Margalef i Gutiérrez (1983) i Margalef (1993) no ha existit una discussió tan sols aproximada de mesura de 

l’organització dels col·lectius en el que fa l’organització i nivells més complexes d'estructura. 

Cal fer un silenci, perquè del postulat de May en farà aviat 50 anys. És que els científics no llegeixen? Es pot fer 

recerca sense tenir en compte les condicions que imposa el coneixement preexistent? O, encara pitjor, és potestatiu triar 

les condicions de coneixement que convingui i ignorara les que ens faixin nosa perquè no són fàcils de comprendre?. 

 
 INFLUÈNCIA DE L'AMBIENT DAMUNT ESTRUCTURES AMB LA MATEIXA DIVERSITAT 

 

Prenem la paraula "burro", que existeix en català, la formen quatre entitats: la "b", la "r", la "u" i la "o". La «r» és 

representada per dos efectius i les altres entitats (lletres) només per un. "Burro" simula un sistema que té una diversitat 

d'1,86 bits, la mateixa diversitat que la paraula «urrob» o «rrubo», el que ha canviat és la connectància o si es vol les 

relacions entre els components, però la diversitat és la mateixa encara que la funció i l'organització no. 

Les permutacions de les lletres de la paraula «burro» tenen totes la mateixa diversitat que «conca» o que la paraula 

«tòtil», i que «dardt» o «fttusi» o «rmfas». i podríem continuar fent combinacions i experiments mentals amb paraules 

que tenen la mateixa diversitat que «burro» i que volen dir alguna cosa o no. La funció lingüística dels canvis 

estructurals és palesa: burro té molts significats, les altres amb els mateixos elements i diferent organització cap. 

La mateixa paraula «burro» té diferents significats segons la llengua, així en català podríem dir de manera molt 

aproximada i primària, que el significat més freqüent de burro és una persona que es comporta com si fos l’animal 

al·ludit en castellà, en italià, però es refereix a la mantega i en euskera no vol dir, que sapiguem, res. 

 La funció depèn del context, de l'ambient diríem en parlar de conjunts biològics, en què una estructura es fa 

funcional i això sí que els índexs de diversitat ho ignoren, malauradament, de manera total. La versatilitat ambiental és 

absolutament més gran que la diversitat. 

Rumiem  damunt les sis afeccions de l’estructura "burro" que dona el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans, i contràriament al que es pot pensar, cap de les sis designa un mamífer de quatre potes. 

El diccionari Català-Valencià- Balear d’en Francesc de Borja Moll, dona com a primera afecció la de Quadrúpede 

del gènere (sic¡) Equus asinus i en dona 15 més, a banda, les locucions on el terme burro es fa servir són nombroses i en 

matisen el significat de les paraules acompanyants, el diccionari d’en Moll, fa, a més a més, una aportació considerable 

de dites i refranys que tenen "burro" com paraula neural, cap dels sentits de la paraula burro és igual, però la diversitat 

de les lletres components és la mateixa per demostrar que una estructura té molts significats, moltes funcions, la 

diversitat és però sempre la mateixa! 

A la natura hi trobem equivalències a la funció idiomàtica, són les forces ambientals, el context que determina la 

funció de les paraules es pot comparar a la pressió de l'ambient, pressió de selecció se’n diu, de vegades la informació 

no necessita estar determinada per a produir funcions diferents, un exemple clàssic d'això (Margafef, 1974) és l'ús dels 

cants pels ocells dels boscos tropicals que són molt diferents si determinen territorialitat (funció) són diferents. La 

funció depèn del context, de l'ambient diríem en parlar de conjunts biològics, en què una estructura es fa funcional i 

això sí que els índexs de diversitat ho ignoren, malauradament, de manera total. La versatilitat ambiental és 

absolutament més gran que la diversitat. 

El foli de paper del qual n'hem fet ús abans pot continuar essent només un foli, es pot, però, transformar-se en un 

vaixell o en un ocell de paper, en qualsevol «maravella» de papiroflèxia o en una paperina o fins i tot un avió que 

volarà, la diversitat constitutiva continua essent  la mateixa, l’estructura i la funció son diferentsi no s’hi veu una relació 

aparent. 

 

US I ABÚS DE LA DIVERSITAT AL NOSTRE ENTORN 

 

El nombre d’estudis damunt diversitat, calculada amb l’índex de Shannon, són molts, la importància que se 'ls ha 

donat als valors de diversitat és excessiva, sense cap fonament s'han pres com indicadors (sic!) de maduresa, de 
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complexitat, d’estructura i de funció. Fins i tot se n'ha fet una defensa escolàstica, a la que som molt afeccionats en 

aquesta part del món. 

 En comptes de buscar solucions als problemes que plantejava l’ús limitat dels índexs de diversitat, més enllà del 

que només són, no s’han criticat amb reflexió ni cura, ni es comenten els límits del significat que tenen, i es defensen 

sense fonaments experimentals quantitatius. 

S’ha de reconèixer que arreu del món s’han ressaltat coincidències de les diversitats altes amb les comunitats 

properes a l’Equador i baixes en allunyar se’n cap al Pols, també es veu que la diversitat aparent dels col·lectius a llocs 

contaminats es baixa i és cert que en alguns medis amb recursos limitats les comunitats són poc diverses, però d'això a 

ultrapassar que són índex que només denoten composició dels col·lectius i que no signifiquen res en termes 

d'organització i estructura hi ha una bona diferència. 

 Tan Odum com Margalef contribuïren a formular unes lleis de la successió on la diversitat creixia en el temps. Això 

és cert, però creix de manera discontínua, i al principi de la successió hi ha un màxim de diversitat (Bazzaz 1975; Niell, 

1978; Niell i Varela, 1984), a més a més a les transicions de fase (de la successió), la diversitat és alta a causa de la 

superposició de  fases consecutives (Niell i Varela, 1984). Les observacions són vagues i poques vegades hi ha 

demostracions quantitatives que recolzin les afirmacions massa freqüentment transformades en quasi dogmes.   

Tot això ve per l’efecte rupturista i innovador de l'únic Ramon Margalef (1957) qui amb una brillantíssima 

publicació titulada la "Teoria de la Informació en Ecologia", on remenava la panxa de la diversitat dels sistemes 

naturals, exposà clarament i amb lucidesa la viabilitat de l'homologia entre els sistemes naturals i els sistemes que 

contenien informació de manera general. L'efecte, per mor de l'autoritat d'en Ramon Margalef rebé suport immediat per 

part de molts científics durant molts anys i, fins i tot encara avui, amb raó o sense, amb objectius diversos, de vegades 

ignorats pels mateixos investigadors, calculàrem la diversitat de tot, sense esperit crític, qualsevol feia un nou índex de 

diversitat, que sempre es justificava com «el millor». En aquest embolic d'índexs recordo la intenció redemptora per 

part d'Hurlbert (1975) que qualifica la diversitat com "a non sense concept" i després de criticar i desautoritzar la 

validesa i tots els enfocaments que s’havien fet cara al fet que fos un índex estructural... va proposar un nou índex que 

duia el seu nom !!, que no solucionava el problema ni de lluny! Si més no, el treball d’en Hurlbert (1971), em va fer 

pensar que la diverstat i l’estructura eren coses diferents que no s'havien de mesclar. Hi vaig seguir pensant i vaig 

descobrir anys després un article d’en Manuel Velarde (1976) en un opuscle publicat per la Fundació Juan March, on es 

parlava de la substitució de fases en processos dissipatius de manera que les fases d’ordenació i estructuració estaven 

separades per fases de transició, la teoria formulada amb rigurositat es convincent i es pot aplicar a com funciona la  

succesió dels sistemes naturals com més tard vàrem demostrar Niell i Varela (1984). 

 

 

ALGUNES IDEES PER A PENSAR “ESTRUCTURALMENT” EN LA DINÁMICA DELS ECOSISTEMES 

 

Com a cloenda vull invocar les idees i el treball de Robert May que des de 1972, en un assaig experimental de 

simulació, estudià l’estabilitat de col·lectius complexos sotmesos a pertorbacions internes i externes i en suggereix un 

algoritme d’ús general per a contrastar-la. 

Comprèn que un sistema o un col·lectiu és estable si té poques variacions i no perd espècies ni efectius en haver-hi 

fluctuacions energètiques externes o internes afectant els sistemes. Dintre del manteniment de l'estabilitat s'adona que la 

complexitat té un límit, com era previsible (May, 1972), el límit de complexitat de manera clara es refereix a la 

persistència del sistema tal com és, en fer créixer la complexitat i intensificar les causes de pertorbació externa o 

interna, les comunitats per mor d'aquestes causes, cohesió del sistema. May descrivia el seu algoritme d’estabilitat dels 

col·lectius d'acord amb tres variables que ja hem anomenat: el nombre d'espècies o entitats que els formen, la 

connectància real o nombre d’interaccions intra i interespecífiques amb relació a totes les possibles, en Margalef (1993) 

les estima al voltant del 10%. cal que les matrius d’interacció tinguin molts aij que valguin 0, i així un altre utòpic que 

ens han explicat no és cert “TOT NO ESTA NECESSÀRIAMENT RELACIONAT AMB TOT”. 

Finalment, establir les relacions que hi ha entre els elements dels sistemes és difícil a la Natura, els ecosistemes no 

es mesuren com les milles d’una carretera o l’alçada d’un edifici, els aij són les interaccion entre les espècies que es 

relacionen i els "zeros" que hi ha, cal reflexionar, estic dient que si no hi ha massa relacions és millor de cara a 

l’estabilitat dels sistemes. És el que s'assegura en l'estudi de May (1972). 

Per a fer experiments mentals amb l'expressió d'en May (1972) cal tenir una estima dels valors absoluts que tenen 

els aij, aquestes relacions són indubtablement difícils de mesurar amb fiabilitat, però es pot jugar amb diferents 

nombres, pròxims a la realitat per a fer prediccions del que passaria, es tracta de simular sense por, si les espècies no 

interactuen en absolut aij=0, si dues espècies són antagòniques i les seves presències perjudicials mútuament, aij< 0, o, si 

s'afavoreix el desenvolupament amb la copresencialitat  aij>0. No és necessàriament igual aij que aji. Estem acostumats 

a pensar les relacions com que es produiexen segons es veu a les pel·lícules de dibuixos animats, a cops, i, d’acord amb 

les estimacions que s’han fet (Poole 1974; May 1976a; 1976b) no és així com són. 

Les taxes de reproducció (aii) serien una mica més grosses de r = 1, les poblacions que passen de r= 2 tenen ja 

comportament oscil·latori, lleugerament inestable i més enllà de r= 2,6 tenen comportament caòtic (May, 1976b).  Les 

taxes de competència intraespecífiques són de l’ordre de mil·lèsimes i les relacions de depredació excepcionalment són 
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més grans de 0,3, la natura no funciona a cops, funciona amb canvis moderats, els sistemes que pateixen cops d'energia 

no subsisteixen,extremar el valor ambiental d’una sola variable significa una catàstrofe i allunyar el sistema dels límits 

és causa de desastres naturals. 

 

Els resultats es poden formular en un algoritme: 

 

                                                            aij .( S.C.)1/2 <1 

 

que dona els límits de l’estabilitat computada per a molts sistemes de diferent complexitat segons May (1972). 

on S es el nombre d'entitats o espècies del col·lectiu 

C la connectància en tant per 1 

i aij es la mitja dels valors absoluts de totes les interaccions incloses aij, aji i aii, i totes les nul·les 

 

May diu que és un algoritme que s'ha de complir sempre i que si no s'acompleix se cerquin les raons del perquè, serà 

una nova línia de recerca constituïda per una nova font d'hipòtesis. 

 

 

EPÍLOG, CRITIC I CONCLUIENT 

 

Rumiar un problema amb perspectiva històrica ens indica que la ciència està poc planificada, els entusiasmes es 

produiexen puntualment i en un moment determinat es produeix una rauxa, i ningú vol esser menys que els col·legues. 

La diversitat, com es va pensar i aplicar als sistemes naturals (Ashby 1956; Margalef, 1956) va ser un concepte 

revolucionari, sense cap mena de dubte en el més estricte sentit Khuntià, fins a finals dels anys 70 va, no hi va haber-hi 

transformacions importants, i a final de la dècada dels 70 Davenport i no Wilson va llençar el concepte de biodiversitat 

(que no era més que la riquesa d’espècies aplicada eventualment a altres conjunts d’origen biològic). La dificultat del 

concepte de diversitat va fer simplificar-lo a biodiversitat, essent una llàstima perquè va ser May, qui va presentar un 

dubte fatídic que també el va reforçar, May preguntà: Quantes espècies desapareixen cada dia? Aquesta resposta no té 

resposta determinable i el Sr. Ronald Reagan i la Sra. Margaret Tatcher, que manaven a les hores, es van sentir 

inquietats. Malauradament, la inquietud va fer que la biodiversitat es convertis en “tema de moda” i en qüestió d’estat, i 

tot seguit s’en van fer ministeris i delegacions autonòmiques, provincials, comarcals i municipals i de l’associació de 

veïns. Si un problema cau en mans dels polítics acaba sense solució, mirem si no a l'eutrofització de les aigües, la sobre 

fertilització dels camps agrícoles, la creixent concentració de metalls pensants a les aigües i als sòls, l'aturada de la 

clausura de les centrals nuclears, que resulta que ara són verdes!! als microplàstics, al canvi climàtic i una llarga i 

penosa llista d'afers sense solucionar com assumptes d'estat. 

La solució científica és continuar treballant amb el cap i prospectar intercanviant mètodes de moltes disciplines. 

Sembla que els símils termodinàmics i els desenvolupaments matricials en donen de bons resultats, la potència 

econòmica que s’aboca en les metaanàlisis de dades, total per validar significativament correlacions molt dolentes es 

pot emprar en afinar d’altres mètodes no lineals, no continus, com la natura que ens expliquin realment el que passa 

satisfactòriament. 

Com diria un bon mestre: llegiu els clàssics de la Història de l'Ecologia i de la literatura també. 

Llegiu amb reflexió incorporada. 
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Resum: Repassem el coneixement obtingut durant dues dècades sobre l’evolució, impacte i ecologia de les macroalgues 

marines invasores a Balears. A partir de l’any 2000 hem participat en un gran nombre d’estudis cartogràfics i bionòmics 

de diverses reserves i LICs marins, projectes de recerca en diferents espais naturals marins de Balears i monitoratges 

llarg termini de les espècies invasores a l'arxipèlag de Cabrera i a l’illa de Menorca. Tot això ens ha permès recopilar 

informació sobre l’evolució de les macroalgues invasores a Balears, identificar quins són els principals impactes sobre 

les comunitats autòctones, i discernir quines condicions biòtiques i/o abiòtiques afecten la dispersió i distribució, 

present i futura, d'aquestes espècies. Aquesta investigació duta a terme a Balears és única i serà de referència per a 

moltes zones de la Mediterrània. 

Paraules clau: Macroalgues invasores, mar Balear.  

 

Abstract: We review the knowledge obtained during two decades on the evolution, impact and ecology of invasive 

marine macroalgae in the Balearic Islands. From the year 2000 we have participated in a large number of 

cartographic and bionomic studies in several marine reserves and Natura 2000 sites, in research projects based on 

different natural areas of the Balearic Islands and in long-term monitoring of invasive species in the archipelago of 

Cabrera and the island of Menorca. This has allowed us to collect information on the evolution of invasive macroalgae 

in the Balearic Islands, to identify the main impacts on native communities, and to discern which biotic and/or abiotic 

conditions affect the dispersion and distribution, both present and future, of these species. This research carried out in 

the Balearic Islands is unique and will be a reference for many Mediterranean areas. 

Paraules clau: Invasive macroalgae, Balearic Sea. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El mar Balear alberga un patrimoni natural excepcional i la seva conservació és una peça clau pel bon funcionament 

social, econòmic i ecològic de les Illes Balears. Amb aquest objectiu general, l’any 1999 el Govern de les Illes Balears 

impulsà la creació de vàries reserves marines que van donar lloc a l’inici de molts estudis bionòmics i cartogràfics. Ja en 

aquells estudis primerencs, una de les pertorbacions més preocupants per a la conservació dels hàbitats bentònics era 

l'existència de macroalgues invasores. Val a dir que Caulerpa taxifolia, la primera espècie que va alertar la societat 

balear sobre la problemàtica de les espècies invasores a principis dels anys 90 (Pou et al., 1993) no havia evolucionat 

com estava previst i la seva importància era del tot residual (Ballesteros, 2004). Això no obstant, les algues vermelles 

Acrothamnion preissii, Asparagopsis taxiformis i Womersleyella setacea ja estaven plenament assentades (Ferrer et al., 

1994; Ballesteros i Rodríguez-Prieto, 1996; Ballesteros et al., 1997), però vàrem assistir a la ràpida proliferació de l'alga 

verda Caulerpa cylindracea i de l'alga vermella Lophocladia lallemandii. Aquest darrer fet, va despertar l’interès de 

diferents equips d’investigació (entre ells el nostre) i vàries entitats (Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera, 

Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears, Estació Jaume Ferrer-IEO) per estudiar l’evolució, els impactes i els 

processos biològics induïts per aquestes espècies. Aquí volem fer un breu resum dels coneixements obtinguts en tots 

aquests estudis. 

 

EVOLUCIÓ RECENT DELS MACRÒFITS INVASORS A LES ILLES BALEARS. 

 

Val a dir que l’evolució de les diferents espècies invasores depèn de cada espècie en particular, de la situació 

geogràfica i dels hàbitats que considerem. No hem observat variacions significatives en la colonització i distribució 
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d'Acrothamnion preissii, Asparagopsis taxiformis i Womersleyella setacea durant els darrers 20 anys, contràriament al 

que ha passat amb Lophocladia lallemandii i Caulerpa cylindracea.  

 

Lophocladia lallemandii va ser observada per primer cop al nord de l’illa d’Eivissa l'any 1995 (Patzner, 1998) i va 

anar envaint de forma progressiva i ràpida les illes de Formentera, Cabrera, Mallorca i, finalment, la de Menorca (any 

2008). Probablement la seva elevada capacitat reproductiva i de dispersió (Cebrian i Ballesteros, 2010a, 2010b) així 

com la seva capacitat de viure com a epífita d´altres algues, li permeten ocupar grans espais sense haver de competir 

amb les espècies natives (Cebrian et al., 2018), ajudant a la seva ràpida expansió. Aquesta alga és present a totes les 

illes de l’arxipèlag, però després d’una primera onada molt agressiva amb elevadíssimes abundàncies que presentaven 

forts impactes en l'alguer de Posidonia oceanica (e.g. Ballesteros et al., 2007), però també en les comunitats 

d'invertebrats i peixos (Box et al., 2015), la seva abundància ha disminuït i s'ha tornat més fragmentada.  

 

Caulerpa cylindracea, des de la seva arribada a Mallorca (Ballesteros et al., 1998), es va expandir de forma ràpida, 

instal·lant-se entre 0 i 70 m de fondària en tot l'arxipèlag (Cebrian i Ballesteros, 2009). Tot i així no tots els hàbitats 

eren igualment vulnerables a la seva invasió sinó que l’estructura i la composició d’aquests determinava la 

vulnerabilitat i dinàmica de la invasió (veure apartat interaccions hàbitat natiu-espècies invasores). A nivell general, 

però, podem dir que la dinàmica d’invasió d’aquesta alga sempre segueix el mateix patró i que, excepte poques 

excepcions, després d’uns 4-6 anys d’expansió exponencial, aquesta arriba a una fase d’estabilització i posterior 

disminució tant en el nombre de zones on es troba present com en l’abundància que presenta.  

 

Finalment, hem d'assenyalar l'aparició recent de noves espècies introduïdes, com és el cas d’Halimeda incrassata a 

Mallorca (Alós et al., 2016), Batophora occidentalis v. largoensis a Formentera (Ballesteros, 2020), i dues espècies 

encara no identificades, una morfològicament afí a l'alga vermella Wurdermannia miniata i l'altra a l'alga verda 

Derbesia tenuissima, arreu de les illes Balears (Ballesteros et al., 2020), que ens obliguen a estar atents a la seva 

evolució. 

 

 

INTERACCIÓ HÀBITAT NATIU I MACROALGUES INVASORES. 

 

Quan pensem en les interaccions que sorgeixen quan una nova espècie arriba a un hàbitat, les primeres que ens 

venen al cap són com l’espècie introduïda pot afectar a les espècies o hàbitats natius. En aquesta direcció podem trobar 

un gran nombre de treballs on es descriuen impactes nocius, com per exemple l’impacte negatiu de W. setacea en la 

reproducció i reclutament d’invertebrats (Cebrian et al., 2012; Linares et al., 2012; de Caralt i Cebrian, 2013), la 

mortalitat de feixos de P. oceanica originat per la invasió de L. lallemandii (Ballesteros et al., 2007) o els canvis en les 

comunitats d’invertebrats després de la invasió per C. cylindracea (Box et al., 2008). Més recentment, l’interès ha virat 

cap a treballs que explorin com les comunitats natives influeixen en la invasibilitat i/o resistència a la invasió, 

mitjançant processos de competència i depredació. 

 

Competència 

Un procés que pot determinar la vulnerabilitat a la invasió d’una comunitat, és la resistència que aquesta ofereix a la 

nova espècie. Tradicionalment s’havia acceptat que una comunitat molt diversa tenia ocupats molt més nínxols 

ecològics que una comunitat més senzilla, i per tant seria capaç de competir i d’oferir més resistència a una espècie 

introduïda (Elton, 1958). Els diferents treballs realitzats a Balears ens mostren que no es pot generalitzar, i que el què 

val per una espècie o comunitat, no ha de ser forçosament vàlid per a una altra. Per exemple, estudis realitats a 

l'arxipèlag de Cabrera, ens han ensenyat que les comunitats molt diverses i ben estructurades no eviten la invasió per L. 

lallemandii. Ans al contrari, essent L. lallemandii una espècie epífita que creix a principis d’estiu i que té una mida molt 

més gran que les espècies epífites autòctones, l’heterogeneïtat d’un bosc d'algues Fucals molt ben estructurat i amb 

elevada diversitat li ofereix molts més recursos (en aquest cas substrat) que una comunitat d’algues simplificada 

(Cebrian et al., 2018) (Fig. 1). Així doncs, els boscos d'Ericaria balearica, una de les comunitats més complexa i 

diversa dels fons rocosos fotòfils de Balears, són els més vulnerables a la invasió i els que presenten abundàncies més 

elevades de L. lallemandii. En canvi, en el cas de C. cylindracea hem observat el procés contrari. Els hàbitats que 

presenten una menor abundància de C. cylindracea són aquells amb una major presència d’espècies estructurals, com 

algues Fucals o gorgònies (Santamaría et al., 2021a) (Fig. 1). En aquest cas, les espècies estructurals determinen la 

resistència a la invasió de C. cylindracea mitjançant mecanismes de competència, com ara la reducció de la 

disponibilitat de llum, que pot limitar el rendiment fotosintètic, o evitant que els fragments de C. cylindracea (que es 

caracteritza per expandir-se en gran mesura per reproducció vegetativa) es fixin al substrat per l’erosió que provoquen 

les branques de les algues Fucals a causa de l’hidrodinamisme. En canvi, l’abundància de C. cylindracea és més elevada 

en comunitats dominades per algues de petita mida. Sembla que aquestes espècies de petita mida proporcionen una 

matriu tridimensional òptima que afavoreix l'ancoratge dels rizoids de Caulerpa. 
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FIGURA 1. Efecte de la complexitat de la comunitat nativa sobre  la invisibilitat de a) Caulerpa cylindracea i b) Lophocladia lallemandii. 

FIGURA 2. Efecte de l'herbivoria de les saupes sobre l’abundància de Caulerpa cylindracea al llarg del procés invasiu. 
 

Depredació 

El possible control de les invasions pels depredadors naturals és un tema recurrent des dels inicis de l'estudi de les 

invasions biològiques. En el nostre cas i mitjançant experiments in situ, vàrem veure que les garotes no consumien en 

cap cas L. lallemandii i que si tenien un impacte en l’abundància de C. cylindracea, tot i que  només quan la invasió era 

molt incipient i a densitats extremadament altes de garotes (cosa que també tindria un impacte negatiu sobre les 

comunitats natives; Cebrian et al., 2011a). Per tant, el paper que podien tenir les garotes en la resistència a la invasió era 

en tot cas menyspreable. En canvi, les saupes (Sarpa salpa), el principal peix herbívor del mar Balear, no mostraven cap 

interès pel consum de L. lallemandii, però sí per al consum de C. cylindracea (Tomás et al., 2011). Tot i que hi ha 

peixos no estrictament herbívors (e.g. Diplodus anularis,  D. sargus, D. vulgaris, Spondyliosoma cantharus) que 

consumeixen C. cylindracea, estudis sobre la seva elecció mostren que aquests consums són accidentals (Santamaría et 

al., 2021b). En el cas de les saupes, experiments d’exclusió d’herbívors realitzats a l'arxipèlag de Cabrera, en zones amb 
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alta pressió d’herbivorisme situades entre 0 i 20 metres de fondària, mostraven que el consum de les saupes tenia un 

impacte sobre l’abundància de C. cylindracea, reduint significativament la seva abundància (Santamaría et al., 2021a). 

Aquest interès de les saupes per menjar C. cylindracea no es dona al principi de la invasió, sinó que augmenta amb els 

anys (Fig. 2). Les saupes, doncs, necessiten un cert temps i una abundància elevada per “aprendre” que aquesta alga és 

comestible, fins que arriba a ser una part principal i preferida de la seva dieta (Santamaría et al., 2022). Això explicaria 

perquè l'abundància de C. cylindracea va augmentar molt al principi de la invasió en les zones poc profundes de 

l'arxipèlag de Cabrera i de l'illa de Menorca però ha decaigut després de forma significativa fins assolir abundàncies 

inferiors al 10 % (Cefalì et al., 2018; Santamaría et al., 2022) (Fig. 2). Això no passa a les zones profundes, allà on les 

saupes no hi pasturen habitualment (Reñones et al., 1997). 

 

 

INTERACCIÓ DE LES ESPÈCIES INVASORES I EL CANVI CLIMÀTIC 

 

Durant els monitoratges que dúiem a terme per estudiar l’evolució de les espècies invasores i els seus impactes al 

mar Balear, ens vam trobar amb l’evidència d’una nova pertorbació que, a causa de la seva magnitud, vam haver 

d’incorporar en els nostres estudis: el canvi climàtic. L’escalfament de l’aigua de mar pot tenir diverses derivades en 

l’evolució i impacte de les espècies invasores. En primera instància, algunes de les espècies que es troben a Balears 

tenen un origen tropical o subtropical i per tant la seva expansió es podria veure afavorida per l’augment de les 

temperatures. Per altra banda, les mortalitats massives d’algunes espècies estructurals degudes a les anomalies 

tèrmiques positives (Garrabou et al., 2009; Cebrian et al., 2011b; Linares et al., 2018) provoquen una simplificació dels 

ecosistemes que podria fer-los molt més vulnerables a la invasió per espècies introduïdes. 

    

Expansió de les espècies d’origen tropical pel canvi climàtic 

Les algues d'origen tropical presents a Balears són A. taxiformis, L. lallemandii i W. setacea. Tot i així, el fet que W. 

setacea només la trobem en aigües profundes (i més fredes) i que L. lallemandii sigui rara en tota la conca oriental i més 

càlida de la Mediterrània, juntament a que són espècies amb pocs caràcters morfològics que permetin diferenciar-les 

d'altres espècies semblants, ens han fet dubtar de la seva correcta identificació taxonòmica. De fet, estudis moleculars 

molt recents mostren que l’espècie que trobem a la Mediterrània és Lophocladia trichoclados, originària de l’Atlàntic i 

no pas L. lallemandii, originària del Mar Roig (Golo et al., submitted). Els models elaborats tenint en compte la 

identitat correcta d’aquesta espècie, mostren que en un futur L. trichoclados s’estendrà a zones on encara no és present, 

com la costa peninsular ibèrica, la Mar Tirrena i el Mar Adriàtic més septentrional (Golo et al., submitted) (Fig. 3).  

 
FIGURA 3. La identificació taxonòmica errònia pot comportar prediccions errònies de la futura distribució de l'espècie Lophocladia amb 

comportament invasor a la Mediterrània. 

 

L’expansió prevista per L. trichoclados està relacionada amb l’augment esperat de les temperatures hivernals que 

són les que actualment limiten l’expansió d’aquesta espècie a les zones més fredes (Golo et al., submitted). 

Evidentment, la correcta identificació taxonòmica d’aquesta espècie ens ha permès elaborar prediccions acurades que 
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difereixen moltíssim de les que s’havien obtingut amb L. lallemandii, les quals infravaloraven la seva expansió futura. 

Per W. setacea, sospitem que ens trobem davant d’un cas similar, ja que experiments de termo tolerància realitzats al 

laboratori, mostren que aquesta espècie és incapaç de sobreviure a temperatures per sobre dels 18ºC, llindar molt 

inferior a les temperatures que se suposen hi ha al seu hàbitat original (Cebrian i Rodríguez-Prieto, 2012); tot i així la 

dificultat de fer estudis moleculars amb aquesta espècie (no hi ha disponibilitat de plecs per a estudis genètics) no ens 

permet fer una identificació taxonòmica acurada. 

 

Vulnerabilitat dels hàbitats afectats pel canvi climàtic 

Una de les qüestions que en un principi ens va preocupar més, era si els efectes de l’escalfament del mar podria 

comportar una major vulnerabilitat de les comunitats a les invasions. En aquest sentit, estudis al laboratori i al camp ens 

confirmen que espècies com les algues coral·linals incrustants (espècies estructurals del coral·ligen), que en un principi 

són tolerants al recobriment d’espècies invasores o bé a temperatures anormalment càlides, pateixen taxes de mortalitat 

molt elevades quan aquestes pertorbacions es donen de forma concomitant (Cebrian et al., 2021). En el mateix sentit, la 

simplificació dels hàbitats a causa del canvi climàtic, com va ser la pèrdua de Paramuricea clavata a la Paret de 

l’Imperial (arxipèlag de Cabrera), a causa de diverses onades de calor marines, va provocar la substitució d’una 

comunitat complexa dominada per espècies longeves per una comunitat molt més simple d’espècies oportunistes que, 

com hem mencionat abans, faciliten el creixement de C. cylindracea (Verdura et al., 2019) (Fig. 4).  

 

 

FIGURA 4. La degradació i simplificació dels hàbitats naturals a causa del canvi climàtic, concretament mortalitats massives derivades d’anomalies 

tèrmiques positives, poden tenir un efecte facilitador sobre la invasió de Caulerpa cylindracea. 
 

CONCLUSIONS 

 

Després de vint anys estudiant l'evolució de les macroalgues introduïdes a les Illes Balears tenim una perspectiva 

bastant acurada de la seva dinàmica. La primera conclusió és que és difícil de trobar patrons consistents entre les 

diferents espècies, ja que la seva biologia, fisiologia i ecologia són diferents. La segona és que és important conèixer les 

característiques de les comunitats natives per tal de poder discernir quines condicions biòtiques i/o abiòtiques afecten  la 

dispersió i distribució d’aquestes espècies, tant en l'actualitat com en el futur. En aquest sentit, volem remarcar la 

importància de realitzar monitoratges a llarg termini, així com destacar la vàlua de les dades disponibles tant a 

l'arxipèlag de Cabrera com a l'illa de Menorca, excepcionals a la Mediterrània. Aquests monitoratges només són 

possibles mitjançant la col·laboració entre científics i administracions que tenen en la conservació dels fons marins de 

les Balears, i de la Mediterrània en general, el seu principal i comú interès. 
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Resum: Algunes espècies d’aus generalistes com el gavià argentat (Larus michahellis) aprofiten en gran mida les fonts 

d’aliment d’origen antròpic disponibles als abocadors on els residus orgànics se depositen a l’aire lliure. Aquest fet fa 

que les seves poblacions i paràmetres demogràfics siguin molt sensibles als canvis en la política de gestió de residus. La 

transformació dels abocadors de Balears, Son Reus en 2009-2010 a Mallorca i Ca Na Putxa en 2020-20221 a Eivissa, 

que ha suposat que la materia orgànica no quedi disponible als ocells ha ocasionat una important reducció en el nombre 

de parelles reproductores i, a més, a les dues illes les gavines han reduït les seves taxes reproductores. L’efecte de la 

transformació dels abocadors sembla que ha afectat de forma diferent a les diferents colònies. Les més properes han 

experimentat un impacte més elevat que les més llunyanes.  

Paraules clau: inversió reproducctora, aus marines, Larus michahellis, dinàmica de població, abocadors. 

 

Abstract: Some generalist bird species such as the yellow legged gull (Larus michahellis) take advantage to a large 

extent of food resources of anthropogenic origin available in open air landfills. This fact makes their populations and 

demographic parameters very sensitive to changes in waste management policies. The transformation of the main 

landfills in the Balearic Islands, Son Reus in Mallorca in 2009-2010 and Ca Na Putxa in Ibiza in 2020-2021, that made 

the organic waste no longer available for birds, has caused a substantial reduction in the number of breeding pairs 

and, reproductive rates. The effect of the landfill transformation seems to have affected the colonies differently. Those 

close to the landfill experienced a stronger impact compared to those at greater distances.  

Key words: reproducctive investment, seabird, Larus michahellis, population dynamics, landfills. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La directiva CE 2008/98, EU 2009 de la Unió Europea en matèria de gestió de residus urbans imposa als estats 

membres una transformació dels abocadors oberts cap a una gestió més sostenible dels abocaments. Entre els objectius 

d'aquesta transformació es pretén limitar el menjar subsidiari per a espècies carronyaires o oportunistes. Una d'aquestes 

espècies és el gavià argentat (Larus michahellis) (Fig. 1), una au marina de mida mitjana-gran amb una dieta 

oportunista, relacionada principalment amb les activitats humanes com els descarts pesquers i els residus orgànics 

urbans (Ramos et al., 2009, Real et al., 2017). Aquesta espècie va augmentar les seves poblacions de manera 

exponencial a finals del segle XX, principis del XXI arran de l'àmplia disponibilitat de recursos alimentaris a abocadors 

i descarts de pesca. Això va comportar l'aparició de nombrosos conflictes socioeconòmics, des de la les molèsties a 

ports i ciutats a la competència amb espècies d'interès per a la conservació, o fins i tot a l'alarma social deguda al seu 

paper potencial com a vectors de malalties (Hatch, 1996, Bosch et al., 2000, Genovart et al., 2010, Navarro et al., 

2019). 

 

A les Illes Balears, i particularment a Eivissa, les parelles reproductores de gavià argentat han anat augmentant des 

dels anys 80, malgrat les nombroses temptatives de control directe (“culling”) de la seva població (Bosch et al., 2000, 

Genovart et al., 2010). A Mallorca, aquest augment va cessar després de la conversió de l'abocador de Son Reus en una 

incineradora, generant canvis importants en l'ecologia i la dinàmica de població de l'espècie (Steigerwald et al., 2015, 

Payo-Payo et al., 2015). El canvi més important va ser una disminució del 30% de la seva població reproductora (Payo-

Payo et al., 2015). Però, a més també va disminuir el nombre d’ous que posaven, la condició corporal dels animals 

reproductors i el volum mitjà de l'ou (Steigerwald et al., 2015). L'anàlisi isotòpic de les plomes de les gavines va 
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mostrar també un lent canvi de dieta, passant d'una alimentació composta gairebé exclusivament per fems (Ramos et al., 

2009) a una dieta amb més components terrestres i marins (Payo-Payo et al., 2015). L'últim cens del 2015 situava la 

població de argentat a l'arxipèlag al voltant de les 8000 parelles, suposant un descens notable des de les 18000 

estimades el 2010 (McMinn, 2010). Tot i això, el nombre de parelles reproductores a les Pitiüses, on fins al 2020 encara 

existia un abocador amb disponibilitat de menjar actiu, se mantenia relativament constant al voltant de 4000 parelles o 

fins i tot augmentava. La transformació de l'abocador de Ca Na Putxa a Eivissa a finals de desembre del 2020 en una 

planta de triatge ha fet pràcticament inaccessible els residus orgànics per a les gavines. 

 

En aquest treball es mostren els efectes demogràfics de la transformació de Ca Na Putxa sobre la població de gavina 

argentat nidificant a Eivissa. 

 

 

 
 

FIGURA 1. Parella de gavians argentats a Dragonera (esquerra-dalt). Gavians argentats alimentant-se a un abocador actiu (dreta-baix).  
 

MATERIALS I METODES 

 

A Mallorca, el grup d’Ecologia i Demografia Animal de IMEDEA fa seguiment dels paràmetres reproductors i la 

dinàmica poblacional del gavià argentat a l’illa de sa Dragonera des de l’any 2008 (Steigerwald et al., 2015, Payo-Payo 

et al., 2015). A Eivissa, des de l'any 2015 al 2022 amb excepció del 2020 a causa de la pandèmia COVID-19, els 

Agents de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears han realitzat el seguiment de les poblacions reproductores de 

gavines als Illots des Penjats, Illa des Bosc i ocasionalment a l’Illot de Santa Eulària. Aquestes localitats van ser 

seleccionades com a colònies representatives de les principals àrees de reproducció a les Illes Pitiüses: L'Estret des 

Freus entre Eivissa i Formentera, la costa de ponent i la costa de llevant. Aquestes tasques de monitorització inclouen el 

cens de la població reproductora, el registre del nombre d’ous per niu i mida de d’aquests ous. Aquestes mesures es fan 

en una sola jornada de treball i per un grup de dues a quatre persones com a mínim.  

 

A Eivissa, la mida poblacional es calcula mitjançant el mètode de recompte directe ja que les tres colònies ho permeten 

atesa la seva mida. Aquest mètode consisteix a fer batudes al llarg de l'illot amb una separació mitjana de 25 metres 

entre observador. Cada observador marca els nius amb marques de colors per evitar recomptes dobles. Als recomptes de 

nius també s'hi inclouen els nius buits que segons el criteri de l'observador han estat ocupats l'any en curs. Per estimar 

les variacions a la mida de la població reproductora de sa Dragonera, Mallorca, s’utilitza el mètode de captura-recaptura 

(amb un primer recompte en què es localitzen i marquen nius i un segon recompte en què s'expliquen nius marcats i 

nius no marcats, és a dir, no trobats a el primer recompte). El cens es fa cada any en una mateixa parcel·la (3.35 ha entre 

el far de Llebeig i la Torre Sarraïna) on l'hàbitat es considera uniforme i òptim per a l'espècie. S'utilitza l'estimador de 

Lincoln-Petersen (veure detalls en Payo-Payo et al., 2015).  

 

Les taxes de creixement poblacional a les colònies estudiades es van calcular en base a les dades anuals de censos. Es 

va calcular la taxa de creixement poblacional estocàstica (lambda) i els seus intervals de confiança mitjançant un 

procediment de regressió linear (Morris i Doak, 2002). Aquest mètode permet estimar la taxa de creixement poblacional 

estocàstica encara en presència d'anys sense dades fent una regressió del logaritme de lambda a l'interval de temps 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears  (2022-23)        39 

 

contra el temps transcorregut entre censos. Valors de lambda superiors a 1 indiquen creixement, iguals a 1 estabilitat i 

inferiors a 1 declivi. 

 

El volum de l’ou se calcula a partir de les postes de 3 ous utilitzant la següent fórmula Volum=0.476*L*A2/1000, on L 

és la llargària i A l’amplada. El volum d'ou i la mida de posta són indicadors de la qualitat dels individus i de les 

condicions de disponibilitat d'aliment (Steigerwald et al., 2015, Real et al. 2017). 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Hem constatat una marcada reducció immediata en el nombre de parelles reproductores després de la transformació 

de Ca na Putxa, que, tot i així, s'ha recuperat lleugerament el 2022 (Fig. 2). Amb anterioritat a la modificació de 

l'abocador les colònies eivissenques (Penjats i Bosc) creixien a un ritme mitjà d'un 5% anual, mentre que a Mallorca es 

reduïa la població a un ritme mitjà del 6% anual (Taula 1). Després de la transformació de Ca na Putxa, entre el 2019-

2021, es va produir una reducció anual del nombre de parelles a Penjats i Bosc de l'11 i 22%, mentre que a sa 

Dragonera (Mallorca) el decreixement es va mantenir en el 4%. Aquests resultats corroboren l'efecte directe de la 

transformació de Ca Na Putxa a la població reproductora de gavina argentat a Eivissa. Entre el 2021-2022 totes les 

colònies han crescut, molt lleugerament en el cas de sa Dragonera i Penjats (un 4%), un 10% en el cas de Bosc i un 31% 

en el cas de Sta Eulària. En aquesta darrera colònia desconeixem el nombre de parelles prèvies a la transformació de Ca 

na Putxa, cosa que dificulta les comparacions, però en el cas de Penjats i Bosc la població nidificant no ha tornat als 

nivells anteriors a la transformació (Fig. 2). A Eivissa no s'aprecia el mateix nivell de baixada ocorregut a Mallorca 

després de la transformació de Son Reus. Aquest resultat podria indicar que a Eivissa, les gavines podrien tenir encara 

fonts d'aliment capaces de sustentar les seves poblacions. D’altra banda, part de la població que no va criar el 2021 es 

podria haver tornat a reproduir el 2022, any que podria haver estat bo pel que fa referència a la quantitat d’aliment 

d’origen més natural, ja que a sa Dragonera també es va aturar la tendència decreixent de la població que venia succeint 

els darrers anys (Figura 2).  
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FIGURA 2. Esquerra: Evolució del nombre de parelles reproductores de gavià argentat censades a les colònies estudiades des de 2015. Dreta: 
Evolució del nombre mitjà d’ous per niu de gavià argentat a les colònies estudiades des de 2015. La transformació de Ca Na Putxa va ocorre en 

desembre de 2020. 
 

 

Illa  abans 

(2015-2019) 

 durant 

(2019-2021) 

 després 

(2021-2022) 

Penjats 1.05 (0.62-1.80) 0.89 1.05 

Bosc 1.05 (1.01-1.09) 0.78 1.11 

Dragonera 0.94 (0.73-1.19) 0.96 1.04 

 

TAULA 1 Taxa de creixement poblacional mitjana ( ) i el seu interval de confiança (95%) abans, durant i després de la transformació de Ca Na 

Putxa: valors inferiors a 1 indiquen declivi i superiors a 1 creixement poblacional. La transformació de Ca Na Putxa va ocorre en desembre de 2020. 

 

 

A més del descens en el nombre de parelles reproductores, la transformació de Ca na Putxa ha suposat una baixada a 

la taxa reproductora (nombre d'ous) de les gavines eivissenques en relació als nivells pre-transformació (Fig. 2). Però 

igual que el nombre d’efectius reproductors, el nombre mitjà d'ous per niu també ha augmentat a totes les colònies 

eivissenques en relació al 2021 (Figura 2). Tot i això, no s'han recuperat els valors anteriors a la transformació de Ca na 

Putxa i amb l’excepció de Santa Eularia el 2022, els dos darrers anys les gavines nidificants a Eivissa han posat menys 

ous que les gavines nidificants a Mallorca, on la reproducció de 2021 i 2022 sembla haver estat bona, amb valors 
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superiors als d’anys anteriors (Fig. 2). Cal ressaltar que en 2022 es va detectar una depredació important d 'ous per part 

d'altres gavines, que podria respondre a l'escassetat d'aliment generada per la transformació de Ca na Putxa. 

 

L’única gran diferència que hem constatat de les efectes de la transformació de Ca Na Putxa a les gavines 

eivissenques en relació als ocorreguts a Mallorca després de la transformació de Son Reus és que a Eivissa els ous 

posats els dos darrers anys no han estat més petits, sinó més grans (Taula 2). Això podria indicar que ara que la 

quantitat d’aliment és més escassa a Eivissa, les gavines podrien estar invertint les seves energies en posar menys ous 

però més grans per tal d’augmentar la qualitat i les possibilitats de supervivència de la seva progènie o que han estat els 

reproductors de més qualitat els que han quedat reproduint-se a les Pitiüses (Steigerwald et al., 2015).  

 

 

Isla 2018 2019 2021 2022 

Penjats 73.39 (n=15) 71.59 (n=19) 74.99 (n=24) 75.26 (n=19) 

Bosc 74.86 (n=24)  77.72 (n=22) 77.79 (n=12) 

 
TAULA 2. Volum dels ous de gavià argentat mesurats a les colònies de Penjats i Bosc abans (2018-19) i després (2021-22) de la transformació de 

Ca Na Putxa.. 

 

 

CONCLUSIÓ 

 

Els nostres resultats suggereixen que la transformació de Ca na Putxa ha ocasionat una reducció d'entre un 15-30% 

en el nombre de parelles reproductores a curt termini i una reducció de la taxa reproductora però no de la mida dels ous 

a les principals colònies Eivissenques. A les poblacions estudiades en Mallorca no s’ha observat un efecte de la 

transformació de Ca Na Putxa, malgrat que nombrosos individus reproductors també feien us de l’abocador de Ca Na 

Putxa (tant en viatges d’alimentació recurrents durant la reproducció com durant la migració post i pre-reproductora. 

Què passarà a mig termini amb les poblacions Balears de gavià argentat és encara una incògnita. Haurem de seguir 

estudiant-les.   
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Resum: Biodibal és un projecte multifuncional que es va establir oficialment l’any 2017 i des de llavors ha acumulat 

1.342.316 registres d’observacions de gairebé 1200 usuaris. El seu objectiu general és reunir i organitzar el coneixement 

sobre biodiversitat de els Illes Balears per tal de convertir-lo en actiu intel·lectual i posar-lo a l’abast de qualsevol 

persona. Per assolir-lo, s’ha desenvolupat un ecosistema d’aplicacions que inclou: una xarxa social, un explorador de la 

biodiversitat en temps real i geolocalitzat, un directori de rutes en espais naturals i municipis adherits al projecte i una 

eina de consulta de dades. 

Paraules clau: espècies, biodiversitat, turisme, ecoturisme, ciència ciutadana, Illes Balears. 

 

 

Abstract: Biodibal is a multi-functional project that was officially established in 2017 and has since accumulated 

1.342.316 observation records from nearly 1200 users. Its general objective is to gather and organize knowledge about 

the biodiversity of the Balearic Islands in order to turn it into an intellectual asset and make it available to anyone. To 

achieve this, an application ecosystem has been developed that includes: a social network, a real-time and geolocated 

biodiversity explorer, a directory of routes in natural areas and municipalities affiliated to the project and a data 

consultation tool. 

Key words: species, biodiversity, tourism, ecotourism, citizen science, Balearic Islands. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El coneixement de la distribució de les espècies és fonamental per documentar i conservar la biodiversitat, però la 

informació disponible no és homogènia, ja que està esbiaixada de manera que hi ha molts tàxons poc coneguts i la 

qualitat de les dades varia entre tàxons i regions (Robertson et al., 2010). Avui en dia hi ha disponibles grans bases de 

dades que recullen informació de diferents fonts com institucions, administracions, centres d’investigació, etc.; un 

exemple és el Global Biodiversity Information Facility (GBIF), un repositori de dades d’observacions d’espècimens i 

espècies de col·leccions de museus, llistes de registres nacionals i regionals i projectes de ciència ciutadana, i les seves 

dades estan disponibles obertament. Això possibilita l’accés a molta informació, però, tanmateix, a GBIF també existeix 

aquest fort biaix geogràfic (per exemple, 266 milions de registres dels Estats Units, però només 9,9 milions del Brasil i 

1,8 milions d’Indonèsia) i taxonòmic que afavoreix els ocells i alguns altres grups de vertebrats i plantes (Troudet et al., 

2017). 

En el cas de les Illes Balears, la situació és similar a la que ens trobem a nivell global, falten dades i capacitat per a 

la majoria de grups sobretot els més diversos, com ara invertebrats, plantes i fongs, i especialment a zones poc 

estudiades, com aquelles que no estan incloses en àrees protegides, entre d’altres (Visualitzador web del Bioatles, s.f.). 

Per altra banda, la ciència ciutadana està en augment i ofereix una manera de recopilar informació que d’altra 

manera no seria assequible a causa de la limitacions de temps i recursos (Dickinson et al., 2010). Els programes de 

ciència ciutadana han demostrat ser efectius per aconseguir conjunts de dades d’alta qualitat útils per respondre a les 

necessitats de gestió de la biodiversitat (Tulloch et al., 2013). 

Els objectius principals de Biodibal són reunir i organitzar el coneixement sobre biodiversitat de les Illes Balears per 

tal de convertir-lo en actiu intel·lectual; i donar a conèixer aquesta informació posant-la a l’abast de qualsevol persona, 

alhora que es promou la ciència ciutadana i la transferència de coneixement. 

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

La part visible del projecte està estructurada en un ecosistema d’aplicacions. Concebut des del seu inici com un 

projecte que ha de revertir en la societat, les aplicacions s’han dissenyat per oferir funcionalitats d’interès pel públic en 

general. Així, més enllà de l’ús cientificotècnic de la informació que es recol·lecta a través de Biodibal, les bases de 

dades que engloba el projecte Biodibal, a les aplicacions es desenvolupen les següents funcionalitats: l’educativa i de 

divulgació de la biodiversitat de les Illes Balears i l’orientada al Turisme de Natura i l’Ecoturisme. 

 

https://biodibal.uib.cat/ca/#/404
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Aplicació mòbil 

El desenvolupament de l’aplicació mòbil pretén incentivar la participació dels usuaris. Les seves principals 

funcionalitats són, en primer lloc, documentar i compartir observacions de flora, fauna i funga a través del mòbil de 

manera ràpida i senzilla. La informació necessària per compartir una observació és una fotografia que permeti 

identificar l’espècie, la data i la ubicació. Una vegada pujada, l’observació passa al procés de validació. L’aplicació 

disposa d’una galeria on es van guardant les observacions pendents de compartir. 

La segona funcionalitat es relaciona amb la consulta d’informació orientada a l’interès del naturalista. Permet a 

l’usuari visualitzar les observacions registrades al seu voltant i a qualsevol punt de les illes navegant pel mapa de 

l’aplicació. Es poden aplicar seleccions de mida del radi en el que es mostraran les observacions, nombre 

d’observacions a mostrar i també de temporalitat. De manera que, un usuari pot conèixer les espècies que es varen 

observar en el mateix dia però en anys passats. Inclou informació sobre espais naturals protegits, municipis adherits, 

rutes, punts d’interès, empreses i allotjaments que ofereixen serveis relacionats amb el Turisme de Natura i 

l’Ecoturisme. A través del cercador es pot accedir a la fitxa de qualsevol espècie. 

 

Xarxa ciutadana 

Fomenta la creació d’una comunicat d’usuaris, permetent la interacció entre ells i amb els experts i afavorint la 

transferència de coneixement. Els experts es poden comunicar amb els usuaris per demanar detalls d’alguna observació 

o per fer recomanacions per futures observacions. El retorn als usuaris ha demostrat ser efectiu en els programes de 

ciència ciutadana, així com el sentiment de comunitat. 

 

Explorador de la biodiversitat 

És l’eina que permet navegar pel mapa de les illes i obtenir les observacions registrades en temps real a qualsevol 

punt, podent escollir el radi d’abast, el nombre d’observacions i el rang de dates. Es retorna un llistat amb totes les 

observacions amb accés a les seves fitxes. 

 

Turisme de Natura i Ecoturisme 

El directori de rutes posa en valor aquelles que s’ofereixen en els espais naturals i en els municipis adherits al 

projecte mostrant en temps real la biodiversitat associada a cada una.  

 

Cientificotècnic i administració 

Es pretén crear una eina de consulta oberta que permeti extreure i analitzar la informació emmagatzemada. Aquesta 

informació serà d’utilitat en la presa de decisions en la gestió per a la conservació de la biodiversitat. 

 

Validació de les observacions 

Biodibal funciona ara per ara amb un mecanisme per validar i corregir les entrades per part d'experts qualificats. 

Cada registre d’observació que es publica a Biodibal passa per un procés de validació amb intervenció directa d’experts 

en els diferents grups que comproven una a una les observacions i identifiquen les espècies. Una vegada superada 

aquesta validació, les observacions passes a estar disponibles a les aplicacions per a la seva consulta. Aquest mecanisme 

de control assegura la solidesa de les dades. Considerem per exemple GBIF, encara que totes les entitats que 

comparteixen les seves dades amb el repositori organitzen els jocs segons l’estàndard Darwin Core (DwC), la 

multiplicitat de fonts suposa també una gran varietat en les metodologies aplicades i origina que si es volen utilitzar per 

anàlisis concrets, s’hagin de filtrar primer per eliminar aquells registres que no interessen. 

 

Transferència del coneixement 

Per una banda, els experts poden comunicar-se amb els usuaris i contribuir a reforçar els seus coneixements. Per 

altra, la informació està disponible i a l’abast de qualsevol persona interessada no sols a través de les seves aplicacions, 

sinó també a través de GBIF. Fins al moment, s’han compartit 5 jocs de dades i es preveu treballar per a poder fer la 

transferència en temps real de les dades recol·lectades a través de Biodibal. Se està treballant també en la digitalització 

de jocs de dades d’altres institucions i organismes per aconseguir que aquesta informació fins ara sense compartida, 

estigui també a l’abast de tothom. 

 

Intel·ligències artificials 

La fita del projecte Biodibal és la creació d’intel·ligències artificials per analitzar les dades. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Biodibal és un projecte multifuncional que es va establir oficialment l’any 2017 i des de llavors ha acumulat 

1.342.316 registres d’observacions i compta amb gairebé 1200 usuaris registrats. Des de la creació de les eines per a 

pujar observacions a través de l’aplicació de Biodibal, s’han registrat 50.979 observacions, d’elles 45.576 validades 

com a correctes. Per calcular el nombre d’espècies a les Illes Balears partim de la taxonomia acceptada a GBIF. 
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S’inclouen sols aquelles observacions per les quals ha estat possible arribar fins al nivell d’espècie, no obstant, en el 

nombre d’observacions estan reflectides totes. Les observacions d’espècies de fauna suposen el 84.47%, mentre que les 

de flora el 14.98%. Si es consideren les dades provinents de GBIF i de Biodibal per separat, els percentatges són 

diferents: a GBIF el 87.02% d’observacions corresponen a observacions de fauna, mentre que el 13.69% corresponen a 

observacions de flora; a Biodibal s’inverteix, el 84.53 corresponen a observacions de flora i el 13.69% a fauna 

(Biodibal, s.f; GBIF, 2022). 

 

 Nombre d’espècies citades Nombre d’observacions 

Animalia 4022 1133800 

Bacteria 13 754 

Chromista 95 1813 

Fungi 559 3930 

Incertae sedis - 748 

Plantae 2808 201092 

Protozoa 45 178 

Viruses - 1 

TOTAL 7542 1342316 

TAULA 1. Nombre d’observacions i espècies citades per grans grups. 

 

El seguiment d'una àmplia selecció de tàxons proporciona informació sobre les funcions i serveis dels ecosistemes 

(per exemple, aigua neta, sòls rics en nutrients, control de l'erosió, xarxes tròfiques, pol·linització o control de plagues) i 

sobre el seu funcionament (per exemple, utilitzant invertebrats aquàtics com a indicadors de qualitat de l'aigua dolça) i 

ofereix el potencial de controlar una proporció més gran de la biodiversitat (Cardoso & Leather, 2019). La participació 

de voluntaris en projectes de seguiment a demostrat ser adequada per proporcionar la màxima informació amb el mínim 

esforç (Schmeller et al., 2015). L’ecosistema d’aplicacions de Biodibal està en funcionament i compta amb dades de 

cinc anys (més les dades que provenen de GBIF). Tot i que es continua amb el handicap de la bretxa de coneixement 

per aquells tàxons menys coneguts pel públic en general. 

 

CONCLUSIONS 

 

Amb recursos limitats per al seguiment, és necessari trobar mecanismes rendibles i capaços d’assolir múltiples 

objectius. Les dades recollides per voluntaris són útils, però les observacions de certs grups taxonòmics menys coneguts 

queden només a l’abast d’uns pocs experts i alguns científics ciutadans dedicats que tenen els coneixements adequats 

per a fer registres. Per tant, és vital desenvolupar aquesta capacitat mitjançant la participació de més experts i ciutadans. 

És especialment important generar eines per salvar la bretxa de coneixement mitjançant l’edició de guies de camp 

impreses o en línia o aplicacions d'identificació fàcils d'utilitzar per permetre al públic participar en el seguiment 

d'espècies. Els sistemes de reconeixement d'imatges automatitzats funcionen molt bé per a alguns tàxons, però 

necessiten el suport constant d'experts en espècies per calibrar el sistema i un gran nombre de fotos per alimentar els 

algorismes d'aprenentatge profund. A partir d’aquest moment, el que necessita Biodibal és finançament per poder 

avançar en la digitalització d’informació per una banda, en el manteniment i millora de l’ecosistema d’aplicacions, en el 

desenvolupament d’eines d’identificació o de reconeixement i en la creació d’intel·ligències artificials. 
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Resum: Les exploracions de les coves mallorquines amb continuacions subaquàtiques es van iniciar a Mallorca, de 

forma documentada, entre els anys 1971 i 1977 per catalans i mallorquins a diferents coves litorals de la zona de mescla 

i galeries de drenatge d’aigua dolça, amb molt minses penetracions. Entre 1978-1987 se realitzen diverses campanyes 

alemanyes i txeques a la cova dels Estudiants. En un tercer període, entre darreries dels vuitanta i començaments dels 

noranta (1986-1992), tornen les immersions mallorquines que fan espeleobusseig com a cosa excepcional, sense esser la 

seva activitat habitual, ja que es tracta d’espeleòlegs, escaladors o bussejadors. Se centren en la cova dels Estudiants, la 

cova des Bastons i la cova des Pas de Vallgornera, a més a més de mitja dotzena de grutes submarines pollencines. Un 

quart període correspon a les campanyes britàniques entre 1988 i 1997, efectuades per especialistes en grutes 

submergides, que se dediquen tant a les galeries de drenatge de la serra de Tramuntana com a cavitats de la zona de 

mescla litoral. El darrer període correspon a l’espeleologia subaquàtica mallorquina, que arranca el 1994 fins a 

l’actualitat i és duta a terme per mallorquins o residents especialitzats en aquesta disciplina que la practiquen de forma 

habitual. S’aconsegueix descobrir i documentar importants coves litorals que han suposat un increment considerable de 

la riquesa subterrània de Mallorca. El fruit d’aquestes investigacions ha suposat l’exploració dels sistemes espeleològics 

més extensos de l’illa i situen les cavitats subaquàtiques de Mallorca com a referent de les coves litorals de l’Estat 

Espanyol i d’Europa. Les cavitats de la franja litoral es poden subdividir en coves de la zona de mescla costanera, 

xarxes freàtiques litorals amb influències hipogèniques i les captures càrstico-marines. Els condicionants litològics 

influeixen de manera decisiva en la configuració morfològica de les coves; així, mentre que a les fàcies de front de 

l’escull del Miocè superior dominen les formes de col·lapse relacionades amb la dissolució extensiva dels edificis 

coral·lins, en les fàcies corresponents a ambients sedimentaris de lagoon la permeabilitat associada a la fracturació 

adquireix major rellevància, en presentar la roca una porositat bastant més baixa. La major part de les coves es 

localitzen al carst eogenètic litoral desenvolupat en la plataforma postorogènica del sud i llevant de Mallorca. S’ha 

seleccionat les 15 coves més importants, la gran majoria ubicades a la marina de Llevant (12). Per municipis el més 

representat és Manacor (7), seguit de Felanitx (3).  
 Paraules clau: Coves subaquàtiques, Mallorca, carst eogenètic, patrimoni natural. 
 

Abstract:  The explorations of Mallorcan caves with underwater continuations began in Mallorca, in a documented 

way, between the years 1971 and 1977 by Catalans and Mallorcans in different coastal caves of the mixing zone and 

freshwater drainage galleries, with very few penetrations Between 1978-1987 several German and Czech campaigns 

were carried out in the Cave dels Estudiants. In a third period, between the end of the eighties and the beginning of the 

nineties (1986-1992), Mallorcan divers return who do cave diving as something exceptional, without it being their 

usual activity, since they are speleologists, climbers or divers. They focus on the Cave dels Estudiants, the Cave dels 

Bastons and the Cave of Pas de Vallgornera, in addition to more than half a dozen underwater caves in Pollenca. A 

fourth period corresponds to the British campaigns between 1988 and 1997, carried out by specialists in submerged 

caves, which are dedicated both to the drainage galleries of the Serra de Tramuntana and to cavities in the coastal 

mixing zone. The last period corresponds to Majorcan underwater speleology, which started in 1994 until the present 

day and is carried out by Majorcans or residents specialized in this discipline who practice it on a regular basis. It is 

possible to discover and document important coastal caves that have meant a considerable increase in the underground 

wealth of Mallorca. The result of these investigations has led to the exploration of the most extensive speleological 

systems on the island and places the underwater cavities of Mallorca as a benchmark for the coastal caves of Spain and 

Europe. The cavities of the coastal strip can be subdivided into caves of the coastal mixing zone, coastal phreatic 

networks with hypogenic influences and karstic-marine catchments. The lithological conditions have a decisive 

influence on the morphological configuration of the caves; thus, while in the upper Miocene reef front facies the forms 

of collapse related to the extensive dissolution of coral buildings dominate, in the facies corresponding to lagoon 

sedimentary environments the permeability associated with fracturing acquires greater relevance, as the rock presents 

a rather lower porosity. Most of the caves are located in the coastal eogenetic karst developed in the post-orogenic 

platform of the south and east of Mallorca. The 15 most important caves have been selected, the vast majority located 

in the Llevant marina (12). The 15 most important caves have been selected, the vast majority located in the Llevant 

marina (12). By municipality, the most represented is Manacor (7), followed by Felanitx (3). 

Keywords: Underwater caves, Mallorca, eogenetic karst, natural heritage. 
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INTRODUCCIÓ 

 

 L’aportació dels espeleobussejadors al coneixement de la nostra geografia subterrània s’ha fet des de molts de 

caires diferents. En primer lloc el purament exploratori, faceta imprescindible i primerenca per poder saber el que hi ha 

sota terra. Les coves “van creixent” a mesura que es descobreixen i els fils-guies es van deixant instal·lats a mode de 

carreteres i camins per poder arribar de cada cop més enllà. Moltes troballes s’han fet després de superar passos angosts, 

en ocasions desobstruint accessos que blocs, formacions estalagmítiques o fins i tot acumulacions de fang havien barrat. 

Les coves de Mallorca en general ho posen difícil a l’espeleòleg subaquàtic ja que la major part de descobriments 

importants s’han fet després de superar accessos complicats i dificultosos. Una vegada detectats i instal·lats aquests 

passos sembla que no hagin estat difícils de trobar i accedir, però això és del tot fals. S’ha de tenir coratge, sang freda, 

determinació i control mental per tantejar, explorar i superar aquestes restriccions, sovint en condicions de visibilitat 

extremes.  

 

 
Figura 1: Entrada formada per un esfondrament a la cova anomenada es Dolç. És una de les principals vies d’accés a l’interior de les 

coves (Foto A. Cirer). 

 

En segon terme s’ha d’efectuar la documentació topogràfica per traslladar als mapes les dimensions i 

característiques de les coves, sense topografia no hi ha autèntica exploració, ja que és la manera de poder divulgar i 

quantificar les noves troballes. Les exploracions de les complexes cavitats, especialment les litorals, es fan a mesura que 

la topografia avança, ja que és una eina del tot imprescindible per relacionar sectors de les coves i trobar possibles 

continuacions i connexions. La superposició de la fotografia aèria amb les topografies permet veure la relació amb la 

superfície i la proximitat a altres coves, al litoral o a dolines d’esfondrament. La fotografia també és una eina 

imprescindible per compartir i mostrar els àmbits subterranis sota l’aigua. En un ambient on no se pot comunicar amb 

els companys, on el sediment s’alça amb facilitat i la visibilitat pot desaparèixer o la visió sembla desenfocada per les 

haloclines, és una autèntica gesta aconseguir imatges de qualitat. També hi ha especialistes en filmació que han 

contribuït de forma eficient a documentar les coves i divulgar els seus valors i bellesa. Sempre hem partit de la premissa 

que no es pot protegir el que no es coneix i d’aquesta manera es pot apreciar i valorar. Les coves subaquàtiques són 

ambients només accessibles per a unes poques persones, per la qual cosa la seva documentació és del tot primordial. 

També cal realitzar prospeccions de fauna, recollida de restes arqueològiques, mostres litològiques, de sediments, 

d’observació de morfologies de corrosió, registrament de paràmetres hídrics i atmosfèrics de les sales aïllades per sifons 

són alguns dels aspectes que s’han treballat sovint. 

Primer cal ubicar les exploracions subaquàtiques dins les exploracions de l’espeleologia de les illes Balears en 

general, aquestes es divideixen en cinc etapes: la pre-espeleologia (fins el 1895), els pioners (1896-1945), les 
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campanyes espeleològiques catalanes (1945-1965), l’espeleologia mallorquina convencional (1966-1993) i l’impacte de 

l’espeleologia subaquàtica mallorquina (1994-2021), divisió basada en els articles de Ginés (1993) i ampliada per 

Vicens i Pla (2001), Ginard et al. (2011). Podem dir que les primeres incursions subaquàtiques dels anys 1971 i 1972, 

malgrat pertànyer cronològicament a l’època de l’espeleologia mallorquina convencional (1966-1993), formarien part 

de les campanyes espeleològiques catalanes, només que uns pocs anys endarrerides. Les altres incursions dels anys 70, 

les exploracions alemanyes, les immersions mallorquines dels anys vuitanta, la campanya txeca, les campanyes dels 

britànics i les immersions mallorquines a la cova des Pas de Vallgornera de 1991 i 1992 formarien part 

cronològicament de l’etapa de l’espeleologia convencional. A partir del 1994 entram dins l’impacte de l’espeleologia 

subaquàtica mallorquina la qual s’inicia amb els treballs a la cova des Coll i que coincideix amb el descobriment de 

grans extensions aèries a la cova des Pas de Vallgornera. Aquesta darrera etapa es caracteritza per l’aparició 

d’espeleòlegs mallorquins o residents a Mallorca que s’especialitzen en aquesta disciplina com a activitat habitual 

(Gràcia i Fornós, 

2021).

 
Figura 2: Situació de les principals coves subaquàtiques litorals.  

 

CLASSIFICACIÓ DE LES COVES SUBAQUÀTIQUES LITORALS DE MALLORCA 

 

 Els millors exponents de les cavitats associades a la franja litoral es localitzen als dipòsits postorogènics del Miocè 

superior, presents en particular a la regió natural del Migjorn i Llevant de Mallorca (Ginés i Ginés, 2011). Les darreres 

exploracions i recerques ens han fet proposar una remodelació interna en aquesta categoria de coves. La troballa des 

Dolç (ses Salines) dins materials Plio-Pleistocènics mostra clares evidències de la contribució hipogènica en la seva 

gènesi (Gràcia et al., 2014). Les exploracions i noves descobertes a les coves del Drac, han permès documentar gran 

quantitat de morfologies hipogèniques a les galeries submergides i reconsiderar la importància relativa de la zona de 

mescla en aquesta cavitat (Gràcia et al., 2018). En la categoria que ara ens ocupa s’inclou un ampli i interessant ventall 

de coves, l’origen i posterior evolució de les quals es troben condicionats –d’una manera directa o indirecta– per la 

proximitat a la línia de costa. Es diferenciaran tres tipus de coves costaneres, a més de dos subtipus addicionals que 

s’emmarquen dins del grup de cavitats generades a la zona de mescla litoral.  

Les variacions del nivell marí durant el Quaternari, degudes a causes glacio-eustàtiques, han deixat empremtes 

diverses en la morfologia d’aquestes coves costaneres, afavorint la presència de reompliments específics –espeleotemes 

freàtics, sediments detrítics litorals i bretxes ossíferes– de gran valor espeleocronològic i paleoambiental (Ginés i Ginés, 
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1995). Així mateix, cal remarcar que el nivell actual de la Mediterrània determina l’existència de llacs subterranis 

d’aigües freàtiques salabroses, que ocupen les cotes inferiors de les cavitats i es veuen afectats per oscil·lacions marines 

de reduïda escala temporal, com ara les marees. 

 

 
Figura 3: Topografia simplificada de la cova Genovesa. 

 

Coves de la zona de mescla costanera  

Al llarg de les darreres dècades, s’ha anat suggerint per a aquestes coves un model genètic que contempla la 

formació d’uns buits primigenis, originats per dissolució en la zona freàtica litoral (Ginés i Ginés, 1992; Ginés, 2000; 

Ginés et al., 2008) a causa de l’agressivitat que es deriva de la mescla entre aigües continentals dolces i aigües marines, 

dins d’un context hidrogeològic d’elevada permeabilitat per mor d’una important porositat primària. Les cavitats 

freàtiques inicials experimentaren al llarg del Pleistocè esfondraments extensius de les voltes i parets (Ginés i Ginés, 

2007), especialment durant les davallades glacioeustàtiques del nivell marí; mentre que intenses fases de deposició 

d’espeleotemes varen contribuir després a emmascarar les característiques dels buits primigenis. Cal remarcar, en 

aquest sentit, que la magnitud dels processos de col·lapse i reajustament mecànic de la massa rocosa condiciona 

l’aparença actual d’extenses zones d’aquest tipus de coves, al mateix temps que és responsable de la seva obertura al 

exterior per mitjà d’enfonsaments en superfície, o abisaments, de vegades ben espectaculars. El patró planimètric de les 

coves d’aquesta tipologia denota la coalescència, un tant aleatòria, d’unitats d’esfondrament més o manco independents, 

que han anat creixent tridimensionalment i connectant unes amb les altres (Ginés i Ginés, 2007; Gràcia et al., 2007), 

fins a donar lloc a una disposició en planta de caràcter ramiforme. Aquest patró més aviat aleatori es veu fortament 

condicionat per la litologia dels dipòsits carbonatats del Miocè superior (Ginés et al., 2008, 2009b), essent possible 

observar-ho amb claredat en les fàcies de front d’escull, com a resultat de la dissolució extensiva de les construccions 

de coralls. Els exemples més il·lustratius es donen en les plataformes tabulars litorals constituïdes per materials calcaris 

del Miocè superior, concretament en el Migjorn de Mallorca. Al municipi de Manacor es localitzen coves destacables 

com el sistema Pirata-Pont-Piqueta (Trias i Mir, 1977; Gràcia et al., 2006a), la cova Genovesa o d’en Bessó (Gràcia et 

al., 2003a, 2003b), el sistema Gleda-Camp des Pou (Gràcia et al., 2007a, 2010a; Ginés et al., 2008) o la cova des Serral 

(inèdit). 

  

Xarxes freàtiques amb fort control estructural 

És ben evident que els condicionants litològics influeixen de forma decisiva en la configuració morfològica de les 

cavitats excavades en el Miocè superior postorogènic de les Balears. Així, mentre en les fàcies de front d’escull 

dominen les formes de col·lapse lligades a la dissolució dels coralls, tal i com s’ha exposat més a dalt, en les fàcies 

corresponents a ambients de lagoon la permeabilitat associada a la fracturació adquireix major rellevància, en presentar 
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aquests materials una porositat bastant més baixa (Ginés et al., 2008, 2009). Dins d’aquesta línia, algunes localitats del 

Migjorn de Mallorca com la cova des Coll, a Felanitx (Gràcia et al., 2005), constitueixen extensos sistemes freàtics 

litorals on hi són actius els processos geoquímics de mescla d’aigües dolces i marines, però on així mateix és ben patent 

un fort control estructural (diàclasis i fractures en general) pel que fa a la disposició en planta de les cavitats. Es 

tractaria, en aquest casos, d’un subtipus de cova de la zona de mescla litoral, però caracteritzat per un patró planimètric 

(Ginés et al., 2009) marcadament rectilini, força diferent en relació al caràcter ramiforme, abans descrit, de les coves 

excavades dins els materials escullosos. 

 

   
Figura 4: Espeleotemes de les coves del Drac. La gran riquesa en aquestes formacions és una de les característiques de les cavitats 

litorals mallorquines (Foto A. Cirer). 

 

Xarxes freàtiques litorals amb influències hipogèniques 

Les exploracions en la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor) van fer necessari distingir una tipologia nova que 

donés compte de les singularitats de l’esmentada cavitat (Ginés i Ginés, 2009), les quals es concreten en unes dades 

espeleomètriques espectaculars –uns 80 km de desenvolupament– i uns trets morfològics singulars en molts d’aspectes 

respecte al que es coneixia a Mallorca abans. En aquest sentit, la cova presenta una acusada disparitat planimètrica i 

morfològica en funció de les variacions litològiques del rocam del Miocè superior (Ginés et al., 2009b), però sobretot 

presenta una associació de formes i sediments que apunten cap a la participació de processos d’espeleogènesi 

hipogènica en l’excavació d’aquesta gran xarxa subterrània (Ginés et al., 2009b; Fornós et al., 2010a, 2011a).  

El descobriment i exploració des Dolç (ses Salines, Gràcia et al., 2014) i també d’importants galeries submergides a 

les coves del Drac (Gràcia et al., 2018), ambdues amb abundants i evidents morfologies hipogèniques i sediments 

associats, han fet que incorporem en aquesta categoria a les dues cavitats esmentades. És a dir, les coves del Drac, com 

a exemple clàssic de cavitat de la zona de mescla costanera queda incorporada a l’apartat de cavitat freàtica litoral amb 

influències hipogèniques. La cova des Pas de Vallgornera ja no és un cas tan singular, des del punt de vista de gènesi 

hipogènica, dins l’endocarst de Mallorca, i  tampoc es pot considerar ja la plataforma de Llucmajor com una subregió 

càrstica individualitzada, ja que s’ha estès a la depressió de Campos amb litologia més recent i també a cavitats de les 

marines de Llevant. Aquestes cavitats s’han format per l’actuació conjunta de diferents mecanismes espeleogenètics, 

amb més o menys importància percentual segons les cavitats: els processos de dissolució lligats a la zona de mescla 

litoral, una gens menyspreable recàrrega superficial de origen meteòric, i una alimentació hídrica de caràcter hipogènic 

associada als fenòmens geotermals documentats al sud de Mallorca.   
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Captures càrstico-marines  

En les costes calcàries és ben freqüent l’existència de cavitats que s’obren en les proximitats de la   línia de costa, 

com a conseqüència de l’actuació dels processos lligats a la dinàmica litoral. A més de les coves originades per l’acció 

erosiva –majoritàriament mecànica– de les aigües marines, abunda als litorals de tot l’arxipèlag una tipologia de cavitats 

que són el resultat d’una gènesi mixta relacionada amb el caràcter carbonatat de les costes de les Balears. Ens referim al 

que Montoriol-Pous (1971, 1972) denomina captures càrstico-marines, que consisteixen en coves d’un clar d’origen 

càrstic afectades en major o menor mesura pels mecanismes d’erosió costanera. De vegades es tracta de cavitats de 

gènesi càrstica, però amb l’orifici d’accés obert gràcies a l’actuació de la dinàmica litoral, tal i com succeeix a 

nombroses localitats de la zona de cala Varques i cala Falcó, al municipi de Manacor (Trias i Mir, 1977, Trias, 1992, 

Ginés, 2000, Gràcia et al., 2010b).  

 
 

Figura 5: Seccions de galeries de la cova des Pas de Vallgornera. Les topografies detallades suposen una important font d’informació 

de les cavitats.  

 

PRINCIPALS CAVITATS LITORALS DE MALLORCA AMB CONTINUACIONS SUBAQUÀTIQUES 

 

Font de ses Aiguades (Alcúdia) 

Cova des Bastons o C-11 (Alcúdia) 

Coves del Drac (Manacor)  

Cova Genovesa o cova d’en Bessó (Manacor) 

Sistema Pirata-Pont-Piqueta (Manacor) 

Cova de Cala Varques ACD o cova des Xuetes (Manacor) 

Cova de Cala Varques B (Manacor) 

Cova des Serral (Manacor) 

Sistema Gleda-Camp des Pou (Manacor) 

Cova dets Ases (Felanitx) 

Cova des Coll (Felanitx) 

Cova d’en Bassol o cova d’en Passol (Felanitx) 

Cova des Drac de Cala Santanyí (Santanyí) 

Cova des Drac des Rafal des Porcs (Santanyí) 

Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor) 

Es Dolç (Ses Salines) 
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CONCLUSIONS 

 

Les exploracions i recerques subaquàtiques han contribuït a incrementar el coneixement i la valoració de l’endocarst 

i també han suposat importants aportacions al coneixement científic. Les cavitats de la franja litoral de Mallorca s’han 

convertit en tot un referent a nivell eu europeu pel gran volum i recorregut de les galeries i per la bellesa i profusió dels 

espeleotemes i morfologies de corrosió que presenten. En referència a la magnitud de les continuacions subaquàtiques 

destaca el sistema Gleda-Camp des Pou, amb 13.720 són subaquàtics (d’un total de 14.620 m), que representa 

actualment la segona cavitat més gran de les Balears i la de major recorregut subaquàtic d’Europa. En una posició molt 

similar es troba la cova des Pas de Vallgornera amb més de 13.000 m subaquàtics d’un total de gairebé 80.000 m.  En 

tercera posició es troba el sistema Pirata-Pont-Piqueta amb 6.385 m subaquàtics d’un total de 8.600 m. La cova des Coll 

està en quarta posició amb 5.529 m subaquàtics d’un total de 7.020 m fet  que la situa com a la major cavitat 

subaquàtica amb connexió directa amb la mar; les coves del Drac en cinquena posició amb 5.260 m d’un total de 7.690 

m. Les següents del llistat ja es troben molt distanciades, entre les quals destaquen amb recorreguts subaquàtics 

superiors als 1.000 m: la cova Genovesa (1.845 m subaquàtics / 2.415 m totals) i la cova d’en Bassol (1.082 m 

subaquàtics / 1.491 m totals). La fondària màxima sota les aigües supera per poc els 30 m. La cova dets Ases i la cova 

des Serral es troben en fase d’exploració, així com alguns sectors de la cova des Pas de Vallgornera, per la qual cosa es 

preveuen modificacions importants en l’espeleometria.  

 
Figura 6: Racovella birramea, gènere d’amfípode trobat a la cova des Coll.   

 

Els estudis que s’efectuen intenten fer-se’n d’un punt de vista interdisciplinari a on, a més a més d’efectuar 

l’exploració i la topografia de les cavitats, es tenen presents molts d’altres aspectes per intentar tenir una visió més 

holística del carst litoral. S’efectua l’estudi de les morfologies de corrosió presents, la distribució de les sales 

d’esfondrament, la realització de perfils hídrics, la localització i mostreig de  cristal·litzacions freàtiques indicadores 

d’antics nivells dels llacs, l’estudi i caracterització dels sediments, l’estudi de la fauna de les aigües subterrànies i de les 

sales terrestres que presenten, dels fòssils trobats a l’interior de les cavitats o que sobresurten de les parets per corrosió 

diferencial i de les restes arqueològiques. Es fa una superposició de  les cavitats amb la superfície per saber quina 
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relació hi ha entre ambdues i com a eina per la gestió territorial. Com no pot esser d’altra manera, tots aquests punts són 

arguments de pes perquè la protecció de les coves sigui prioritària a les polítiques de conservació.   
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Resum: A les costes d'Es Freus i Formentera s'observen dipòsits eòlics del Pleistocè intercalats amb jaciments marins, 

col·luvials i paleosòls. La successió sedimentària que aflora al llarg de l'illa i els illots es caracteritza per una successió 

d'alta resolució ben exposada que representa els principals canvis climàtics i geomorfològics que es van produir en 

aquesta part de la Mediterrània occidental durant el Pleistocè. 

Paraules clau: Es Freus - Formentera, Pleistocè, canvis del nivell marí. 

 

Abstract: Pleistocene aeolian deposits interbedded with marine deposits, colluvial deposits and palaeosols are 

aobserved aorunde the Es Freus and Formentera coasts. The sedimentary succession outcropping along the island and 

islets is characterized by a well-exposed high- resolution succession representing the main climate and geomorphologic 

changes that occurred in this part of the Western Mediterranean during the Pleistocene. 

Keywords: Es Freus – Formentera, Pleistocene, Sea level changes. 

      

INTRODUCCIÓ 

 

Els jaciments del Pleistocè caracteritzats per successions d’ambients marins, eòlics, al·luvials i col·luvials han estat 

àmpliament descrits al llarg de la conca mediterrània  (e.g., Cuerda, 1989; El-Asmar and Wood, 2000; Frechen et al., 

2004; Plaziat et al., 2006; Andreucci et al., 2010; Pavelic et al., 2011; Pappalardo et al., 2013; Mauz et al., 2020), 

establint la relació entre les evolucions paleoclimàtiques amb les fluctuacions del nivell marí. Formentera i els illots 

d’es Freus no en són una excepció, sinó que presenten una successió molt completa al llarg de les seves costes que 

abasten del Pleistocè inferior al Pleistocè superior. Estan formats per la intercalació de dipòsits eòlics, dipòsits marins, 

dipòsits al·luvials/col·luvials i paleosòls; aquestes seqüències proporcionen un excel·lent registre del Pleistocè, dels 

canvis ambientals en la costa Pitiüsa i dels diversos canvis en el nivell marí, i per tant, constitueixen un excel·lent 

laboratori natural per a l’estudi dels dipòsits costaners del Pleistocè per la riquesa, qualitat, gran varietat i bona 

conservació, així com per la seva continuïtat al llarg de les costes d’aquests jaciments.  

 

CONTEXT GEOLÒGIC DE L’ÀREA D’ESTUDI 

 

El petit arxipèlag pitiúsic està format per dues illes; Eivissa i Formentera, i una seixantena d’illots. Formen la part 

emergida del bloc sud del promontori balear situat a la part més occidental de la Mediterrània (Del Valle et al., 2016). 

Els illots d’es Freus estan separats de Formentera per un pas estret i poc profund (50 m d'amplada - 2 m de profunditat).  

 

Formentera i els illots des Freus, estan pràcticament formades íntegrament per jaciments quaternaris. Ara bé, a l'illot 

de s’Espalmador (part occidental) i a part de la zona  sud de Formentera es pot observar el basament del Miocè format 

per conglomerats i/o gresos, que és la continuació del basament d'Eivissa. Per a la seva qualitat, conservació i seqüència 

hem escollit tres àrees d’estudi (S’Espalmador, Cala en Baster i Es Ram) per a donar a conèixer en aquest treball. 

 

MATERIAL I MÈTODE 

 

Per a l’anàlisi sedimentològica i estratigràfica es van aixecar 39 columnes verticals al camp i es van correlacionar a 

partir de les principals disconformitats i unitats homogènies, superfícies delimitades o segons la presència de paleosòls 

continus. A cada registre es van caracteritzar les unitats principals en termes de mida del sediment, composició i 

mineralogia. L'observació de les característiques del gra es va fer amb un microscopi binocular amb el programari 

MOTIC Image 2.0 i l'anàlisi de la mida del gra es va realitzar mitjançant el programari d'anàlisi d'imatges gratuït 

IMAGE-J. 
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La mineralogia es va determinar amb un difractòmetre Bruker D8-Advance Xray, utilitzant pols orientades 

aleatòriament de les mostres a granel, pretractades amb H2O2 per eliminar la matèria orgànica. Els patrons de difracció 

de pols premsades es van registrar de 3º a 65º 2ɵ en passos de 0,03º, 0,3 s de temps de recompte per pas, a 25ºC de 

temperatura ambient, i es van registrar als fitxers de dades per analitzar-los. Les anàlisis minerals semiquantitatives es 

van basar en les àrees de pics obtingudes mitjançant el programari Diffrac EVA v.4.1. Per a l’anàlisi OSL es van 

recollir 12 mostres de roca per a la datació de la luminescència dels jaciments eòlics del Pleistocè a l'illot Espalmador, 

Cala en Baster i es Ram-Es Copinar. Les mostres es van extreure de les capes estratigràfiques considerades 

representatives de la successió. 

 

Les mesures de luminescència estimulada òpticament (OSL) es van realitzar mitjançant un instrument automatitzat 

RISØ TL/OSL-DA-20 del Laboratori de Luminescència de la Universitat Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca).  

 

 

 
Figura 1. Localització de l’àrea d’estudi 

 

 

RESULTATS 

 

Les anàlisis sedimentàries i estratigràfiques realitzades han permès identificar en trets generals tres grans 

associacions de fàcies i dos paleosols diferents. 

 

Associació Fàcies Eòliques 

Fàcies composta per arenes bioclàstiques fines a mitjanes (125-250 μm). Presenta un color marró molt pàl·lid a 

blanc i una laminació encreuada formant capes de 0,7 a 3 m, amb una angle que disminueix lateralment de 30º a 10º i, 

en la majoria dels casos, la part superior d'aquests nivells es veu parcialment alterada per les risoconcrecions (1-6,5 cm 

d'amplada i 0,20 – 1 m de longitud). La composició mitjana del gra és principalment carbonatada (94%). Segons 

l'anàlisi de difracció de raigs X, els nivells eòlics superiors mostren un alt percentatge d'aragonita ~ 51% i calcita ~ 
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48%, seguit de dolomita (5-20%). Per als nivells eòlics inferiors presents a la part occidental i baixa de l'Espalmador el 

mineral predominant és la calcita amb una mitjana del 93%. 

 

Associació fàcies Col·luvial-Al·luvial 

S'han descrit dos nivells. El primer es caracteritza per una bretxa suportada per una matriu llimosa de color vermell 

amb clasts angulars i heteromètrics que formen capes de dipòsits de gruix de mil·límetres a centímetres que es veuen 

alterats pels nivells de calcretes. Algunes capes de bretxes canvien lateralment en estructures en forma de lents. Els 

abundants clasts subangulars provenen de la superfície superior reelaborada del nivell inferior o del basament miocènic. 

La composició mineralògica de la matriu està dominada pels silicats (60%). Aquestes fàcies s'interpreten com a dipòsits 

de vessant. 

 

La segona està formada per gresos en capes de potència variable de 0, a 2,5 m formats per arenes bioclàstiques amb 

una mida de gra mitjana a gruixada i color marró molt pàl·lid. Les successions poden mostrar capes de nivells de bretxa 

massiva intercalades amb clasts angulosos amb una mida mitjana de 0,5 a 9 cm. La matriu està composta per arenes 

bioclàstiques amb una mida de gra mitjà. Generalment presenten una estratificació horitzontal i estructures en forma de 

canal massiu amb algun clast flotant al sediment. L'anàlisi mineralògica d'aquests nivells indica una presència 

majoritària de calcita (53,9 %) i aragonita (46,1%). Aquesta associació de fàcies representa un ambient relacionat amb 

processos de vessant on predominen el transport en massa controlats per la gravetat, com la reptació i els debris-flows o 

un ambient de sedimentació relacionat amb el transport per aigües de vessament 

 

Associació de fàcies marines 

Aquesta fàcies es caracteritza per estrats massius (de 40 cm als 120 cm) amb intercalació de clasts 

subarrodonits/arrodonits majoritàriament de forma discoidal i intersticis plens de arena de gra mitjà a gruixat rica en 

bioclasts i fòssils marins. El color és marró molt pàl·lid. La composició mineralògica està dominada per calcita (55%) i 

aragonita (45%). 

  

Paleosòls 

En termes generals, s'observen dos tipus de paleosòls. El primer tipus es caracteritza per una textura massiva 

llimosa-arenosa altament bioturbada per la vegetació. El seu color és marró molt pàl·lid. Conté abundant fauna terrestre 

(per exemple, el cargol terrestre endèmic Xerocrassa ebusitana i restes fòssils de cambres de pupació d'insectes). 

Aquest paleosòl arenós presenta un gruix variable, canviant lateralment de 0,5 m a 1,5 m. La composició dels llims i 

arenes és principalment carbonatada (~80%) amb la calcita com a mineral principal (57%), seguida de l'aragonita amb 

un 23% i petites quantitats de quars (2%). 

 

El segon tipus de paleosòls està format per argiles i llims de color vermell groguenc que varia a marró, de 20 a 50 

cm de potència amb nivells d’òxid de ferro. El contingut mineralògic mostra un 56% de minerals argilosos dels quals la 

il·lita constitueix un 40%, un 20% de quars i un contingut menor de calcita (11%). Localment s'han observat calcretes 

amb horitzons pisolítics i abundants traces vegetals. Aquests consisteixen en estructures filamentoses ramificades i 

calcificades.  

 

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

 

L'anàlisi sedimentològica i les dades OSL permeten diferenciar els episodis eòlics i reconstruir la història del 

paisatge d’es Freus- Formentera entre els 651 ka i  els 67 ka (MIS 16 a la transició MIS4/3). A partir de la superfície 

erosiva principal i dels paleosòls, s'observen deu unitats diferenciades que indiquen deu fases de sedimentació eòlica. 

 

El període més antic datat correspon a l'activitat eòlica que va tenir lloc durant el MIS 16 (651±52 ka) i correspon a 

la part superior de la unitat U1. Aquest fet indica que el nivell inferior correspon al Pleistocè inferior. Sota els vents 

dominants del nord-oest es van formar petites dunes que cobrien el basament. La unitat U2 està formada per l'alternança 

de petits nivells eòlics i paleosòls. Aquestes alternances indiquen el ràpid canvi de condicions ambientals -àrides/fredes 

a càlides/humides. La unitat U3 es subdivideix en quatre subunitats (a, b, c i d) l'única datada és la subunitat U3d (part 

superior) amb una edat de 276 ± 24 ka que correspon al MIS 8. Per tant, les subunitats inferiors de U3 es van formar 

entre el MIS 16 i el MIS 8. A la unitat U3 es va identificar la formació de dunes parabòliques, amb una migració de cap 

al SE, menys la subunitat U3c que indica una migració cap al NW i una estructura interna típica de duna transversal. La 

unitat U4 és el tercer nivell datat que correspon al MIS 6 (163±14 ka), durant el qual el nivell del mar es va mantenir 

per sota dels 120 m i es van exposar una gran quantitat de sediments marins a la plataforma marina, que van poder ser 

transportats pel vent dominant del moment.  

 

La unitat U5, correspon a un nivell de platja situat a la part oriental d'Espalmador i Es Ram aproximadament a 40 

cm per sobre del nivell marí actual, amb la presència de fauna càlida (senegalesa) com Tethystrombus latus, espècie 
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cronoestratigràfica indicadora del MIS 5e. La unitat U6 correspon a un segon nivell marí present a n’Es Ram i a Cala en 

Baster i aproximadament a un metre del nivell marí actual. Durant el refredament de la transició del MIS 5c/b el nivell 

marí va baixar per sota dels -20 m. Aquests canvis en les condicions ambientals van generar episodis de pluges intenses 

juntament amb el canvi del nivell base van formar importants processos d’escorrentia al vessant, afavorits per la manca 

de vegetació, erosionant els sòls formats durant l’etapa més càlida i dipositant els materials llimosos com a un 

col·luvial. Aquests depòsits col·luvials corresponen a la unitat U7. La unitat U8, correspon a la novena fase eòlica amb 

edats de 106±10 ka i 108±8 ka obtingudes a S’Espalmador i 98±8 ka a n’Es Ram. Aquestes edats indiquen la seva 

formació durant la subetapa regressiva MIS 5b. Segurament aquests es van començar a formar durant el descens del 

nivell marí.  

 

La unitat U9 correspon a un moment càlid i humit amb fortes tempestes que provocaren col·luvials que 

desmentellaren parcialment o totalment les dunes. Aquesta arena va passar a formar part del col·luvial i correspon a la 

transició entre el MIS 5b/a. El següent període de formació de dunes correspon al MIS 4 (88±8 ka -Es Ram; 72±7 ka- 

Cala en Baster) i a la unitat U10. Localment, el nivell eòlic de la unitat U10 es veu parcialment erosionat pels 

col·luvials, provocats per les fortes tempestes ocorregudes durant el canvi ambiental que es va produir a llarg de la 

transició del MIS 4/3. A més a més, s’observa la incorporació del sediment arenós al sistema col·luvial, indicant la 

pobre cimentació del nivell eòlic durant el canvi de les condicions ambientals a més humides.  

 

Per tant, la successió de les fàcies descrites indica l'alternança d'ambients àrids representats per dipòsits eòlics i 

ambients més humits representats per dipòsits marins i, al·luvials-col·luvials, manifestant la successió d'importants 

canvis en els processos deposicionals. El Pleistocè es caracteritza per la successió de períodes càlids i freds que es 

relacionen amb canvis del nivell del mar. Els períodes de clima àrid i fred coincideixen amb nivells marins baixos, 

mentre que els períodes de clima càlid i humit coincideixen amb nivells marins iguals o més elevats que l'actual. D'altra 

banda, els períodes de clima fred han provocat l'exposició de grans superfícies sorrenques sobre la plataforma a causa 

del descens del nivell marí facilitant el transport eòlic en direcció cap a la costa, i s’han identificat dos nivells marins a 

40 cm i 1 metre per sobre del nivell marí actual marcant diferents nivells marins en el passat per sobre de l’actual. 
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Resum: El 1972 es varen descriure per primer cop els espeleotemes freàtics de la Cova de sa Bassa Blanca (Alcúdia) i 

es va demostrar la seva relació amb antics nivells de la Mediterrània durant el pleistocè. Al llarg de les següents tres 

dècades continuaren les recerques sobre aquest nou registre de les variacions del nivell marí, centrades en la datació 

absoluta d'aquests dipòsits per tal d'obtenir dades geocronològiques sòlides. A partir del 2006, les investigacions en 

aquest camp han donat resultats molt rellevants, de forma paral·lela als avenços en les tècniques radiomètriques 

aplicades, bàsicament les sèries de l'Urani (U-Th). Pel que fa als dipòsits d'edat holocena, s'ha documentat un nivell 

marí 25 cm inferior al preindustrial amb edats entre 3,89 i 3,26 ka BP, seguit d'una ràpida i curta pujada fins assolir el 

present nivell marí, des de 2,84 ka BP fins a l'actualitat. Quant als paleonivells del darrer interglacial (MIS 5), està ben 

documentat un nivell marí situat a +2,15 ±0,75 m, relativament estable entre 126,6 i 116 ka BP (MIS 5e), així com un 

altre pic transgressiu de +1 m amb una edat de 82-80 ka (MIS 5a). Finalment, l'aplicació de les tècniques U-Pb ha 

permès datar paleonivells d'edat pliocena, amb cronologies compreses entre 5,86 i 2,63 Ma, que es localitzen 

actualment entre +14,3 i +31,8 m s.n.m. 

Paraules clau: coves litorals, nivell marí, mar Mediterrània, espeleotemes freàtics, datacions radiomètriques. 

 

Abstract: In 1972, the Phreatic Overgrowths on Speleothems (POS) from Cova de sa Bassa Blanca (Alcúdia) were first 

described, which were related to ancient sea levels of the Mediterranean during the Pleistocene. Over the next three 

decades, research continued on this new record of sea level changes focusing on the absolute dating of these deposits in 

order to obtain solid geochronological data. Since 2010, the investigations performed on this field has yielded very 

relevant results, in parallel with advances in the radiometric techniques applied, basically the Uranium series method 

(U-Th). Regarding Holocene deposits, a sea level stand 25 cm lower than the pre-industrial one has been documented 

between 3.89 and 3.26 ka BP, followed by a rapid and short rise to the current sea level that spans from 2.84 ka BP to 

the present times. As for paleolevels corresponding to the last interglacial (MIS 5), the sea level stood at +2.15 ± 0.75 

m between 126.6 and 116 ka BP (MIS 5e), being documented as well a transgressive peak of +1 m with an age of 82-80 

ka (MIS 5a). Finally, the application of U-Pb techniques has made possible to identify a record of Pliocene sea levels, 

with chronologies between 5.86 and 2.63 Ma, currently located between +14.3 and +31.8 m a.s.l. 

Key words: coastal caves, sea level, Mediterranean Sea, phreatic speleothems (POS), radiometric dating. 

 

 

LES INVESTIGACIONS INICIALS 

 

Durant unes tasques topogràfiques a la Cova de sa Bassa Blanca (Alcúdia), efectuades l'any 1972, es varen observar 

unes alineacions horitzontals de precipitats calcaris que revestien gairebé de forma extensiva les parets de la cavitat. 

Aquestes alineacions de cristal·litzacions subaquàtiques documentaven episodis d'inundació de la cova per les aigües 

freàtiques litorals, en plausible correspondència amb antics nivells de la Mediterrània. Aquestes observacions sobre 

geomorfologia càrstica costanera foren exposades al II Congreso Nacional de Espeleología ‒celebrat a Oviedo, el 

1972‒ i varen ser publicades al BSHNB dos anys després (Ginés i Ginés, 1974). A l'esmentada comunicació es 

relacionava l'altimetria d'aquells nivells de cristal·litzacions subaquàtiques amb les alçades dels dipòsits quaternaris 

marins de la costa mallorquina (Cuerda, 1975). S'iniciaven així les recerques sobre els espeleotemes freàtics de les 

coves litorals de Mallorca, les quals continuaran de manera reeixida fins al moment present i amb resultats importants. 

 
LES RECERQUES DE LES TRES PRIMERES DÈCADES 

 

Els anys següents, les investigacions es dirigiren cap als aspectes morfològics i cristal·logràfics d'aquests dipòsits, 

sense oblidar les seves implicacions cronològiques i la difusió internacional de les tasques que s'anaven desenvolupant 

(Ginés et al., 1981). Les activitats espeleològiques demostraren que els espeleotemes freàtics estaven presents en moltes 

cavitats mallorquines, essent possible considerar-los com a un fenomen extensiu a totes les àrees càrstiques litorals de 

l'illa. En començar els anys 80 del segle passat es varen posar en marxa programes de datació radiomètrica, mitjançant 
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el mètode U-Th, amb la finalitat de poder obtenir edats absolutes que permetessin ubicar les variacions dels nivell de la 

Mediterrània dins del esquema geocronològic del registre marí dels isòtops d'oxígen. Els programes de datació foren 

portats a terme primerament pel desaparegut col·lega Gerd J. Hennig (Hannover), i posteriorment per l'equip de la 

Università Roma Tre liderat per Paola Tuccimei, el qual comptà amb la participació de Igor M. Villa (Universität Bern). 

Els resultats obtinguts eren molt prometedors i aportaven una primera visió detallada de la història del nivell marí a 

Mallorca durant el pleistocè superior i l'holocè. Una revisió del desenvolupament de les investigacions al llarg 

d'aquestes dècades es pot consultar a Ginés et al. (2012).  

 
ELS AVENÇOS RECENTS SOBRE ELS ESPELEOTEMES FREÀTICS DE MALLORCA 

 

Les dues darreres dècades han estat presidides pels avenços i refinaments en les tècniques de datació, com per 

exemple la generalització de l'ús de l'espectrometria de masses, que permet produir resultats cada cop més acurats a 

partir de mostres cada vegada més petites; un exemple de tot això es pot constatar a treballs com el de Tuccimei et al. 

(2006) on s'aporta una corba del nivell marí a Mallorca, que s'anirà refinant amb posterioritat. En aquest context, els 

últims decennis es van desenvolupar nous programes de datació radiomètrica liderats per Bogdan P. Onac i Oana A. 

Dumitru (University of South Florida), Victor J. Polyak i Yemane Asmerom (University of New Mexico), així com 

Jeffrey A. Dorale (University of Iowa). Els resultats obtinguts han donat lloc a diferents publicacions internacionals 

‒que repassarem tot seguit‒ on aquests fenòmens són descrits amb l'acrònim POS, derivat de l'expressió anglesa 

Phreatic Overgrowths on Speleothems (Ginés et al., 2012). 

 

L'holocè. El nivell marí de l'era preindustrial 

A les voreres dels llac salabrosos de les nostres coves litorals, és freqüent observar cristal·litzacions de calcita i/o 

aragonita disposades formant unes vistoses franges arran de l'aigua (Fig. 1A) que s'han desenvolupat després de la 

pujada postglacial responsable de l'alçada actual del nivell marí. Aquests dipòsits ja varen ser objecte d'estudi per part 

de Tuccimei et al. (2010), emperò unes investigacions publicades fa molt poc temps han subministrat noves dades 

acurades sobre el nivell de la Mediterrània durant l'holocè més recent (Onac et al., 2022); els citats autors han efectuat 

un total de 136 datacions U-Th d'alta precissió sobre mostres holocèniques, procedents de coves litorals de l'est i el sud 

de Mallorca. 

 

Els resultats obtinguts documenten amb claredat un nivell marí 0,25±0,1 m inferior al preindustrial que abraça un 

rang d'edat de 3,89 a 3,26 ka BP; tot seguit tingué lloc una sobtada i curta pujada fins assolir el nivell marí subactual (el 

±0 m preindustrial), que es perllongaria des de 2,84 ka BP fins a començaments del segle XX. Al mencionat treball, 

Onac et al. (2022) discuteixen els models d'ajustaments isostàtics glacials (GIA) que són compatibles amb les dades 

obtingudes, i relacionen la pujada de 25 cm ocorreguda entre 3,26 i 2,84 ka BP amb aportacions procedents de la fusió 

de gel de l'Antàrtida occidental. 

 

Avui en dia, aquestes cristal·litzacions es troben parcialment submergides a les aigües freàtiques litorals com a 

conseqüència de la pujada gradual del nivell marí associada a l'era industrial, la qual els autors avaluen al voltant de 18 

cm des del 1900, amb unes taxes recents d'ascens de devers 2,05±0,58 mm/any. 

 
El nivell marí durant el darrer interglacial (MIS 5) 

A les coves litorals de Mallorca sovintegen les bandes horitzontals d'espeleotemes freàtics situats entre 1 i 3 m per 

damunt de l'actual nivell dels seus llacs; la gran majoria d'aquestes cristal·litzacions corresponen a l'últim interglacial, 

encara que també hi ha dipòsits més antics pertanyents als pleistocè inferior i mitjà. Al llarg dels darrers anys s'han anat 

publicant els resultats de 60 datacions U-Th, que se situen cronològicament dins l'estadi isotòpic MIS 5 (Dorale et al., 

2010; Polyak et al., 2018).  

 

Un total de 48 d'aquestes datacions, realitzades a partir de mostres de 8 cavitats del sud i llevant de l'illa, donen una 

cronologia que es pot relacionar amb el darrer interglacial sensu stricto, és a dir el MIS 5e, que correspondria als 

dipòsits de l'eutirrenià de Cuerda (1975). Aquests resultats obtinguts per Polyak et al. (2018) apunten a que el nivell 

marí relatiu (RSL) a Mallorca es va mantenir remarcablement estable a una alçada de +2,15±0,75 m s.n.m. entre els 

126,6±0,4 ka i els 116,0±0,8 ka BP. Els autors citats argumenten que els resultats de les investigacions no donen suport 

a l'existència de ràpides fluctuacions regressives dins del MIS 5e, donada la continuïtat cronològica que aporten les 

datacions. Sobre la base dels diversos models d'ajustament isostàtic (GIA) emprats, els esmentats  autors proposen una 

fusió glacial molt ràpida i important durant l'inici del MIS 5e ‒que implicaria també el gel antàrtic‒, seguida d'una 

gradual recuperació dels casquets glacials cap a les darreries d'aquest subestadi isotòpic. El nivell eustàtic global 

(GMSL) estimat seria entre +6 i +7 m superior a l'actual als inicis del darrer esdeveniment interglacial. 

 

Per altra banda, un total de 10 datacions de 5 coves de l'illa ‒publicades per Dorale et al. (2010)‒ documentaven un 

nivell marí situat entre +1,25 i +1,6 m s.n.m., amb una cronologia de 80,1 a 81,9 ka BP, que se situa amb claredat dins 
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el subestadi isotòpic MIS 5a; aquestes datacions confirmarien l'existència d'un episodi transgressiu ocorregut al voltant 

dels 81 ka BP que presumiblement correspon al pis neotirrenià, segons la terminologia de Cuerda (1975). Una visió 

detallada de la història del nivell marí a Mallorca durant tot l'estadi isotòpic MIS 5 apareix recollida a la Fig. 1B, on 

també es recullen dades obtingudes a partir de mostres recol·lectades per davall del present nivell marí. 

 

 
 

FIGURA 1.  A: Espeleotemes freàtics holocènics de la Cova des Pas de Vallgornera, formats els darrers tres milers d'anys (foto: Antoni Merino).  

B: El nivell marí a Mallorca durant el MIS 5 (segons Ginés et al., 2020). C: Els paleonivells marins del pliocè i pleistocè inferior enregistrats a 

les Coves d'Artà i algunes altres coves de Mallorca (segons Dumitru et al., 2019, 2021; foto: Antoni Merino). 

 
Els paleonivells marins del pliocè 

Les cavitats de la zona del Cap Vermell (Capdepera), i sobretot les famoses Coves d'Artà, són remarcables per la 

presència de paleonivells d'espeleotemes freàtics situats a alçades notables per damunt del nivell marí actual. A partir de 

l'any 2013 hagué la possibilitat d'emprendre una campanya de datacions pel mètode U-Pb, el qual semblava 

particularment adient donada la presumible gran antiguitat d'aquests dipòsits. En total es varen obtenir 9 datacions amb 

aquesta metodologia pionera per a l'estudi dels espeleotemes  

Concretament, a les turístiques Coves d'Artà s'han mostrejat i datat 7 paleonivells de sobrecreixements freàtics, 

localitzats a elevacions compreses entre +14,3 i +31,8 m s.n.m. Les datacions U-Pb realitzades han subministrat edats 

que van des de 5,86 Ma  ‒cronologia corresponent als moments inicials de la crisi de salinitat del messinià‒  fins arribar 

als 2,63 Ma, ja en la transició pliocè-pleistocè (Dumitru et al., 2019, 2021). Aquests autors realitzen estimacions sobre 

el nivell marí global (GMSL) durant el pliocè, tenint en compte correccions relacionades amb els ajustaments isostàtics 

glacials (GIA), l’expansió de les aigües oceàniques en funció de la temperatura, i finalment els moviments verticals 

associats a fluxos dinàmics del mantell de la Terra a aquesta àrea de la Mediterrània. Les estimacions que s'aporten 

semblen indicar que durant l'òptim climàtic del pliocè inferior (zanclià) ‒amb una edat U-Pb de 4,39 Ma‒ el nivell marí 

global fou +23,5 m superior a l'actual; per altra banda, durant el període càlid del piacenzià se ha pogut estimar un 

GMSL de +16,2 m, amb una cronologia de 3,27 Ma (Fig. 1C). 

Es pot afirmar que les Coves d’Artà constitueixen una localitat excepcional des del punt de vista geoespeleològic: a 

més de l’abundància de formacions cristal·lines poc freqüents, els espeleotemes freàtics que conté constitueixen un 

registre gairebé únic dels nivells marins corresponents al miocè superior i pliocè. Tant és així, que aquesta cova 

mallorquina ha esdevingut una de les localitats clau a escala mundial per al coneixement del nivell marí i el paleoclima 

durant aquells períodes geològics (Rovere et al., 2020). 

 
A TALL DE CONCLUSIÓ: BALANÇ DE LES INVESTIGACIONS 

 

Els espeleotemes freàtics han esdevingut un valuós registre de la història del nivell marí, que avui en dia és 

internacionalment reconegut a partir d'exemples de l'illa de Mallorca (Ginés et al., 2012; Dutton, 2013; Van Hengstum 

et al., 2015). Aquest tipus de dipòsits subministren dades altimètriques molt precises en comparació amb els registres 

litorals clàssics (platges fòssils, etc.), essent susceptibles de datacions absolutes acurades mitjançant els mètodes 

radiomètrics U-Th i U-Pb. Els avenços més destacables s'han produït pel que fa al coneixement del nivell de la 

Mediterrània durant l'holocè més tardà (Tuccimei et al., 2010; Onac et al., 2022), així com al llarg del darrer interglacial 

o MIS 5 (Dorale et al., 2010; Polyak et al., 2018). No falten tampoc algunes datacions que es corresponen amb 

determinats pics transgressius ocorreguts durant el pleistocè mitjà e inferior (Polyak et al., 2018; Dumitru et al., 2021). 

Menció especial mereixen els paleonivells d'espeleotemes freàtics corresponents al pliocè i fins i tot al miocè superior, 

estudiats a les Coves d'Artà (Dumitru et al., 2019, 2021). En aquestes investigacions recents, les dades altimètriques han 
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estat corregides per tal d'estimar els corresponents nivells marins globals (GMSL), tenint en consideració els 

ajustaments isostàtics glacials (GIA) i altres moviments verticals que han afectat la nostra àrea geogràfica. 
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Resum: El Quaternari es caracteritza per l'alternança de períodes glacials de clima fred i àrid, separats per períodes 

interglacials de clima càlid i humit. Un dels efectes més significatius d'aquestes variacions climàtiques va ser l'evolució 

geomorfològica de les costes i dels hàbitats de molts éssers vius, arribant de vegades a l'extinció o el desplaçament 

d'algunes espècies, com va passar al final del subestadi interglacial MIS 5e (± 130 ka) amb la baixada de les 

temperatures generalitzat, on les espècies termòfiles senegalenques com, per exemple, Thetystrombus latus van 

desaparèixer deixant evidències en forma de tanatocenosi a les platges al llarg del litoral mediterrani. Aquests i altres 

dipòsits marins intercalats amb dipòsits pleistocens eòlics, col·luvials i paleosòls, són presents a la costa sud-est de l'illa 

de Formentera (Es Ram - Es Estufadors). Aquesta successió sedimentària es caracteritza per una successió d'alta 

resolució ben exposada que representa els principals canvis climàtics i geomorfològics que es van produir en aquesta 

part del Mediterrani occidental durant el Plistocè superior. L'objectiu principal d'aquest estudi és identificar, reconèixer 

i estudiar detalladament (sedimentològic, composicional i taxonòmic) els nivells marins de l'aflorament del Plistocè 

presents al sud-est de Formentera, per ubicar-los en un moment climàtic dins de les subetapes climàtiques reconegudes 

del MIS 5. 

Paraules clau: Quaternari, dipòsits pleistocens, MIS 5e, evolució climàtica, Formentera. 

 

Abstract: The Quaternary is characterized by glacial periods of cold and arid climate, separated by interglacial 

periods of warm and humid climate. One of the most significant effects of these climatic changes was the variations in 

the sea level on a global scale, affecting very significantly the geomorphological evolution of the coasts and the habitats 

of many of the living beings, sometimes leading to the extinction or displacement of some species, as occurred at the 

end of the interglacial substage MIS 5e (± 130 ka) with the general drop in temperatures, where Senegalese 

thermophilic species, such as Thetystrombus latus, disappeared, leaving evidence in the form of thanatocoenosis on the 

beaches along the Mediterranean coast. These and other marine deposits intercalated with Pleistocene aeolian, 

colluvial and paleosol deposits are present on the southeast coast of the Island of Formentera (Es Ram - Es 

Estufadors). This sedimentary succession is characterized by a well-exposed, high-resolution succession that represents 

the main climatic and geomorphological changes that occurred in this part of the western Mediterranean during the 

Late Pleistocene. The main objective of this study is to identify, recognize and study in detail (sedimentological, 

compositional, and taxonomic) the sea levels of the Pleistocene outcrop present in the southeast of Formentera, in 

order to locate them at a climatic moment within the recognized climatic substages. of the MIS 5. 

Keywords: Quaternary, Pleistocene deposits, MIS 5e, Climatic evolution, Formentera. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Les Illes Pitiüses (Eivissa, Formentera, i illots adjacents) difereixen del contingut faunístic continental plistocè de 

les Gimnèsiques (Mallorca, Menorca, Cabrera, i illots adjacents), no així el del Plistocè marí, però cada illa presenta 

peculiaritats quant a la presència de jaciments quaternaris (Cuerda, 1975), fins i tot cada illa ha estat estudiada en 

diferents dates i per diferents autors, sent l'autor comú a l'estudi del Quaternari de totes les illes, el quaternarista Joan 

Cuerda. Les Pitiüses són les illes que es localitzen a la zona més sud-occidental de l'arxipèlag Balear, alhora, són les 

que es troben més properes a la Península Ibèrica (Servera, 1999). 

 

Fent història, al segle XIX, Thos (1876), Vidal i Molina (1888) i Nolan (1895) són els autors que aporten les 

primeres referències del Quaternari pitiús. Ja al segle XX, diversos autors fan comentaris sobre això, però els que 

aporten més al coneixement del Plistocè al litoral són Solé-Sabarís (1962) i Butzer i Cuerda (1962). Anys després, és el 

treball de Cuerda (1975) qui sintetitza sobre els coneixements adquirits del Quaternari de les Pitiüses, i posteriorment en 

un monogràfic sobre la història natural de les illes, actualitza els coneixements (Cuerda, 1984). Rangheard (1984), a la 

mateixa monografia, sintetitza els coneixements geològics de les dues illes, situant els dipòsits del Quaternari sobre 

mapes. Aquesta síntesi prové de la seva tesi, publicada anys abans per l'IGME (Rangheard, 1971). Cuerda (1987) al seu 

catàleg de mol·luscs del Plistocè balear, situa en un mapa 8 jaciments del Plistocè superior a Eivissa, 2 a S’Espalmador 

i 6 a Formentera. Vicens et al. (1992) situen en un mapa de Formentera els jaciments del Plistocè superior coneguts fins 
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ara. Abad et al. (1998) recullen en un article tots els treballs geològics sobre Formentera, citant tots els jaciments del 

Quaternari estudiats. Estudis que complementen els anteriors són els realitzats a partir de jaciments càrstics per diferents 

autors (vegeu Sondaar et al., 1995; Vicens i Pons, 2011).   

 

LOCALITZACIÓ, ENTORN GEOLÒGIC I FISIOGRÀFIC 

 

Formentera és l’illa més petita de les Illes Balears amb 83,2 km2. Les successions marines del Plistocè més 

representatives es localitzen a la part sud-est de Formentera, entre Es Copinar, Caló des Mort, Es Ram i Estufadors (Fig. 

1B), cobrint aproximadament 0,7 km2 de costa. Aquests dipòsits situats sobre una plataforma carbonatada del Miocè, 

emergeixen del nivell del mar per sobre dels 20 metres.  
 

Jaciment Municipi Edat Fauna Referència 

Cala des Bocs♣ Forrmentera Pleist. sup. M Cuerda (1984) 

Punta de Castaví♣ Formentera Pleist. sup. M Cuerda (1984) 

Ses Salines Formentera Pleist. sup. M Cuerda (1984) 

Cala Sabina Formentera Pleist. sup. M Cuerda (1984) 

Cap de Barbaria Formentera Pleist. inf. M Cuerda (1984) 

Caló des Mort Formentera Pleist. sup. M Cuerda (1984) 

Sant Ferran Formentera Pleist. inf. M Cuerda (1984) 

Cala en Baster Formentera Pleist. sup. M Cuerda (1984) 

Es Copinyar Formentera Pleist. sup. M Gàsser (1998) 

Es Ram Formentera Pleist. sup. M Gàsser (2002) 

Pujol des Fum Formentera Pleist. medio T Filella et al., (1999) 

Torrent Fondo Formentera Pleist. Sup M Vicens et al., (1992) 

Tabla 2. Jaciments litorals del Pleistocè de Formentera. El registre fòssil pot ser d’origen continental (T) i/o d’origen marí (M). Les referències 

bibliogràfiques no són exhaustivas. ♣: Situados en la Isla de S’Espalmador. 

 

METODOLOGIA 

 

Al camp es van realitzar esquemes estratigràfics i es van correlacionar en base a la presència de discordances i/o 

unitats homogènies o per la presència de nivells marins continus. A cada registre es van definir unitats principals en 

termes de composició, textura i registre fòssil. Per a la nomenclatura de les espècies marines s'ha fet servir el Registre 

Mundial d'Espècies Marines (WoRMS, 2022). 

 

RESULTATS 

 

D'estudis previs (Gàsser, 2002; Bardají et al., 2017; del Valle et al., 2021), se sap que els dipòsits situats sobre el 

Miocè corresponen a dipòsits quaternaris, formats de base cap amunt per dos nivells marins ben diferenciats, seguits 

d'un col·luvial, dunes fòssils superposades, paleosòls, dunes fòssils, col·luvial i, finalment, nivells d'interferència eòlic-

al·luvial. Les fàcies es van agrupar en tres associacions principals que representen ambients sedimentaris col·luvials-

al·luvials, marins i eòlics (Fig. 1A). En aquest estudi ens hem centrat en els nivells marins i nivells que tenen presència 

de fauna marina. 

 

Associació de fàcies marines 

En termes generals, es poden definir dos nivells de platja, que corresponen a diferents parts de la platja. El primer 

nivell està compost per sorra bioclàstica fina-mitjana, molt cimentada i de color marró molt pàl·lid amb abundant fauna 

marina desorganitzada (EC1, ER1, ER8, ES1 i ES4): Thetystrombus latus, Conus ermineus, Cymatium cutaceum. El 

segon nivell d'1,2 m de potència màxim consisteix en capes de gresos bioclàstics de gra fi a gruixut ben classificades de 

color blanc a marró molt pàl·lid estratificació creuada i cabussament cap al mar. Conté fòssils marins majoritàriament 

sencers i generalment s'alineen a la base dels llits en diferents capes (ER2, ER6, ES2, ES5): Acanthocardia tuberculata, 

Amonia ephipphium, Chamelea gallina, Glycymeris nummaria, Astraea rugosa i Pecten jacobeus. 

 

Associació de fàcies col·luvials 

Aquesta associació de fàcies està formada per una bretxa de clastos subangulars poc classificats i suportats en matriu 

llimosa. La part inferior del col·luvial conté gran quantitat de fauna marina i té una base erosiva (ES6): Arca noae, 

Chama gryphoides, Chamelea gallina, Lima lima, Spondylus gaerderopus, Astraea rugosa, Vermetus triqueter i algues 

vermelles. 
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FIGURA 1. A) Registres estratigràfics dels afloraments estudiats incloent les dades OSL de Bardají et al. (2017) i del Valle et al. (2021). B) Ubicació 

de les columnes estratigràfiques. Modificat de del Valle et al. (2021). Els cercles verds es corresponen a la ubicació dels registres faunístics 

estudiats. CE: Es Copinar; ER: Es Ram; ES: Estufadors. 
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DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

 

A partir de la datació per Luminiscència Òpticament Estimulada i la presència de fauna biocronostratigràfica 

(Thetystrombus latus; Linatella caudata; Conus ermineus, al primer nivell marí, concloem que la seva deposició va 

tenir lloc durant el MIS5e (127 ka), període durant el qual el nivell del mar va variar aconseguint els +3 m snm al llarg 

de la Mediterrània. 

Durant MIS 5d el clima va començar a refredar-se i es van formar paleosòls que mostren poc desenvolupament. A 

més, aquest refredament generalitzat va provocar segurament un refredament de les aigües del Mediterrani, amb la 

causa directa de l'extinció de la fauna senegalesa, especialment Thetystrombus latus. 

Durant el MIS 5c va haver-hi una pujada del nivell del mar en un període relativament càlid, que va donar com a 

resultat un desenvolupament del sistema de platges riques en macrofauna marina (Glycymeris nummaria, Arca noae, 

Patella rustica, Conus ventricosus, etc.). i costes rocoses baixes. 

Durant el refredament de la transició MIS 5c/b (97 ka) el nivell del mar va baixar per sota de -60 m, en la transició 

d'un període càlid a un de més àrid. Aquests canvis en les condicions ambientals van generar putuals episodis de pluges 

intenses que juntament amb el canvi en el nivell de base van incidir en importants processos d'escorrentia als vessants, 

erosionant els sòls i part del segon nivell de platja, passant aquests a formar part del col·luvial . 
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Resumen: Esta comunicación es un resumen del artículo del mismo nombre publicado por el autor en la revista 

Cuaternario y Geomorfología de la Universidad de Salamanca (España). En él se estudian las concentraciones de 

moluscos tanto actuales como pleistocenas depositadas en las principales bahías de Mallorca (archipiélago Balear, 

Mediterráneo occidental). En ellas los restos actuales de moluscos  propios de fondo arenoso mesolitoral se concentran 

en las playas mientras que los de las demás comunidades litorales se depositan en su gran mayoría en costa rocosa baja. 

La baja biodiversidad detectada en las acumulaciones actuales se atribuye a la actividad antrópica. Respecto del 

Pleistoceno Superior se detecta, en la actualidad, un aumento de la comunidad infralitoral que se atribuye a la expansión 

de las praderas de Posidonia oceanica. También en las bahías estudiadas las comunidades de fondo arenoso se imponen 

hoy a las de fondos rocosos de forma más clara que en el último interglaciar, hecho que se relaciona con la subsidencia 

experimentada en estos sectores en los últimos 150 ka. Comparando la sedimentación pleistocena y actual las bahías 

estudiadas (Palma, Campos, Alcúdia) se observan relacionadas morfo estructuralmente entre sí, con las plataformas 

miocenas que las enmarcan y con las cuencas centrales de la isla.  

Palabras clave: Restos bióticos litorales, ambientes sedimentarios, biodiversidad, geomorfología, bahías de Mallorca. 

 

Abstract: This communication is a summary of the article of the same name published by the author in the journal 

Quaternary and Geomorphology of Salamanca University (Spain). The concentrations of both current and Pleistocene 

mollusks deposited in the main bays of Mallorca (Balearic archipelago, western Mediterranean) are studied. In them, 

the current remains of mesolittoral mollusks typical of sandy bottoms are concentrated on the beaches, while those of 

the other coastal communities are deposited mostly on the low rocky coast. The low biodiversity detected in the current 

accumulations is attributed to human activity. Regarding the Upper Pleistocene, an increase in the infralittoral 

community is currently detected and is attributed to the expansion of the Posidonia oceanica meadows. Also in the bays 

studied, the communities with sandy bottoms prevail today over those with rocky bottoms more clearly than in the last 

interglacial, a fact that is related to the subsidence experienced in these sectors in the last 150 ka. Comparing the 

Pleistocene and current sedimentation, the studied bays (Palma, Campos, Alcúdia) are observed to be 

morphostructurally related to each other, to the Miocene platforms that frame them, and to the central basins of the 

island. 

Key words:  Coastal biotic remains, sedimentological environments, biodiversity, geomorphology, Majorca bays. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

   Las acumulaciones de restos bióticos marinos costeros como el resto de acumulaciones litorales están 

condicionadas por factores geomorfológicos, tectónicos, eustáticos y sedimentarios (Pye, 1993). En ellas y en el litoral 

balear los componentes bióticos suelen ser mayoritarios (Cuerda, 1987) y aunque nunca representen una comunidad 

biótica concreta se suponen un buen reflejo de las condiciones medioambientales de su lugar de deposición. Luego 

restos pueden actuar como indicadores del grado de alteración del medioambiente costero (Marcello & Thomas, 2002; 

Stark mail et al., 2014).  

 

Si bien la destrucción selectiva y la mezcla por transporte alejan al registro fósil de la biocenosis original este 

también aporta información paleoambiental importante. Como ejemplo el estudio de los restos de moluscos de las 

playas del Pleistoceno Superior marino se muestra como una herramienta eficaz en la interpretación ambiental y 

geomorfológica en diferentes entornos costeros (Cuerda, 1975; Garilli, 2011). Este estudio y de igual manera pretende: 

 

a) Definir los ambientes sedimentarios mayoritarios de las principales bahías de Mallorca a partir de las 

acumulaciones de moluscos litorales en ellas presentes. 

b) Documentar la evolución las comunidades de moluscos litorales en las áreas estudiadas para los últimos 150 Ka. 

mailto:Bernatmoreycolomar@yahoo.es
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c) Revisar el encuadre tectónico- estructural de las bahías estudiadas a partir de los ambientes sedimentarios 

definidos por las acumulaciones de moluscos tanto fósiles como actuales estudiadas 

 

METODOLOGÍA 

 

Se estudia y compara la sedimentación actual y la del Pleistoceno superior marino en las tres principales bahías de 

Mallorca (Palma, Alcúdia y Campos). La sedimentación actual mejor conservada se concentra en la parte central de 

cada bahía (Morey, 2020. Fig. 2). Así se seleccionan para este estudio los 16 km centrales de las Bahías de Palma y 

Alcúdia y los 8 km de la de bahía Campos (totalidad) resultando así una proporción muy similar  de arenal y de costa 

rocosa baja para cada bahía. En cada bahía se estudia como mínimo una estación de muestreo por kilómetro de litoral 

(15 para la bahía de Palma, 9 para la de Campos y 16 para la de Alcúdia).  

En cada estación de control se recogen 3 muestras de restos bióticos (250 gr. 10 m2 para cada estación, 95% 

conchas de moluscos). Se muestrea también cerca de los yacimientos pleistocenos existentes (Morey, 2020; Morey, 

2022). Las muestras correspondientes a cada estación se mezclan seleccionándose al azar 100 restos de moluscos para 

facilitar cálculos y borrar efectos de acumulaciones extraordinarias. Luego para conjunto de muestras correspondientes 

a cada estación se estudia: 

El número de taxones de moluscos clasificados a partir de sus conchas.se ordenan en comunidades o asociaciones 

mayoritarias según batimetría y substrato a partir de las observaciones de Cuerda (1987) y Morey (2022). En la 

clasificación de moluscos se usa el sistema CLEMAN (Vicens, 2015). El tamaño de las conchas y el estado de 

conservación y de rodamiento de estas se observa según los parámetros de Morey (2020; 2022).  

Los restos de moluscos fósiles del último interglaciar (playas, MIS 5e- MIS 5a) se interpretan a partir de los trabajos 

de Cuerda (1987) o Vicens (2015) y de las colecciones Cuerda y Muntaner custodiadas por la Societat d’Història 

Natural de les Balears. Los subestadios pleistocenos se observan con nomenclatura  a partir de isótopos de oxígeno 

(OIS-MIS 5e; OIS-MIS 5c-5a. Hillarie Marcel et al., 1996. Fig. 4) o equivalente (Eutirreniense-MIS 5e; Neotirreniense-

MIS 5a. Cuerda, 1975; Vicens, 2015).  

Los encuadres geomorfológicos y los mapas fisiográficos de las bahías estudiadas (Fig. 1) se trabajan a partir del 

Proyecto Deeper, 2009 o de los estudios de Díaz del Río et al. (1993ab), Goy et al. (1997) o Palomino et al. (2009) 

(recogidos en Morey, 2022).  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Las acumulaciones de restos bióticos litorales (95% conchas de moluscos) presentes en las principales bahías de 

Mallorca pertenecen en su gran mayoría a las 4 comunidades litorales mayoritarias definidas por Cuerda (1987). Estas 

se depositan en dos ambientes sedimentarios principales:  

- Playas y barras arenosas. Comunidad mesolitoral cercana e infralitoral. 

- Costa rocosa baja. Comunidad mesolitoral de fondo rocoso, supramesolitoral e infralitoral.  

   En las playas estudiadas el porcentaje de material bien conservado duplica al de la costa rocosa baja siendo la 

comunidad infralitoral la peor conservada al ser también la comunidad más transportada. También el estado de 

conservación de los restos en los sectores litorales vírgenes duplica al registrado en los sectores más urbanizados.  

 La biodiversidad actual se considera normal- baja siendo más alta en los ambientes mixtos (playa- roca), en los 

extremos de les barras arenosas (comunidad infralitoral) y en los lugares menos urbanizados. La comunidad mesolitoral 

disminuye así como avanza el Pleistoceno Superior respecto de la infralitoral hecho que se asocia a la expansión de las 

praderas de Posidonia oceanica. La comunidad mesolitoral arenosa se impone hoy a la comunidad mesolitoral rocosa 

hecho que se relaciona con la subsidencia que experimentan las bahías estudiadas.  

Los encuadres geomorfológicos observados en cada bahía delimitan los ambientes litorales, resaltan el paralelismo 

observado entre cada bahía y las cuencas centrales de la isla y explican también la distribución de los terrenos y 

altiplanos centrales. Todo prueba y es testimonio de un relieve delimitado por direcciones SE-NW y SW-NE aún 

marcando la estructuración alpina de la isla. La distensión posterior se observa igual aún condicionada por esta 

afectando al registro mioceno post- tectónico, al registro plioceno (aluviones, playas y dunas) y también al registro 

pleistoceno (Morey, 2020).  

Los ambientes sedimentarios definidos por las acumulaciones de moluscos se observan relacionados también con las 

fallas que estructuran las bahías y las plataformas miocenas que las encuadran y también con las cuencas interiores 

colindantes. 

 Todo prueba que el estudio de los restos bióticos litorales tanto actuales como fósiles en una herramienta válida, 

sencilla y económica para observar el estado en que se encuentra un litoral de acumulación y los cambios ambientales y 

geomorfológicos que este experimenta con el tiempo. 
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FIG 1. Mapas fisiográficos: A) Bahía de Palma. B). Bahía de Campos C). Bahía de Alcúdia. Comunidades litorales  y zonación 

geomorfológica (zonas I. II. III. IV. V. VI. Playa, costa baja, acantilados etc.). 
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FIG 2. Control morfo- estructural de las bahías  estudiadas. 

Sierras: T. Tramuntana. Ll. Llevant. C. Central. 

Plataformas y antiformes miocenos: Palma- Caülls; Se. Sencelles; Si. Sineu; Mu. Muro; StM. Santa Margalida; Ma. Manacor; Po. 

Porreres; Fe. Felanitx; Llu. Llucmajor; C. Campos. 

Cuencas: P. Palma. I. Inca. A. Alcúdia. C. Campos. Ca. Canova. 

Pequeños antiformes en el centro de las bahías (relativos). C. Carnatge. R. Ràpita. Re. Son Real. 
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Resum: Els treballs d’exploració, catalogació i valoració patrimonial efectuades  en el terme municipal de Sa Pobla 

aporten al catàleg  sobre patrimoni Paleontològic de Mallorca els perfils- LIPS de Son Manyo i les restes de platges 

pleistocenes de Sa Marjal. Tot són LIPs de valoració mitjana respecte als coetanis de la resta de l’illa i són els primers 

localitzats en la conca del terme. La vila de Sa Pobla està construïda amb estructures de Pedra de Muro i calcarenita 

pleistocena i reblits de material pliocè del subsòl i de macs juràssics dels al·luvions davallats de la Serra. La Vila seu, 

segons una primera hipòtesi i a falta de sondejos aclaridors, sobre una prolongació del Raiguer. Mentre Sa Marjal  o 

plana de cultiu s’enquadra entre dues falles entre la vila de Sa Pobla i la muntanyola miocena de Muro. Aquest és el 

primer estudi efectuat en la zona de Sa Marjal de Sa Pobla amb la intenció de catalogar el patrimoni Paleontològic de la 

zona i ha estat guardonat amb el XX premi Alexandre Ballester d’Assaig del 2019 

Paraules clau: Sa Pobla (Mallorca). Catalogació patrimonial. Patrimoni Paleontològic. Pliocè, Pleistocè. 

 

Abstract: The study of exploration, cataloging and patrimonial valuation carried out in the village of Sa Pobla 

contribute to the scheck list on Paleontological patrimony of Majorca the profiles - LIPS of Son Manyo and the 

pleistocene beaches of Sa Marjal. They are all LIPs of average valuation with respect to the contemporaries of the rest 

of the island and are the first located in the river basin of the term. The town of Sa Pobla is built with Miocene- Pedra 

de Muro structures and pleistocene calcarenite and filled with Pliocene material from the subsoil and Jurassic boulders 

from the lowered alluvium of the Sierra. The Vila is, according to a first hypothesis and in the absence of explanatory 

soundings, on an extension of the Raiguer of the near elevations. While Sa Marjal or cultivated plain is framed between 

two faults between the town of Sa Pobla and the miocene range of Muro. This is the first study carried out in the Sa 

Marjal area of Sa Pobla with the intention of cataloging the Paleontological heritage of the area and has been awarded 

the XX Alexandre Ballester Prize of 2019. 

Key words: Sa Pobla (Majorca island). Heritage cataloging. Paleontological heritage. Pliocene, Pleistocene 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Sa Pobla és un municipi del nord de l’Illa de Mallorca (13000ha -2018. 48.6 km2) situat en major conca hidrològica i 

al·luvial de l’illa (640 km²), tota solcada per torrents que recullen aigües de la vessant sud-oriental de la Serra de 

Tramuntana i de bona part del Pla. Aquests torrents desembocaven en una Albufera (Albufera d’Alcúdia) fins que en el 

segle XIX es feu l’actual Canal Gran per dessecar part del terme i guanyar terra de cultiu.  

 

Així i a nivell geomorfològic i en l’ actualitat el terme de Sa Pobla se pot dividir en tres zones ben diferenciades:  

 - El Raiguer o coster meridional de la Serra de Tramuntana. Petites elevacions que fan partió amb els termes de 

Campanet, Pollença i Alcúdia. 

- La plana al·luvial i de cultiu de sa Marjal dominada per la Vila (25 m sobre el nivell de la mar). 

- Un petit segment d’Albufera (9% del per considerar- se reomplida de potents al·luvions pleistocens. Aleshores en 

aquest estudi ens proposem (objectius de l’estudi). 

- Explorar i catalogar el Patrimoni Paleontològic del terme de Sa Pobla, valorar la seva rellevància en el context de l’illa 

i plantejar- ne propostes de gestió i conservació adients. 

- Documentar els materials usats en la construcció tradicional del terme de Sa Pobla i el seu origen. 

- Aportar noves interpretacions geològiques i paleontològiques a raó dels nous estudis realitzats. 

 

Història geològica de Mallorca i de la comarca de Sa Pobla. En el Triàsic la separació de la Pangea provocà que 

l’àrea de l’actual arxipèlag sigui un oceà durant més 100 Ma (Thetys. 170- 60Ma). En aquest es dipositen els materials 

dels penyals de Son Vila i Crestatx (materials juràssics i cretàcics) (Barnolas et al., 1991). L’empenta d’Àfrica en front 

Europa i el desplaçament de la placa ibèrica en sentit contrari aixeca les Serralades Alpines entre elles la Serra de 
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Tramuntana. L’enfonsada del relleu de nostre entorn fa vers 17 Ma deixa el blanquer (terreny marí fangós) de les planes 

de Muro. La retirada de les aigües deixa les actuals serralades en superfície i on són avui.  

 

Fa entre els 10 i els 6 Ma en els Raiguers de les elevacions s’acaramullen molts al·luvions. Els pes d’aquests materials 

enfonsa les conques properes com la de Sa Pobla. En les zones més allunyades, d’aigües més netes, és forma un 

complex arrecifal (Marines de Llucmajor, Llevant, Muro- Santa Margalida etc.). Amb cada refredament climàtic és 

retira la mar i els torrents s’endinsen.  

 

Fa 5. 9 Ma l’empenta d’Àfrica tanca la comunicació amb l’Atlàntic. La Mediterrània pateix altre regressió marina que 

se reflexa en el basament actual de Llubí o de Sencelles i pot ser ja a Sa Pobla per sota dels actuals al·luvions i el Pliocè 

(Morey, 2018). Quan es torna obrir la comunicació atlàntica per l’actual Estret de Gibraltar fa 5.33 Ma (Inici del Pliocè. 

Krijgsmann et al., 1999) la mar torna envair les conques i plataformes baixes de Mallorca arribant prop dels 100 m 

d’altura respecte del nivell actual. És dipositen els terrenys grocs i marins de Llubí- Son Bernat- Vinagrella, Talapi i 

perfils de l’ermita de Sant Vicens o els del Camí de Son Manyo.  

 

L’ambient marí/litoral es manté durant prop de 2Ma fins que es tanca l’Istme de Panamà (3 - 2.7 Ma). Des d’aleshores 

hi ha hagut fins a 5 glaciacions àrtiques globals amb ses corresponents regressions marines totes documentades en el 

registre de Mallorca, algunes en el subsòl de s’Albufera (Mateu, 1982) o en els ponts de Son Manyo i en fonaments i 

perfils de Talapi i Sa Marjal (Morey, 2021).  

 

La desfeta del relleu aixecat, les pujades i davallades del nivell de la mar, la fracturació i enfonsament de terrenys pel 

pes dels sediments o de l’aigua deixen Mallorca com la observem avui amb relleus disposats en direccions SW/NE, 

SE/NW, S/N, ESE/WNW tot en resposta a la estructuració alpina i a la posterior desfeta d’ aquestes estructures (Morey, 

2020). Les plataformes miocenes (marines) i les conques mantenen mateixa disposició testimoniada pels torrents que 

segueixen les falles o fractures, tot condicionat pel sòcol i per la situació respecte de la Serra. Les conques com la de Sa 

Pobla mantenen aquesta disposició i continuen les plataformes miocenes. El poble de Muro proper s’aixeca sobre 

encara un petit testimoni de la plataforma Arrecifal tota per sobre de Miocè Sintectònic i del Serraval·lià (Morey, 2021).  

 

Estudis geològics i paleontològics per la comarca (2 m sobre el nivell de la mar) reblit de materials al·luvials. Mentre 

el Raiguer del terme ha estat explorat  a nivell geològic i paleontològic ja en el segle XIX (Hermite, 1869; Fallot, 1922. 

Tots en Morey 2020), la zona de Sa Marjal de Sa Pobla ha esta obviada sempre pels investigadors pot ser per trobar- se 

molt cultivada i antropitzada. Bofill l’any 1999 i Gómez Llueca l’any 1919 estudien la fauna del mares de Muro proper 

a Sa Marjal de Sa Pobla classificant més de cent taxons de mol·luscs torto- messinians (Morey, 2020; Morey, 2021). 

Colom i Bauzá estudien la fauna miocena de Muro i d’alguns sondeigs de Sa Pobla on descobreixen ossos d’un sirènid, 

tropical, el Metaxiterium cuvieri (Colom, 1975; Bauzá, 1978). En els anys 50 del segle XX Bauzá classifica una 

important fauna de peixos en els sondejos de Talapi, Son Vivot i zones properes (Bauzá, 1978; Morey, 2020). Aquesta 

és un fauna singular i no del tot interpretada (Morey, 2021). En començar aquest estudi no hi havia cap perfil aixecat de 

la conca de Sa Pobla, sols les descripcions d’alguns materials citats com a miocens o pliocens en els sondeigs de Son 

Vivot i de Talapi (Bauzá, 1978). 
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TAULA I. LIPs estudiats en l’entorn del terme de Sa Pobla i estudis realitzats (Morey, 2020) 
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METODOLOGIA 

  

Per a inventariar i estudiar el patrimoni Paleontològic de la comarca de Sa Pobla (Morey, 2021) s’ha procedit a: 

a). Treball de camp. Recorregut acurat del terme municipal seguint la xarxa de camins o camp a través creuant al manco 

5 vegades cada km2.  

b). Revisió dels estudis geològics i paleontològics dels darrers 200 anys referents als voltants de la comarca de Sa Pobla 

en les biblioteques dels centres de referència (Societat d’Història Natural de les Balears– SHNB; Museu Balear de 

Ciències Natural de Sóller MBCNS; Universitat- UIB, IGME, etc.).  

c). Estudi de les col·leccions presents en aquests centres de referència (SHNB. MBCNS). 

d). Recerca toponímica i fotogràfica a partir dels mapes topogràfics nacionals (2001, escala 1: 25000), mapes geològics 

MAGNA (Bárnolas et al., 1989) i els programes informàtics Google Eart o SIG PAC.  

 Els Criteris seguits per a la catalogació i caracterització dels possibles LIPs localitzats són els contemplats en l’estudi 

matriu de per tot Mallorca de Morey (2020). 

 

 RESULTATS I CONCLUSIONS 

 

Abans de començar aquest estudi els únics indrets d’interès Paleontològic catalogats de Sa Pobla eren els sondejos de 

Talapi- Son Vivot amb fauna ictiològica rellevant. Les exploracions efectuades en la zona de sa Marjal aporten al 

catàleg els perfils- jaciment de Son Manyo i les restes de platges pleistocenes just per sobre l’actual albufera. Tot són 

LIPs de valoració mitjana respecte als coetanis de per tot Mallorca i sempre segons criteris de Morey (2020). 

El terme de Sa Pobla és construït amb estructures de Pedra –marès de Muro i calcarenita pleistocena. Els reblits i parets 

són del material pliocè del subsòl (perfils de Son Manyo) i de macs juràssics dels al·luvions davallats de la Serra. És 

probable que la Vila estigui assentada sobre una prolongació del Raiguer, mentre Sa Marjal s’enquadri amb falles entre 

la Vila i el turó miocè de Muro. El terme igual segueix un patró demogràfic en funció del clima i de la situació 

sociopolítica amb més poblament en períodes secs i refugi en l’interior, en la muntanya,  en períodes de conflictivitat 

política exterior.  
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FIG. 6. Perfil dels ponts de Son Manyo. A. Pectínids i equínids del Pliocè I o Zanclià. B. Nivells entre el Pliocè groc i 

les calcarenites amb fauna mesolitoral pot ser PII- Zanclià . C. Nivells prop del trànsit Pliocè- Quaternari (PQ-Q).  
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Resum: Es cataloguen els materials emprats en la construcció tradicional en el Pla de Mallorca, s’explica el seu origen, 

us i funcionalitat. Els pobles del Pla s’edifiquen sobre elevacions de materials durs (control del territori, perill de 

inundacions etc.). Com a elements estructurals els materials més usats són els maresos de bona qualitat. També la pedra 

juràssica o el marès de Muro (Torto- Messinià). De reblit s’utilitza la pedra local. Com a ciment s’usa el guix Keuper, la 

calç i els dits ciments mallorquins. Pels trespol s’utilitzen lloses i còdols de materials mesozoics i terciaris i amalgama 

d’argila, teula picada i calç. Mentre se cultiven argiles i margues miocenes, pliocenes i pleistocenes que també s’empren 

per a ceràmica. En el Barroc trobem més ús de marès interior local i d’avellanats oligocens (conglomerats. Fm. Cala 

Blanca). La pedra de Binissalem i l’avellanat s’empra també en l’arquitectura modernista mentre el marés torna a ser 

protagonista en el regionalisme. Els nuclis de població controlen les millors terres de cultius i l’aigua. Pels cementiris es 

cerca terreny blan no massa fèrtil mentre les elevacions emblemàtiques són ocupades per centres religiosos. Per a una 

millor restauració de nuclis antics es suggereix usar els materials tradicionals adients (preveure subministre, us i 

col·locació) i eliminar elements discordants. Aquest estudi ha estat guardonat amb el VIII Premi Font i Roig d’Assaig 

2022 per l’Ajuntament de Maria de la Salut (Mallorca). 

Paraules clau: Materials de construcció tradicionals. Pla de Mallorca. Estructures. Calcarenita. Restauració 

 

Abstract: The materials used in traditional construction in the Pla de Mallorca region are catalogued, their origin, use 

and function explained. The villages studied are built on elevations of hard materials (control of the territory, danger of 

floods, etc.). As structural elements, the most used materials are good quality limestones, jurassic stone or the Muro 

stone (Torto-Messinian). Local stone is used as a backfill. Keuper plaster, lime and Mallorcan cements are used for 

cementation. For the floor, slabs and pebbles of Mesozoic and Tertiary materials and amalgam of clay, crushed tile and 

lime are used. Miocene, pliocene and pleistocene clays and marls are then cultivated, which are also used for ceramics. 

In the Baroque we find more use of local inland marshes and Oligocene sinkholes (conglomerates. Fm. Cala Blanca). 

Binissalem stone and hazel are also used in modernist architecture, while marés is once again a protagonist in 

regionalism. Population centers control the best farmland and water. The cemeteries look for white land that is not too 

fertile, while the emblematic elevations are occupied by religious centers. Proposals for a better restoration of old 

towns are to use suitable traditional materials (providing supply, use and placement) and to eliminate discordant 

elements. This study has been awarded the VIII Font i Roig d'Assaig Award 2022 by the Maria de la Salut Council 

(Mallorca). 

Key words: Traditional building materials. Pla de Mallorca. Structures. Limestone. Restoration. 

 

 

INTRODUCCIÓ  

 

En aquest estudi ens proposem analitzar els materials de construcció tradicionals usats en la comarca del Pla de 

Mallorca, explicar-ne el seu origen i observar-ne possibles pautes d´ ús en funció de les qualitats i característiques de 

cada material i també  (si així  s’observa) segons època o moda arquitectònica. La comarca estudiada  es situa en el 

centre geogràfic de l’illa i compren les terres de 14 municipis entre les elevacions de Randa, Son Seguí, Bonany i Puig 

de Santa Magdalena. El límit Nord de la Comarca ho constitueix la plataforma miocena de Santa Margarida- Manacor 

solcada pels torrents de Son Real i Na Borges. Per l’Est el Pla ve delimitat per la conca miocena de Porreres. Per l’Oest 

el límit de la comarca respon al semigraben – conca d’ Inca limitat al SE per la falla de Santa Eugènia- Sencelles i pels 

anticlinals de Marratxí  del Puig de Son Seguí- Santa Eugènia. Aquest barra el límit Sud cap a la conca de Palma. Les 

serres de la comarca mostren la particularitat, respecte de la resta de serres de Mallorca de ser coronades per la Fm. 

Calcàries de Galdent (Puig Son Nofre) o pel Miocè de Randa. 

 

Hi ha pocs estudis sobre els materials usats en construcció i per Mallorca. A mitjans segle XIX Conrado i Berard 

recull una col·lecció de minerals i roques d’arreu de l’illa que estudia amb mètode científic i en fa una classificació 

puntera a nivell europeu (Morey i Frontera, 2014). Des d’aleshores els estudis geològics es succeeixen amb profusió 
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(Colom, 1975) però mai és tracta i de manera específica de l’ús dels materials en la construcció tradicional. Al respecte 

sols trobem els recents estudis de Ballester (2017) i Mas (2017). Aquest estudi  pretén els següents objectius: 

 

- Documentar els materials de construcció tradicionals usats en la comarca del Pla de Mallorca. 

- Explicar el seu origen geològic i establir- ne us i possibles pautes constructives per la comarca.  

- Marcar les principals pautes per a la restauració i conservació d’edificis i nuclis antics així com del paisatge 

tradicional en funció dels materials. 

 

Història geològica de Mallorca i dels materials que la formen. Els terrenys més antics de Mallorca i en superfície 

són del període Carbonífer (300 Ma) (Rodríguez-Perea i Ramos, 1984). La sedimentació continua amb Permià terrestre 

(pedra vermella des Port des Canonge) i Triàsic de Buntsandstein, Muschelkalk marí i Keuper altre pic terrestre (Fallot, 

1922; Colom, 1975) (Taula 1). Els materials posteriors (rethians- graves- juràssics  i cretàcics) són sediments calcaris 

dipositats en la conca d’un antic oceà- Thetys- durant més 100 Ma (170- 64 Ma) (Colom, 1975). A continuació trobem 

ja els materials d’edat Terciària o combinació de fàcies litorals, llacunars, fluvials i terrestres (Eocè- Oligocè. 43- 25Ma. 

Fm. Calcària de Galdent i Avellanat. Fm. Conglomerats de Cala Blanca (Ramos, 1988; Morey, 2022). Després d’un 

episodi costaner coetani a l’estructuració alpina (Calcarenites de Sant Telm. 21- 17 Ma) (Rodríguez-Perea, 1984) 

trobem sediments marins de profunditat (17- 15 Ma. Blanquer de Montuïri. Morey, 2022).  

 

Una vegada aixecat el relleu actual i després de les restes d’al·luvions, llacs i salobrars del Serraval·lià (13- 11 Ma) 

passem a un règim litoral tropical. Les restes d’aquestes mars torto- messinianes (arrecifs coral·lins, manglars (10- 6 

Ma) (Morey, 2018) formen les actuals Marines de Llucmajor, Llevant i Nord i algunes plataformes del Pla (maresos o 

pedra de Muro i Sineu. Pedra de Santanyí). Per sobre apareixen les restes de salobrars finimessinians en resposta al 

tancament de la comunicació atlàntica – mediterrània (6- 5.3 Ma, Fàcies Lagomare de Santa Eugènia). Lloses amb Sílex 

de Sencelles i Llubí. Morey, 2018). L’obertura de l’Estret de Gibraltar (inici Pliocè, 5.33 Ma) deixa restes de platges 

com les actuals ja sens evidències de sedimentació mareal (marès groc de Sta. Eugènia, Sencelles, Llubí. Morey i 

Frontera, 2014). Les glaciacions pleistocenes es signifiquen amb sistemes dunars relictes interiors (Pedreres de Petra i 

Galdent. Pedra vermella. Morey, 2022) i costaners (marès de s’Arenal. Pedreres de la Seu. Llivanya), al·luvions – terres 

de cultiu (Call vermell) i platges tropical en resposta als successius canvis climàtics i variacions del nivell de la mar.  

 

METODOLOGIA.  

 

De cada municipi estudiat s’observen els elements constructius dels edificis més singulars (talaiots, restes i 

fortificacions romanes  i musulmanes, possessions, esglésies, ermites i santuaris, cementiris etc) anteriors a la 

construcció moderna (Anys 60- segle XX). Els materials s’exposen per municipi i s’ordenen per edat, us, època o estil 

constructiu. Així és classifiquen en fonaments, cultius, trespols, parets i camins, estructures (portals, columnes etc.), 

reblits, ciments, teulades i ornamentals. Molts s’identifiquen a partir de la fauna fòssil i d’altres singularitats (Fallot, 

1922; Colom, 1975; Pomar et al. 1983). Fòssils característics i per edat són els ammonits i belemnits (Juràssic i 

Cretàcic. Pedra de Binissalem), nummulits (Eocè- Oligocè), oolites (Pedra de Santanyí messiniana), pectínids (Tortonià 

de Manacor, Pliocè de Sta. Eugènia), coralls (Tortonià/Messinià), Amusium sp., Thetystrombus sp. (Pliocè groc), restes 

d’insectes i Rumina decollatta (Pleistocè inferior). El carbonat càlcic es mostra en forma de Aragonito (marès modern), 

de calcita (més estable) o substituït per dolomita (carbonat de magnesi. Calcària juràssica).  

 

CONCLUSIONS (veure Morey, 2022)  

 

Es cataloguen els principals materials emprats en la construcció tradicional en el Pla de Mallorca, s’explica el seu 

origen geològic, us i funció i se comparen els resultats per la resta de l’Illa.  

 

 Els pobles del Pla s’edifiquen sobre elevacions de materials durs. Aquestes són materials juràssics i pretectònics 

(Maria, Costitx, Sant Joan, Porreres), miocens sintectònics (Montuïri, Lloret, Randa), tortonians i messinians (Sineu, 

Pina, Ariany), finimessinians i pliocens (Sencelles, Llubí ), pliocens (Santa Eugènia) o pleistocens (Algaida).  

 

Com a elements estructurals els materials més usats són els maresos compactes i de bona qualitat del Pleistocè 

inferior de Petra o d’Algaida- Galdent- Son Mulet) coneguts com Pedra vermella. També s’utilitza i segons indrets la 

pedra juràssica local (Costitx) o el marès –Pedra de Muro (Tortonià- Messinià. Sineu, Maria). La Pedra de Santanyí es 

molt poc utilitzada (Interior, relació qualitat/preu o per dificultats d’ extracció en el litoral). De reblit i de paret seca 

s’utilitza la pedra local (murs de dels nuclis antics, parets dels cementiris, esglésies etc). 

 

Com a ciment s’usa el guix Keuper o fini messinià, la calç i els dits ciments mallorquins (argiles cretàciques i 

miocenes). Pels trespol s’utilitzen lloses i còdols de materials mesozoics i terciaris, ceràmica i amalgama d’argila, teula 
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picada i calç. En ceràmica i cultius se treballen argiles i margues cretàciques i miocenes (Turbidita. Fm. Turbidita de 

Banyalbufar, terra de gerrers, blanquer), pliocenes i pleistocenes (al·luvions, call vermell). 

 

Segons època o estil arquitectònic s’observa l’ús del material local i proper fins encara en el Barroc on s’intensifica 

encara més l’ús del marès interior i d’avellanats oligocens (conglomerats. Fm. Cala Blanca). La pedra de Binissalem i 

l’avellanat s’empra també en l’arquitectura modernista mentre el marés pleistocè torna a ser protagonista en el 

regionalisme. Per construir els cementiris es cerca terreny blan no massa fèrtil. Les elevacions emblemàtiques són 

ocupades per centres religiosos mentre els petits nuclis de població i llogarets solen situar- se controlant les millors 

terres de cultius i l’aigua.  

 

 Les propostes suggerides per a una bona restauració de nuclis antics són les de usar els materials tradicionals 

adients (preveure subministre, us i col·locació) i eliminar elements discordants o al manco minimitzar el seu impacte.  
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Edat   Material  Ús 

0,15 Holocè Call vermell. Macs de vinya. Sta. Eugènia. Sencelles. Cult. T. R. Te. 

0,7 Pleist. Sup. Mares des Carnatge i Pedreres de la Seu. Call vermell Cult.. E. Te. 

1,8 Pleist. Mitjà Marès de s’Arenal- Ses Cadenes. Call vermell Cult.. E. Te. 

2,5 Pleist. Inferior Marès de Galdent, Petra, Algaida. Call vermell Bas. R. E. 

 Gelasià Marès groc de Petra i Son Grau (Porreres)? R 

3- 2 Calabrià Marès  groc de Porreres- Son Garau R. E. 

Zanclià Marès groc de Sta. Eugènia i de Ses Coves Cult. R. E. 

5,3 Lagomare- MIII Lloses de Sencelles i Llubí amb Sílex Si. R. Cult. 

7,2 Messinià II Pedra de Santanyí. E. N 

Messinià I Marès de Muro i Sineu?. Nb. Bas.R. E. 

Tortonià II Marès de Muro i Sineu. Bas. R.E. 

 Tortonià I Marès de Muro i Sineu. Calcària de Pina i Son Corró Bas.R. E 

11 Serraval·lià Margues de Pina. Llims  Cult. Te. Co.  

15 Langhià Turbidita de Banyalbufar, Montuïri- Villafranca. Blanquer 

Terra de Gerrers. Villafranca 

Cult. Cm. Te. 

23 Burdigalià Bretxes Valldemossa. Calcarenites de St. Elm i Randa.  Bas.T R. E. 

33 Oligocè Avellanat de Son Alegre. Carbó. Calcàries i margues. N. Bas.  Cult. R. E. Co. 

43 Eocè  Carbó. Calcàries nummulits  N. Co 

144- 64 Cretàcic Argila. Ciment Portland. Terres de Cultiu. Maria- Petra Cult. Cm. Te. 

175- 160  Dogger- Malm Pedra de Binissalem.  N. T. E 

190 Liàsic Juràssic de Bonany, Costitx o Maria. “Marbres” N. Bas. T. R. Cm. 

200 Rethià Grava,de Monti-sion i Montuïri i Maria . “Marbres” Bas. R. Cm 

215 Keuper Guix  de la Serra. Esporles, Sóller, Calvià.  Cult. Cm 

300- 245 Carbonífer- 

Pèrmic 

Pedra d’esmolar. Lloses de folrar T. Si. Pa. Ca  

TAULA I. Materials  de construcció catalogats en el Pla de Mallorca. i edat.  
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Sobre la protecció del patrimoni Paleontològic de Calvià (Mallorca, Illes 

Balears): de la teoria a la pràctica 

 
On the protection of the Paleontological heritage of Calvià (Mallorca, Balearic Islands): from 

theory to practice 
 

Bernat MOREY 
 
Carrer Fra Juniper Serra 19. Sta. Eugènia. Mallorca. Bernatmoreycolomar@yahoo.es. Societat d´Història Natural de les Balears. Carrer Margarida 

Xirgu, 16 baixos 07011. Palma. 

 

Resum:. S’estudia la incorporació de més de 50 LIPs (Llocs d’Interès Paleontològic) en el catàleg de bens patrimonials 

protegits del municipi de Calvià (Sud- Oest de l’illa de Mallorca. Mediterrània occidental). El fet suposa situar cada LIP 

catalogat sobre un mapa, la delimitació de cada zona paleontològica protegida i la realització d’una fitxa de cada LIP on 

justifiqui el seu valor i la seva necessitat de protecció. En una primera avaluació a partir de les exploracions i 

catalogacions efectuades s’observa que un 70% de LIPs ja se troba inclòs en altra figura de protecció (ANEI. Litoral 

protegit- llei de Costes. Patrimoni arqueològic i etnològic, etc.). Aquest fet pot suposar una millora en la gestió i 

protecció del LIP. D’altres afloraments fossilífers és troben destruïts o molt impactats i en zones urbanitzades. Són per 

tant molt vulnerables.. Per aquest motiu també s’estudia també una nova figura de protecció o zona paleontològica- b 

pensada per a LIPs extensos i no massa rellevants on sols es protegiria el material fossilífer recuperat. No s’ha d’obviar 

que se treballa en un municipi amb un dels índex de pressió antròpica i turística dels més alts de l’illa però que aposta 

també per la diversificació del seu model turístic i per un model de gestió més respectuós amb el seu patrimoni cultural i 

natural. 

Paraules clau: Patrimoni Paleontològic. Calvià (Mallorca). Catalogació patrimonial. Zona paleontològica. 

 

Abstract: The inclusion of more than 50 LIPs (Sites of Paleontological Interest) in the catalog of protected heritage 

assets of the municipality of Calvià (South-West of the island of Mallorca. Westen Mediterranean sea) is being studied. 

This involves placing each LIP on a map, the delimitation of each protected area and the creation of a file for each LIP 

justifying its value and need for protection. In a first assessment based on the explorations and cataloging carried out, 

it is observed that 70% of LIPs are already included in another protection figure (ANEI. Protected coastline - Coastal 

law. Archaeological and ethnological heritage, etc.). This fact can mean an improvement in the management and 

protection of the LIP. Other fossiliferous outcrops are found destroyed or heavily impacted and in urbanized areas. 

They are therefore very vulnerable. For this reason, a new protection figure or palaeontological zone- b is also being 

studied, designed for extensive and not very relevant LIPs where only the fossiliferous material recovered would be 

protected. It should not be overlooked that we are working in a municipality with one of the highest rates of human and 

touristic pressure on the island, but which is also committed to diversifying its tourism model and to a management 

model that is more respectful of the its cultural and natural heritage. 

Key words: Paleontological Heritage. Calvià (Mallorca). Heritage cataloging. Paleontological área. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Un dels primers estudis sobre la catalogació i valoració del patrimoni Paleontològic de Mallorca es feu en el 

municipi de Calvià essent guardonat amb el premi Sant Jaume d’investigació 2009 (Morey i Ripoll, 2009). Calvià és un 

dels municipis de l’illa amb més índex de pressió turística i antròpica però l’Ajuntament actual sembla apostar per la 

diversificació del seu model turístic i per un model de gestió més respectuós amb el seu patrimoni cultural i natural. 

Recentment la secció municipal de Patrimoni s’ha mostrat interessada en incorporar la majoria de jaciments 

paleontològics catalogats (LIPs, Lloc d’Interès Paleontològic) (Morey i Ripoll, 2009; Morey, 2020) en el llistat de bens 

patrimonials protegits del municipi. El fet suposa situar la ubicació de cada LIP sobre un mapa- suport digital 

(coordenades UTM o geogràfiques), la delimitació de cada zona protegida i la seva associació a una figura de protecció. 

També suposa la realització d’una fitxa de cada LIP que se consideri digne o valuós per a ser inclòs en el catàleg de 

bens protegits on s’especifiqui les seves qualitats intrínseques i de gestió que justifiquin el seu valor, la seva necessitat 

de protecció, si així se considera necessari, i també la figura de protecció adient per a cada LIP. 

 

METODOLOGIA 

 

La catalogació del patrimoni Paleontològic rellevant del municipi de Calvià s’ha treballat de forma sistemàtica 

(Morey i Ripoll, 2009; Morey, 2020). També s’ha portat a terme una nova exploració per a visitar els LIPs que 

constitueixen la base de la catalogació disponible (Taula I). En ella s’observa el seu estat actual i calibrant de nou el seu 

mailto:Bernatmoreycolomar@yahoo.es


 80        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

valor de gestió i les necessitat de protecció. El model de fitxa utilitzat fins ara ha estat el proposat per Morey i Ripoll 

(2009) i Morey (2020). 

 

Aquesta primera feina s’ha de completar delimitant cada LIP i zona protegida sobre la topografia proporcionada per 

la secció d’urbanisme de l’Ajuntament de Calvià (feina també ja iniciada). La previsió és que cada LIP i zona 

paleontològica protegida seleccionada es delimiti sobre mapa- cartografia digital adient. Al respecte mapes geològics de 

l’IGME (Barnolas et al., 1991) justament a Calvià i en la majoria de LIPs es mostren bastant encertats.  

 

Les figures de protecció contemplades fins ara per a cada LIP o conjunt de LIPs són: 

LIP. Jaciment paleontològic rellevant. Si és molt rellevant també pot ser BIC.  

BIC. LIP més altre entorn cultural molt rellevant.  

Zona paleontològica a- ZPa. Pensada per a donar protecció de conjunts fossilífers extensos. 

Zona paleontològica b- ZPb. Proposta pensada per LIPs o jaciments fossilífers no massa rellevants on sols es 

protegiria el material fossilífer i no tot l’espai físic que ocupa el LIP. 

 

RESULTATS PROVISIONALS 

 

El catàleg inicial contempla prop de 58 LIPs (Morey i Ripoll, 2009; Morey, 2020) (Taula I). D’aquests un elevat 

percentatge (41,70%) se troben inclosos en altre Patrimoni rellevant ja protegit o que hi podria estar per altres valors 

naturals- geològics o històric- arqueològics o etnològics). Més d un 50% de LIPs catalogats són litorals i per tant la seva 

protecció hauria de ser integral amb la llei de costes però aquesta no atura la seva degradació (Morey i Ripoll, 2009; 

Morey, 2020). Algunes decisions que s’han de prendre a partir de la feina ja feta són: 

 

- Decidir el nombre de possibles fitxes del futur catàleg. La problemàtica es centra en el solapament de LIPs, en 

l’existència de LIPs poc rellevants per a gestió o en la sempre difícil delimitació de la zona de protecció d’alguns LIPs 

interiors. S’ha de decidir si se fa una fitxa per cada zona protegida (alguna amb varis LIPs de distintes edats) o una per 

cada LIP protegit encara que ocupi la mateixa zona protegida que d’altra. Si se decideix per una fitxa per cada indret 

físic se treballarien entre 40 i 45 fitxes en haver hi indrets que suporten LIPs de distintes edats (Puntassot –Peguera: 

Eocè i Pleistocè; Portals Vells: Miocè i Pleistocè etc.) (Taula I i Fig. 1).  

 

- Protecció i delimitació de LIPs interiors. S’estudia incorporar una nova figura de protecció (zona paleontològica b. 

Zpb. Taula I) a les figures de protecció contemplades en l’estudi de Morey i Ripoll (2009) i a les pròpies de la 

normativa municipal. Aquesta nova figura està pensada per a grans extensions de terrenys fossilífers (no molt rellevants 

o valuosos .Morey, 2020) i on sols se protegiria el material paleontològic recuperat. Aquesta figura serviria i en una 

primera estimació per a entre 7 i 12 LIPs catalogats (un 20%).  

 

- S’ha de decidir com protegir dos LIPs molt valuosos (Bendinat i Vessant Sud del Puig de na Marió o de na Marit) 

urbanitzats o molt susceptibles de ser urbanitzats.. En alguns d’aquests indrets i en d’altres també urbanitzats o rur- 

urbanitzats (Santa Ponça; Puig de Son Font) s’han de preveure i estudiar possibles intervencions paleontològiques d’ 

urgència. 

 

- S’ha de decidir que fer amb el material fossilífer recuperat així com possibles estratègies de gestió i divulgació tant 

del patrimoni paleontològic recuperat com del patrimoni immoble susceptible de ser visitat o de ser gestionat a nivell 

didàctic-divulgatiu 

 

CONCLUSIÓ 

 

S’estudia incorporar entre 40 i 50 LIPs o Llocs d’Interès Paleontològic en el catàleg municipal de bens protegits de 

l’Ajuntament de Calvià. D’aquests un 70% ja gaudeixen d’altra figura de protecció patrimonial. S’estudia com delimitar 

cada LIP o zona paleontològica protegida, la figura de protecció adient, el nombre de LIPs que necessiten protecció i 

diverses estratègies de gestió i divulgació del patrimoni Paleontològic protegit del municipi.  
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FIGURA 1. Mapa del municipi de Calvià i situació dels principals LIPs Catalogats.  
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 Juràssic i Cretàcic Figura  Altre patrimoni relacionat 

5 Santa Ponça Zpa  Urbanitzat 

28 Santa Ponça - Creu BIC Creu Conquesta. Litoral 

5 Santa Ponça- Niu de s’Àguila Zpa Litoral 

7 Galatzó finca Zpb. BIC Finca pública. Centre etnològic  

3 Son Font Zpa.  Rururbanitzat 

2 Caló des Monjos ZPa Litoral 

2 Cala Fornells Zpa  Litoral. Urbanitzat 

29 Palma Nova. Punta Marroig.  Zpb Torre litoral. Urbanitzat 

1 Bendinat. Castell BIC Castell modernista. Urbanitzat 

25 Valldurgent estació Zpa Rural. ANEI 

6 Son Vich Zpa  Rural 

6 Son Boronat. Garrigons Zpa  Rural. ANEI 

5 Santa Ponça cretàcic Zpb., urbanitzat 

10 Camí vell de Peguera Zpb Mig urbanitzat 

15 Pedrera Puig Gorvió ANEI ANEI?. Perill urbanització 

8 Capdellà poble - Mofores Zpb  Rural. 

9 Vall Verda Zpb ANEI. Rur- urbanitzat 

 Terciari pretectònic   

27 Peguera Puntassot BIC Litoral urbanitzat. Rellevant 

12 Peguera Serra dels Gats- Platja morts BIC Litoral urbanitzat .Rellevant 

12 Peguera –Cala Blanca. Costa Calma  Zpb Litoral urbanitzat 

15 Peguera- Puig Gorvió Zp a ANEI. Perill urbanització 

14 Peguera –Talls carreteres. Zpb Urbanitzat 

3 Urbanització Son Font Zpb Rurubanització 

13 Calvià entrada poble. Estació LIP Urbanitzat 

13 Calvià. Moli nou Zpb Urbanitzat 

 Miocè i Pliocè   

11 Puig de Na Morisca (sintectònic) Zpa. BIC Centre- poblat arqueològic. 

21 Banc d’Eivissa BIC Litoral ANEI 

20 Rafaubeix BIC Litoral ANEI 

22 Cala Figuera i litoral nord Zpa Litoral ANEI 

19 Portals Vells pedrera BIC Patrimoni històric i etnològic  

19 Portals Vells torre BIC Litoral històric 

23 Litoral Urbanització Sol Mallorca Zpa. Litoral urbanitzat 

18 Na Porrassa i litoral cala Aixada Zpa. Litoral urbanitzat 

 Pleistocè i vertebrats 
 

 

27 Peguera- Puntassot LIP Litoral urbanitzat 

11 Santa Ponça, Molí LIP. BIC Patrimoni etnològic 

24 Port Adriano LIP Litoral urbanitzat 

28 Santa Ponça Creu del Rei LIP Litoral 

24 Santa Ponça. Penyes Rotges LIP Litoral 

5 Santa Ponsa. Niu de s’Àguila LIP Litoral 

21 Banc d’Eivissa- clot des moro LIP Litoral.. ANEI 

20 Rafalbeix LIP Litoral ANEI 

22 Far Cala Figuera LIP Litoral ANEI 

22 Cala Figuera- Portals  LIP Litoral 

19 Portal Vells (varis afloraments) LIP Litoral 

23 Cala Falcó LIP Litoral 

18 Són Massot- Cala Vinyes LIP Litoral 

30 Magaluf LIP Albufera urbanitzada 

29 Palmanova. Punta Negra LIP Litoral urbanitzat 

4 Portals Nous LIP Litoral urbanitzat 

26 Cova des Coral·loides LIP Patrimoni geològic 

26 Avenc de na Picacentes LIP Patrimoni geològic 

26 Cova dels Albons.  LIP Patrimoni geològic 

26 Avenc Socorrat  LIP Patrimoni geològic 

26 Avenc de s’aigua estil·lada LIP Patrimoni geològic 

26 Avenc des Vent LIP Patrimoni geològic 

26 Avenc des Mort LIP Patrimoni geològic 

26 Avenc des Myotragus LIP Patrimoni geològic 

26 Avenc de n’Andreu LIP Patrimoni geològic 

TAULA I. LIPs catalogats fins ara en el municipi de Calvià (Morey i Ripoll, 2009; Morey, 2020. Noves exploracions), Altre 

patrimoni relacionat amb els LIPs i figura de protecció per ara plantejada.. Nombre del LIP en la Figura 1.  
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Rèptils i avantpassats dels mamífers: registre fòssil del Permià de Mallorca 

 
Reptiles and mammal ancestors: fossil record of the Permian of Mallorca 
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Resum: A l’illa de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental), les roques del Permià representen medis 

continentals de grans rius i planeres d’inundació. Corresponen a diferents ambients, des de canals fluvials 

meandriformes fins a basses que s’assecaven estacionalment. El cima era tropical i fortament estacional, amb períodes 

de sequera. Fins fa no gaire, les comunitats biològiques d’aquest període a Mallorca quasi no es coneixien en detall. 

Aquest treball sintetitza els resultats d’estudis recents sobre la flora i la fauna, proporcionant un llistat exhaustiu de les 

associacions fòssils i les seves implicacions. Això demostra la diversitat d’organismes que varen viure durant el Permià 

a Mallorca, i la seva utilitat en la interpretació paleoambiental, biostratigràfica, paleobiogeogràfica, tafonòmica, 

icnològica, morfofuncional i filogenètica. En general, aquests resultats indiquen que els jaciments de Mallorca són únics 

i d’importància internacional, per mor que són un dels pocs exemples de comunitats equatorials d’aquestes edats a 

Europa. Per això, el seu estudi continuat en el futur segurament permetrà d’aportar moltes noves dades de com eren els 

ecosistemes de la Terra abans de l’extinció massiva més greu que hi ha haguda mai. 

Paraules clau: sauròpsids, sinàpsids, icnites, paleontologia, Illes Balears 

 

Abstract: On Mallorca (Balearic Islands, western Mediterranean), Permian rocks represent continental settings with 

large rivers and floodplains. They correspond to several kinds of depositional environments, from fluvial channels to 

seasonally transient waterholes. The climate was tropical and strongly seasonal, with dry spells. Until recently, the 

biological communities from this period in Mallorca were poorly known. The present work provides a synthesis of the 

recent works on the flora and fauna, providing an exhaustive account of fossil assemblages and their implications. This 

demonstrates the diversity of organisms that lived on Mallorca during the Permian, and their usefulness for 

palaeoenvironmental, biostratigraphic, palaeobiogeographical, taphonomical, ichnological, morphofunctional and 

phylogenetic interpretations. More broadly, these results indicate that the deposits of Mallorca are unique and of 

international importance, as they are among the few examples of Permian equatorial communities of Europe. Because 

of this, its continued study will allow us to provide many new data to shed light on the ecosystems of the Earth before 

the greatest mass extinction of all time. 

Key words: sauropsids, synapsids, ichnites, palaeontology, Balearic Islands 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El Permià és un període clau a la història de la vida a la Terra, precedent a la extinció en massa més grossa que hi ha 

haguda mai (Benton, 2008). Durant el final del Carbonífer i el principi del Permià, el clima va passar progressivament 

d’unes condicions de casa de gel (icehouse) a unes condicions d’hivernacle (greenhouse) (Montañez et al., 2007; Sun et 

al., 2012). L’encalentiment del clima va començar a l’Artinskià (part mitjana-alta del Permià inferior), i aquesta 

tendència es va mantenir fins al final del període (Michel et al., 2015). Aquestes condicions, juntament amb altres 

factors, varen contribuir a la determinació de les comunitats biològiques al llarg del temps. Pel que fa als tetràpodes 

terrestres, durant el Permià inferior abundaven els amfibis i els sinàpsids del grau dels “pelicosaures”, coexistint amb 

diversos grups de rèptils (Ruta i Benton, 2008; Brocklehurst et al., 2013). Aquesta situació va canviar cap a final del 

Permià inferior, quan els rèptils començaren a esser cada pic més abundants i els amfibis i els sinàpsids tornaren 

proporcionalment més escassos (Sahney i Benton, 2008; Benson i Upchurch, 2013). Aquesta dinàmica continuà durant 

tot el període, fins a l’extinció de la transició Permià–Triàsic, que consolidà el domini dels rèptils (dinosaures, rèptils 

voladors i rèptils marins) durant els 186 milions d’anys posteriors (Benton, 2008). 

 

A Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental) s’hi poden trobar roques d’origen continental corresponents al 

període Permià, recentment estudiades en detall (Matamales-Andreu et al., 2021, 2022). Aquestes afloren 

intermitentment a la línia de costa dels municipis de Banyalbufar i Valldemossa, i es poden dividir en tres formacions 

litostratigràfiques, de base a sostre: Fm. Bec de s’Àguila, Fm. Port des Canonge i Fm. Pedra de s’Ase. Aquestes 

representen ambients terrestres de caràcter al·luvial, amb ventalls, rius meandriformes i planeres d’inundació que s’han 

datat dins el Permià mitjançant les icnofaunes de tetràpodes i les palinoassociacions (Matamales-Andreu et al., 2022). 
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Concretament, la Fm. Port des Canonge s’ha datat com a Artinskià/Kungurià (Permià inferior), mentre que la Fm. Pedra 

de s’Ase s’ha datat com a Roadià/Wordià (Permià mitjà) (Matamales-Andreu et al., 2022). 

 

En aquestes unitats, especialment a la Fm. Port des Canonge, recentment s’hi ha trobat una elevada diversitat de 

fòssils, incloent-hi restes de plantes, invertebrats i vertebrats de diferents grups (Figura 1). L’objectiu d’aquesta 

comunicació és de proporcionar una relació actualitzada dels tàxons que s’hi han trobat i la seva significació. Per a una 

revisió exhaustiva dels antecedents anteriors a l’any 2021, es recomana de consultar Matamales-Andreu et al. (2021). 

Les dades de l’apartat següent es basen en Matamales-Andreu et al. (2022) i estudis en preparació. 

 

EL REGISTRE FÒSSIL DEL PERMIÀ DE MALLORCA 

 

Durant la deposició dels sediments que constituirien la Fm. Port des Canonge, Mallorca es trobava en una àrea on el 

clima era estacionalment sec, pel que les comunitats biològiques se solien concentrar a la vorera dels grans rius que 

travessaven la conca. Tot i que les comunitats vegetals devien esser relativament diverses, fins ara sols s’han trobat 

impressions de les tiges i fulles de les coníferes ?Feysia sp. i Hermitia sp., així com nombroses traces de rels i sistemes 

radiculars de diferents castes. Pel que fa als animals invertebrats, sols s’hi han observat traces fòssils de la seva activitat, 

en forma dels icnogèneres Arenicolites (produïts per possibles cucs o crustacis), Cochlichnus (produïts per cucs o larves 

d’insectes), Cruziana (produïts per tortuguetes, crustacis notostracis), Palaeophycus (produïts per diferents grups 

d’insectes), Planolites (produïts per cucs) i Taenidium (produïts per escarabats durant l’estivació). Aquests icnofòssils 

permeten de reconèixer tres icnofàcies diferentes: la icnofàcies d’Skolithos, pròpia d’ambients energètics com els lòbuls 

de desbordament, la icnofàcies d’Scoyenia, habitual en basses efímeres, i la icnofàcies de Mermia, típica de basses 

semipermanents. Aquestes dades reflecteixen un mosaic d’ambients a la vorera dels rius, amb zones inundades durant 

períodes de temps variables, en les que s’hi establien diferentes castes d’animals. 

 

En aquests indrets, concretament als abeuradors temporals (waterholes), hi acudien representants de diferents grups 

de vertebrats. En la Fm. Port des Canonge, aquests s’han trobat en forma tant de traces de la seva activitat (potades) 

com de fòssils corporals (esquelets). Les potades corresponen als icnotàxons Characichnos isp. (arpades de natació de 

tetràpodes indeterminats), Dimetropus leisnerianus (produïts per sinàpsids “pelicosaures” indeterminats, de mida 

mitjancera), cf. Dimetropus isp. (produïts per sinàpsids “pelicosaures”, possiblement caseids de mida mitjancera), 

Dromopus isp. (produïts per eurrèptils diàpsids araeoscelidis o varanòpids no varanodontins de mida petita), 

Hyloidichnus bifurcatus (produïts per eurrèptils captorrínids moradisaurins de dues mides diferentes, grossos i 

mitjancers), cf. Pachypes ollieri (produïts per pararrèptils pareiasauromorfs de mida grossa) i un vuitè morfotipus inèdit 

(produït per sinàpsids teràpsids de mida mitjancera), actualment en estudi. Pel que fa a les restes òssies, s’hi han 

identificat tres tàxons diferents, un eurrèptil captorrínid moradisaurí indeterminat de mida grossa, un conjunt de juvenils 

i subadults d’una altra espècie moradisaurí de mida mitjancera, i un sinàpsid teràpsid de mida mitjancera, actualment en 

estudi. Tots aquests evidencien unes comunitats biològiques diverses i complexes, probablement amb una estructura 

tròfica més semblant a l’actual (abundància d’herbívors i manco carnívors) que no a les del Carbonífer i Permià inferior 

(amb dominància de carnívors dependents del medi aquàtic). També és interessant el fet que s’han trobat potades i 

esquelets en nivells estratigràfics molt propers, que és una circumstància excepcional al registre fòssil. Aquestes potades 

s’han pogut correlacionar als seus possibles productors: Hyloidichnus bifurcatus de mida grossa al moradisaurí gros 

indeterminat, Hyloidichnus bifurcatus mitjancers al moradisaurí mitjancer, i potades de teràpsid al teràpsid actualment 

en estudi. Finalment, el conjunt de potades és, en general, característic del Permià inferior, tot i que és una època on fins 

ara mai no s’hi havien trobat fòssils de teràpsids. 

 

La unitat suprajacent, la Fm. Pedra de s’Ase, conté una palinoassociació molt rica i variada, amb espores i pol·len 

atribuïble a algues (Maculatasporites), briòfits (Reticulatisporites), coes de cavall (Calamospora, Verrucosisporites), 

coníferes (Chordasporites, Cordaitina, Gigantosporites, Illinites, Jugasporites, Limitisporites, Lueckisporites, 

Lunatisporites, Minutosaccus, Nuskoisporites, Potonieisporites, Sahnisporites, Triadispora), falgueres (Deltoidospora, 

Granulatisporites, Osmundacites), licopodiòfits (Densoisporites, Endosporites, Kraeuselisporites, Lundbladispora, 

Lycospora, Uvaesporites), “pteridospermes” (Alisporites, Crustaesporites, Falcisporites, Klausipollenites, Leiotriletes, 

Marsupipollenites, Paravesicaspora, Platysaccus, Protohaploxypinus, Strotersporites, Vesicaspora, Vitreisporites, 

Vittatina) i altres d’afinitat desconeguda (Bascanisporites, Crucisaccites, Gardenasporites, Striatoabieites). En general, 

correspon a un conjunt de plantes pròpies de climes secs, però amb elements lligats a ambients humits, que evidencien 

que hi havia masses d’aigua (rius) presents durant tot l’any, a la vorera dels que s’hi concentrava la vegetació. 

L’associació presenta un conjunt de palinospècies que permeten datar els estrats que els contenen dins el Permià mitjà–

superior i, gràcies als estudis de paleomagnetisme, aquesta datació es pot precisar encara més dins la primera meitat del 

Permià mitjà. Pel que fa als invertebrats, s’ha trobat també qualque icnogènere comú amb la Fm. Port des Canonge, 

com Arenicolites, Palaeophycus, Planolites i Taenidium, amb les mateixes implicacions. De vertebrats s’hi han trobat 

els icnotàxons Characichnos isp. i Hyloidichnus bifurctus (de mida grossa), i ossos indeterminats. Aquest conjunt 

evidencia, al manco, la presència d’eurrèptils captorrínids moradisaurins de mida grossa també en aquesta formació. 
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FIGURA 1. Dibuix esquemàtic amb els principals representants de la flora i la fauna del Permià de Mallorca. Amb coes de cavall, falgueres, 

“pteridospermes”, coníferes, espores, pol·len, tortuguetes, diàpsids areoscelidis, eurrèptils captorrínids moradisaurins, sinàpsids “pelicosaures” i 

sinàpsids teràpsids. Algunes plantes, tortuguetes i alguns vertebrats inferits a partir de les espores, pol·len i traces de la seva activitat. Barra 
d’escala: 50 cm. 
 

 

CONCLUSIONS 

 

Les roques del Permià de Mallorca presenten un registre fòssil excepcional a la Mediterrània occidental, amb 

abundants restes òssies de vertebrats associades a les potades fetes per aquestes mateixes espècies. A més, la seva 

datació dins el Permià inferior–mitjà la converteix en una de les millors localitats conegudes que representin les latituds 

paleoequatorials d’aquest període fora del continent americà. Per això, el seu estudi detallat és clau per aclarir com eren 

els ecosistemes de l’equador de Pangea, i com els organismes que hi vivien es vinculaven filogenèticament i 

paleogeogràfica amb altres comunitats biològiques ja documentades més a l’oest (Amèrica) i de latituds més elevades 

(Europa i Àfrica). 
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Resum: A Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental), s’hi poden trobar afloraments del Triàsic Inferior i Mitjà 

que representen medis continentals amb grans rius, llacs i planeres d’inundació. Aquests ambients es desenvoluparen en 

un clima tropical i estacional, amb intervals semi-àrids i d’altres de més plovers. No obstant això, històricament s’havia 

dedicat poca atenció a aquestes roques, amb mencions aïllades sobre la flora i la fauna. La present comunicació 

proporciona una síntesi dels resultats d’estudis recents sobre les comunitats biològiques d’aquestes edats, llistant 

exhaustivament els fòssils que s’hi han trobat i les seves implicacions. Això revela unes associacions amb una gran 

diversitat d’espècies de plantes i animals que varen viure a Mallorca durant el Triàsic Mitjà, les quals han permès de fer 

noves interpretacions paleoambientals, biostratigràfiques, paleobiogeogràfiques, tafonòmiques i icnològiques. Dins un 

context més ampli, aquests resultats destaquen els jaciments de Mallorca, de conservació excepcionalment bona, com 

un dels principals referents d’aquesta edat pel que fa a l’estudi dels insectes fòssils. Fins ara, sols s’ha estudiat una part 

de la biodiversitat real d’aquests paleoecosistemes, pel que s’haurà de completar amb futures investigacions que acabin 

de descriure aquestes comunitats ja recuperades després de l’extinció en massa més grossa que hi ha haguda mai. 

Paraules clau: crustacis, insectes, sauròpsids, paleontologia, Illes Balears 

 

Abstract: On Mallorca (Balearic Islands, western Mediterranean), Lower–Middle Triassic outcrops represent 

continental palaeoenvironments with large rivers, lakes and floodplains. They developed under tropical and seasonal 

climates, with alternation of semi-arid and wet intervals. Historically, little attention had been paid to these rocks, with 

only isolated mentions to the flora and fauna they enclose. The present contribution provides a synthesis of the results 

of recent works on the biological communities of these ages, exhaustively listing the fossils that have been found and 

their implications. This reveals diverse assemblages of plants and animals that lived on Mallorca during the Middle 

Triassic, which have shed new light on palaeoenvironmental, biostratigraphic, palaeobiogeographical, taphonomical 

and ichnological interpretations. In a wider context, these results highlight the deposits from Mallorca, of exceptionally 

good preservation, as one of the most relevant examples to study fossil insects of that age. Only a part of the real 

biodiversity of these palaeoecosystems has so far been studied, which will have to be completed with future research on 

these communities, which had already recovered from the greatest mass extinction of all time. 

Key words: crustaceans, insects, sauropsids, palaeontology, Balearic Islands 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El Triàsic és un període marcat per la recuperació dels ecosistemes després de la extinció en massa més grossa que 

hi ha haguda mai, conduint a l’origen de molts de grups moderns com els mamífers, les tortugues, els cocodrils i els 

dinosaures (Benton, 2008). Les condicions càlides i àrides del final del Permià es mantengueren durant el Triàsic 

Inferior i Mitjà, amb climes progressivament més estables (Sun et al., 2012; Benton i Newell, 2014; Romano et al., 

2020). Durant aquestes èpoques, hi va haver una partida de renovacions faunístiques fruit de canvis climàtics intensos 

però breus. En el continent, els vertebrats més abundants durant el Triàsic Inferior pertanyien a grups d’amfibis 

temnospòndils i sinàpsids dicinodonts (Sahney i Benton, 2008; Benton i Newell, 2014), representant tàxons “de 

desastre”, és a dir, grups que varen sobreviure a la extinció però que serien substituïts no gaire més tard. El Triàsic 

Mitjà va esser testimoni de l’inici de la gran radiació dels rèptils arcosauromorfs, que varen conviure amb nombrosos 

grups de sinàpsids cinodonts, la línia que donaria lloc als mamífers (Chen i Benton, 2014). Durant el Triàsic Superior, 

un grup d’arcosauromorfs, els dinosaures, va experimentar una gran radiació i diversificació, consolidant el seu domini 

durant els 186 milions d’anys posteriors. 

 

A Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental) s’hi poden trobar roques d’origen continental corresponents al 

període Triàsic, clàssicament atribuïdes a la fàcies de ‘gresos bigarrats’ (Buntsandstein), i que recentment s’han estudiat 

en detall (Matamales-Andreu et al., 2021a, 2021b). Aquestes afloren únicament a vorera de mar entre la cala 

d’Estellencs i la punta de son Serralta, al municipi d’Estellencs, i es poden dividir en quatre formacions 

litostratigràfiques, de base a sostre: Fm. Punta Roja, Fm. Estellencs, Fm. Pedra Alta i Fm. Son Serralta (Matamales-
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Andreu et al., 2021b). Aquestes representen ambients terrestres de caràcter al·luvial, amb rius meandriformes, rius 

entrunyellats, planeres d’inundació i planeres mareals que s’han datat dins el Triàsic Inferior–Mitjà mitjançant les 

palinoassociacions i les faunes de “concostracis” (Matamales-Andreu et al., 2021b, Scholze i Matamales-Andreu, 

2021). Concretament, les Fms. Estellencs i Pedra Alta s’han datat com a Egeà (Anisià inferior, Triàsic Mitjà), i per tant 

s’ha inferit que la Fm. Punta Roja és de la part superior del Triàsic Inferior i la Fm. Son Serralta és de la part mitjana del 

Triàsic Mitjà (Matamales-Andreu et al., 2021b). 

 

En aquestes unitats, especialment a la Fm. Estellencs i en menor mesura a la Fm. Pedra Alta, clàssicament s’hi ha 

trobat una elevada diversitat de fòssils, remostrada recentment, que inclou abundants restes de plantes, invertebrats i 

vertebrats (Figura 1). L’objectiu d’aquesta comunicació és de proporcionar una relació actualitzada dels tàxons que s’hi 

han trobat i la seva significació. Per a una revisió exhaustiva dels antecedents anteriors a l’any 2021, es recomana de 

consultar Matamales-Andreu et al. (2021a). Les dades de l’apartat següent es basen en Matamales-Andreu et al. 

(2021b), Peñalver et al. (2022) i estudis en preparació. 

 

EL REGISTRE FÒSSIL DEL TRIÀSIC CONTINENTAL DE MALLORCA 

 

Les proves sedimentològiques i paleontològiques suggereixen que durant la deposició de les unitats del Triàsic 

continental de Mallorca, aquesta era a una conca situada a una latitud quasi equatorial, al marge oriental del 

supercontinent Pangea, amb un clima tropical estacional. En aquesta conca s’hi desenvolupaven ambients fluvials i 

lacustres, a la vorera dels quals s’hi concentrava la vegetació. Les plantes han deixat un registre abundant, reconeixent-

hi coes de cavall (Equisetites mougeotii, Neocalamites merianii i Schizoneura paradoxa), possibles ciques 

(?Cycadocarpidium sp.), coníferes (Aethophyllum stipulare, Albertia latifolia, Pelourdea vogesiaca, Voltzia 

heterophylla, Voltzia walchiaeformis, Willsiostrobus acuminatus, Willsiostrobus hexasacciphorus i Willsiostrobus 

rhomboidalis) i falgueres (Anomopteris mougeotii i Chiropteris digitata). A través de l’estudi de les espores i el pol·len, 

a més, s’ha confirmat la presència de ciques (Cycadopites), coes de cavall (Calamospora, Punctatisporites, 

Verrucosisporites), coníferes (Angustisulcites, Brachysaccus, Chordasporites, Cannanoropollis, Hexasaccites, Illinites, 

Limitisporites, Lunatisporites, Microcachryidites, Protodiploxypinus, Triadispora, Voltziaceaesporites) i falgueres 

(Convolutispora), i també s’hi han reconegut acritarcs (Baltisphaeridium), algues (Maculatasporites), briòfits 

(Porcellispora), ginkgòfits (Striatopodocarpites), licopodiòfits (Camarazonosporites, Densoisporites, Endosporites, 

Retusotriletes), “pteridospermes” (Alisporites, Falcisporites, Klausipollenites, Paravesicaspora, Platysaccus, 

Protohaploxypinus) i altres formes d’afinitat desconeguda (Aequitriadites, Cuneatisporites, Dictyotidium, 

Fuldaesporites, Heliosaccus, Palaeospongisporis, Striatoabieites, Sulcosaccispora). En general, aquesta associació 

palinològica indica una edat dins el subestatge Egeà, corresponent a l’Anisià inferior, de la part baixa del Triàsic Mitjà. 

S’hi distingeixen dues comunitats principals, una de pròpia de les voreres de rius i basses, amb coes de cavall, coníferes 

no arborescents i qualque conífera arborescent, i una comunitat més pròpia d’ambients secs, amb qualque falguera i 

coníferes arbustives i arborescents. 

 

S’ha reconegut, també, una fauna d’invertebrats i vertebrats moderadament diversa que capllevava els canals de 

petits torrentons que travessaven les planeres d’inundació i els estanyols formats als marges dels rius. Hi ha invertebrats 

que sols han romàs enregistrats en forma de traces fòssils de la seva activitat, en els icnogèneres Gordia (produïts per 

larves d’insectes), Skolithos (produïts per larves d’insectes), Taenidium (produïts per escabarats durant l’estivació) i 

Rusophycus, Cruziana i Diplichnites (produïts per tortuguetes, crustacis notostracis). Aquests icnogèneres corresponen 

a les icnofàcies d’Skolithos, típica d’ambients molt oxigenats i energètics, com per exemple lòbuls de desbordament, i 

d’Scoyenia, abundant en basses temporals. Dins els estanyols de les voreres dels rius s’hi han trobat fòssils 

excepcionalment ben conservats de crustacis “concostracis” (Hornestheria i cf. Hornestheria) i diversos insectes, com 

nimfes de mosquits d’aigua (efemèrids) (Triassoephemera, Triassonurus, cf. Voltziaephemera i un morfotip 

sedimentívor indeterminat), i diferentes castes de mosquits veritables, amb postes de moscardí (quironòmids) 

(Clavapartus) i pupes de la família extingida dels grauvogèl·lids (Voltziapupa). A les voreres d’aquests ambients hi 

vivien mosquits d’aigua adults (efemèrids) (Hammephemera i morfotip adult indeterminat), larves de mosquits de la 

fusta (anisopòdids) (Protoanisolarva), cuques molles (blatodeus) (possible Voltziablatta), gril·loblàtids 

(Mallorcagryllus) i insectes d’altres grups que encara no s’han estudiat en detall. Pel que fa als vertebrats, dins els 

estanyols s’hi ha documentat un petit peix osteïcti, i a les voreres dels canals dels torrentons s’hi han observat potades 

de petits arcosauromorfs, possiblement tanistrofèids, corresponents als icnogèneres Prorotodactylus i 

Rhynchosauroides. Dins aquest conjunt, en destaquen els “concostracis” del gènere Hornestheria i les potades de 

l’icnogènere Prorotodactylus, que confirmen l’edat d’aquestes unitats dins un Triàsic Mitjà molt antic, fregant 

l’Inferior. També són molt rellevants els fòssils de mosquits veritables (anisopòdids, quironòmids i grauvogèl·lids), per 

mor que són el registre més antic d’aquest grup (dípters) a nivell mundial, i de les nimfes sedimentívores de mosquits 

d’aigua (efemèrids), ja que són l’únic exemple d’aquest mode d’alimentació conegut en el registre fòssil d’insectes, 

present sols en un gènere actual nord-americà també d’efemèrids. 
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FIGURA 1. Dibuix esquemàtic amb els principals representants de la flora i la fauna del Triàsic Mitjà continental de Mallorca. Dibuix superior amb 

coes de cavall, falgueres, “pteridospermes”, coníferes, espores, pol·len i petits rèptils arcosauromorfs. Dibuix inferior esquerre amb “concostracis” i 
tortugueta. Dibuix inferior central: mosquits d’aigua adults, larva de mosquit de la fusta, cuca molla, escarabat i gril·loblàtid. Dibuix inferior dret 

amb “concostracis”, nimfes de mosquit d’aigua, posta de moscardí i pupa de mosquit grauvogèl·lid. Algunes plantes, tortuguetes i vertebrats inferits 

a partir de les espores, pol·len i traces de la seva activitat. Barres d’escala: 50 cm per al dibuix superior i 5 mm per a les tres ampliacions inferiors. 
 

 

CONCLUSIONS 

 

Les roques del Triàsic Inferior i Mitjà de Mallorca que representen ambients continentals contenen un registre fòssil 

molt important d’artròpodes excepcionalment ben conservats que inclou, entre d’altres, els mosquits veritables (dípters) 

més antics del món. També s’hi han trobat restes de diversos grups de plantes, i potades de petits rèptils. Aquesta 

associació ha permès de caracteritzar amb molt de detall l’ecosistema que va romandre enregistrat en aquestes roques, i 

comparar-lo amb altres de regions properes, especialment del Vosges (Europa). Per acabar de completar aquesta 

reconstrucció, seran necessàries futures campanyes de camp per localitzar els nivells que contenen les restes de la 

comunitat entomològica terrestre, que quasi no ha estada estudiada fins ara. 
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 Mol·luscs, notosaures i ictiosaures: registre fòssil del Triàsic marí de Mallorca 

 
Molluscs, nothosaurs and ichthyosaurs: fossil record of the marine Triassic of Mallorca 
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Resum: A l’illa de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental), el Triàsic Mitjà (excepte la base) i Superior 

corresponen a medis marins de poca fondària i transicionals. Concretament, s’han interpretat com ambients mareals i 

llacunes evaporítiques costaneres, de vegades amb notable activitat volcànica. El clima era tropical i càlid, de cada 

vegada més suau, i segurament molt plover cap al final del període. Tot i que l’estudi dels fòssils d’aquestes unitats es 

remunta quasi a les primeres investigacions paleontològiques fetes a Mallorca, no s’han actualitzat en els darrers 50 

anys. Aquest treball fa una primera passa cap a la revisió de tota la flora i fauna documentada fins avui. Això ressalta la 

importància de l’estudi d’aquests fòssils per resoldre qüestions de caire taxonòmic, paleobiogeogràfic, biostratigràfic, 

tafonòmic i paleoambiental. Aquestes dades demostren que les associacions de Mallorca s’assemblen a les d’altres 

indrets del peri-Tetis occidental, però amb particularitats que responen a la convergència de diferents províncies 

paleobiogeogràfiques. Per tant, la represa d’aquests estudis permetrà d’aclarir encara més aquests aspectes i valorar les 

afinitats de les faunes de Mallorca amb les de les conques centreeuropea, alpina, o altres de la península Ibèrica. 

Paraules clau: bivalves, ammonoïdeus, sauròpsids, paleontologia, Illes Balears 

 

Abstract: On Mallorca (Balearic Islands, western Mediterranean), the Middle Triassic (except for its base) and the 

Upper Triassic correspond to shallow marine and transitional environments. Specifically, they have been interpreted as 

tidal settings and coastal evaporitic lagoons, sometimes with notable volcanic activity. The climate was warm and 

tropical, progressively milder, and probably rainier towards the end of the period. Even though the study of fossils from 

those units goes back to the first palaeontological works about Mallorca, they have not been updated in the last 50 

years. The present contribution is a first step towards the revision of all the flora and fauna so far reported from those 

units. This highlights the importance of the study of these fossils to solve questions regarding taxonomy, 

palaeobiogeography, biostratigraphy, taphonomy and palaeoenvironments. These data show that the assemblages of 

Mallorca are similar to those of other sites in the western peri-Tethys, but with distinctive features that resulted from 

the convergence of different palaeobiogeographical provinces. Therefore, resuming the works on the Middle–Upper 

Triassic of Mallorca may clear these aspects even more, and gauge the affinity of the faunas of Mallorca to the faunas 

of basins of Central-Europe, Alps and the Iberian Peninsula. 

Key words: bivalves, ammonoids, sauropsids, palaeontology, Balearic Islands 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Cap al Triàsic Mitjà, els ecosistemes de la Terra ja s’havien recuperat de la gran extinció en massa de la transició 

Permià–Triàsic (Irmis i Whiteside, 2011). Els climes eren de cada vegada més suaus i estables i, al peri-Tetis 

occidental, el nivell de la mar anava pujant progressivament, inundant moltes de les conques continentals que fins 

llavors havien estades ocupades per grans rius. Allà s’hi desenvoluparen grans plataformes carbonatades, en condicions 

climàtiques tropicals, on hi vivia una gran diversitat de mol·luscs, i els rèptils marins continuaven la seva diversificació. 

Al Triàsic Superior, el nivell de la mar va tornar a baixar en la major part de les conques. El clima continuava essent 

tropical, però poc després de l’inici del Triàsic Superior, hi va haver un interval de temps caracteritzat per esser molt 

més plover i humit, anomenat esdeveniment plover del Carnià. Durant aquest període és quan aparegueren o es 

diversificaren molts dels grups de vertebrats que serien emblemàtics durant la resta del Mesozoic, com les tortugues, els 

cocodrilomorfs, els fitosaures, els dinosaures i els mamífers (Benton et al., 2014; Bernardi et al., 2018; Dal Corso et al., 

2020). El Triàsic acabà amb una altra extinció massiva, que consolidà el domini dels dinosaures durant la resta del 

Mesozoic (Colbert, 1958). 

 

A Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental), les roques del Triàsic Mitjà i Superior que representen medis 

marins i transicionals són molt abundants, conformant una part important del relleu de les serres de Tramuntana i de 

Llevant. Es divideixen en cinc unitats principals, de base a sostre: M1, M2 i M3 (dins les fàcies Muschelkalk), fàcies 

Keuper i “formació Felanitx” (Matamales-Andreu et al., 2021 i referències que s’hi esmenten). Representen diversos 

ambients marins (plataformes carbonatades i planeres mareals) i transicionals (llacunes costaneres i planeres fangoses), 
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sotmesos a una partida de cicles de pujada i baixada relativa de la mar. La unitat M3 s’ha datat dins el Ladinià (Triàsic 

Mitjà), reconeixent-hi la part alta del Ladinià inferior i la part baixa del Ladinià superior mitjançant les faunes 

d’ammonits i conodonts, mentre que la base de la “fm. Felanitx” s’ha datada dins el Norià superior (Triàsic Superior) en 

base a la palinoassociació (Matamales-Andreu et al., 2021 i referències que s’hi esmenten). La datació de les altres 

unitats s’ha inferit en base a aquestes i a les formacions infra- i suprajacents. 

 

Els fòssils són generalment molt escassos en aquestes unitats (Figures 1, 2), excepte en nivells determinats on els 

mol·luscs poden arribar a esser molt abundants. L’objectiu d’aquesta comunicació és de proporcionar una relació 

actualitzada dels tàxons que s’hi han trobat i la seva significació. Les dades de l’apartat següent es basen en Matamales-

Andreu et al. (2021) i les referències que s’hi esmenten. També s’han tengut en compte altres estudis amb dades de 

flora i fauna, no llistades a l’article esmentat, com Hirsch (1972), Colom (1975, 1982), Boutet et al. (1982) i Barnolas 

(1991). 

 

ELS REGISTRE FÒSSIL DEL TRIÀSIC MARÍ DE MALLORCA 

 

Dins les fàcies Muschelkalk, els fòssils són sols abundants a la unitat M3; mai no s’han trobat fòssils a l’M2, i de 

l’M1 sols es coneixen artells de lliris de la mar indeterminats. De l’M3 en destaquen les bioturbacions d’invertebrats (de 

les quals Planolites n’és la més habitual), i els nivells de concentració de closques, amb abundants copinyes 

(Bakevellia, Entolium, Gervillia, Leptochondria, Modiolus, Neoschizodus, Pleuromya, Pseudocorbula, 

Pseudoplacunopsis, Umbostrea i Unionites) i qualque cornet (Coelostylina i Loxonema), nàutil (Germanonautilus), 

ofiura (Aspidurella), eriçó de la mar (“Cidaris”), lliri de la mar (“Encrinus”), serpúlid i, fins i tot, plantes del grup de les 

coes de cavall (Equisetites). Estratigràficament molt a prop, hi compareixen ammonits (Gevanites) que indiquen una 

edat dins la part alta del Ladinià inferior, en el Triàsic Mitjà. Un altre nivell de concentració conté copinyes (Modiolus i 

Pseudocorbula), cornets (Cassianopsis, Loxonema i Naticopsis), nàutils (Germanonautilus) i ammonits (Anolcites, 

Iberites, Nannites, Protrachyceras i Thanamites), que indiquen una edat dins la part baixa del Ladinià superior. D’altres 

llocs han proporcionat fòssils de manera aïllada, d’entre els quals en destaquen foraminífers (Glomospira i Lingulina), 

amebes testades (Difflugia i Trigonopyxis), copinyes (Daonella), conodonts (Pseudofurnishius i Sephardiella) i una 

vèrtebra caudal proximal d’un rèptil marí del grup dels ictiosauriformes basals (Ichthyosauriformes indet. aff. 

Grippidia). Aquest rèptil és especialment interessant perquè els altres ictiosauriformes basals coneguts són de la costa 

oest de nord-Amèrica i l’Àsia oriental, que corresponien als marges occidental i oriental de l’antic supercontinent 

Pangea, respectivament. El fet de trobar aquest exemplar a Mallorca suggereix que el peri-Tetis occidental era, a través 

d’Europa, el passadís que connectava aquests dos grups de poblacions. 

 

Les fàcies Keuper han estades molt pobrament estudiades causa la seva gran deformació tectònica i la falta de bons 

afloraments. Sols s’hi han trobat un fragment d’un os llarg d’un rèptil (Reptilia indet.) i quatre vèrtebres, del coll, 

l’esquena i la coa, d’un rèptil marí sauropterigi (Nothosaurus), molt comú en altres conques d’Europa i el nord d’Àfrica. 

Dins nivells carbonatats a la base de les dolomies superiors (“fm. Felanitx”) s’hi han trobades espores de licopodiòfits 

(Anapiculatisporites), pol·len de coníferes (Corollina, Granuloperculatipollis, Ovalipollis, Tsugaepollenites i 

Triadispora), i crustacis ostràcodes (“Herpetocypris”). La palinoassociació indica una edat de Norià superior, dins la 

part mitjana–alta del Triàsic Superior. 

 

CONCLUSIONS 

 

El Triàsic Mitjà marí de Mallorca conté un important registre de mol·luscs i altres invertebrats amb afinitats amb 

altres localitats del peri-Tetis occidental, amb espècies de les províncies germànica, alpina i sefardí. A més, també s’hi 

han trobat evidències de la presència d’un rèptil marí del grup dels ictiosauriformes, que suggereix que la zona que 

actualment correspon a Mallorca servia de passadís entre els marges occidental i oriental de Pantalassa, travessant 

Pangea. D’altra banda, el registre del Triàsic Superior és molt més escàs, amb fòssils de rèptils identificats com a 

notosaures, típics d’altres llocs del peri-Tetis occidental, i qualque resta vegetal. 
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FIGURA 1. Dibuix esquemàtic amb els principals representants de la fauna del Triàsic Mitjà marí de Mallorca. Amb nàutils, ammonits, lliris de la 

mar i un ictiosauriforme basal. Barra d’escala: 50 cm. 
 

 

 
 
FIGURA 2. Dibuix esquemàtic amb els principals representants de la flora i la fauna del Triàsic Superior de Mallorca. Amb coníferes, espores, 

pol·len i un notosaure. Plantes inferides a partir del pol·len. Barra d’escala: 50 cm. 
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Resum: En aquesta comunicación s’aporten noves dades per al registre estratigràfic del fini-Messinià – Plioquaternari 

de l’evolució geomorfològica de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental). A partir de 

l’anàlisi litològica, composicional i paleontològica s’han distingit dues unitats principals que abasten del Miocè 

Superior (Complex terminal) al Plioquaternari. S‘ha duit a terme una anàlisi estratigràfica a partir de l’aixecament de 

columnes estratigràfiques i s’han correlacionat en base a les principals discordances i/o unitats homogènies. A més a 

més, s’han definit les principals unitats en termes de composició, textura i s’ha analitzat el registre fossilífer del 

jaciment. 

Paraules clau: Finimessinià, Plioquaternari, Pòrtol-Sa Cabaneta, registre paleontològic. 

 

Abstract: This communication provides new data for the Late-Messinian-Plioquaternary stratigraphic record of the 

geomorphological evolution of the Pòrtol-Sa Cabaneta platform (Balearic Islands, Western Mediterranean). Based on 

the lithological, compositional and paleontological analysis, two main units have been distinguished that span from the 

Upper Miocene (Terminal Complex) to the Plioquaternary. A stratigraphic analysis has been carried out based on the 

elevation of stratigraphic columns and they have been correlated based on the main unconformities and/or 

homogeneous units. In addition, the main units have been defined in terms of composition, texture and the fossil record 

of the site has been analyzed. 

Keywords: Finimessinian, Plioquaternary, Pòrtol-Sa Cabaneta, palaeontological record.  

      

INTRODUCCIÓ 

 

Gràcies a la construcción d’un nou habitatge unifamiliar, s’ha realitzat una excavació amb diferents espais buidats 

en una mateixa parcel·la, arribant als 4 m de profunditat aproximats respecte del nivell topogràfic inicial (Fig. 1); posant 

al descobert diferents talls frescos de rocam. Es té la hipòtesi que en el conjunt de perfils oberts es pot observar des de 

la transició del Miocè terminal al Pliocè, a la cota més inferior exhumada i, fins el Plioquaternari a la cota més elevada; 

constituint un excel·lent aflorament temporal. 

Aquest aflorament resulta d’especial interès per la seva localització sobre l’altiplà de la plataforma Pòrtol - sa 

Cabaneta, entre la vora oriental de la conca sedimentària de Palma i la zona d’afecció de l’antiforme de Marratxí i 

l’antiforme del Puig de Son Seguí. La seqüència estratigràfica que s’analitza en aquest treball presenta força semblança 

amb la que ha sigut estudiada en reiterades ocasions en anteriors treballs d’altres indrets de Mallorca (Fornós i Pomar, 

1983; Mas i Fornós, 2006; Morey i Mas, 2009; Mas, 2015; Mas i Roig, 2020). No obstant, a l’entorn de l’àrea on hem 

treballat, és la primera vegada, que es té pogut tenir constància i, que s’ha pogut descriure un aflorament del registre 

estratigràfic del finimessinià-plioquaternari. L’objectiu del present treball és fer la descripció de les característiques 

sedimentològiques i paleontològiques de la seqüencia estratigràfica de les unitats geològiques que s’exposen en aquest 

aflorament, que s’atribueix al Messinià just abans de la Crisi de Salinitat Messiniana, el Pliocè superior i al 

Plioquaternari.  

 

ÀREA D’ESTUDI 

 

L’altiplà de Pòrtol – sa Cabaneta respon a una plataforma basculada cap el SW amb una extensió aproximada d’uns 

14 km2 (Fig. 1). Quasi tots els seus vessants estan delimitats per cingleres que presenten petits espadats d’alçades, 

d’entre els 5 i els 20 m. Al Nord, per un cantell topogràfic on s’assenta l’alineació de les poblacions de Pòrtol, sa 

Cabaneta, Sant Marçal i Son Verí. A l’Est, el delimita una falla normal N-S (Del Olmo et al., 1991), on la carretera del 
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Camí de Sant Jordi segueix el seu recorregut just per sota del llavi superior. Al Sud, el límit el trobem en uns espadats a 

la part septentrional de la Carretera Vella de Sineu, possiblement seguint el mateix recorregut que la falla de Son 

Sardina, segons Silva et al. (1998). Finalment a l’Oest on el seu límit és menys clar, el defineix l’eix fictici entre els 

nuclis de s’Hostalot i es Figueral, la zona on la plataforma contacte amb una topografia suau amb la conca sedimentaria 

de Palma i, de forma progressiva, es submergeix baix els dipòsits al·luvials Quaternaris que la rebleixen.  

L’aflorament que s’estudia en el present treball es localitza al terme municipal de Pòrtol (Mallorca), concretament al 

vessant Sud del municipi (Establiments de C’an Rafel), parcel·la anomenada finca d’es Capellà. Coincidint amb les 

coordenades Datum x: 480476, y: 4384094 ETRS89 UTM31N, z (altitud mitjana): 154 m. Es tracta d’un aflorament 

temporal associat a diferents excavacions per dur a terme els fonaments de diferents parts arquitectòniques.  

 

 
Fig. 1. Localització de l’àrea d’estudi. 

 

CONTEXT GEOLÒGIC DE L’ÀREA D’ESTUDI 

 

L’altiplà constitueix un relleu monoclinal, una plataforma tabular que cal ubicar-la en el context estructural actual 

que envolta l’Antiforme de Marratxí. No obstant, els antecedents tectònics cal remuntar-los a la fase extensiva neògena, 

una vegada acabada la compressió de l’orogènia Alpina. Malgrat tot, treballs com els de Giménez i Gelabert (2002), 

Giménez (2003) o Sánchez-Alzola (2014) posen de manifest que la distensió neògena avui ja ha finalitzat i la 

deformació cortical ha passat a caracteritzar-se per un règim propi d’un camp d’esforços d’esqueix amb moviments de 

tipus més direccionals.  

Des de l’inici de la fase extensiva neògena, a la frontera entre la Serra de Tramuntana i la depressió central de 

Mallorca, transcorre la formació i evolució del solc sedimentari neogen-quaternari que, amb una direcció SW-NE 

paral·lela a la Serra de Tramuntana, va des de la Badia de Palma fins a la Badia d’Alcúdia. A finals del Pliocè principi 

del Quaternari, l’únic solc fins aleshores, es va compartimentar amb tres conques sedimentaries diferenciades i 

alineades, com a conseqüència de l’emersió de dos complexes conjunts d’elevacions amb estructures orientades NW-SE 

(Silva et al., 1998). Així es varen individualitzar les conques de Palma, la d’Inca i la d’Alcúdia, interferint la 

sedimentació neògena.  

Un d’aquests dos complexes conjunts de relleus d’edat plio-quaternària el constitueix l’anticlinori que fa de llindar 

que delimita les conques de Palma i la d’Inca. Aquesta barrera orogràfica està constituïda per les estructures de 

l’antiforme de Marratxí al NW i el seu homòleg el puig Son Seguí-Santa Eugènia al SE. Sens dubte, la configuració 

d’aquestes dues estructures amb una direcció dels seus eixos NW-SE, implica que han sigut esforços NE-SW els que 
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han d’haver originat el seu aixecament vertical plio-quaternari, al mateix temps, que pareix que han d’haver gaudit 

d’una mateixa gènesi tectònica i una certa sincronia en el temps de la seva formación. 

  

 
Fig. 2. Perfil geològic de l’Altiplà Pòrtol-Sa Cabaneta.  

 

L’antiforme de Marratxí, una estructura oberta i amb una geometria de forma ovalada (Grimalt i Rodríguez-Perea, 

1994), ha donat lloc a una orografia que bé podríem considerar-se com la serra de Pòrtol-Marratxínet, conformat per 

petits serrals que  presenten uns modestos, però marcats i definits relleus, arribant als 229 m d’alçada en el seu punt més  

elevat del sector de Can Parrisco. Aquesta estructura antiforme té el seu eix central desplaçat lleugerament cap a la seva 

meitat septentrional, el que defineix una clara asimetria en la disposició de les seves dues vessants que es troben 

separades per una petita vall tancada NW-SW (Son Cós - Ses Clotes). Aquesta orografia evidència un important grau 

d’esventrament i un sincrònic buidat per l’erosió remuntat de la xarxa torrencial que drena l’estructura antiforme (Silva 

et al., 1998). 

 

MATERIAL I MÈTODE 

 

S‘ha dut a terme una anàlisi estratigràfica a partir de l’aixecament de columnes estratigràfiques i s’han correlacionat 

en base a les principals discordances i/o unitats homogènies. A més a més, s’han definit les principals unitats en termes 

de composició, textura i registre fossilífer. Per a la nomenclatura de les espècies marines s’ha emprat el Registre 

Mundial d’Espècies Marines (WoRMS, 2022), per a la determinació dels colors específics s’ha fet a partir de la carta de 

colors Geological Rock-Color Chart de Munsell Color (2009). 

 

DADES PALEONTOLÒGIQUES 

 

Colom et al. (1968) i Cuerda et al. (1969), donaven a conèixer l’existència del Pliocè al terme de Llucmajor. Als dos 

articles apareix citat Persistrombus coronatus, però només surt fotografiat a Cuerda et al. (1969). L’strombidae apareix 

juntament amb Conus sp. i Trochus sp. Aquesta unitat, segons Mas (2016), on apareix P. coronatus es correspon a les 

Calcarenites de Sant Jordi, definida per Pomar et al. (1983). El límit inferior ho constitueix un trànsit gradual però ràpid 

cap a la unitat anterior de Calcisiltites de Son Mir i, estudiat  el registre paleontològic a sa Pobla per Bauzà (1964), 

mentre que el límit superior ve marcat pel relleu actual o cobert per la unitat de llims i al·luvions quaternaris (Mas, 

2016). 

Mas (2016) presenta una estratigrafia sintètica de la secció pliocena de Son Mulet-Son Fullana, realitzada a partir de 

Colom et al. (1968), Colom i Sacarés in Colom (1975) i observacions de l’autor als talls de les pedreres de marès i cita 

P. coronatus juntament amb Ostrea cf. lamellosa. 

Al Banc d’Eivissa (Calvià, Mallorca), Rosselló i Cuerda (1973) fan una descripció de la platja fòssil amb P. 

coronatus, i la situen cronològicament al Pliocè superior o Pleistocè inferior. Cuerda (1975) fa una breu referència a 

aquest indret, situant-lo al Pleistocè inferior, emperò si ens atenem a Mas (2016) és del Pliocè. 

La conca mediterrània va perdre la fauna càlida amb P. coronatus, arran de la disminució de la seva fauna marina 

tropical/subtropical al Pliocè. És un tàxon molt estès al Neogen europeu, conegut a la conca mediterrània i les illes 

Canàries. Es va extingir al Piacencià en resposta al refredament global del clima en aquell moment. Al Plistocè, els 

estròmbids van tornar a entrar a la conca durant les èpoques càlides interglacials amb l'espècie de l’Àfrica occidental, P. 

latus (Taviani, 2014).  

Referent a la fauna acompanyant de P. coronatus als jaciments de Mallorca, pot ser molt variada, així es poden 

observar traces fòssils, coralls, braquiòpodes, gasteròpodes, bivalves, crustacis, peixos, mamífers, etc. (Mas, 2016). 

Hores d’ara s’està estudiant la fauna trobada al dipòsit pliocè de Pòrtol, on s’ha trobat P. coronatus. Com a fauna 

acompanyant s’ha trobat Ostrea lamellosa, Callista italica, Glycymeris sp., Conus sp. i Conus mercati. 

Pel que fa a la paleontologia del Pliocè-Pleistocè inferior, als nivells arenosos-llimosos del Pliocè superior- Pleistocè 

inferior s’ha trobat Tudorella cf. ferruginea  i Iberellus cf. companyonii. Vicens (2015) a la seva tesi recorda que 
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assignar una espècie a aquests tàxons és difícil, més quan els fòssils són motlles interns. Tant un com l’altre s’han trobat 

a diferents illes de l’arxipèlag balear. No s’ha observat Rumina sp. i Rebuffoichnus isp., fauna que està present a 

sediments d’aquesta cronologia. 
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Les pedreres històriques de marès de la Fossa (Llucmajor, Mallorca) 
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Resum: Al litoral de la Fossa (Llucmajor) hi trobam pedreres històriques de marès. Aquestes es troben des del nivell de 

la mar fins uns +65 m. S’ha fet una cartografia bàsica del que s’ha pogut observar i també s’han situat llanegadors, 

passadissos, carregadors, etc. 

Paraules clau: pedreres, marès, la Fossa, Llucmajor, Mallorca. 

 

Abstract: On the coast of la Fossa (Llucmajor) there are historical quarries of marès. These are found from sea level to 

about +65 m. A basic cartography has been made, locating the conveyors, corridors, loaders, etc,  that we have 

observed. 

Keywords: quarries, marès, La Fossa, Llucmajor, Mallorca. 
 

 

INTRODUCCIÓ 
 

Les pedreres de marès, es poden observar a molts d’indrets de Mallorca (Sánchez-Cuenca 2010). Encara que 

actualment només algunes d’aquestes pedreres conserven l'activitat extractiva, la seva existència a tota la l'illa ha tingut 

un important significat històric, tant des del punt de vista quantitatiu com cultural. De l'anàlisi de la situació geogràfica i 

territorial s'extreu una primera conclusió que reconeix l'existència d'un territori de Pedreres (de marès) a l'illa de 

Mallorca (Salvà, 2013) configurat inicialment per la inclusió de les pedreres de marès antigues, actuals i potencials, les 

quals queden vinculades per la materialitat geològica del marès, present en el 21% del territori de l'illa. La identificació 

del Territori de Pedreres en el context de l'illa permet pensar en la totalitat de pedreres de marès com a conjunt i, per 

tant, permet la seva comprensió com a elements del paisatge de Mallorca (Salvà, 2020).  

 

Des d'un punt de vista paisatgístic, és interessant comprovar que les pedreres de pedra de marès explotades durant 

períodes de temps diferenciats, esdevenen estructures espacials i morfològiques igualment diferenciades, i que a més 

tenen la virtut que s'integren d'una manera singular i distintiva al paisatge de l'illa (Alomar, 2009). 

 

Les diferents varietats de marès existents a Mallorca, han estat agrupades tenint en compte la seva edat, estratigrafia 

i característiques intrínseques per Mas (2011), resultant un total de 8 tipus. 

 

El marès que es va explotar a la Fossa es correspon amb el tipus Q (eolianites del Plistocè mitjà-superior) de Mas 

(2011). Aquest marès, a partir de Mas (2011), es correspon amb el marès eòlic, normalment laminat, explotat al litoral 

de l’illa. Es tracte del marès de formació més moderna que s’ha explotat a l’illa de Mallorca. La denominació 

tradicional és marès de marina o marès de llivanya. 

 

El marès d’origen eòlic, denominat tècnicament eolianita, és una calcària costanera que registra el retreballament de 

grans quantitats de sediment marí d’aigües someres (litoral i de plataforma) majoritàriament d’origen biogènic. La 

cimentació és carbonatada i la seva deposició va ser en un ambient costaner durant el Quaternari. La seva localització, 

extensió i grau de cimentació fa que siguin unes roques fàcils de treballar i això fa que s’hagin utilitzat com a material 

de construcció des de fa temps al llocs on aflora (Fornós, 2014). 

 

Les pedreres de la Fossa es troben confrontades a las de ses Olles, ambdues al litoral de Llucmajor. Aquestes 

darreres varen ser estudiades per Alomar i Clar (2006), presentant una cartografia descriptiva, un reconeixent dels 

elements constructius relacionats amb les històriques operacions d’extracció del marès, com són habitacles, barraques, 

contraforts, davalladors, passadissos i carregadors, la qual cosa dona una idea de la importància aquestes activitats i de 

l’ofici de trencador. Aquest mateixos autors, a partir d’Aguiló (1996) presenten un mapa del terme de Llucmajor on hi 

ha les toponímies de les pedreres litorals. 

 

L’estudi de les pedreres de la Fossa contribueix a un millor coneixement de la zona, iniciat per Alomar i Clar 

(2006). 
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LES PEDRERES DE LA FOSSA 
 

Referent a la geologia de la zona, Pomar i del Valle (2018) identifiquen sis fàcies sedimentàries als dipòsits 

compresos entre cap Enderrocat i ses Olles (La Fossa se situaria a la part central). Es tracta d’un dipòsit continu d’uns 

1,4 km de longitud que reomple una plataforma rocosa tallada a la base del penya-segat sobre calcarenites esculloses del 

Miocè superior (ITGE, 1991). Els materials quaternaris es disposen en forma de talús conferint un perfil lleugerament 

còncau fins a assolir la cresta del penya-segat a uns 95 m snm. Els dipòsits estan constituïts majoritàriament per capes 

de gresos encara que localment es poden observar capes de conglomerat. Al llarg de tota la costa presenta diverses 

explotacions que són objecte d’aquesta comunicació. 

 

 
 

FIGURA 1. Pedrera de marès al litoral de la Fossa. En segon pla material de rebuig de les pedreres. Foto D. Vicens, el 16-05-2011. 

 

D’altra banda, Vicens et al., (2021) proposen 5 Llocs d’Interès Geològic (LIG) del litoral de Llucmajor amb un alt 

valor científic, didàctic i recreatiu turístic, entre es racó de s’Almadrava i es cap Enderrocat, una zona del litoral d’uns 

5,5 km, on hi ha nombrosos jaciments del Pleistocè superior (Cuerda i Sacarès, 1992; Vicens, 2015) i les antigues 

pedreres formen part de l’actual paisatge. Les zones menys afectades per l’extracció de marès estan situades entre cala 

Véia i cap Enderrocat. 

 

Les pedreres de la Fossa estan situades entre cala Véia i es racó de s’Aigo Dolça, amb una longitud d’uns 850 m de 

costa i entre el nivell de la mar i uns + 65 m. L’extensió que ocupen són unes 6 hectàrees. 

 

Les extraccions del marès han estat intenses, sobretot a ran de mar, de fet el litoral ha estat molt modificat. 

 

Hores d’ara s’està cartografiant d’una manera senzilla els elements que podem observar a tots els conjunts de 

pedreres que hi ha a la Fossa i es publicarà un treball més extens a les VI Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor. 

S’han localitzat barraques de trencador i llanegadors. 
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FIGURA 2. Entrada a una barraca de trencador a la Fossa. Foto D. Vicens, 30-08-2022. 
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Resum: Es presenta un estat de la qüestió sobre els coneixements de la mineria històrica del guix de la serra de na 

Burguesa al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. El resultat és una visió de conjunt, on s’aporten algunes 

dades noves i es rectifiquen algunes dades i interpretacions errònies. També es cataloguen quatre forns de guix 

desconeguts fins ara, si bé dos són dubtosos. 
Paraules clau: guix, mines, forns, serra de na Burguesa, Mallorca. 
 

Abstract: A state of the issue on the knowledge of historical gypsum mining in the Serra de na Burguesa is presented in 

the Bulletin of the Lul·liana Archaeological Society. The result is an overview, where some new data is provided and 

some data and misinterpretations are corrected. Four hitherto unknown plaster kilns are also catalogued, although two 

are doubtful. 
Key words: gypsum, mines, ovens, Serra de na Burguesa, Mallorca. 
 

 

INTRODUCCIÓ 
 

Les pedreres, mines i forns formen part del patrimoni miner històric del guix de la serra de na Burguesa (Mallorca). 

Entre el 2004 i el 2006 un equip d’espeleòlegs va iniciar els estudis de la mineria del guix d’aquesta serra. Fruït d’això, 

es van publicar una sèrie de treballs publicats a l’actualment desapareguda revista Endins, en els quals es descrivien 

mines de guix a cel obert i mines en galeries. També es donaven a conèixer els diferents emplaçaments on es podia 

trobar el guix.  

 

Una síntesi del que s’havia fet es va presentar a una revista relacionada amb la mineria i el patrimoni miner, De Re 

Metallica, on es presentava la planimetria de quatre conjunts de forns de guix, cada un dels quals format per dos forns 

de planta rectangular; es comentava la mineria del guix de la zona i també la geologia i la cronologia d’aquestes mines 

històriques, la majoria de les quals eren actives en els segles XVIII i XIX (Vicens et al., 2013). Un aspecte interessant 

és que s’havia constatat la dissolució de guixos i la seva implicació en l’espeleogènesi de cavitats importants de la serra. 

 

 Pocs anys després es presenta un treball molt més complet, en què s’inclouen la planimetria de forns de guix 

inèdits, al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. L’objectiu del treball, com es diu  al resum de l’article, és 

documentar el que queda d’aquests forns de guix abans que l’estat de deteriorament augmenti i contribuir al 

coneixement d’aquests elements del patrimoni miner de Mallorca (Vicens et al., 2016).  

 

Hores d’ara, altres autors també han treballat per la mateixa zona descrivint mines i pedreres de guix i han publicat 

diversos treballs a la revista Gota a gota. 

 

A la vegada, a les IV, V, VI i VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, amb data 2003, 2008, 2013 i 2018 

respectivament, s’ha deixat constància de l’estat de la qüestió de la mineria històrica del guix d’aquesta serra que forma 

part de la serra de Tramuntana (Vicens i Ginard, 2018). 

 

ACTUALITZACIÓ DELS CONEIXEMENTS 

 

S’està finalitzan un treball que es presentarà al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Aquest treball consta 

d’un enquadrament geològic, on s’ha tingut en compte la història del coneixement espeleogenètic de la serra de na 

Burguesa relacionada amb el guix, així com l’emplaçament d’aquest dins els materials geològics, per després passar a la 

planimetria de les pedreres, mines i forns relacionats amb la mineria d’aquest mineral. En definitiva, un estat de la 

qüestió sobre els coneixements de la mineria històrica del guix de la serra de na Burguesa a partir dels treballs anteriors 

al 2016, de les aportacions posteriors per grups d’espeleòlegs i investigadors que ha estudiat la zona i d’observacions 

personals, que de fet, rere això hi ha un important treball de camp que s’ha dut a terme principalment durant la 
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pandèmia quan l’ús de mascareta encara era obligatòria. El resultat és una visió de conjunt, on es rectifiquen algunes 

dades i interpretacions errònies, i també es presenta alguna novetat, com pugui ser quatre forns de guix desconeguts fins 

ara, si bé dos són dubtosos.  
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FIGURA 1. Esquerra: Cartell informatiu just vora el quarter militar de Jaime II, iniciant la pujada al coll de sa Creu a la serra de na Burguesa (06-

03.2022). Dreta: paret central deteriorada que separa dos forns de guix al camí que va al puig Gros de Bendinat a la serra de na Burguesa. Fotografies 
fetes el 6 i el 13 de març de 2022 respectivament. 
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Resum: S’ha analitzat l’evolució de la línia de costa de 52 platges i cales de l’illa de Menorca (Illes Balears)  des de 

1956 fins l’any 2021. El treball  ha estudiat un total de 17 línies de costa per 52 unitats d’estudi distribuides al  llarg de 

la costa de l’illa de Menorca mitjançant l’ús d’una eina coneguda com Digital Shoreline Analysis System per mitjà d’un 

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). Els paràmetres estadístics utilitzats són el Net Shoreline Movement (NSM) o 

desplaçament net de la línia de costa que calcula la distància en metres de las línies de costa mes antiga i mes recent 

amb un resultat de 4,3 m, el Shoreline Change Envelope (SCE) o mobilitat de la platja en metres entre les línies de costa  

més allunyades entre si amb un resultat de 21,8 m i finalment la recta de regressió ponderada, Weighted Linear 

Regression (WLR), que calcula en en metres/any a partir de totes les línies de costa amb un resultat de -0,1 m/a, que 

constitueix la mitjana de tot el conjunt. 
Paraules clau: Menorca, SCE, NSM, WLR, erosió, platges, evolució històrica línia de costa. 
 

Abstract: The evolution of the coastline of 52 beaches and calas on the island of Menorca (Balearic Islands) has been 

analyzed from 1956 to 2021. The work has studied a total of 17 coastlines for 52 units of study distributed along the 

coast of the island of Menorca through the use of a tool known as Digital Shoreline Analysis System through a 

Geographic Information System (GIS). The statistical parameters used are the Net Shoreline Movement (NSM) or net 

displacement of the coastline that calculates the distance in meters of the oldest and most recent coastlines with a result 

of 4.3 m, the Shoreline Change Envelope ( SCE) or beach mobility in meters between the most distant coastlines  with a 

result of 21.8 m and finally the Weighted Linear Regression (WLR), which calculates in meters/year from all coastlines 

with a result of -0.1 m/y, which constitutes the median. 
Key words: Menorca, SCE, NSM, WLR, erosion, beaches, historical coastline evolution. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las numerosas playas y calas vírgenes que se distribuyen a lo largo del litoral de Menorca constituyen el principal 

recurso turístico de la isla. Una playa puede tener erosión o acreción según se vea afectada por la formación o 

desaparición, respectivamente, de uno o varios elementos fisiográficos. Algunos de estos cambios pueden ser pequeños 

y pasar desapercibidos, mientras que otros pueden implicar mayor trascendencia sobre la configuración del litoral. Se 

debe tener en cuenta que los cambios temporales en las playas forman parte del equilibrio de este entorno dinámico y 

que el hecho de que en una fecha determinada se produzcan ciertos valores de erosión o acreción no significa que la 

tendencia tenga que ir necesariamente en la misma dirección. Es el caso, por ejemplo, de una tormenta que puede 

ocasionar grandes variaciones sobre la playa en un espacio de tiempo muy corto para posteriormente recuperarse al 

cambiar las condiciones de oleaje. Por ello, es necesario enfocar el estudio de la evolución de la línea de costa sobre 

periodos largos de tiempo (superiores a 40-50 años). Como podemos deducir, cuantificar el cambio de la línea costera 

constituye un elemento indispensable para la evaluación tanto de los peligros como de la vulnerabilidad que conlleva la 

erosión y por tanto el retroceso hacia tierra de los sistemas playa-duna (Ojeda, 2000, Mills et al., 2005). 
 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

La metodología seguida para este trabajo ha sido la misma que en el trabajo anterior de Martín et al. (2018).  Para 

digitalizar la línea de costa sobre la fotografía aérea, se ha estimado como más adecuado trabajar con el límite superior 

de la acción del swash, es decir, a partir del límite húmedo/seco. Sin embargo, hay una variación en la metodología que 

difiere trabajo arriba citado y es la referente a la digitalización de la línea de costa en aquellas playas donde hay 

importantes acumulaciones de hojas de Posidonia oceanica depositadas sobre la playa. En estos casos, la digitalización  

se realizó entre la superficie arenosa y el “banquette” o berma vegetal por varios motivos. El primero es que no se 
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corresponde con el límite húmedo/seco, es decir, no corresponde a la línea marcada por la acción del swash. En segundo 

lugar, porque esa importante acumulación no se entiende como playa seca y finalmente, porque toda esa biomasa es 

retirada anualmente con maquinaria pesada de la playa, alterando el balance sedimentario. 
 

Para el estudio y análisis de la evolución de la línea de costa de Menorca se han utilizado las ortofotos 

correspondientes a los vuelos 1956, 1984, 1989, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2012, 2015, 2018 y 2021 pertenecientes 

al IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears, www.ideib.cat), conjuntamente con las fotografías 

aéreas verticales de a los años 1975, 1979, 1995 y 1998. Para estas últimas, cada fotografía fue escaneada a una 

resolución de 600 dpi y posteriormente geo-rectificadas utilizando un mínimo de 15-25 puntos de control con la ayuda 

del SIG. Además de este material, se ha utilizado el vuelo LIDAR del año 2020 perteneciente al Organismo Autónomo 

Centro Nacional de Información Geográfica (www.ign.es). De cada ortofoto se ha digitalizado la línea de costa de un 

total de 52 playas. 
 

Una vez digitalizadas las líneas de costa, éstas se han analizado con la ayuda de una herramienta llamada Digital 

Shoreline Analysis System (Thieler et al., 2009), que a partir de una línea base, generan una serie de transectos a lo largo 

de la playa (con una separación de 2 y 5 m en función de la longitud de la playa), que cortan las diferentes líneas de 

costa digitalizadas. De este modo, la herramienta ofrece varias estadísticas fundamentales para el análisis de la zona de 

estudio (Thieler et al., 1994; Douglas y Crowell, 2000): 

 
Shoreline Change Envelope (SCE) o movilidad de la playa: muestra la distancia entre las líneas más alejadas entre sí 

para cada transecto. Indica el dinamismo de la línea de costa sin tener en cuenta las fechas y la variabilidad de la playa. 

Representa una distancia en metros. 

 
Net Shoreline Movement (NSM) o desplazamiento neto de la línea de costa: muestra la distancia entre las líneas de 

costa más antigua y más reciente. Representa cuántos metros se ha desplazado la línea de costa, cuyos valores pueden 

ser negativos (erosión) o positivos (acreción). 

 
Weighted Linear Regression (WLR) o recta de regresión ponderada: es una ratio que se expresa en m/año y se utiliza 

para describir el comportamiento histórico de la línea de costa, con la ventaja de utilizar toda la información disponible. 

La información puede ser utilizada para remarcar áreas con las mayores tasas de cambio como posibles zonas de mayor 

vulnerabilidad erosiva (Virdis, 2012). Es un parámetro importante, ya que tiene en cuenta las incertidumbres asociadas a 

los errores (especialmente en fotografías antiguas) como factor de ponderación en las ecuaciones de regresión. 
 

RESULTADOS 

 

El resultado final del análisis de 52 playas de la isla de Menorca para el periodo comprendido entre los años 1956 y 

2021 es un retroceso medio de la línea de costa de -4,8 m (NSM) a un promedio de -0,10 m/año según la recta de 

regresión ponderada (WLR). Estos datos apenas varían con respecto a los obtenidos del anterior estudio realizado entre 

1956 y 2015 (Martín-Prieto et al., 2018), que eran de -4,8 m y de -0,09 m/año respectivamente. El valor de SCE por su 

parte se incrementa ligeramente desde los 17,4 m a los 21,8 m de este trabajo. Se ha de tener presente que para el 

trabajo entre 1956 y 2015, el número de líneas de costa está muy concentrado a partir del año 2001 (7 en total) y 

solamente 2 entre 1956 y 2001, es decir un total de 9 líneas de costa. Sin embargo, para el trabajo actual, el número de 

líneas de costa cartografiadas es casi el doble, con un total de 17. Es decir, este trabajo resulta más completo y robusto 

que el anterior al contar con mayor número de líneas de costa, especialmente en el análisis anterior al año 2001. 

 

La evolución de la línea de costa depende de aspectos tan dispares como el oleaje, el nivel de protección de la costa, 

la presencia de frente dunar, etc. Estos aspectos se relacionan entre sí, no siendo ninguno consecuencia de otro, sino que 

están interrelacionados. Una sola de estas características puede no ser suficiente para generar una situación de erosión o 

acreción, sin embargo, el oleaje es el agente climático marino más importante en el modelado de la costa arenosa. 

 

En la figura 1 se muestra la comparativa de los tres parámetros estadísticos utilizados junto a la altura de la ola 

significante Hs%95 referido como el porcentaje de ola que supera un determinado umbral, en este caso el 5 % (Gómez-

Pujol et al., 2021). Por tanto, nos referimos al oleaje de mayor energía que afecta el litoral de Menorca. En esta figura se 

puede apreciar la distribución geográfica de cada playa para cada una las tres variables, es decir, WLR, NSM y SCE 

frente a Hs%95. 

 

http://www.ideib.cat/
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FIGURA 1. Representación gráfica de la recta de regresión ponderada (WLR), la movilidad de la playa (SCE) y el desplazamiento neto de la línea de 

costa (NSM) frente a la altura de la ola Hs95 . 
 

Por lo que respecta al oleaje,  se puede apreciar el desigual comportamiento del mismo a lo largo del perímetro de la 

isla, con la mayor energía concentrada en la fachada de Tramuntana en un rango de valores entre 1,41 y 2,21 m de Hs95, 

mientras que la fachada sur el rango oscila entre 0,81 y 1,2 m, notablemente inferior. Ésta diferencia de energía entre 

ambas fachadas debería manifestarse en procesos erosivos para Tramuntana y acrecionarios para Migjorn. Sin embargo, 

los valores de la recta de regresión (WLR) muestran lo contrario, es decir, el mayor número de playas erosivas se 

concentra en la fachada de Migjorn y de modo significativo en la mitad occidental, entre Cala en Porter y Cala en 

Blanes. Los valores del movimiento neto de la línea de costa (MSN) tiene un comportamiento similar en este sector. En 

cuanto a la mobilidad de la playa (SCE), este sector concentra en mayor número de playas con los valores más 

elevados, superando la mayoría los 20 m. El comportamiento de la recta de regresión en Tramuntana es diferente a pesar 

de que el impacto del oleaje es mayor que en Migjorn, siendo la mayoría con valores positivos y el resto incluido en el 

rango de erosivo estable, excepto Cala Tirant y el Arenal de son Saura. El comportamiento de NSM es prácticamente 

igual, con la mayoría de playas de Migjorn que superan un retroceso de -10 m, algunas de ellas los – 20 m. Por su parte, 

la mobilidad de la playa (SCE) presenta la mayoría de playas con un rango entre 10 y 20 m en ambas fachadas, però en 

Migjorn hay un mayor número de playas por encima de los 20 m. 

 

Esta diferencia en el comportamiento de las playas de Migjorn (mayor número de erosivas) y Tramuntana puede 

explicarse en función de diferentes variables (grado de exposición de la costa, tamaño de sedimento, pendiente de la 

playa sumergida, oleaje, etc.), però hay una de ellas, la presencia de duna delantera o foredune, que puede ofrecer una 

explicación coherente. Esta morfología está presente en todas las playas de Tramuntana (excepto en Cala Presili) y tan 

solo en el 38,8 % en la fachada de Migjorn. Constituye uno de los elementos más importantes en la estabilidad de un 

sistema playa-duna, así como en el balance sedimentario. Actúa como reserva de sedimento en caso de grandes 

temporales proporcionando sedimento a las playas durante las tormentas (Pardo et al., 2014), acumulando sedimento de 

nuevo en condiciones de olas de buen tiempo. Es el sector más dinámico del sistema playa-duna, ya que está bajo la 

influencia de procesos marinos y eólicos. 

 

La elevada presencia de foredunes en Tramuntana puede obedecer a un mayor número de playas con menor índice 

de frecuentación y accesibilidad únicamente peatonal (el 47,6 %), frente al menor porcentaje en Migjorn (el 13,3 %). 
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CONCLUSIONES 

 

La utilización de una herramienta conocida como Digital Shoreline Anaylisis System por medio de un Sistema de 

Información Geográfica ha permitido conocer el comportamiento de la línea de costa de un total de 52 playas en la isla 

de Menorca para un total de 17 periodos de estudio comprendido entre 1956 y 2021. Son tres los parámetros analizados: 

la movilidad de la playa (SCE) en metros, el desplazamiento neto de la línia de costa (NSM) en m y la recta de 

regresión ponderada (WLR) en m/año. El resultado es de 21,8 m, 4,3 m y 0,1 m/año respectivamente. Estos valores son 

inferiores en Tramuntana, a pesar de que la incidencia del oleaje de alta energía es mayor en esta región que en la de 

Migjorn. Una posible explicación a este fenómeno es la presencia de foredune en el 95 % de las playas de Tramuntana, 

frente a un 38,8 % en las playas de Migjorn. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, son muchos los 

factores que intervienen en el modelado de la costa arenosa que deben analizarse, pero la presencia de foredune parece 

tener un peso significativo en el comportamiento morfodinámico del conjunto playa-duna de Menorca. 
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Resum: Se proposa una classificació del marès de Mallorca (calcarenita marina usada en construcció) basada en 

l’origen i característiques de cada material i en la seva edat geològica (fauna, situació estratigràfica, datació etc.). El 

marès és una calcarenita d’origen marí, sovint d’acumulació eòlica, molt usada en la construcció tradicional i, per tant, 

present en molts dels edificis de l’illa. La classificació proposada en aquest estudi contempla també materials 

pretectònics encara no dolomititzats i materials miocens sintectònics. La majoria de maressos classificats són però 

materials postectònics respecte de l’orogènia Alpina principal (25-15 Ma). D’aquests en trobem de tortonians i 

messinians (pedra de Manacor, marès de Bellver, de Portals i de Muro, oolita mareal- pedra de Santanyí), maressos 

grocs i calcarenites pliocenes i maressos eòlics Pleistocens. Aquests darrers se corresponen amb, al manco, quatre 

sistemes dunars (episodis climàtics freds o glaciacions Donau, Mindel, Riss i Würm). D’aquests sistemes dunars i sobre 

el terreny se’n distingeixen dos  més antics i més interiors i dos més moderns i litorals (glaciacions Riss i Würm) entre 

sediments de platja o litorals amb Thetystrombus latus.  
Paraules clau: Mallorca, marès, calcarenita marina, canvis climàtics, construcció tradicional.  

 

Abstract: A classification of the so-called Marès (marine limestone used in construction) of Mallorca island is 

proposed. The marès is a limestone, often also wind- up, much used in traditional construction and therefore, present in 

the mains buildings on the island. The classification presented is based on the origin and characteristics of each type of 

material  and its geological age (fauna, stratigraphic situation or dating). The proposed classification also shows non- 

dolomited pre-tectonic materials and Burdigalian (Miocene age) materials. The great majority of limestones are post- 

tectonic main alpine orogeny (25-15Ma). Among these we find Tortonian and Messinian(Manacor stone, Muro stone, 

tidal oolite- Santanyí stone or yellow limestone of pliocene -age. Equivalent limestone to four Pleistocene dune systems 

can be extrapolated to cold climatic episodes (glaciations Donau, Mindel, Riss, Würm). Of these, they do not 

distinguish between two older and more inner systems and two more coastal systems (Riss and Würm glaciations) 

between fossil beaches with Thetystrombus latus 

Key words: Majorca island, limestones, marine limestone, climatic changes, traditional building 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Durant bona part dels segle XIX i XX i a Mallorca els estudis geològics es succeeixen amb profusió però hi ha pocs 

estudis que tractin dels materials autòctons emprats en la construcció tradicional (Morey, 2020). Entre aquests materials 

hi trobam els anomenats maressos o calcarenites de naturalesa detrítica i calcària amb bioclastes i arenes d’entre 2 i 1/16 

mm de gruixa i cimentades (Mas, 2017). Altres materials, dits sovint també marès, com la Pedra de Santanyí, en realitat 

són oolites calcàries dures i resistents però bones de treballar i per això mateix molt valorades en escultura i en la 

construcció d’edificis nobles (Conrado inèdita en Morey i Frontera, 2014; Ballester, 2017).  

 

La gran varietat de maresos i de calcarenites marines existents en el registre sedimentari de Mallorca i la pobresa 

paleontològica d’algunes d’elles, porten complicacions en la seva identificació si no es troben in situ. En ser materials 

abundants i accessibles els problemes se fan extensibles a molts d’edificis rellevants entre ells la pròpia Catedral o Seu 

de Santa Maria. Així la proposta de classificació de maressos de Mas (2017) aporta moltes  localitats i tipus de marès 

distints en funció de la seva composició i origen però no sempre, i segons nostra interpretació s’adapta als 

esdeveniments geològics lligats als episodis climàtics càlids i freds dels darrers 25 Ma i en latituds mediterrànies 

(Corbí, 2010; Morey, 2018; 2021a; 2021b). Mas (2017) tampoc contempla calcarenites usades en construcció anteriors 

al període Serraval·lià com ens proposem en aquest estudi.  

 

En aquest estudi se pretén completar la classificació de Mas (2017) i adaptar-la als episodis climàtics i cicles marins 

transgressius-regressius enregistrats en la Mediterrània en els darrers 25 Ma i incorporar a la classificació materials que 

mailto:bernatmoreycolomar@yahoo.es
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poden ser considerats calcarenites encara no del tot dolomititzades i anteriors en aquestes dates usades també amb 

finalitats cosntructives. 

 

METODOLOGIA 

 

La proposta de classificació dels maressos d’aquest estudi passa per considerar cada tipus de marès segons la seva 

edat geològica amen de contemplar-ne característiques físiques (color, duresa, origen) i contingut paleontològic. La 

classificació proposada s’adapta als cicles marins mediterranis postectònics (Serraval·lià, Tortonià I i II, Messinià I i II. 

Pliocè I i II etc.) (Corbí, 2010; Morey, 2018; 2020). En la proposta de classificació també se contemplen  calcarenites 

marines considerades pre i sintectòniques també utilitzades en construcció com les calcàries oligocenes amb nummulits 

i les calcàries miocenes Fm. Calcarenites de St. Elm (Pomar et al., 1983; Morey, 2020; Rodríguez Perea, 1984. Pedra 

de Maià - Rosselló, 1954) sempre que siguin  materials detrítics de la mida de gra adient per a ser contemplada com a 

calcarenita (Mas, 2017). 

 

 Els maressos miocens i pliocens postectònics s’han distribuir en cicles separats per superfície erosiva i observant  la 

seva singularitat faunística o el seu significat paleoambiental. Ex. Messinià I/ litoral Oolita mareal ; Marès Zanclià I, II i 

III; Lutític circalitoral amb Amusium sp /calcilutític estratificat amb pectínids/calcarenític mesolitoral amb 

Persitistrombus coronatus. Encara que sobre el terreny siguin de difícil identificació en una classificació que se 

pretengui rigorosa o seriosa s’ha de contemplar cada tipus de marès segons edat geològica. Ex. Marès de Muro fini- 

tortonià i messinià per bé que sempre s’hagi citat com un mateix material. El mateix passa amb els maressos 

finipliocens.  

 

Respecte dels sistemes dunars fòssils pleistocens s’observa que els dos sistemes més antics mostren sovint 

nombroses restes d’insectes i els gasteròpode pulmonat Rumina decollata (Morey i Forteza, 2013) mentre  els més 

moderns Riss i Würm s’observen entre restes de platges tropicals amb Thetystrombus latus. 

 
Edat Tipus de marès. Característiques i fauna Edificis o construccions M  

Oligocè Calcarenites amb nummulits  Pont Romà de Sta. Maria 
 

O 

Miocè sintectònic Calc. St. Elm/Randa. Pedra Maià. Carcharodon megalodon. Castell St. Elm. Randa. Lluc 
 

B 

Serraval·lià/Tortonià Pedra de Manacor o de Maià. Carcharodon megalodon?. Església de Sta. Maria de Manacor S S 

Tortonià I Marés groc. Bellver. Teulera. Heterostegina sp. Amusium sp.  Bellver. La Seu (portal mirador) TI TI 

Tortonià II Marés de Portals i Muro. Blanc. Rodolits. Conus sp.   La Seu (gran rosassa). Muro TII TII 

Messinià I Marés de Muro i Sineu (parcial). G. mediterranea Marès de Muro. Església de Sineu M M 

Messinià II Oolita de Santanyí. Sedimentació mareal Pedra Santanyí. La Seu. Edificis M Mo 

Pliocè I. Zanclià Marés groc lutític de Son Palou. Amusium sp. Poble de Sta. Eugènia PI PI 

Pliocè I. Zanclià Marès groc de Ses Coves. Pectínids.  Poble/Església de Sta. Eugènia. PI PIb 

Pliocè I. Finizanclià Calcarenita de Ses Coves. Monument. P. coronatus Cim del puig de Sta. Eugènia PI PIc 

Pliocè II. Piasenzià Calcarenita amb Persitistrombus coronatus Pedreres de Llucmajor. PQ PII 

Gelasià Marès Galdent/ Banc Eivissa. Insectes. Rumina decollatta.  Galdent- Llucmajor. Habitatges PQ G 

Calabrià Marès de Galdent/Algaida. Insectes i Rumina decollatta Galdent. Algaida. Habitatges PQ C 

Pleistocè mitjà. Riss Marès de Ses Cadenes.  Terrats de la Seu. Habitatges PQ R 

Pleistocè Sup.- Würm Marés de les Pedreres de la Seu i Rafaubeix Terrats de la Seu. Habitatges Q W 

Würm - Holocè Llivanya litoral. Al·luvions durs. Escars. Clot de s’Arena. ? H 

 

TAULA I. Classificació del marès de Mallorca proposada en funció de cicle geològic i edat, característiques físiques i 

paleoambientals 

 

CONCLUSIÓ 

 

Se classifiquen i ordenen per edat geològica fins a 16 tipus de calcarenites d’origen marí usades en la construcció 

tradicional de Mallorca. La classificació s’ha fet a partir de l’edat geològica del material i de les qualitats físiques i 

significació paleoambiental de cada calcarenita. La proposta de  Mas (2017) se completa amb materials pre i 

sintectònics (oligocens i miocens). Igual se separen els maressos tortonians (TI, TII. Taula I), messinians (MI, Mo), els 

pliocens (PI abc; PII) i els pleistocens en funció de cada cicle regressiu/transgressiu del període contemplat i de la fauna 

associada.  
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L’estat de conservació del material fossilífer en els jaciments paleontològics de 

l’illa de Mallorca (Mediterrània occidental) 

 
The state of conservation of the fossiliferous material in the palaeontological sites of Mallorca 

island (western Mediterranean) 
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Resum: S’analitza l’estat de conservació de prop de 700 jaciments paleontològics – LIPs de Mallorca a partir dels 

treballs de catalogació i caracterització del patrimoni Paleontològic de l’ illa en els darrers 15 anys. Els LIPs s’han 

puntuat segons l’estat de conservació del material fossilífer que contenen i se n’ha fet mitjana. El material en més bon 

estat de conservació pertany a sedimentacions llacunars i nerítiques de sedimentació lenta. Els LIPs que mostren 

material en més mal estat corresponen a sedimentacions litorals d’alta energia (efectes de l’onatge i de les marees). Les 

sedimentacions terrestres i llacunars encara que pertanyin a edats o estatges geològics distints mostrem el material 

fossilífer amb estat de conservació bastant semblant. Per contra les sedimentacions litorals a partir dels darrers 43Ma 

(Eocè- actualitat) mostren un estat de conservació més irregular. El fet s’interpreta per que moltes d’elles reflecteixen 

les constants transgressions i regressions marines provocades per la variabilitat cíclica de l’arribada d’energia solar al 

planeta (cicles de Milancovitch) tot combinat primer amb el desplaçament de l’Antàrtida cap al Sud (glaciacions 

antàrtiques) i llavors i ja en el Pleistocè amb la tancada de l’istme de Panamà (glaciacions àrtiques). El bon estat del 

material fossilífer incrementa la informació que un LIP pot aportar. És per tant un factor fonamental i bastant objectiu 

per a establir el seu valor de gestió i de conservació 

Paraules clau: Mallorca, Paleontologia, Estat del material fòssil, Sedimentació litoral, Canvis climàtics. 

 

Abstract: The state of conservation of nearly 700 palaeontological sites - LIPs in Mallorca is analyzed based on the 

cataloging and characterization of the palaeontological heritage of the island in the last 15 years. The LIPs have been 

scored according to the state of conservation of the fossiliferous material they contain and averaged. The material in 

the best state of preservation belongs to lacunar and neritic sedimentation of slow sedimentation, while the LIPs that 

show material in the worst state of preservation correspond to high-energy coastal sedimentation (effects of waves and 

tides). The terrestrial and lacunar sediments, even if they belong to different ages or geological stages, show 

fossiliferous material with a fairly similar state of preservation. On the other hand, the coastal sediments from the last 

43 Ma (Eocene-current) show a more irregular state of preservation. The fact is interpreted because many of them 

reflect the constant marine transgressions and regressions caused by the cyclical variability of the arrival of solar 

energy to the planet (Milancovitch cycles) all combined first with the displacement of Antarctica towards the South 

(Antarctic glaciations) and then and already in the Pleistocene with the closing of the Isthmus of Panama (Arctic 

glaciations). The good condition of the fossiliferous material increases the information that a LIP can provide. It is 

therefore a fundamental and fairly objective factor to establish its management and conservation value 

Keywords. Majorca paleontology State of the fossil material. Coastal sedimentation. Climates changes 

 

 

INTRODUCCIÓ 

El bon estat del material fossilífer incrementa el valor d'un jaciment paleontològic- LIP (Morey, 2020) en augmentar 

la informació que aquest pot aportar (Morey, 2008; 2020). Per aquest motiu és un factor que se contempla en la majoria 

de valoracions patrimonials i no sols en les referents al patrimoni Paleontològic (Carcavilla et al., 2007). En aquest 

estudi s’analitza l’estat de conservació de la majoria dels LIPs catalogats per Morey (2020) amb l’intenció d’observar 

quins períodes geològics i quins tipus de sedimentacions i paleoambients mostren el material fossilífer millor conservat 

i també en quines el material es troba en pitjor estat de conservació. La intenció és que els resultats se puguin extrapolar 

també a l’estudi dels ambients sedimentaris actuals. 

 

METODOLOGIA 

 

En els estudis i en el treball de camp efectuats entre 2003 i 2018 (Morey, 2020) s’ha anotat l’estat en que es trobava 

el material fossilífer de cada LIP que s’ha pogut mesurar. Llavors  Morey (2020) valora i puntua aquest ítem segons 5 

categories (mal estat, material sols identificable a nivell de gènere, estat regular i bon i molt bon estat). Tot respon a 

l’estat del material en el LIP en el moment del seu estudi. No se contempla el material de les col·leccions 
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paleontològiques  ja que aquest pot ser fruit de selecció per part dels recol·lector. Llavors i per aquest estudi ña  

puntuació observada per a cada LIP segons l’estat del  material fossilífer que conté és la següent.  

- LIPs o sedimentacions amb material molt fragmentat o no identificable (0Pt).  

- LIPs o sedimentacions amb material en estat de conservació irregular, amb alguns exemplars identificables. (1Pt). 

- LIPs o sedimentacions amb material amb bon estat de conservació i que permet la identificació de la majoria 

d’espècies (2Pt) o amb excepcional estat de conservació (3Pt). 

. A continuació s’ha sumat la puntuació de cada LIP i/o sedimentació (pot haver- hi distintes sedimentacions en un 

mateix LIP) i se n’ha fet mitjana (Taula I).  

 

RESULTATS 

Dels 1109 LIPs catalogats per Morey (2020) se disposa de les puntuacions de 689 (68%) i d’un nombre un poc més 

elevat de sedimentacions. Prop d’un 15% de LIPs ja han desaparegut o es troben en molt mal estat i en d’altres, el 

material fossilífer ja ha estat arreplegat en la seva totalitat en ser investigat (ossos de vertebrats miocens y pleistocens  

20- 30% etc.). Els resultats dels LIPs mesurats s’exposen en la Taula I. 

 

 Paleoambient Fauna majoritària o flora. P N P/N 

Carbonífer Marí circalitoral Encrinites (crinoïdeus) 3 1 3 

Permià Terrestre Ossos vertebrats 7 3 2.3 

Triàsic Buntsandstein Terrestre Restes vegetals. Insectes 3 1 3 

Triàsic. Muschelkalk Marí litoral Mol·luscs marins 18 10 1.8 

Triàsic Keuper Terrestre Ossos vertebrats 8 3 2.6 

Rethià Marí Afôtic - - - 

Juràssic inferior Circa- Infralitoral Braquiòpodes i cefalòpodes 70 24 2.8 

Juràssic superior Nerític Cefalòpodes. Ammonites 176 70 2.5 

Cretàcic inferior Nerític Cefalòpodes. 124 56 2.2 

Cretàcic mitjà Nerític Cefalòpodes. 4 1 4 

Eocè litoral Litoral Nummulits 61 21 2.9 

Oligocè Carbó Litoral- llacunar Restes vegetals,  mol·luscs  98 48 2 

Miocè inferior marí Litoral Mol·luscs. Coralls.  81 44 1.8 

Miocè llacunar llacunar Restes vegetals 9 3 3 

Serravalliense Terrestre- lacunar Gasteròpodes 29 11 2.6 

Tortonià litoral Litoral Mol·luscs. Coralls. 79 27 3 

Messinià litoral Litoral Mol·luscs. Manglar 93 43 2.2 

Facies Lagomare Llacunars - litorals Mol·luscs litorals /llacunars 9 3 3 

Pliocè inicial Marí circa- litoral Mol·luscs.  15 5 3 

Pliocè mitjà litoral Marí infra- mesolitoral Mol·luscs.  129 46 2.8 

Fini- pliocè Litoral Mol·luscs. 28 12 2.6 

Pleistocè superior Litoral Mol·luscs. 174 147 1.15 

Pleistocè terrestre Terrestre Mol·luscs. 124 80 1.6 

Vertebrats Terrestre Ossos  57 29 2 

Total    689 2.48 
TAULA I. Lips mesurats per període i suma de puntuacions segons Estat del material(P) de Morey (2020), N. nombre de LIPs mesurats i P/N 
mitjana de puntuació.  

 

INTERPRETACIÓ 

 

El material millor conservat (Taula II), i com és lògic o esperat, pertany a sedimentacions llacunars i nerítiques de poca 

energia (nivells Ammonítico rosso, cretàcics etc.). Per contra els conjunts de LIPs amb material en pitjor estat solen ser 

sedimentacions litorals dipositades en ambients d’alta energia (efectes de l’onatge i de les marees). Amb tot i per 

període geològic sen poden fer algunes més  puntualitzacions que val la pena destacar: 

 

- En la majoria de períodes es mesuren sedimentacions terrestres i llacunars i aquestes poc més o manco mostrem  

mateix estat de conservació o com a mínim no hi ha massa diferències notables  entre les d’ unes edats i d’altres. 

 

- Rere el mal estat del material de moltes sedimentacions litorals a partir dels darrers 43 Ma sembla hi ha els constants 

canvis del nivell de la mar  (transgressions i regressions marines) deguts a la combinació d’arribada d’energia solar de 
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manera cíclica (Cicles de Milancovitch), el desplaçament del continent antàrtic cap al Sud (glaciacions antàrtiques. 

Eocè- Oligocè- Miocè)  o per mors la tancada de l’Istme de Panamà(3.2- 2.7. Ma. Pleistocè. Glaciacions àrtiques).  

 

Així s’observa també i com a prova del que aventurem, que  les sedimentacions corresponents als clímax 

transgressius tortonians o pliocens (Puntuació 3 de mitjana. Taula I) mostren material millor conservat que les que 

responen als moments de canvi de cicle (Messinià, fini pliocè litoral. Pleistocè marí. 2 de mitjana. Taula II). Aquest és 

un resultat interessant que s’ha de seguir explorant per la importància  que pot tenir a l’hora de diferenciar els distints 

cicles transgressius i regressius marins  que han quedat reflectits en el registre sedimentari i fossilífer de Mallorca de fa 

43Ma tots lligats sovint als canvis climàtics. Així doncs el bon o mal estat  del material fossilífer d’un LIP és un dels 

factors  que donen  informació objectiva sobre el valor del LIP ja que condiciona el que aquest pot aportar  Així doncs 

creiem que s’ha d’observar i mesurar, de la manera més objectiva possible, en qualsevol valoració patrimonial seriosa i 

efectiva. 
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Paleoambient Períodes principals Mitjana 

Terrestre Triàsic. Pleistocè. 2.2 

Llacunar- lagoon Oligocè. Miocè. Lagomare 2.8 

Meso- infralitoral Eocè. Miocè. Pliocè. Pleistocè. 2.4 

Infra- circa litoral Muschelkalk. Liàsic 3 

Nerític Dogger- Malm. Cretàcic 2.9 
TAULA II. Mitjana de puntuació segons Estat del material fossilífer per cada tipus de paleoambient estudiat.  
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Resum: S’explica la importància de mesurar la densitat fossilífera superficial d'un aflorament fossilífer o LIP. Aquest 

factor entès com la quantitat d’exemplars fòssils identificables que conté un LIP per metre quadrat de superfície o per 

temps de recerca predeterminat és un dels que proporciona més informació a l’hora de caracteritzar i valorar del 

patrimoni paleontològic. La densitat fossilífera d’un LIP junt amb la seva extensió i potència proporcionen una visió del 

quantitat de material fossilífer disponible, de com aquest està distribuït i de manera indirecta també del seu estat de 

conservació. També facilita una valoració més objectiva de cada LIP, fet que permet fer-ne comparatives i extreure’n 

també més informació. Com exemple s’observa que si be d’acumulacions de restes fòssils (esquelets, closques) amb 

important densitat fossilífera n’hi ha gairebé en tots els períodes geològics les que mostren més densitat per m2 són les 

litorals amb material en més bon estat de conservació (p.ex. nummulits) o que pertanyen a restes d’organismes que 

viuen en colònies (coralls- organismes gregaris, gasteròpodes). Igual també, i per així com s’han mesurat, les 

acumulacions fossilíferes amb material millor conservat mostren també millors valors per aquest ítem que les més mal 

conservades (més pocs exemplars comptabilitzats). 

Paraules clau: densitat fossilífera, patrimoni paleontològic, valoració patrimonial, acumulacions litorals. 

 

Abstract: The importance of measuring the superficial fossiliferous density of a fossiliferous outcrop or LIP is 

explained. This factor understood as the amount of identifiable fossil specimens that a LIP contains per square meter of 

surface or by predetermined research time is one of those that provides more information when characterizing and 

valuing Paleontological heritage by reporting on the nature of each site The Fossiliferous Density of a LIP together 

with its extent and power provide a view of the amount of fossiliferous material available, how it is distributed and 

indirectly also of its state of conservation. It also facilitates a more objective assessment of each LIP, which allows 

comparisons to be made and more paleontological information to be extracted from them. As an example, it is observed 

that if there are accumulations of fossil remains (skeletons, shells) with significant fossiliferous density, there are 

almost in all geological periods the ones that show the highest density per m2 are the coastlines with material in the 

best condition of conservation (nummulites - siliceous shell) or belonging to remains of organisms that live in colonies 

(corals - gregarious organisms, gastropods). Likewise, and because of the way they have been measured, the 

fossiliferous accumulations with better preserved material also show better values for this item than the more poorly 

preserved ones (fewer specimens accounted for). 

Key words: fossiliferous density, paleontological heritage, property valuation, coastal accumulations. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

S’entén per densitat fossilífera superficial la quantitat d’exemplars fòssils identificables que conté un aflorament/LIP 

per metre quadrat de superfície o per temps de recerca (20 minuts/ persona) (Morey, 2008; 2020; Morey i Ripoll, 2009). 

Aquest factor d’estudi i valoració fou introduït per primera vegada en els estudis i valoracions del patrimoni 

Paleontològic del Pleistocè Superior marí de Mallorca  (Morey, 2008) (Taula I). Poc després fou també utilitzat i 

ampliat a la mesura de Densitat de patrimoni Paleontològic d’altres períodes geològics i amb més varietat de LIPs  

segons extensió, potència i esta de conservació (Morey i Ripoll, 2009). D’igual manera s’ha aplicat al patrimoni 

Paleontològic de tot Mallorca (Morey, 2020). En aquest estudi presentem aquest ítem de valoració patrimonial i 

explorem algunes de les informacions que pot proporcionar sobre el patrimoni valorat, tot i per que se pugui aplicar 

també a altres estudis sobre patrimoni i a d’ altres tipus de valoracions patrimonials. 

 

METODOLOGIA 

 

Els primers estudis de Morey (2008) i Morey i Ripoll (2009) i llavors a Morey (2020) ja s’observen dos tipus 

principals de LIPs que deriven també en dues maners diferents d’afrontar la mesura d’aquest ítem: 

 

mailto:Bernatmoreycolomar@yahoo.es


 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          115 

- Els jaciments de poca extensió (menys de 100 m2 50 % de LIPs. aprox. (Morey, 2020) s’han mesurat a intervals 

regulars (cada 1, 2 ó 3 metres) (Taula I) depenent de la seva forma i extensió i a partir de la primera resta fòssil 

localitzada des del Nord (Morey, 2008). En els jaciments costaners (Pleistocè Superior, Miocè) s’aprofita la disposició 

quasi paral·lela a la línea de costa de la majoria. A cada interval establert segons l’extensió del LIP és mesura la 

quantitat d’exemplars fòssils i fragments a priori identificables a nivell de gènere o espècie en un quadrat de 25 x 25 cm 

(quadrat de cartró). Així 16 estacions de mesura completen un metre quadrat. Quan es divideix la totalitat d’exemplars 

fòssils comptabilitzats pel nombre d’estacions fossilíferes mesurades (Morey, 2008) queda definida la densitat 

fossilífera mitjana per m2 i també de forma aproximada l’extensió i disposició de cada aflorament mesurat. 

 

- En els jaciments extensos i a priori i en una primera valoració, no molt densos (Juràssic, Cretàcic etc.) la densitat 

fossilífera s’ha mesurat en relació a la quantitat de material fossilífer localitzat per temps de recerca predeterminat. A tal 

efecte s’estableix un període de recerca per jaciment (tres o cinc recerques de 20 minuts cada una) (Morey i Ripoll., 

2009) comptabilitzant totes les restes fòssils i fragments a priori identificables a nivell de gènere o espècie. En els 

indrets on hi ha jaciments de distintes edats es mesura cada un per separat. 

 

St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2m.X D D 3 4 1 B 5 6 2 2 18 2 2 6 7 1 B B B B 

4m.X Ll Ll 5 2 12 13 22 2 1 0 5 6 5 7 5 4 2 5 2 - 

H 4Ll 2Ll 4 3 2 7 - 1 2 2 6 3 5 2 2 - 6 3 2 - 
 

Taula I. Mesura de Densitat de Camp de Tir (Badia de Palma) de Morey (2008; 2020). Número d’estacions mesurades i H. Mesura  

del jaciment de perfil (potència). 

 

Una vegada mesurats els LIPs i per aquest estudi s’ han puntuat de la següent manera: 

 

- Tots els jaciments mesurats (1 Pt.). 

- Tots els que superen els 10 e/ metre quadrat o per vint minuts de recerca (1 Pt.). 

- Els que superen els 20 exemplars/metre quadrat o per vint minuts de recerca (2 Pt). 

- Els que superen els 40 exemplars/metre quadrat o per vint minuts de recerca (3 Pt).  

 

RESULTATS I CONCLUSIONS 

 

No coneixem més estudis on s’hagi mesurat mai la densitat fossilífera d’ un LIP o la densitat de qualsevol altre 

aflorament arqueològic o geològic. Aquest factor però ha estat molt rellevant o clau en els estudis de caracterització i 

valoració del patrimoni estudiat ja que juntament amb l’extensió i la potència del LIP informa de la quantitat de material 

fossilífer disponible per a futures investigacions. També, i en proporcionar dades en xifres mesurables (comprovables) 

millora molt l’objectivitat de la valoració patrimonial. Un LIP amb millor densitat fossilífera i amb material millor estat 

de conservació pot en teoria proporcionar més i millor informació. És per tant més valuós (Morey, 2020). 

Dels 1109 LIPs catalogats per Morey (2020) sols s’han pogut  mesurar de manera efectiva 552 (50%). La majoria 

dels no mesurats és per que es troben en mal estat de conservació, amb material ja desaparegut, ja recol·lectat en ser 

estudiat per primera vegada o són molt poc densos o fins i tot són troballes esporàdiques. La mitjana de puntuació de  

Densitat per LIP de tots els mesurats és de 1.6.  

Els conjunts de jaciments que van sobre la mitjana (Taula II i III) són les acumulacions de restes esquelètiques o 

closques d’invertebrats en bon estat de conservació (Nummulits- Eocè-Oligocè; Coralls Tortomessinians). També les 

acumulacions de mol·luscs marins litorals en bon estat de conservació més propis de costa baixa- badia tranquil·la  amb 

important concentració de nutrients (concentració d’Strombus, d’Ostrèids). També mostren bona densitat fossilífera els 

nivells de concentració d’ammonits (Ammonitico rosso), algunes fàcies llacunars i algunes concentracions de restes 

òssies de vertebrats (Taula III i IV).  

Els paleoambients mesoinfralitorals (les acumulacions de platja) i llavors els llacunars (millor estat de conservació) 

són els que mostren densitats més altes. Són els que mostren més proporció d’acumulacions de materials transportat. 

Per contra els paleoambients terrestres i encara més els nerítics (fons marins) o els circalitorals solen mostrar més 

acumulacions in situ, no transportades o fossilitzades on es dipositen primer o on moren els individus, deixant allà les 

seves restes. Altres LIPs que van per davall la mitjana són els jaciments terrestres esporàdics o els litorals del pleistocè 

Superior marí amb molt materials en mal estat, molt estudiats i també els més coneguts i espoliats. 

En definitiva les dades de Densitat fossilífera combinades amb la potència i extensió de cada estrat fossilífer 

informen sobre la quantitat de material fossilífer que conté un LIP i de la forma en que aquest està distribuït. És per tant 

un ítem molt informatiu i des del punt de vista d’aquest estudi imprescindible en qualsevol valoració patrimonial que 

mesuri extensions o concentracions importants de patrimoni (arqueologia, geologia, paleontologia, paisatge etc). 
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Període geològic Paleoambient Fauna majoritària Pt N Dm 

Carbonífer Marí. Circalitoral Restes de crinoïdeus. Esp. - 1  

Pèrmic Terrestre Ossos de vertebrats. Esp. - 5 - 

Triàsic Buntsandstein Terrestre Vegetals. Invertebrats 2 1 2 

Triàsic. Muschelkalk Marí. Mol·luscs 12 6 2 

Triàsic Keuper Terrestre Ossos vertebrats. Esp.  - - - 

Rethià- Infralies Marí Afòtic - - - 

Juràssic inferior Marí litoral Braquiòpodes/cefalòpodes 46 23 2 

Juràssic superior Nerític Cefalòpodes 90 56 1.6 

Cretàcic inferior Nerític Cefalòpodes 95 53 1,7 

Cretàcic mitjà Nerític Cefalòpodes 2 1 2 

Eocè litoral Litoral Nummulits 37 12 3 

Eocè- Oligocè. Carbó Litoral- llacunar Vegetals, mol·luscs 101 40 2.5 

Miocè inferior Litoral  i llacunar Mol·luscs. Vegetals 62 32 1.9 

Serraval·lià Terrestre- llacunar Mol·luscs. Vertebrats 27 12 2.3 

Tortonià litoral Litoral Coralls. Mol·luscs 93 27 3.3 

Messinià litoral Litoral Mol·luscs 113 43 2.6 

Lagomare Llacuna litoral Mol·luscs 8 3 2.7 

Pliocè inferior Circa- litoral Mol·luscs 5 3 1.7 

Pliocè mitjà Infra- mesolitoral Mol·luscs. Peixos 1 42  

Pliocè superior Litoral Mol·luscs    

Pleistocè Sup. marí Litoral Mol·luscs 134 99 1.4 

Pleistocè terrestre Terrestre Mol·luscs 120 73 1.6 

Vertebrats Terrestre Vertebrats 60 19 3 

Mitjana total    552 1.6 
TAULA  II. Densitat fossilífer segons període geològic i paleoambient. N. Nombre de LIPs mesurat. Pt. Suma de les puntuacions de 

Morey (2020) i Dm. Mitja de Densitat per període o estatge geològic  
 

Paleoambient Períodes principals Mitjana densitat 

Terrestre Triàsic. Oligocè. Miocè. Pleistocè. 2 

Llacunar- lagoon Oligocè. 2.5 

Meso- infralitoral Eocè. Miocè. Pliocè. Pleistocè. 3.1 

Infra- circa litoral Muschelkalk. Liàsic 1.8 

Nerític Dogger- Malm. Cretàcic 1.7 
TAULA III. Densitat mitjan a per paleoambient. 

 LIP Tipus D 

Triàsic Pedra Alta Terrestre 300e/m 

Liàsic Cosconar Crinoïdeus 100- 1500e/m 

Juràssic Superior Caló des Monjo. Cala Blanca Amonnitico Rosso 10- 20e/m 

Cretàcic Cala Blanca. Son Negret Ammonits Concentracions 5e/m 

Eocè – oligocè  S’Envestida Nummulits 20-000e/m 

Miocè sintectònic Son Marroig Coralls 5000e/m 

Tortonià  Cap Blanc Coralls 10. 000e/m 

Messinià  Porto Pi Cardítids/vermètids 1500e/m 

Pliocè  Son Lluís P. coronatus 1000e/m 

Pleistocè Sup. Arenal den Casat Platja 2000e/m 

Vertebrats  Lumaquel·la  
TAULA IV. Algunes de els acumulacions fossilíferes mesurades amb més densitat per m2 o temps de recerca.  
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Patrimoni geològic i patrimoni paleontològic a l’illa de Mallorca  

(Illes Balears, Mediterrània occidental) 

 
Geological heritage and paleontological heritage in Mallorca island  

(Balearic Islands, Western Mediterranean) 
 

Bernat MOREY 

 
Societat d´Història Natural de les Balears. Carrer Margarita Xirgú, 16 baixos. 07011. Palma de Mallorca. Tel/ Fax. 971 719667. Museu Balear de 

Ciències Naturals de Sóller. Bernatmoreycolomar@yahoo. es. 971. 144221.  

 

Resum: Els jaciments paleontològics poden ser considerats també patrimoni geològic en proporcionar informació sobre 

la història de la Terra. En aquest estudi s’observa la relació entre el patrimoni Paleontològic catalogat i amb altre 

patrimoni geològic rellevant de Mallorca. Se pretén ressaltar aquesta relació per a millorar-ne una gestió, conservació i 

protecció patrimonial conjunta. Així s`observa que dels 1109 LIPs catalogats prop d’un 21% se poden considerar també 

relacionats amb altre patrimoni Geològic rellevant. Aquest se pot classificar en patrimoni estratigràfic (estratotipus de 

les famílies o unitats estratigràfiques establertes en la història geològica de l’illa), patrimoni geomorfològic (cims, 

torrents, carst i carst litoral etc.), tectònic (plecs, falles, encavalcaments etc.) o petrològic i mineralògic (mines, pedreres 

etc). Per períodes geològics són els LIPs pliocens i miocens el més relacionats amb altre patrimoni geològic rellevant en 

mostrar molts fenòmens càrstics i càrstics litorals. Mentre, en totes i  cada una de les sortides dissenyades per a conèixer 

el patrimoni Paleontològic de Mallorca es pot observar també altre patrimoni geològic important. Tot permet concloure 

que conèixer el patrimoni Geològic rellevant i relacionat amb el patrimoni Paleontològic pot ser de bona ajuda a l‘hora 

de contemplar- ne una gestió i protecció patrimonial conjunta 

Paraules clau:. Patrimoni geològic, Patrimoni Paleontològic, Gestió patrimonial conjunta. 

 

Abstract: Paleontological sites can also be considered geological heritage by providing information about the history 

of the Earth. This study observes the relationship between the Paleontological heritage cataloged and for Mallorca with 

other relevant geological heritage of the island. The aim is to highlight this relationship in order to improve joint 

management, conservation and heritage protection. Of the 1109 LIPs cataloged, nearly 21% can be considered 

particularly related to other relevant Geological heritage. This can be classified into stratigraphic heritage (stratotypes 

of the families or stratigraphic units established in the geological history of the island), geomorphological heritage 

(peaks, torrents, karst and coastal karst etc.), tectonic (folds, faults, overlaps etc. ) or petrological and mineralogical 

(mines, quarries, etc.). By geological periods, the Pliocene and Miocene LIPs are the most related to other relevant 

geological heritage by showing more karst and coastal karst phenomena. In each of the trips designed to learn about 

Mallorca's paleontological heritage, other important geological heritage can also be observed. Thus it can be 

concluded that knowing the relevant Geological heritage and related to the Paleontological heritage can be of great 

help when contemplating the joint asset management and protection 

Key words: Geological heritage, Paleontological heritage. Joint asset management. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Per bé que el patrimoni Paleontològic mostri algunes particularitats de gestió (patrimoni moble, vulnerabilitat etc. 

Meléndez et al., 2001) els jaciments paleontològics o LIPS (Llocs d’Interès Paleontològic) (Morey, 2020) són 

considerats sovint també patrimoni Geològic en proporcionar molta informació sobre la història de la Terra (Villalobos, 

2007; Carcavilla et al., 2007). Molts dels LIPs catalogats per Morey (2020) es troben en entorns rellevants també per 

altres valors naturals, històrics, socials o paisatgístics. Així, Cendrero (1996), Carcavilla et al. (2007) o el mateix Morey 

(2020) entre d’altres suggereixen la protecció conjunta del patrimoni geològic i paleontològic relacionat així com d’altre 

patrimoni proper. Segons aquests autors tot pot suposar un extra per a la gestió i conservació de cada conjunt 

patrimonial. Seguint aquesta línia i en aquest estudi cataloguem el patrimoni Geològic de Mallorca més rellevant i 

relacionat amb el patrimoni Paleontològic tot i per senyalar que s’incrementa el valor de gestió de tot aquest patrimoni 

si és contempla de manera conjunta.  

 
METODOLOGIA 

 

El patrimoni Paleontològic de Mallorca catalogat  se contempla a partir de l’estudi i valoració patrimonial de Morey 

(2020). Dels 1109 LIPs catalogats per aquest autor (Taula I) s’han seleccionat els que mostren més relació amb altre 

patrimoni Geològic. Aquest s’ha observat o classificat a partir dels estudis de Carcavilla et al. (2007), Farsani et al. 
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(2014) o Raveloson et al. (2018). Aquests autors ordenen el patrimoni Geològic en patrimoni  estratigràfic, 

geomorfològic, tectònic, mineralògic i petrogràfic o paleontològic. A la Taula I s’observa també el percentatge de LIPs 

relacionats amb altre patrimoni Geològic i per període puntuats com a tals en la valoració de Morey (2020). També el 

patrimoni Geològic més rellevant per estratigrafia i per cada període de la història geològica de Mallorca. D’igual 

manera hem observat el patrimoni geològic més rellevant que se pot observar  en cada una de les rutes dissenyades per  

Morey (2020) per adonar a conèixer el patrimoni Paleontològic de Mallorca. 

S’ha de puntualitzar també que a l’igual que Morey (2020) sols se valora per gestió els LIPs més rellevants a nivell 

intrínsec (Taula I). Com exemple, dels jaciments de vertebrats, gairebé tots situats en coves (i per tant relacionats amb 

altre patrimoni geològic) sols s’han contemplat els que encara contenen materials fossilífer. 

En definitiva s’observa el patrimoni geològic relacionat amb el patrimoni Paleontològic de Mallorca  per categories, 

segons edat geològica del patrimoni Paleontològic i llavors el relacionat amb les rutes dissenyades per Morey (2020) 

per a divulgar el patrimoni Paleontològic de Mallorca.   

 

RESULTATS 

 

Tipus de Patrimoni geològic. A partir de la catalogació i puntuacions de Morey (2020) i també a partir del treball de 

camp s’observa que el patrimoni Geològic relacionat amb el patrimoni Paleontològic comprèn: 

 

Patrimoni Geomorfològic: Cims i elevacions emblemàtiques (Teix, Galatzó, Alfàbia), torrents (Xorrigo, Son Gual, 

Pontiró, Sa Vall, Almedrà, etc), patrimoni Càrstic (Lluc, Mortitx, Sa Calobra etc.) i càrstic litoral (Banc Eivissa, Es 

Pontàs, Cap Salines, Carall Bernat, etc.) o coves i avencs (coves amb Plioquaternari terrestre, Coves del Drac, de 

s’Ermita, de Campanet, de Gènova). 

Patrimoni mineralògic i petrogràfic. Mines (Son Serralta i Albarca- coure- de Sant Mateu- Bunyola (Muschelkalk. 

Galena argentífera), mineria del Carbó (Alaró, Binissalem, Selva, Lloseta, Sineu, Firella, Son Fe etc), pedreres de Guix 

Keuper (Ca’n Bleda, Sa Figuera, Coves del Pilar), pedra de Binissalem (Son Odre, Biniamar), pedreres marès (Portals, 

Sa Mola, Ses Coves, Son Palou, Estret del Temps, Sa Coma, Ca’n Casetes, Ca’n Nadal, etc.), estromatòlits 

finimessinians (Sencelles, Es Serralt, etc.). 

Patrimoni estructural o tectònic. Aquest compren plecs (Teix, Alfàbia, Sa Tafal, La Victòria), falles (Santa 

Eugènia, Sencelles, Rafalbeix), encavalcaments i retro- encavalcaments (Cala Bóquer, Sant Salvador, Puig de ses tres 

fites, Randa, Puig de son Nofre, Galdent, etc.), klippe (Cosconar) etc. 

Patrimoni Geològic relacionat amb patrimoni Paleontològic i per edat geològiques.  Per períodes geològics el 

patrimoni geològic relacionat amb el patrimoni Paleontològic a grans trets comprèn: 

 

Permià i Triàsic. Patrimoni càrstic de Sa Calobra, Lluc i Cosconar.  

Juràssic. Cosconar. Cims del Teix, Serra d’Alfàbia i l’Ofre; Puig de Sant Salvador; Sa Calobra, na Foradada. Coves 

d‘Artà.  

Cretàcic. Cim de Santueri i Puig de Son Nofre.  

Terciari pretectònic. Eocè-Oligocè. Mineria del carbó; Puig de Son Nofre, Plecs i massís de Galdent- Puig de ses 

Bruixes; Puig de Sant Salvador i Santueri.   

Terciari o Miocè Sintectònic. Puig de Randa-Gràcia; Cala Bóquer, carst de Lluc, Mortitx, Mossa. Litoral de Son 

Marroig- Deià; Litoral de Son Bunyola; sa Dragonera-Cala en Basset, etc.  

Miocè postectònic. Torrents (de Pina, Sa Vall); Tectònica (Sa Tafal, Caülls); Geomorfologia litoral. Fallides (Ses 

Olles),  col·lapses, coves (Drac, Hams), Anticlinal (Son Seguí) etc. 

Pliocè. Anticlinal de Santa Eugènia; Falles i plecs; Comellar (Son Mir, Pontiró, Xorrigo-Son Gual); Coves 

(Vallgornera, Son Lluís, etc.). 

Pleistocè marí. Falles litorals (Rafalbeix); Pedreres litorals (Estret del Temps); Coves litorals i subaquàtiques (Porto 

Colom. Cala Varques etc); Albuferes i Camps dunars (Ses Fontanelles. Trenc). 

Vertebrats terrestres. Coves i avencs (Coves de s’Ermita. Capdepera. Coves de Campanet. Cova de Muleta. Cova de 

Canet etc. ); Pedreres (Estret del Temps. Sa Plana- icnites de Myotragus).  

Patrimoni geològic i rutes paleontològiques. S’assenyala altre patrimoni Geològic relacionat amb principals rutes o 

excursions didàctiques proposades  per Morey (2020) per a conèixer el patrimoni Paleontològic de Mallorca. 

 
- Port des Canonge- Volta des General. Permià i Miocè de Punta de s’Àguila 

- Sant Elm- sa Dragonera. Miocè Sintectònic litoral. Estratotip 

- Serra dels Gats. Estratotip per a l’Eocè-Oligocè 

- Portals Vells. Tortonià. Pedrera de la Seu 

- Galatzó. Cim emblemàtic. Muschelkalk. 

- Bellver- Porto Pi. Pedrera. Messinià. 
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- Es Carnatge- Ses Cadenes. Pedreres litorals. Estratotip per al Pleistocè superior.  

- Cap Blanc - Cala Pi. Falla. Penya- segats rellevants. Estratotip per al Tortonià.  

- S’Estalella. Cova i carsts litoral. Pedreres. Sistema dunar 

- Trenc- Ses Covetes. Sistema dunar actual i fòssil. Salobrar. 

- Cap Salines. Sistema dunar fòssil i pedreres litorals. Falla.  

- Es Pontàs- Cala Santanyí. Carst litoral rellevant. Estratotip pel Messinià  

- Mondragó i cales de Llevant. Carst litoral. Falles i col·lapses. 

- Grutes i coves de Manacor. Coves. Patrimoni càrstic molt rellevant 

- Punta de n’Amer. Pedrera litoral. Sistemes dunars fòssils 

- Cala Mezquida. Plecs cretàcics i sistema dunar 

- Santueri- Sant Salvador. Tectònica. Fenòmens d’encavalcament històrics.  

- Randa. Tectònica singular. Falles i encavalcaments. Estratotip per al Miocè Sintectònic.  

- Pla de Mallorca. Sineu. Elevacions de tectònica singular. Falles. Mineria. 

- Son Seguí - Santa Eugènia. Anticlinal. Plecs i falles. Estratotip per al finimessinià i per al Pliocè. 

- Formentor. Tectònica. Encavalcaments 

- Lluc. Carst en Miocè. Klippe des Cosconar.  

- Sa Calobra- Puig Major. Patrimoni càrstic. Torrent de Pareis. Encavalcament del Puig Major. Klippe des Cosconar  

- Son Real. Sistemes dunars fòssils i actuals. Torrent 

- Campanet. Torrent i fonts ufanes. Patrimoni hidràulic. Coves. Patrimoni càrstic 

- Castell d’Alaró i Orient. Patrimoni miner. Falla.  

- Binissalem- Selva. Patrimoni miner. Carbó i Pedra de Binissalem 

- Puig del Teix.  Encavalcament del Puig i Alfàbia. Patrimoni càrstic- puig del Vent.  

- Sóller. Encavalcaments de Puig Major i Alfàbia. Barranc de Biniaraix.  

 

 Tot Punt % Lips millor valorats, estratotipus i altre Patrimoni Geològic  

Permià i Triàsic 34 8 24 Port Canonge- Son Bunyola. Racó de Sa Cova. Canet. 

Juràssic inferior 59 12 20 Muleta .Cosconar. Foradada 

Dogger –Malm.  89 20 22 Cúber- Almallutx. Cutri. Binissalem. Orient- Son Vidal 

Cretàcic 85 14 16 Cala Blanca. Orient. Cala Mesquida. Son Negret. 

Eocè- Oligocè 98 24 25 Serra dels Gats. S´Envestida. Puig de Ses Bruixes. Mines Alaró- 

Binissalem- lloseta Selva, Sineu. Puig de Son Nofre etc. 

Miocè Sintectònic 70 21 30 Randa. Sant Elm- Dragonera. Banyalbufar. Lluc. Son Marroig. 

Cala Bóquer. Son Bunyola etc. 

Miocè Postectònic  115 33 30 Cap Blanc. Pontàs- Llombards. Bellver. Porto Pi. Son Seguí, 

Porto Cristo- Cala Murta. Portals vells. Pina. Caülls. Sa Tafal. 

Pliocè- Pleistocè 

inferior 

54 22 40 Son Palou. Son Mir. Banc Eivissa. Xorrigo. Son Gual. Santa 

Eugènia. Pas des Verro. Moreria- Ses Olles. Vallgornera 

Pleistocè Superior  337 64 19 Camp de Tir- Carnatge. Ses Covetes. Plana- Barragot. Cap 

Enderrocat. Caló des Camps. Son Real. Estret del Temps 

Vertebrats 124 27 22 Cova de Canet. Estret del Temps. Sa Plana. Coves d’Artà.  

Total 1109 245 21  

TAULA I. LIPs catalogats per Morey (2020- (Tot), LIPs puntuats o relacionats amb altre patrimoni geològic (Punt) i percentatge 

respecte del total. Principals LIPs també estratotipus.  

 

CONCLUSIÓ 

 

Prop d'un 20% dels 1109 LIPs catalogats en els estudis de valoració del patrimoni Paleontològic de Mallorca s’han 

observat relacionats amb altre patrimoni Geològic rellevant. Destaquen i per períodes els LIPs pliocens (40%) i els 

miocens (30%) en ressaltar tant els encavalcaments com la distensió postectònica de Mallorca (falles i contactes 

estratigràfics) amen de suportar fenòmens càrstics importants. Per contra, els LIPS  del cretàcic o del Pleistocè Superior  

mostren  percentatges més baixos en no haver estat ja valorats per gestió. Igual els que contenen restes de vertebrats, on 

més d’un 90% es troben en coves però sols se contemplen els que encara contenen restes fòssils. Tot canvia quan se 

planeja qualsevol  ruta patrimonial per a conèixer el patrimoni Paleontològic de l’illa ja que gairebé en cada ruta se pot 

observar  altre patrimoni Geològic proper. Igual també apareixen LIPs  importants relacionats amb totes les categories 

de patrimoni Geològic establertes. Tot és prova de que el patrimoni Paleontològic i el patrimoni Geològic de Mallorca 

estan molt interrelacionats i tot en pot facilitar una gestió, protecció i conservació conjunta. Contemplar el patrimoni 

Geològic relacionat amb el patrimoni Paleontològic pot facilitar una millor la gestió i protecció de cada conjunt 

patrimonial  
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Patrimoni Natural relacionat amb el patrimoni Paleontològic de l’illa de 

Mallorca (Mediterrània occidental): per a una gestió conjunta 

 
Natural Heritage related to the Paleontological heritage of Mallorca island (Western 

Mediterranean): for joint management 
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Resum:. El registre fòssil és un important testimoni de la història de la vida en la terra. Molt es troba inclòs en entorns 

naturals protegits i aquest es mostra en línies generals millor conservat que el que es troba situat en indrets urbanitzats 

i/o no protegits. En aquest estudi cataloguem el patrimoni Paleontològic més rellevant i relacionat o situat entre altre 

patrimoni Natural amb l’intenció de que se pugui  plantejar una gestió i una conservació conjunta. A partir dels estudis 

realitzats i a partir també del treball de camp  s’observa que fins a 555 LIPs catalogats per a l’illa de Mallorca (50%), se 

poden considerar enquadrats en altre patrimoni Natural rellevant. Entre aquest destaquen  les Àrees de protecció estricta 

com  coves, albuferes, i sistemes dunars  els Parcs i Parcs Naturals , les Àrees natural d’ especial interès o ANEIS, els 

litorals verges i també petites àrees d’interès com puguin ser torrents, garrigues o petites elevacions. Es tracta d’ un 

percentatge molt elevat de LIPs enquadrats en entorns naturals  i molt superior al percentatge de territori protegit. El fet 

es deu a les característiques singulars de molts LIPs (coves, LIPs Litorals) i a la mateixa selecció del LIP o l’indret que  

proporciona informació paleontològica. Un LIP destruït o urbanitzat no pot proporcionar tanta informació o ja ha 

desaparegut. Tot demostra també que contemplar el patrimoni Natural i el patrimoni Paleontològic relacionat de manera 

conjunta  pot suposar un extra per a la gestió i conservació de cada conjunt patrimonial catalogat i estudiat.  

Paraules clau: Patrimoni Paleontològic. Patrimoni Natural. Gestió patrimonial conjunta. 

 

Abstract: The fossil record is an important witness to the history of life on earth. Much is included in protected natural 

environments and this is generally better preserved than what is located in urbanized or non-protected areas. In this 

study we catalog the Paleontological heritage most relevant and related or located among other Natural heritage with 

the intention that a joint management and conservation can be considered. Based on the studies carried out and also 

based on the field work, it can be observed that up to 555 LIPs cataloged for the island of Mallorca, 50%, can be 

considered part of other relevant Natural Heritage. Among this are the Areas of strict protection such as caves, 

reservoirs, and dune systems, the Parks and Natural Parks, the Natural Areas of Special Interest or ANEIS, all virgin 

coastlines and also small areas of interest such as ravines, little forest or small elevations This is a very high 

percentage of LIPs framed in natural environments and much higher than the percentage of protected territory. This is 

due to the unique characteristics of many LIPs (caves, Coastal LIPs) and the very selection of the LIP or the place that 

provides paleontological information. A destroyed or urbanized LIP cannot provide as much information or is already 

gone. Everything also shows that looking at the Natural heritage and the Paleontological heritage related together can 

be an extra for the management and conservation of each cataloged and studied heritage group. 
Key words: Paleontological Heritage. Natural Heritage. Joint asset management. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Per bé que sovint se suposi que Patrimoni Cultural fa referència als aspectes relacionats amb l’home i el Natural sols 

a la Natura no humana hi ha molts d’aspectes entremitjos. Els naturalistes consideren l’home com a part de la Natura i 

però d’altres humanistes encara ho consideren separat d’ella. Aquest estudi tal i com Morey (2020) considera el 

Patrimoni Històric i el Natural tot com a Patrimoni Cultural. Així el Patrimoni Paleontològic se considera Patrimoni 

Natural i Cultural a l’hora tant pel fet d’explicar la història de la Vida en el planeta com per la seva relació amb l’home 

(Història de la Paleontologia).  

 

Molts LIPs (Llocs d’Interès Paleontològic) (Morey, 2020) es troben enquadrats en entorns rellevants també pels seus 

valors naturals  o històrics fet que incrementa les seves possibilitats de gestió i de conservació (Morey, 2020). Així la 

protecció d’un LIP és més efectiva si aquest es troba en un entorn o un àrea natural protegida (Dingwall, 2000; 

Cendrero, 1996; Morey, 2020). Com a prova els més d’un centenar de LIPs del Pleistocè Superior marí estudiats per 

Morey (2008) es troben millor conservats en els litorals verges que en els urbanitzats. En aquest estudi ens proposem 

documentar el patrimoni Paleontològic situat en altres indrets naturals rellevants per a plantejar-ne en molts casos la 

seva gestió i protecció de manera conjunta.   
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METODOLOGIA 

 

La catalogació, caracterització i selecció del patrimoni Paleontològic de Mallorca es basa a partir de Morey (2008; 

2020). També s’han considerat zones de rellevància ambiental les zones catalogades com ANEI i les de la Xarxa Natura 

2000 i les àrees considerades parcs Naturals. En el treball de camp dels estudis assenyalats se consideren també altres 

zones pot ser no contemplades dins la Xarxa Natura 2000 com marines no urbanitzades o zones rurals ben conservades. 

També se consideren petits indrets singulars com coves, torrents, sistemes dunars, fonts i llacunes o petites clapes de 

biodiversitat entre zones més cultivades o urbanitzades. Per contra, el fet de valorar per a gestió sols els LIPs  millors 

valorats a nivell intrínsec fa que se contemplin pocs LIPs amb restes de vertebrats la gran majoria situats en coves, i per 

tant en patrimoni Natural singular en observar sols els que mostren restes encara en l’actualitat. Igual passa també en 

períodes com el Cretàcic o del Pleistocè Superior amb molt LIPs destruïts o poc significatius. Llavors s’observa el 

patrimoni geològic relacionat amb el patrimoni Paleontològic per categories i segons l’edat geològica del patrimoni 

Paleontològic.   

RESULTATS 

 

Tipus de patrimoni  Natural relacionat amb el patrimoni Paleontològic. El patrimoni Natural relacionat amb el 

patrimoni Paleontològic se pot classificar en: 

 

- Àrees i indrets de protecció estricta: Coves (cova des Pas de Vallgornera, Coves del Pilar, etc.), Albuferes 

(Alcúdia, Fontanelles, etc.), Sistemes dunars (es Trenc, Sa Canova, etc.). 

- Paratge Natural i Parcs Naturals. Serra de Tramuntana- patrimoni de la Humanitat, Parc Natural de Llevant etc). 

- Àrees Natural d’Especial Interès ANEIs. Puig de Son Seguí, de son Nofre, de Sant Salvador etc.  

- Litorals verges. Litoral de Tramuntana, Península del Rafaubeix, Marina de Llucmajor, Zona Cap Salines etc. 

- Petites àrees d’interès: torrents, garrigues, clapers, petites elevacions no urbanitzades. 

 Total Natural Marina Serra ANEI % 

Permià i Triàsic 34 25 14 11  76 

Juràssic inferior 59 21 2 15 4 35 

Dogger -Malm  89 53 1 6 46 60 

Cretàcic 85 36 1 8 27 40 

Eocè- Oligocè 98 30 4 2 24 25 

Miocè sintectònic 70 29 14 3 12 40 

Serraval·lià 
 

6   6 
 

Tortomessinià 115 31 24  7 29 

Pliocè 54 31 9  22 60 

Pleistocè superior marí 121 54 54   47 

Pleistocè. Pulmonats 216 120 20   10 

Vertebrats 124 119 -  56 46 

Total 1109 555    
 

TAULA I. Nombre de LIPs catalogats per Morey (2020). 

 

LIPs per períodes geològics i patrimoni Natural. Per períodes geològics els LIPS del Permià i Triàsic són els que 

mostren més percentatge de LIPs situats en indrets naturals rellevants en  trobar-se molts en la Marina de Tramuntana 

(Taula I). En aquestes els segueixen els LIPs del Dogger-Malm i del Pliocè (60%) en ocupar els primers molta 

superfície sota les principals elevacions i els segons sobre torrents, barrancs o  indrets de no massa fàcil accés. Per 

contra, els LIPs Eocens-Oligocens i els Tortomessinians es situen en indrets molt antropitzats  o cultivats  i no declarats 

d’especial protecció. Els LIPs amb vertebrats o del Pleistocè Superior mostren percentatges més minso per que Morey 

(2020) sols selecciona per a gestió els que encara contenen restes fòssils. 

 

La selecció del patrimoni Natural associat als LIPs catalogats comprèn ANEIs, xarxa d’espais naturals (parcs 

naturals, paratge natural, monuments naturals,...) i espais vinculats a la Xarxa Natura 2000. 

 

Així doncs, l’illa de Mallorca mostra prop d’un 40% de superfície terrestre protegida (Balaguer et al., 2013), el 50% 

de LIPs es mostren relacionats amb altre patrimoni Natural rellevant. Altre important  percentatge de LIPs ocupen els 

litorals no urbanitzats, coves o petites àrees naturals singulars que ocupen poca superfície però aquesta és de gran 

rellevància patrimonial. Ja la mateixa selecció del LIP o indret que  proporciona informació paleontològica contempla 
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de manera implícita que un LIP destruït o urbanitzat no proporciona tanta informació. Fins i tot pot ser ja ha 

desaparegut abans de ser catalogat. Tot només demostra que contemplar el patrimoni Natural i el patrimoni 

Paleontològic relacionat de manera conjunta  pot suposar un extra per a la gestió i conservació de cada conjunt 

patrimonial catalogat. 
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Arqueomalacologia a les illes Balears, una eina per abordar el passat 

 
Archaeomalacology in the Balearic Islands, a tool to approach the past 
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Resum: Es presenta el projecte Arqueomalacologia a les illes Balears i s’exposa la informació que es pot extreure de les 

restes de mol·luscs trobades en els jaciments arqueològics. Informació, no tant sols centrada en els aspectes històrics o 

econòmics per part d’aquelles societats, sinó també en el vessant de la pròpia dinàmica poblacional com per les 

implicacions paleoclimàtiques. 

Paraules clau: Arqueomalacologia, mol·luscs, arqueologia, illes Balears. 

 

Abstract: The Archeomalacology in the Balearic Islands project is presented and the information that can be extracted 

from the remains of molluscs found in archaeological sites. Information, not only focused on the historical aspects or 

on the management of the resource by those societies, but also on the aspect of the demographic dynamics itself and on 

the paleoclimatic implications. 

Keywords:  

Key words: Archeomalacology, molluscs, archaeology, Balearic Islands. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L’arqueomalacologia és una disciplina, relativament recent, que es basa en l’estudi dels mol·luscs, i en menor 

mesura d’altres invertebrats marins (equinoderms, crustacis i antozous, principalment), en contextos arqueològics. La 

presència d’aquests tipus de restes és relativament comuna i no exclusiva de jaciments de costa o riberencs (Classen, 

1998). De fet, hi ha evidències que diverses espècies d’Homo han utilitzat els mol·luscs per usos diversos i, de manera 

més concreta, pel que fa a la nostra espècie, la seva presència es pot remuntar a pràcticament els mateixos orígens, o 

almenys des de fa 160 mil anys (Jerardino i Marean, 2010), així com en els diferents períodes de desenvolupament 

cultural en pràcticament els cinc continents. 

 

Tot i l’atenció anterior d’alguns naturalistes, el desenvolupament efectiu de l’arqueomalacologia es produeix a partir 

de l’any 1848 quan el govern danès establí un grup d’estudi sobre els kjoekkenmoeddings (literalment “restes de cuina”) 

com a resposta a les importants concentracions de mol·luscs d’origen antròpic i cronologia prehistòrica presents a les 

seves costes (Classen, 1998). A la Península Ibèrica, els primers estudis es produeixen passada la segona meitat del 

mateix segle XIX, com a resultat de les troballes d’estrats amb conquilles a diverses coves o de grans acumulacions 

antròpiques de mol·luscs marins, anomenades concheros (closquers en català) i ja dins del segle XX a la zona oriental 

d’Astúries, tots ells adscrits al Mesolític. A la vessant mediterrània, lluny de disposar d’aquestes acumulacions, les 

primeres restes esmentades i breument interpretades procedeixen de recol·leccions o excavacions en coves sepulcrals o 

d’habitació. 

 

L’evolució metodològica en arqueozoologia ocorreguda als anys 70 (Bar-Yosef, 2005) permet ampliar la informació 

obtinguda de les anàlisis d’aquestes concentracions, especialment pel que fa a la tafonomia. A la península Ibèrica cal 

destacar la contribució que en aquest camp fan, entre d’altres, Jordi Martinell des de la Universitat de Barcelona. També 

als anys 70, però especialment als 80, Arturo Morales instituint el laboratori d’arqueozoologia de la Universitat 

Autònoma de Madrid. De tota manera, el veritable punt d’inflexió metodològic es produeix amb els treballs per a la tesi 

doctoral de Ruth Moreno (1994), així com amb l’actualització metodològica per part d’Igor Gutiérrez-Zugasti (2009). 

Des d’uns anys ençà i a rebuf de l’organització de forma regular, des del 2010, de les Reunions Científiques 

d’Arqueomalacologia de la península Ibèrica (RCAPI) aquesta disciplina s’està consolidant com a punt de trobada entre 

prehistoriadors, historiadors, arqueòlegs, biòlegs, geòlegs, geògrafs i arqueozoòlegs. En aquest sentit, la darrera edició 

dites reunions (Vicens i Pons, 2021) es feu a Mallorca l’any 2019 amb una destacada participació, permetent mostrar 

tant la vitalitat d’aquesta esta especialitat, com els avenços i tendències més actuals de l’arqueomalacologia a la 

península Ibérica, Mediterrània i illes Canàries. 

 

Pel que fa a les illes Balears, molts autors han assenyalat la presència de mol·luscs en jaciments arqueològics des de 

que Wiliam Hemp (1927) els cità en coves sepulcrals de Mallorca, però aquestes descripcions es limitaren una 

exposició genèrica o, com a molt, una breu explicació. Recentment, s’ha produït una de les primeres aproximacions de 
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la presència de malacofauna marina a una sèrie de jaciments amb una perspectiva global i integradora (Vicens, 2019). 

En les seves conclusions, exposà que els mol·luscs marins formaven part de la vida quotidiana de la gent en les èpoques 

o fases culturals de la prehistòria i protohistòria de les Gimnèsies i Pitiüses i que la seva presència es podia relacionar 

amb:  

a. El seu vessant alimentari. 

b. El seu ús com a elements ornamentals. 

c. En aspectes rituals, tant en menges comensals com en deposicions simbòliques. 

 

 
FIGURA 1. Portada del llibre d’actes de la 6RCAPI com a monografia número 32 de la SHNB. 

 

ELS MOL·LUSCS COM A FONT D’INFORMACIÓ 

 

Els mol·luscs, com a objecte arqueològic, ens poden aportar tres tipus d’informació. En primer lloc la informació 

intrínseca de l’objecte, la qual ens indica l’espècie en qüestió, la mida i les possibles marques o restes d’altres 

organismes, això com dels processos ocorreguts posteriorment a la seva mort i/o dipòsit, el que es coneix com a 

tafonomia. La tafonomia, també ens pot aportar informació dels usos que aquestes restes han pogut presentar, és a dir, 

també ens aporta una informació cultural de les societats que els utilitzaven, bé com a recurs alimentari, com a eina, 

elements simbòlics o decoratius, material constructiu, activitats tèxtils, etc. A més, també ens poden donar pistes sobre 

del comportament del grup humà, respecte a moviments poblacionals, xarxes d’intercanvi o comerç, gestió temporal del 

recurs, estratègies de recol·lecció, etc. Finalment, les diverses anàlisis que es poden realitzar sobre la conquilla dels 

mol·luscs pot proporcionar important informació paleoclimàtica. De tota manera, les aproximacions més habituals soler 

centrar-se en la utilització com a font d’aliment, especialment per part dels mol·luscs marins, així com a eines o altres 

activitats econòmiques i els usos més simbòlics, com a ornamentació personal o dins de determinats ritus o cerimònies. 

 

En ambients insulars, el coneixement sobre la presència d’algunes especies d’invertebrats terrestres (especialment 

els mol·luscs terrestres o d’aigua dolça) els podria situar com a uns excel·lents marcadors cronològics (Clark, 1980) ja 
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que o bé són autòctons o han arribat de la mà de l’ésser humà, en algun moment determinat, i així gaudir d’uns “fòssils 

directors” que Calvo i Guerrero (2011) es lamentaven no tenir. Els canvis observats en les mides o talla dels organismes 

pot indicar que es troben (o que han estat) sotmesos a una pressió de captura important (Hunt et al., 2011), la qual cosa 

no tant sols informa una gestió del recurs, sinó que també podria permetre explicar determinats canvis o patrons 

poblacionals. 

 

La presència de determinades espècies pertanyents a climes més freds o més càlids pot indicar una substitució 

poblacional o una colonització relacionada amb canvis climàtics, com així ho assenyalen diversos autors en la costa 

atlàntica (Gutiérrez-Zugasti, 2009). Per la seva part, les conquilles dels mol·luscs poden ser una font destacada 

d’informació mediambiental a través de diferents tècniques analítiques. La proporció isotòpica de C13, en mol·luscs 

terrestres, es troba principalment relacionada amb la dieta, és a dir, pot aportar informació sobre el comportament 

alimentari específic de l’espècie (Colonese et al., 2010) i potencialment sobre les condicions ambientals del 

fraccionament de l’isòtop de carboni de les plantes. Les línies de creixement o la proporció d’O18 de la conquilla, per la 

seva banda, fa temps que són utilitzades (Davis, 1989) per inferir la temperatura del mar on visqué l’organisme i 

observant l’últim anell o analitzant isotòpicament la part més externa de la conquilla, establir-la en el moment de la seva 

captura, permetent així indicar una possible gestió del recurs (García-Escárzaga, et al, 2014). Pel que fa als terrestres, la 

proporció d’isòtops d’oxigen de la conquilla ha estat relacionada amb la pluja, la humitat relativa i la temperatura, 

encara que aquesta relació és complexa i amb variables regionals a tenir en compte (Zanchetta et al ., 2005). 
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Resum: El patrimoni Paleontològic sovint es troba associat amb altre patrimoni rellevant ja sigui natural-geològic o 

històric-arqueològic. En aquest estudi se cataloga el patrimoni històric-arqueològic relacionat amb el patrimoni 

paleontològic de l’illa de Mallorca (Mediterrània Occidental), tot per a facilitar-ne protecció i gestió conjunta. Així 

s’observa que dels 1009 LIPs o Llocs d’Interès Paleontològic catalogats un 29% se poden considerar també relacionats 

amb altre patrimoni històric i arqueològic rellevant. Aquest comprèn i de manera esquemàtica, restes prehistòrics 

(coves, navetes, talaiots i poblats talaiòtics), restes de ciutats, basíliques i fortificacions romanes i bizantines, restes de 

la dominació musulmana, esglésies cristianes i nuclis històrics, castells i torres litorals de defensa, Possessions i cases 

senyorials, fars i instal·lacions portuàries, militars i turístiques referents, patrimoni etnològic (mines, pedreres, 

patrimoni hidràulic, cases de neu, etc) o fins i tot patrimoni immaterial o identitari (mites i llegendes). Per períodes els 

LIPs Cretàcics i Miocens són els millors relacionats amb el patrimoni històric-arqueològic en ocupar sovint els terrenys 

més antropitzats o sustentar molts nuclis de població històrics.. Tot pot facilitar la protecció i la gestió conjunta dels que 

podríem anomenar conjunts patrimonials històric-arqueològics i paleontològics. 

Paraules clau: Patrimoni Cultural. Catalogació patrimonial. Conjunt patrimonial. Patrimoni Històric i Arqueològic. 

Patrimoni Paleontològic. 

 

Abstract: Paleontological heritage is often associated with other relevant heritage, either Natural-Geological or 

Historical-archaeological. This study catalogs the Historical-Archaeological heritage related to the Paleontological 

heritage of the island of Mallorca (Western Mediterranean), all to facilitate its protection and joint management. Thus 

it can be observed that of the 1009 Lips (Sites of Paleontological Interest)  cataloged, 29% can also be considered 

related to relevant Historical and Archaeological heritage. This heritage includes, prehistoric remains (caves, navetes, 

talaiots and talaiotic villages), remains of cities, Roman and Byzantine basilicas and fortifications, remains of Muslim 

domination, christian churches and historic town centers, castles and palaces, coastal towers of defence, Possessions 

and stately homes, lighthouses and port facilities, military and tourist facilities, ethnological heritage (mines, quarries, 

hydraulic heritage, snow houses, etc.) or even intangible or identity heritage (myths and legends). For periods, the 

Cretaceous and Miocene LIPs are the best related to the Historical-Archaeological heritage because they often occupy 

the most anthropized lands or support many historical nuclei.. Everything can facilitate the protection and joint 

management of what we could call Historical-Archaeological heritage sets archaeological and paleontological. 

Keywords. Cultural heritage. Heritage cataloging. Heritage sets Historical-Archaeological and Paleontological 

Heritage. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Molt patrimoni Geològic i Paleontològic es troba enquadrat en altres entorns patrimonials rellevants ja sigui pels 

seus valors naturals, històric- socials, artístics, paisatgístics, etnològics o fins i tot identitaris (Carcavilla et al., 2007; 

Morey, 2008; 2020). Segons aquests autors el fet de que un PIG o un LIP (Lloc d’Interès Paleontològic) es trobi 

associat a d’altre patrimoni rellevant pot incrementar-ne possibilitats de gestió, protecció i de conservació conjunta i 

així s’ha de contemplar en qualsevol estudi o valoració patrimonial (Morey, 2020). Tot però pot fer al patrimoni 

Paleontològic més vulnerable sobretot si no és gestionat o vigilat de manera adient. Així i tot, en aquest estudi i en el 

seu estudi matriu (Morey, 2020. Tesis) se considera que tot entorn rellevant suma o hauria de sumar a la utilitat social 

científica- divulgativa dels LIPs i pot possibilitar- ne una millor gestió, protecció i conservació. Així doncs se senyala el 

patrimoni Històric- Arqueològic més significatiu que acompanya al patrimoni Paleontològic de Mallorca tot per a 

remarcar la seva utilitat o interès a nivell de gestió i també a l’ hora de plantejar-ne  una possible o millor protecció i 

conservació conjunta.  

 

METODOLOGIA 

 

El patrimoni Paleontològic de Mallorca es contempla a partir dels estudis de catalogació i valoració de Morey 

(2020).  Per a seleccionar el patrimoni històric - arqueològic rellevant relacionat se parteix del treball de camp i dels 
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mapes, estudis, catalogacions i manuals d’arqueologia i d’història de Mallorca de Mascaró Passarius (1970-75), 

Guerrero et al. (2006), Aramburu et al.(1994) i de la Carta arqueològica de Mallorca (Aramburu, 2018. Internet per a 

cada municipi) entre d’altres més específics per a cada LIP (Morey, 2020). 

 

A continuació s’observa el patrimoni geològic relacionat amb el patrimoni paleontològic per categories i edats,  

segons edat també del patrimoni Paleontològic i llavors el patrimoni històric-arqueològic relacionat amb les rutes 

dissenyades per Morey (2020) pera divulgar el patrimoni paleontològic de l’illa.   

 

RESULTATS 

 

Tipus de patrimoni Històric- Arqueològic relacionat amb el patrimoni Paleontològic. El patrimoni Històric- 

Arqueològic relacionat amb el patrimoni Paleontològic s’ordena per ordre cronològic o segons època (Xamena, 1978) 

i/o per funcionalitat en: 

 

-. Poblats talaiòtics i pre romans: necròpolis Son Real (Pleistocè), Almallutx (Juràssic), Capocorb (Miocè), Na 

Morisca (Sintectònic). Es Bauç (Miocè), Son Corró (Miocè), els Antigons (Miocè), Son Fornés (Sintectònic), Carnatge- 

Sa Galera (Pleistocè) etc. 

-. Coves d’enterrament i d’habitatge prehistòriques: balma del Puig de s’Escolà (Eocè), Cala Pi (Miocè), Son 

Palou (Pliocè), Cala Sant Vicent (Pleistocè), Muleta (Pleistocè), Cova des Moro (Pleistocè) etc.  

-. Ports i instal·lacions portuàries: Porto Pi (Miocè), Portocolom (Pleistocè), Port Canonge (Triàsic), Porto Petro 

(Miocè) etc.  

-. Castells i fortificacions. Bellver (Miocè), Santueri (Secundari- Terciari), Alaró (Dogger- Malm), Castell del Rei 

(Miocè Sintectònic), Bendinat (Juràssic) etc. 

-. Fonts i Patrimoni hidràulic: Gorg Blau- Cúber- Canaleta (Juràssic), Xorrigo (Pliocè), Sa Costera (Liàsic) etc. 

-. Fars: Cap Blanc (Miocè), Cap Salines (Miocè- Pleistocè), Formentor (Pleistocè) etc. 

-. Basíliques paleocristianes: Son Peretó (Miocè), Son Fiol (Oligocè), Sa Carrotja (Miocè) etc.  

-. Pobles- nuclis històric. Esglésies. Muro (Miocè), Sta Margarida (Miocè), Costitx (Miocè), Sineu (Miocè), 

Sencelles (Miocè), Pina (Miocè), Santa Eugènia (Pliocè) etc.  

-. Esglésies de repoblament .Castellitx (Juràssic), Sant Miquel (Cretàcic), Bellpuig (Cretàcic). 

-. Nuclis rurals BIC. Orient (Juràssic), Ses Coves (Pliocè), Galilea (Juràssic), Carritxó (Cretàcic i Terciari), Son 

Carrió (Cretàcic) etc.  

-. Esglésies i santuaris: La Seu de Mallorca (Miocè Terminal), Lluc (Miocè Sintectònic i Triàsic), Randa 

(Sintectònic), Sant Salvador (Juràssic); Consolació (Cretàcic i Terciari pretectònic), Son Seguí (Mio- Pliocè), Oratori 

Selva (Terciari pretectònic), Sant Miquel (Sintectònic) etc. 

-. Possessions: Mar i vent (Miocè). Son Marroig- Miramar (ruta de l’Arxiduc- Miocè Sintectònic), Son Bunyola 

(Triàsic- Miocè), Massanella (Secundari), Raixa (Cretàcic), Muleta (Liàsic) etc. 

-. Pedreres i mines històriques (Pat. Etnològic): Mineria del carbó (Selva, Alaró o Sineu (Eocè- Oligocè), Bellver- 

Teulera (Miocè), Capocorb (Miocè), Ses Cadenes (Pleistocè ), Galdent (Plioquaternari i Terciari pretectònic) etc. 

-. Torres de defensa: Cala en Basset (Sintectònic), Porto Pi (Miocè), s’Estelella (Pleistocè), Cala Figuera (Miocè), 

Canyamel (Pleistocè) etc. 

-. Patrimoni etnològic (Escars, Forns calç, Cases neu, Sitges, Marjades, Salines): Banyalbufar (Sintectònic i 

Triàsic), Teix (Secundari). Sa Ràpita (Plio 4ari), Trenc- Salines (Pleistocè) etc. 

-. Instal·lacions militars: Cap Blanc (Miocè), Pontiró (Pliocè), Cap Enderrocat (Plioquaternari), Rafalbeix 

(Plioquaternari), son Suredeta (Juràssic i Terciari pretectònic) etc. 

-. Coves turístiques: Coves del Drac (Miocè), Coves de Campanet (Pleistocè), Cova de l’Ermita (Secundari i 

Plioquaternari ), Coves de Gènova (Juràssic).  

-. Hotels històrics: Formentor (Quaternari), Son Vida (Juràssic i Cretàcic) etc.  

-. Estacions de ferrocarril- Patrimoni Industrial: Fielato (Liàsic), Empalme (Mio- Pliocè), Figueral (Mio- 

Pliocè), Sant Llorens (Sintectònic), Sineu (3ari) etc. 

-. Patrimoni llegendari: Bendinat (Juràssic), Xorrigo (Plioquaternari). Bellver (Miocè), Teix (Juràssic), Randa 

(Sintectònic), Galdent- S’Escolà (Terciari pretectònic), Galatzó (Triàsic) etc.  

Elements històrics rellevants sense sustentar LIP però molt relacionats (gestió – divulgació): Capocorb (Miocè 

Porto Pi), La Seu (Pedreres litorals -Portals), Pollentia (Pedreres d’Alcúdia) etc. 

 

Patrimoni Històric- Arqueològic segons període geològic (Taula I). Per edat o període geològic el conjunts de LIPs 

més relacionats amb el patrimoni Històric- Srqueològic rellevant són els Miocens Sintectònics. 50% (Possessions de 

muntanya i nuclis de població) i el Cretàcics i Pliocens (46%) que ocupen les valls més poblades vora fonts d’aigua o 

formen coves utilitzades en la prehistòria. Els segueixen els conjunts de LIPs del Permià- Triàsic, Eocè- Oligocè i 

Dogger Malm i el Torto- messinians be en sustentar la majoria de nuclis de població, be per la seva extensió o per 

trobar- se en un litoral antropitzat. Per contra i també com és lògic  els LIPs de més poca extensió i fràgils (Juràssic 
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inferior, Vertebrats, Pleistocè Superior marí) o de dificultats d’accés (Coves amb restes de vertebrats) són també els que 

es mostren menys relacionats amb altre patrimoni històric- arqueològic important. En general són també aquests són els 

que es situen en les sones menys poblades o antropitzades. 

 

Període geològic  Total Històric % 

Permià i Triàsic 34 14 42 

Juràssic inferior 59 12 19 

Dogger –Malm.  89 38 41 

Cretàcic 85 40 46 

Eocè- Oligocè 98 41 42 

Miocè sintectònic 70 34 50 

Torto- Messinià 115 42 38 

Pliocè 54 24 46 

Pleistocè 337 73 23 

Vertebrats 124 18 14 

Total 1109 337 29 

TAULA I. Període geològic, Lips catalogats per Morey (2020)- Total, nombre de LIPS relacionats amb altre patrimoni històric- 

arqueològic - Hist. i percentatge sobre el total.  

 

Rutes Paleontològiques i patrimoni Històric –Arqueològic. S`observen les rutes dissenyades  per Morey (2020) per a 

donar a conèixer el patrimoni paleontològic de Mallorca i se relacionem amb el patrimoni Històric- Arqueològic proper. 

 

-. Port des Canonge- Volta des General. Escars de pescadors. Torres de defensa. 

-. Sant Elm- Dragonera. Nucli històric i torre de defensa. Patrimoni llegendari. 

-. Serra dels Gats. Estratotipus i LIP històric per a la història geològica de l’illa . 

-. Portals Vells. Pedrera històrica de la Seu i torre de defensa. 

-. Galatzó. Possessió i patrimoni llegendari. 

-. Bellver- Porto Pi. Castell i pedrera. Port antic. Torres i instal·lacions  portuàries. 

-. Es Carnatge-  Ses Cadenes. Pedreres. Patrimoni etnològic. Història geològica de Mallorca.  

-. Ses Fontanelles- Sant Jordi. Albufera. Poblats prehistòric i patrimoni etnològic.  

-. Cap Blanc- Capocorb - Cala Pi.. Far. Torre de defensa. Poblat i coves prehistòriques. 

-. S’Estalella. Torre de defensa. Patrimoni etnològic.  

-. Trenc- Ses Covetes.  Salobrar. Patrimoni etnològic.  

-. Cap Salines. Far. Patrimoni etnològic. Història del contraban.  

-. Es Pontàs- Cala Santanyí. Mondragó i cales de llevant.  

-. Coves de  Manacor. Patrimoni històric- turístic. Patrimoni etnològic.  

-. Punta de n’Amer. Torre de defensa. Pedrera.  

-. Cala Mezquida. Torre de defensa. 

-. Santueri- Sant Salvador. Castell romà i medieval i santuari.  

-. Randa. Nucli històric i tres santuaris. Patrimoni hidràulic i etnològic. Patrimoni llegendari. 

-. Pla de Mallorca. Nuclis històrics. (Sineu, Algaida), poblats talaiòtics (Son Fornés, son Corró etc.), patrimoni 

etnològic i llegendari.   

-. Santa Eugènia. Pliocè. Nucli històric i coves prehistòriques. Patrimoni hidràulic.   

-. Formentor. Patrimoni – hotel històric turístic.  

-. Lluch. Monestir i santuari referent . Patrimoni Llegendari i etnològic. 

-. Sa Calobra- Puig Major. Poblat prehistòric i musulmà. Patrimoni turístic. 

-. Son Real. Necròpolis i poblats prehistòrics. 

-. Campanet. Església de repoblament. Patrimoni hidràulic i etnològic. 

-. Castell d’Alaró i Orient. Castell romà- medieval. Patrimoni etnològic. Possessions de muntanya.  

-. Binissalem- Selva. Patrimoni miner. Pedra de Binissalem. Nuclis històrics.  

-. Puig del Teix. Muntanya Reial. Casa del Rei Sanç. Patrimoni etnològic (cases de neu, sitges etc.). 

-. Sóller. Nucli i port històric. Patrimoni hidràulic i etnològic. Torre de defensa. 

 

RECAPITULACIÓ 

 

Dels 1109 LIPs catalogats pel patrimoni Paleontològic de Mallorca prop d’ un 29%  s’observen acompanyats per 

altre patrimoni Històric – Arqueològic també rellevant sempre observant que un territori tant poblat i ric a nivell 

patrimonial com és Mallorca és molt difícil trobar LIPs no relacionats d’una manera o d’ altra amb la presència humana. 

Així la perspectiva engana. Quan s’observen les principals rutes ideades per a divulgar el principal patrimoni 
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Paleontològic de l’illa s’observa que gairebé la totalitat d’elles integra també algun element patrimonial Històric - 

Arqueològic destacat en contemplar també més territori (sovint varis LIPs inter- relacionats). 

 

En definitiva el patrimoni Paleontològic i el patrimoni Històric- Arqueològic de l’illa de Mallorca s’observen molt 

inter-relacionats fet que permet sovint  plantejar-ne una gestió i una protecció  i conservació de manera conjunta. Sovint 

se pot parlar llavors de conjunts patrimonials Històric- Arqueològics i Paleontològics.  
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La sedimentació mareal en el registre neogen postectònic de Mallorca (Illes 

Balears, Mediterrània occidental) del Serraval·lià a l’actualitat): significat 

interpretació 

 
Tidal sedimentation in the post-tectonic Neogene record of the Mallorca island (Balearic Islands, 

Western Mediterranean) Serravallian- to present day: interpretation and significance 

 
 

Bernat MOREY 

 
 Societat d´Història Natural de les Balears. Carrer Margarita Xirgú, 16 baixos. 07011. Palma de Mallorca. Tel/ Fax. 971 719667. Museu Balear de 

Ciències Naturals de Sóller. Bernatmoreycolomar@yahoo. es. 971. 144221.  

 

Resum: La costa mediterrània actual no mostra els efectes de les marees amb tanta intensitat com les costes dels grans 

oceans però no sempre ha estat així. En el registre sedimentari litoral fòssil de l’illa de Mallorca (Mediterrània 

Occidental) es documenten restes de sedimentació típica de plana mareal amb fàcies sub i intermareals, fauna abundat i 

poc diversa, ripples d’oscil·lació i estratificacions creuades o restes d’estromatòlits tubulars tot producte del flux i del 

reflux mareal. També són pròpies de sedimentació mareal les restes de manglars i d’oolites tropicals característiques del 

Complex Terminal Messinià (CTM) ben present en el litoral del Llevant de l’illa. Totes aquestes evidències de 

sedimentació mareal desapareixen del registre litoral posterior al CTM. El registre litoral finimessinià- Lagomare, el 

registre pliocè o el registre litorals pleistocè són sovint ja restes de platges molt semblants a les actuals. Segons la 

hipòtesi d’aquest estudi el fet sols pot respondre al tancament de la comunicació atlàntica mediterrània (6.2- 5. 9 Ma). 

La posterior obertura de la comunicació actual per l’Estret de Gibraltar ja no basta per que en el registre sedimentari  

litoral posterior i en la Mediterrània es notin les marees atlàntiques amb tanta intensitat com per a deixar-ne registre. Tot 

pot ser de bona ajuda per a diferenciar les sedimentacions litorals mediterrànies anteriors a la tancada de la comunicació 

atlàntica- mediterrània de les sedimentacions litorals posteriors. 

Paraules clau: Sedimentació mareal. Complex Terminal Messinià. Oolites. Comunicació atlàntic- mediterrània. 

Finimessinià 

 

Abstract: The current Mediterranean coast does not show the effects of the tides as intensely as the coasts of the great 

oceans but it has not always been this way. In the fossil coastal sedimentary record of the island of Mallorca (Western 

Mediterranean), remains of typical tidal flat sedimentation are documented. Here comprise subtidal and intertidal 

facies, abundant and little diverse fauna, oscillation ripples and cross-stratifications or remnants of tubular 

stromatolites, all products of tidal flow and ebb. Also typical of tidal sedimentation are the remains of mangroves and 

tropical oolites characteristic of the Messinian Terminal Complex (CTM) well present on the island's East coast. 

However, almost all evidence of tidal sedimentation disappears from the coastal record after the CTM. The Last-

Messinian-Lagomare littoral record, the Pliocene record or the Pleistocene littoral record are often remnants of 

beaches as the current record. According to the hypothesis of this study, the fact can only respond to the closure of the 

Atlantic-Mediterranean communication (6.2- 5.9 Ma). The subsequent opening of the current communication through 

the Strait of Gibraltar is no longer enough for the Atlantic tides to be felt with such intensity in the later coastal and 

Mediterranean sedimentary record. Everything can be of good help to differentiate the Mediterranean coastal 

sedimentation before the closing of the Atlantic-Mediterranean communication from the subsequent sedimentation 

Key words:.Tidal sedimentation. Messinian Terminal Complex. Oolites. Atlantic- Mediterranean communication. Last 

Messinian 

 

 

 INTRODUCCIÓ 

 

La costa mediterrània actual no mostra els efectes de les marees amb tanta intensitat com la costa atlàntica, tot i que 

són presents marees baromètriques, o a zones tancades, com la mar Adriàtica si són presents. La Mediterrània actual és 

una mar molt més reduïda i tancada, però no sempre ha estat així. Les comunicacions de l’actual mediterrània (antic 

oceà Thetys) tant amb l`Atlàntic per l’Oest com amb l’oceà Índic per l’Est (corredor de Orient mitjà) fan que la majoria 

de registre fòssil litoral de l’illa dels darrers 43 Ma (Eocè- Oligocè, Miocè) mostri encara els efectes de les marees 

oceàniques (Pomar et al., 1983; Morey, 2020). Un dels millors exemples de sedimentació mareal en el registre litoral 

fòssil de Mallorca o pot ser el més característic i didàctic són les restes del conegut com Complex Terminal Messinià 

(Fornós, 1983; Pomar et al., 1983; Morey, 2018). En aquest estudi se compara aquest registre amb els registres litorals 

posteriors tot i per observar quan s’acaba la sedimentació mareal en la Mediterrània i intentar explicar per què. 
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METODOLOGIA 

 

Se comparen les restes de sedimentació mareal típica del registre Tortonià – Messinià de l’illa de Mallorca segons  

Fornós (1983), Pomar et al. (1983) o Morey (2018) amb el registre sedimentari litoral posterior. Aquest comprèn 

registre litoral  MSC- Lagomare (Morey i Mas, 2009), registre Pliocè (Barnolas et al., 1991; Morey, 2020) i registre 

Pleistocè (Cuerda, 1989, Vicens, 2015).  

 

Una sedimentació mareal segons Vilas et al. (1986-87), Evans (1985) o Fornós (1983) i per poder ferne 

comparacions (Taula I) se caracteritza per : 

 

-. Associació de fàcies: fàcies litorals, intermareals i submareals i sedimentació grano decreixent o positiva arenosa, 

mixta, fangosa i subaèria 

-. Estructures de corrent i evidències de canals mareals: estratificacions creuades, ripples d’oscil·lació i estromatòlits 

tubulars tot per mors les velocitats de flux i de reflux de la marea.  

-. Fauna abundant però poc diversa (cardítids, tellínids, arrecifs de vermètids). 

En un clima tropical com en els clímax Tortonià i Messinià mediterranis trobem també: 

-. Restes de manglars de plana mareal Vegetació arbòria amb arrels aèries pròpia de clima tropical. 

-. Acumulacions d’oolites avui fossilitzades (pedra de Santanyí) rentades pel flux mareal. 

Aquests factors són els que s`observaran  en els registres Tortomessinians i en els posteriors (Taula I). 

 

RESULTATS i DISCUSSIÓ 

 

Les sedimentacions litorals del neogen postectònic de Mallorca se comparen en base als efectes de la sedimentació 

mareal  abans exposats  en la Taula I. Els resultats se discuteixen a continuació. 

 

 Torto- 

Messinià 

CTM Finimessinià 

Lagomare 

Pliocè Pleistocè 

Fàcies submareals i 

intermareals 

Si Si No No No 

Fauna Variada Abundant 

Poc variada 

Variada Variada Variada 

Estratificació creuada. 

Ripples de corrent  

Bretxes i llims Si No No Eòlica. 

Tipus d’estromatòlits Tubulars i 

planars 

Tubulars i 

planars 

Planars - - 

Manglars Possibles Si No No No 

Oòlits Rodòfits Si No. Fang i arena No. Fang i arena No. Arena 
TAULA I. Constatació o no de restes de sedimentació mareal en les sedimentacions litorals catalogades i estudiades  en els 

registres litorals del Neogen post- Tectònic de l’illa de Mallorca (Pomar et al., 1983; Fornós, 1983; Morey i Mas 2009, Morey 

2018; 2020, Barnolas et al., 1991 o Cuerda, 1989 entre d’altres).  

 

El considerat complex Terminal messinià per Mallorca finalitza bé amb superfície erosiva, bé amb noves 

lumaquel·les fossilífers i unitats de llims vermells de poca potència visibles tant en la Marina de Llevant (Cala Murada, 

Cala Falcó etc) com en localitats interiors (Son Seguí. Morey, 2018). Per sobre aquestes unitats es situa ja la Unitat 

Calcàries Pont d’Inca (Porto Pi, Sencelles, Son Seguí) considerada ja aquesta com una resposta a la MSC o Crisis de 

salinitat finimessiniana (Morey i Mas, 2009).  

 

Mentre, i com se pot observar en la Taula I des de l’obertura de l’Estret de Gibraltar actual (5.33 Ma. Inicis del 

Pliocè) (Morey i Mas, 2009) no es citen ni s’observen evidències de sedimentació mareal en el registre sedimentari i de 

Mallorca. Tot el registre litoral posterior (Finimessinià. Pliocè. Pleistocè) (Colom, 1985; Cuerda, 1989; Morey i Mas, 

2009; Vicens, 2015, Morey, 2020) es mostra ja molt més semblant a les acumulacions litorals actuals. De fet i a pesar 

de que en el Pliocè el clima segueix essent tropical no apareixen ja més fàcies de manglar ni més estromatòlits tubulars 

en cap registre litoral dels estudiats i posterior al CTM tot i que en el Pliocè inicial i mitja la climatologia mediterrània 

se pot considerar encara tropical (Morey, 2020).  

 

Així dons se pot concloure que  la sedimentació mareal i per Mallorca ajuda a diferenciar el primer cicle Messinià- 

MI del MII - finimessinià o sedimentació que segueix a la tancada de la comunicació atlàntica. També ajuda a 

diferenciar la sedimentació litoral messiniana de la litoral posterior pliocena i pleistocena pròpies ja d’una Mediterrània 

amb una comunicació  Atlàntica insuficient com per que se notin els efectes de les marees en el seu registre sedimentari.  
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Evolució d’una platja mallorquina després de la construcció d’un gasoducte: el 

cas de cala Pudent (Palma). La utilització d’un SIG a un treball de recerca de 

batxillerat. 

 
Evolution of a Mallorcan beach after the construction of a gas pipeline: the case of Cala Pudent 

(Palma). The use of a GIS in a high school research project. 
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Resum: La platja de cala Pudent va créixer notòriament després de la instal·lació d’un gasoducte el 2008. Amb la 

utilització d’un SIG se mesura quantitativament l’evolució d’aquesta platja on un impacte antròpic va ser la causa del 

seu creixement. 
Paraules clau: impacte antròpic, platja, gasoducte, cala Pudent, Palma. 
 

Abstract:  The Cala Pudent beach is notoriously growing after the installation of a gas pipeline in 2008. With the use of 

a GIS, the evolution of this beach is quantitatively measured with an anthropic impact, which will be the cause of its 

growth. 
Key words: anthropogenic impact beach, pipeline, cala Pudent, Palma.

 

INTRODUCCIÓ 
 

Cala Pudent (Fig. 1 i 2) és una cala situada entre cala Gamba i les cases des Carnatge (actualment en ruïnes), al 

terme de Palma (Balaguer 2012). 

 

A Mascaró Pasarius (1958) consta el topònim de cala Pudent, però el fet que fos als anys 50 del segle passat una 

zona militar i què els estudiosos del jaciment del Pleistocè el citassin com a “Campo de Tiro” ha fet que a la majoria del 

treballs del Quaternari es citi amb la darrera denominació. 

 

A Vicens (2015) es pot trobar una àmplia explicació històrica dels treballs efectuats a cala Pudent i la zona d’es 

Carnatge, fent una menció especial al pioners de l’estudi del Quaternari marí de les Illes Balears, com són en Joan 

Cuerda i n’Andreu Muntaner, ambdós molt vinculats amb la Societat d’Història Natural de les Balears. 

 

L’autor anterior és qui explica que el 2008 s’havien fet unes obres a la zona E de cala Pudent per poder passar un 

gasoducte submarí cap a terra. Al litoral es va fer una trinxera dins l’eolianita amb maquinària pesada, per poder passar 

el tub. Aquesta obra no va afectar els jaciments de forma directa. A la vegada es feia feina dins mar, on hi havia un 

vaixell especialitzat per instal·lar gasoductes. Aquest vaixell tenia un braç amb una cullera gegant, que s’utilitzava per 

fer una sèquia submarina per poder posar el tub i soterrar-lo Un any i poc després, els temporals varen llançar a cala 

Pudent, metres i metres cúbics de sediments grollers amb moltes de closques actuals i subactuals. Abans del juliol de 

2011, cala Pudent es va reblir com mai ho havia fet els darrers 60 anys.  

 

Abans d’instal·lar la canonada de gas es va fer un informe geològic per part de Galmés (2004) on presenta dos talls 

geològics de la cala. Un basat en Muntaner (1957), i un altre longitudinal, de nova factura. A l’informe es diu: La traza 

del gasoducto discurre a unos 65 m del límite más próximo del yacimiento fosilífero. La instalación definitiva del 

mismo no producirá ningún impacto en el yacimiento. De todas formas en la fase de construcción de la zanja y durante 

el movimiento de tierras debe evitarse acercarse en demasía al mismo y así evitar cualquier afección. Quan parla del 

moviment de terres, es refereix al moviment de terres subaeri. No es parla en cap moment del moviment de sediments 

sota l’aigua. 

 

La primera autora d’aquesta comunicació (NF) cursava 1r de batxillerat internacional a l’IES son Pacs i tenia que fer 

un treball de recerca que es denomina “investigació individual”. Aquesta investigació és un dels components troncals 

del Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional® (IB) (veure pag. web IES Son Pacs). Per a realitzar 

aquesta investigació hi ha un professor/a del centre que va tutoritzar aquest treball de recerca (i que el curs 2021-2022 

va ser SC). A la vegada NF va contactar va contactar amb DV, un investigador del Quaternari. 
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FIGURA 1. Cala Pudent. Fotografia realitzada el 20-04-2008 per D, Vicens. 

 

 

              
 

FIGURA 2. Cala Pudent. Es pot observar que la platja a crescut. Fotografia realitzada el 08-07-2010 per D, Vicens. 
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FIGURA 3. Evolució del cortorn en m de la platja de cala Pudent, segon Flores (2022). 

 

 

                              
 

FIGURA 4.Amplitud en m de la platja de cala Pudent, segon Flores (2022). 

 

 

                              
 

FIGURA 5. Volum en m3 de cala Pudent,.segons Flores (2022). Veure explicació al text. 
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 METODOLOGIA 

 

A partir de fotografies per satèl·lit de cala Pudent de diferents anys, procedents del SIG de l’IDEIB 

(https://ideib.caib.es/visor/). Els anys analitzats són els anys 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2018 i el 2021, si be per 

aquest darrer any, les dades s’han obtingut in situ amb cinta mètrica, brúixola i clinòmetre. 

Situant una sèrie de punts fixos a les fotografies, amb eines de la mateixa pàgina web, s’ha obtingut el contorn de la 

platja, l’ampla de la platja, l’àrea de la platja. El volum d’arena de la platja s’ha calculat a partir de dades anteriors. 

 

RESULTATS 

 

Després de la instal·lació del gasoducte, l’anàlisi de les fotografies i les mesures in situ de l’any 2021, permet 

concloure que el contorn (Fig. 3), l’ampla (Fig. 4) i l’àrea de la platja ha crescut notablement. Per a calcular el volum 

d’arena de la platja, a part de dades obtingudes anteriorment, es va utilitzar una eina del SIG per a obtenir les alçades de 

la platja i sembla que no estava sincronitzada amb l’alçada real de distints punts de la platja per a cada any, per la qual 

cosa el gràfic obtingut és una aproximació a la realitat (Fig. 5) i si haguéssim utilitzat eines més precises la variació 

volumètrica de la platja seria més grossa  que la representada, després de la instal·lació del tub.  
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Salinització del sistema aqüífer Serres de Llevant-Marina (Mallorca) 
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Resum: L’Arc Mediterrani tradicionalment s’ha caracteritzat per presentar una intensa activitat econòmica centrada en 

el turisme de les zones costaneres, la qual cosa representa una amenaça pels seus recursos hídrics subterranis. Un bon 

exemple, és la progressiva salinització del sistema aqüífer Serres de Llevant-Marina (Mallorca). Es tracta d’un sistema 

carbonatat intensament carstificat en el que s’observa un deteriorament progressiu dels seus recursos hídrics. Les causes 

d’aquest deteriorament són múltiples però entre elles destaquen l’augment de la demanda d'aigua i la disminució 

progressiva de la recàrrega. Per avaluar aquesta salinització, s’han dut a terme campanyes de mesures del nivell 

piezomètric, de mostreig d’aigües subterrànies i de perfils en profunditat de conductivitat elèctrica en la xarxa de 

control de la Direcció General de Recursos Hídrics. Aquestes campanyes han permès constatar que les zones més 

afectades per la salinització són aquelles en les que es concentra una major densitat de pous d’abastament i on la 

recàrrega és menor. Aquests desequilibris no només afecten a la qualitat de les aigües subterrànies sinó que a més 

alteren les descàrregues naturals del sistema a través de les surgències submarines el que pot afectar el subministrament 

de nutrients els ecosistemes costaners. 

Paraules clau: Aqüífers càrstics, intrusió marina, salinització dels recursos hídrics, interfase aigua dolça-salada i cons 

de bombament 

 

Abstract: The Mediterranean Arc has traditionally been characterized by intense economic activity centered on tourism 

in coastal areas, which represents a threat to its groundwater resources. A good example is the progressive salinization 

of the Serres de Llevant-Marina aquifer system (Mallorca). This is an intensely karst carbonate system where a 

progressive depletion of its groundwater resources was observed. The reasons for this situation are multiple, but among 

them are the increase in water demand and the progressive decrease in water recharge. To assess the salinization, 

surveys were conducted to measure the piezometric level, sample the groundwater and perform depth profiles of 

electrical conductivity in the monitoring network of the General Directorate of Water Resources. These campaigns have 

shown that the areas most affected by salinization are those where there is a higher density of supply wells and where 

water recharge is lower. These imbalances not only affect groundwater quality but also alter the natural submarine 

groundwater discharges of the system, which can affect the supply of nutrients to coastal ecosystems. 

Key words: Karst aquifers, marine intrusion, salinization of water resources, freshwater-saltwater interface and cone 

of depression  

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L’Arc Mediterrani tradicionalment s’ha caracteritzat per presentar una intensa activitat econòmica centrada en el 

turisme. A més, aquest s’ha concentrat en les zones costaneres, el que representa una amenaça pels recursos hídrics 

subterranis. L'augment de la demanda d'aigua, sumat al canvi global i climàtic, està afectant els patrons naturals de flux 

de les aigües subterrànies, alhora que està deteriorant la seva qualitat (Calvache et al., 2020). Un clar exemple, el 

trobem en el sistema aqüífer Serres de Llevant-Marina (Mallorca, Fig. 1 A). Es tracta essencialment d’un sistema 

aqüífer de naturalesa carbonatada que en la seva major part presenta formacions aqüíferes fortament carstificades 

(Giménez et al., 2014). 

 



 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          139 

 

  
 

FIGURA 1: A) Mapa de situació del sistema aqüífer Serres de Llevant-Marina (Mallorca). B) Mapa piezomètric de la Marina de Llevant juliol 2022 i 
principals direccions de fracturació. Llegenda geològica. 1. Quaternari: dipòsits al·luvials, col·luvials, i calcarenites. 2. Pliocè superior: calcarenites. 

Pliocè inferior: margues. 3.Miocè superior: calcàries i margues de fàcies esculloses, i calcàries oolítiques-estromatolítiques. 4. Miocè mitjà: margues 

grises, llims, calcàries i gresos. 5. Miocè mitjà-inferior: conglomerats i gresos. 6. Miocè inferior: margues i gresos turbidítics. 7. Cretaci mitjà-
inferior: margues, margocalcàries i calcàries. 8. Juràssic superior-mitjà: margocalcàries, margues i calcàries detrítiques. 9. Juràssic inferior-triàsic 

superior: dolomies taulejades, margues i carnioles. 

 

A les Serres, predominen els aqüífers carbonatats de caràcter lliure, constituïts per dolomies i calcàries juràssiques 

del Lías i del triàsic superior amb evidencies de carstificació. A la Marina, els nivells aqüífers es troben constituïts per 

calcarenites bioclàstiques miocèniques i per dolomies juràssiques (Fornós i Gelabert, 2011). En general, els materials 

miocènics i els nivells superiors de les dolomies juràssiques es troben connectats hidràulicament i presenten un grau de 

carstificació molt elevat, tal i com evidencien les coves càrstiques que es distribueixen al llarg de la línia de costa 

(Gràcia et al., 2011) i a través de les quals el sistema aqüífer descarrega cap a mar. 

 

El sistema aqüífer Serres de Llevant -Marina es troba fracturat (Fig. 1 B) essent les direccions NO-SE (on 

s’encaixen els torrents) i NE-SO (paral·leles a la línia de costa) predominants. Tanmateix, la cartografia de les coves 

càrstiques submarines, situades al llarg de la línia de costa, també ha permès identificar altres famílies de fractures 

menys penetratives però que en el seu conjunt constitueixen una xarxa de fractures ben interconnectada que controla el 

flux d’aigües subterrànies. El fet que el sistema es trobi ben interconnectat i carstificat, i que al llarg de la línia de costa 

les coves submarines es trobin ben desenvolupades, fa que el sistema sigui molt vulnerable a la intrusió marina (De 

Waele i Gutierrez, F, 2022). 

 

La principal hipòtesi de treball es que en contextos Mediterranis càrstics, com el sistema aqüífer Serres de Llevant-

Marina, l’estructura geològica i hidrogeològica del sistema càrstic, juntament amb la disminució de la recàrrega i 

l’increment de l’explotació controlen el deteriorament dels recursos hídrics subterranis i marins. L’objectiu principal per 

a demostrar la hipòtesi ha estat analitzar el grau de salinització del sistema aqüífer i la seva evolució espacial i temporal, 

tot definint el model conceptual de flux i transport de soluts. 

 

MATERIALS I MÈTODES  

 

La metodologia emprada per estudiar el sistema aqüífer ha consistit en dur a terme: i) una campanya de mesura de la 

profunditat de l’aigua subterrània per a definir les principals direccions de flux i identificar les grans depressions 

piezomètriques, ii) una campanya de mostreig dels pous de la xarxa de control de la Direcció General de Recursos 

Hídrics de les Illes Balears (DGRHIB) per a definir el grau de salinització de les aigües subterrànies, la penetració 

generalitzada del tascó marí terra endins, detectar els doms salins associats a les extraccions realitzades a sobre de la 

interfase aigua dolça-salada, i avaluar la qualitat dels recursos hídrics subterranis. 

 

A més, s’ha realitzat una campanya de mesura de la variabilitat de la conductivitat elèctrica (CE) i la temperatura en 

profunditat per a determinar la posició de la interfase aigua dolça-salada al llarg del sistema aqüífer i comparar-la amb 

el registre històric d’aquests paràmetres mesurats per la DGRHIB. Les mostres han estat analitzades als laboratoris de la 

DGRHIB i en els Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i en els Centres Científics i 

Tecnològics de la Universitat de Barcelona CCTiUB). 

Zona  

d’estudi 

B 
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RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

El flux regional del sistema aqüífer (Fig. 1 B) drena preferentment en direcció NO-SE perpendicularment a la línia 

de costa. La piezometria fa pensar que, presumiblement, les fractures de direcció NO-SE que afloren a les serres, actuen 

com a línies drenants a la Marina. Es tracta de fractures que haurien facilitat el procés de carstificació amb la formació 

de conductes càrstics al llarg d’elles i en les que es localitzen gran quantitat de captacions que generen importants cons 

de bombament. Alhora, el fet que aquests conductes es trobin connectats amb coves submarines afavoreix la penetració 

del tascó marí i l’ascens de la interfase agua dolça-salada en les zones on es detecten cons de bombament (Fig. 1 B i 

Fig. 2 A). 

 

                         
FIGURA 2: A Mapa d’isoconductivitats elèctriques de les aigües subterrànies explotades (juliol 2022) i situació dels perfils. B Perfils de CE en la 

zona de Santanyí al juliol del 2002 i del 2022. 

 
L’anàlisi de l’evolució dels nivells piezomètrics dels punts de control de la xarxa de monitorització de la DGRHIB 

permet observar una davallada sostinguda dels mínims piezomètrics. Aquesta caiguda contrasta amb la ràpida resposta 

d’un sistema càrstic (d’uns 320 km2) a la zona de recàrrega, el que posa de manifest la disminució progressiva de les 

reserves de l’aqüífer. Es tracta d’un sistema aqüífer amb una important demanda d’aigua de caràcter estacional 

destinada essencialment al sector turístic i coincident amb les èpoques de major estrès hídric. Com a conseqüència 

d’això, el sistema es troba fortament explotat i presenta una densitat de pous elevada. Aquests pous estan  distribuïts 

preferentment al llarg dels conductes càrstics. Com a resultat d’aquesta elevada explotació, tant pel que fa a empreses 

d’abastament com a particulars, la penetració del tascó marí és significativa al llarg de la línia de costa. La Fig. 2 A 

mostra com la interfase penetra de forma generalitzada uns 6 km terra endins. Alhora, la existència de pous de 

bombament que extreuen importants volums d’aigua i que creen cons de bombament importants (Fig. 1 B) afavoreix 

l’ascens puntual de la interfase aigua dolça-salada (en les zones on hi ja pous a sobre de la interfase) especialment en les 

zones de Porto Colom i Santanyí. En ambdós casos, aquest ascens arriba a detectar-se fins a 8 km terra endins. 

 

El sistema aqüífer de les Serres de Llevant-Marina en alguns sectors consta de dos aqüífers superposats separats per 

un aqüitard mentre en d’altres els canvis laterals de fàcies afavoreix que el sistema es comporti com un únic aqüífer. Els 

perfils de CE en profunditat (Fig. 2 B), a més d’evidenciar l’existència d’aquests dos aqüífers, mostren com la interfase 

d’aigua dolça-salada de l’aqüífer més profund (situat dintre de les dolomies juràssiques) es troba a menor profunditat 

que al juliol del 2002. Aquest fet coincideix amb una davallada progressiva dels nivells com a conseqüència de 

l’increment de la seva explotació. Per contra, la profunditat de la interfase de l’aqüífer més superficial es troba 

estabilitzada, la qual cosa està d’acord amb un estancament en la seva explotació a causa de tractar-se d’un aqüífer que 

tradicionalment ha estat salinitzat. 

 

El grau de salinització dels recursos hídrics subterranis del sistema aqüífer també queda reflectit en el quimisme de 

les seves aigües. Les aigües subterrànies no afectades per intrusió es caracteritzen per presentar fàcies hidroquímiques 

bicarbonatades-clorurades càlciques o càlcico-magnèsiques, en funció de si han drenat preferentment calcàries i/o 

calcarenites o dolomies. La barreja amb aigua marina es reflexa en un increment progressiu del contingut en clorurs i 

A B 
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sodi, la qual cosa va acompanyada d’un predomini de les fàcies clorurades sòdiques (Fig. 3 A i B). La Fig. 3 també 

mostra un increment del grau de salinització de les aigües NE-SO, essent les aigües més salinitzades les que es troben 

als perfils 7 i 8 (localitzats al S del sistema Fig. 3 A). A més, al llarg del flux també s’observa bescanvi catiònic de sodi 

per calci. 

 

 

 
FIGURA 3: A Diagrama de Piper. B: Diagrama Schoeller-Berkaloff de les aigües subterrànies del sistema aqüífer Serres de Llevant-Marina. P2, P3, 

P4, P6, P7 i P8 es corresponen amb els perfils localitzats a la Fig. 2 A. 

 
CONCLUSIONS 

 

Les primeres conclusions que es deriven dels estudis que s’estan duent a terme en el sistema aqüífer Serres de 

Llevant-Marina són que el factor que més està contribuint a la salinització dels seus recursos hídrics és l’increment 

progressiu de les extraccions. Això està produint una penetració generalitzada del tascó marí cap a l’interior del 

continent, preferentment a través dels conductes càrstics que connecten amb el mar. 

 

Aquesta penetració, situa la interfase aigua dolça-salada a menys profunditat, per la qual cosa els pous més profunds 

bombegen aigües de pitjor qualitat. Donat que la major part dels pous d’abastament són força profunds i que el sistema  

presenta elevades conductivitats hidràuliques al llarg dels conductes càrstics, el sistema aqüífer Serres de Llevant-

Marina és molt vulnerable a la intrusió marina, i per aquest motiu es detecten importants doms salins terra endins. 

 

Aquests desequilibris no només afecten a la qualitat de les aigües subterrànies sinó que a més alteren les 

descàrregues naturals del sistema a través de les surgències submarines, el que pot afectar el subministrament de 

nutrients als ecosistemes costaners i esdevé un bon exemple del que s’observa al llarg de la costa de l’Arc Mediterrani. 
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 Resum: La cova de Sant Ferran es va trobar accidentalment a causa de les obres de construcció d’uns blocs 

d’habitatges als límits del poble que porta el seu nom. Fruit de l’informe encomanat pel Consell Insular de Formentera 

s’ha estimat oportú donar a conèixer la cavitat. La cova, d’uns 74 m lineals d’un extrem a l’altre, es pot considerar 

dividida en tres zones. Un antic esfondrament central permet accedir a les zones subterrànies, disposades en dos sectors 

diferenciats. Al sector Nord, el més interessant, es van localitzar, per part d’una actuació arqueològica prèvia, cranis i 

altres ossos humans i ceràmica prehistòrica.    

Paraules clau: Cova, Formentera, obres de construcció, interès arqueològic    
 

Abstract: The Cova de Sant Ferran has been discovered this year 2022 during the construction works of two residential 

buildings in the limits of the homonymous village. As a result of a speleological report commissioned by de Formentera 

Island Council, it has been considered relevant to publish some informations about this cave. The whole cavity has 

about 74 m from end to end, and can be divided in three zones. An ancient collapse depression, in the middle, allows 

access to some underground areas distributed in two well differentiated sectors. Mainly inside the most interesting 

North sector, as a consequence of previous archaeological activities were located skulls and other human bones, 

together with prehistoric pottery remains.   

Key words: Cave, Formentera, residential buildings, archaeological  interest.  
 

INTRODUCCIÓ 

A conseqüència de la descoberta d’una cavitat, en fer les obres d’arranjament d’un solar en construcció, l’Àrea 

de Patrimoni del Consell Insular de Formentera ens va encomanar un informe espeleològic. La cova es localitza dintre 

el sòl urbà del poble de Sant Ferran de ses Roques, concretament a l’avinguda de Joan Castelló Guasch, polígon 12, a la 

vora de la carretera PM-820 de la Savina a la Mola. Al moment de les exploracions i tasques, efectuades al llarg de dos 

dies del mes de juny de 2022, ja hi havia construïts parcialment dos dels quatre edificis de trenta-cinc habitatges, que 

incloïen cinc locals i una zona d’aparcaments projectats (Fig. 1). Les obres en marxa corresponen als edificis situats al 

costat est del solar. Anteriorment a les nostres tasques d’exploració i topografia ja s’havia realitzat una excavació 

arqueològica, iniciada el febrer de l’any 2022, per la directora Ma José Escandell Torres i els tècnics Ricard Marlasca 

Martín i Josep Ma López Garí (Escandell et al., 2022). L’excavació arqueològica va procedir al buidatge de part dels 

materials que cobrien la zona central del que semblava un crui reomplert de sediments. A mesura que es va anar 

aprofundint i incrementant la retirada de sediments, es van descobrir les obertures de la cavitat i es va decidir aixecar un 

model 3D de la cova per part de l’empresa de topografia Altiplà. El sector Sud va ser el primer indret on es va localitzar 

una obertura a la cavitat, a mesura que es van anar retirant els materials de roques i terra que la cobrien. Posteriorment, 

el sector Nord presentà una obertura aparentment condicionada amb un esglaó format per lloses que facilitava l’accés al 

seu interior. El material arqueològic trobat va ser datat pels arqueòlegs com pertanyent a l’època romana, concretament 

al segle I. Sembla que la galeria d’accés al sector Nord es va reblir en aquella època. A l’extrem interior d’aquest sector 

es van localitzar cranis i ossos humans i ceràmica prehistòrica.   

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA I 

GEOLÒGICA DE LA COVA 

 

A Formentera, les àrees 

aixecades (La Mola i cap de Barbaria) 

es poden considerar petites 

plataformes de materials horitzontals 

constituïdes per les fàcies esculloses i 

del Complex Terminal (Calcàries de 

Santanyí) del miocè superior, les quals 

acaben de forma abrupta a la línia de 

costa en forma de penya-segats. A les 

zones deprimides afloren bàsicament 

sediments del plio-quaternari que 

recobreixen els materials neògens. 

 FIGURA 1.  Descobriment de la cova en fer els fonaments de blocs d’habitatges  
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Aquesta configuració i la mateixa morfologia de l’illa poden associar-se a falles normals d’orientació NE-SW i NW-SE 

que es formaren amb posterioritat al miocè superior (Fornós i Gelabert, 2011). La direcció de la cova sembla 

correspondre a una d’aquestes fractures distensives NE-SW que han estat documentades a la zona de Sant Ferran i 

proximitats. En superfície la litologia on s’obri la cova correspon a argiles molt endurides amb una composició força 

carbonatada, segurament pleistocenes, i la cova ja es troba dins els materials del miocè superior. Fins fa poc, la cavitat 

es trobava oculta a sota d’un camp de conreu amb figueres i altres arbres fruiters. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA CAVITAT 

 

La cova de Sant Ferran s’ubica, en superfície, dins materials llimosos de composició forçà carbonatada molt endurits 

i probablement d’edat pleistocena. La cavitat es desenvolupa dins dels materials que pertanyen al miocè superior i 

sembla que segueix una fractura de devers 020o de direcció. La cova, d’uns 74 m lineals de punta a punta, es pot 

considerar dividida en un sector Nord i un sector Sud (Fig. 2) separats per l’esfondrament d’Entrada. La cavitat s’obria 

en un antic camp amb figueres i altres arbres fruiters, on analitzant les fotografies dels vols de 1956 ni en aquella època 

es podia apreciar al terreny cap entrada a una cavitat. Tampoc s’aprecia a les imatges cap enclotada indicadora de la 

ubicació de l’actual esfondrament d’accés. Sembla que en temps històrics es va procedir a reblir el terreny i sepultar 

l’obertura que permet accedir a la branca Nord, on es va trobar el jaciment arqueològic. No és possible saber si l’entrada 

al sector Sud es trobava accessible, o han estat les obres de la constructora les que ho han permès. El fet de no haver-

s’hi observat cap resta arqueològica fa pensar que en temps prehistòrics ja no era accessible. També és cert que l’àmbit 

del sector Sud és molt incòmode i poc apte per activitats humanes. De fet, gairebé la meitat de la superfície que es pot 

veure a la topografia es va descobrir al llarg de les tasques espeleològiques realitzades a la cavitat. La causa la trobem 

en les diferents estretors que calia superar per poder accedir i que no havien estat localitzades per la feina efectuada pels 

arqueòlegs i l’empresa que va dur a terme la topografia tridimensional amb tecnologia LIDAR. La presència de figueres 

per damunt d’entrades de coves és una constant a les 

cavitats del llevant mallorquí, de característiques 

litològiques molt semblants a Formentera, on les arrels 

s’endinsen molt a l’interior de les coves cercant la 

humitat. S’ha procedit a analitzar l’atmosfera de la cova, a 

les zones més pregones, obtenint valors de concentració 

de CO2 de 994 ppm el mes de juny. 

 

Esfondrament d’Entrada 

Les dimensions són d’uns 12 m de longitud per 

uns 7m d’amplària (Fig. 2). Al costat de ponent és on es 

veu el sostre i roca mare de la cova. Aquesta roca aflora 

per tot l’esfondrament i és on es localitzen els accessos al 

sector Nord i al sector Sud. La litologia de la roca, lutites 

pleistocenes molt endurides i de composició força 

carbonatada, ofereix a la zona d’entrada un aspecte de 

roca viva, de gran duresa, amb fenòmens de dissolució 

sub-edàfica que fa que adquireixi aspectes ondulants i 

suaus per sota de l’antiga coberta de terra. A la part 

central de l’esfondrament, les roques caigudes dins el clot 

en temps remots van taponar i reblir el buit. Si se n’anés 

buidant probablement comunicaria ambdues entrades de 

la cova. Els troncs i arrels de figueres s’endinsen al sector 

Sud. Les tasques efectuades per l’excavació arqueològica 

van descobrir en aquest sector central, un cop rebaixat el 

nivell d’argiles superficials i blocs, restes humanes 

associades a fragments de ceràmica prehistòrica. Per 

davall s’ha trobat més rebliment, ja sense restes humanes, 

que pertany a un procés d’emplenat natural. En el moment 

de l’exploració espeleològica les tasques arqueològiques 

segueixen en curs, per la qual cosa no podem determinar 

exactament la profunditat final d’aquesta depressió, si hi segueixen excavant. 

 

Sector Nord 

En línia recta fa uns 32 m, des de l’entrada a l’extrem més septentrional. L’amplària màxima en planta és d’uns 

12 m, encara que es comptabilitza un laminador, zona molt baixa que s’endinsa molt de cap al llevant de la cova i 

gairebé impracticable. L’àmbit que permet estar dempeus és més aviat la meitat del que es representa a la planta de la 

 FIGURA 2.  Topografia de la cova de Sant Ferran 
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topografia (Fig. 2). La cota de fondària màxima al terra és d’uns 9 m, i al sostre uns 5 m, fet que deixa un gruix d’uns 3-

4 m de potència de roca entre la superfície i el sostre de la cavitat. Aquest gruix és relatiu i depèn de quant s’acabi 

rebaixant el terra per les activitats de la construcció dels edificis previstos. Les morfologies predominants són les 

d’esfondrament, és a dir grans blocs i roques caigudes del sostre i parets que segueixen la inclinació general de la cova, 

de llevant a ponent. És interessant l’evidència de corrents d’aigua esporàdiques a gairebé tot el costat oest de la cova, a 

la zona de màxim desnivell, que han transportat arenes fines i fins i tot han creat marques del flux d’aigua.  L’entrada 

presenta un aspecte de conducte, que sembla retocat amb roques col·locades expressament per l’home. A prop de dos 

metres de l’entrada, a la paret oest, un petit nínxol presenta al sostre diverses cúpules de dissolució. Més endavant 

s’observen alguns espeleotemes coral·loides a la paret. La part central del sector presenta un gran bloc d’esfondrament 

que complica el trànsit per l’espai. A l’extrem NE i damunt blocs d’esfondrament també es troben al sostre altres 

cúpules de dissolució. Una d’elles fa 0,70 m amb altres cúpules imbricades. Aquesta part es complica pel fet que un 

gran bloc desprès fa de sostre i crea un fals laminador molt estret, el qual no presenta possibilitats de continuacions. No 

podem assegurar que alguns dels grans blocs caiguts siguin posteriors a l’època dels enterraments i que hagin sepultat 

part del jaciment. Però l’aspecte de la part superior dels blocs, que presenten algunes formacions, ens inclina a pensar 

en una major antiguitat. A l’interior del sector es trobaren dipòsits arqueològics d’època prehistòrica. Així, dipositats 

entre blocs del terra, es descobriren ossos humans i ceràmica prehistòrica, que s’haurien de relacionar amb deposicions 

funeràries de caràcter secundari. Al fons de la cova, s’haurien col·locat cranis i altres ossos que es podrien relacionar 

amb el tractament especial que reben els cranis a un moment final de la prehistòria balear, ja que s’acostumen a situar, 

en les coves d’enterrament, a zones separades, als límits de les coves (Escandell et al., 2022). 

 

Sector Sud 

De l’esfondrament d’Entrada a l’extrem sud la distància lineal és d’uns 30 m. Per poder arribar a l’extrem més 

meridional cal seguir pel costat de ponent, ja que a la resta del sector l’alçària del sostre es troba entre 30 i 40 cm 

generalment. És al costat oest on hi ha més volum i també la cota màxima de la cova, uns 10 m de fondària respecte de 

la superfície del terreny. L’amplària màxima en planta és de l’ordre de 12 m. Igual que al sector Nord, el rost de la 

planta descendeix d’est a oest. És a l’oest on es troba la roca mare de la cova, ja que el costat est no és més que un aplec 

de blocs i fragments de roques de diferents mides i terra vermella, en alguns indrets recobert de colades pavimentaries, 

estalagmites i petites columnes. També s’aprecien a les cotes baixes, arenes fines transportades per corrents esporàdics 

d’aigua i que semblen procedir de prop de l’esfondrament d’Entrada. La potència original de roca del sostre seria uns 3 

m a la zona més alta del sector. Apreciació feta amb les mateixes reserves esmentades pel sector Nord, referents a la 

previsible alteració de la superfície. A prop de l’entrada, al sostre es pot apreciar alguna cúpula de dissolució de petita 

mida, uns 30 cm de diàmetre. Les arrels de figueres, abans presents a la zona de l’esfondrament d’Entrada, penetren i 

segueixen el rost de blocs del paviment de la cova. Hi ha espeleotemes zenitals en forma de petites banderes i 

estalactites. A les parets s’aprecien espeleotemes de tipus coral·loide de petites dimensions i arrels de figueres mortes, 

algunes de les quals es troben recobertes de precipitats litoquímics. S’han observat petites acumulacions de pisolites. A 

la zona de difícil accés, i de major volum, és on presenta més riquesa en colades parietals, banderes i espeleotemes de 

degoteig. Es veuen alguns reajustaments gravitacionals del paviment que han provocat el trencament d’espeleotemes. 

 

ESPELEOGÈNESI DE LA COVA DE SANT FERRAN   

 

La cova de Sant Ferran es troba localitzada dins les calcarenites neògenes tabulars que formen la major part de l’illa 

de Formentera. Des del punt de vista genètic té una gran semblança amb la cova de Can Ferrando, situada relativament 

a prop i, probablement, amb la cova d’en Jeroni i la cova des Ca Marí, a la mateixa zona.  Segurament es va excavar en 

condicions freàtiques, a la zona de mescla entre les aigües salades per filtració marina i les aigües dolces provinents de 

la superfície del terreny. Aquesta cota dels buits inicials, on s’ha donat una gran capacitat de dissolució de la roca, se 

situaria per davall del nivell actual de les coves. Trobant-se la cavitat en condicions vadoses en temps quaternaris 

pretèrits, per la davallada del nivell de la mar i, com a conseqüència, del nivell freàtic associat, es van produir de forma 

progressiva els reajustaments mecànics de les voltes i la caiguda de blocs del sostre i parets (Ginés, 2000). Aquest 

procés d’esfondrament determina una ascensió progressiva de la cova fins a assolir la superfície, que donaria lloc a la 

zona de l’entrada de la cavitat actual. Es tracta aquí d’una situació diferent dels casos esmentats anteriorment, on les 

coves es descobriren perforant la roca mare a la recerca d’aigua o per obres que han obert un pas prèviament inexistent. 

La cova de Sant Ferran sí presenta unes antigues entrades, malgrat que al sector Nord es va cegar en temps històrics i al 

sector Sud possiblement abans de la presència humana a l’illa. És molt probable que en algun moment ambdós sectors 

estiguessin connectats per una mateixa entrada, encara que es tractés d’un senzill aixopluc, actualment reblert en la zona 

central, no excavada encara del tot. D’ençà del moment que la cova presenta una obertura a la superfície es produeix 

també l’entrada de sediments procedents de l’exterior que modifiquen l’àmbit de la caverna. Mentrestant, el procés de 

formació d’espeleotemes als indrets de major infiltració es va superposant amb els esfondraments, recobrint en part les 

acumulacions de blocs i altres sediments. És cert que la predominança de grans acumulacions de blocs despresos de 

parets i voltes podrien fer pensar a catalogar la cova de Sant Ferran com a cova d’esfondrament dins la categoria de 

coves de la zona vadosa. Emperò les altres cavitats relativament properes ens fan pensar que es tracta d’una cova 
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generada a partir de fractures preexistents que van afavorir una dissolució en condicions freàtiques molt per davall del 

nivell actual de la cova. La gènesi d’aquest tipus de cavitats, que Ginés et al. (2008) anomenen coves marginals litorals 

–efectuant una traducció lliure del terme original anglès–, es relaciona també amb els processos de mescla associats a la 

perifèria de la lent d’aigua dolça que s’estableix a les illes calcàries. Per aquest motiu, les coves que tractem ara són 

considerades com un subtipus específic, prou individualitzat dins la tipologia de les coves de la zona de mescla 

costanera (Ginés et al., 2011).   

 

CONCLUSIONS 

 

La cova de Sant Ferran presenta un elevat interès arqueològic. El sector Nord compta amb presència d’enterraments 

humans prehistòrics, de caràcter secundari, ceràmica prehistòrica i històrica i té una entitat espeleològica de certa 

rellevància. Caldrà tenir especial atenció a les possibles obres al carrer, ja que el recorregut de la cova s’endinsa més de 

10 m per davall d’una carretera que vertebra el trànsit a l’illa. Aquest sector és la part de la cova de major volum i més 

fàcil accés, amb algunes morfologies de dissolució interessants. És previsible la seva conservació, un cop modificat el 

projecte d’obres de l’edifici projectat a sobre. El sector Sud, en canvi, presenta una menor entitat volumètrica i baix 

interès, sobretot patrimonial. Compta amb uns pocs espeleotemes ben desenvolupats i majoritàriament localitzats en una 

zona que, depenent de la magnitud dels moviments de terra derivats de la construcció dels habitatges, podria romandre 

relativament inalterada i, a la fi, un altre cop inaccessible. Pel que fa a les coves de Formentera, no es pot negar que, en 

general presenten un interès notable des de diversos àmbits i que, malgrat comptar amb alguns inventaris, hi resta una 

important tasca d’estudi, i catalogació de cavitats conegudes però no documentades. 
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Resumen: Las actividades enzimáticas del suelo son parámetros sensibles a los cambios de uso y que reflejan la salud 

de la microbiota del suelo. El análisis de la hidrólisis del diacetato de fluoresceína (FDA) es una determinación de las 

actividades enzimáticas del suelo de amplio espectro, siendo un potencial indicador de la actividad biológica ya que 

correlaciona con diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos, además de ser un análisis simple, rápido y 

económico. En este estudio se ha obtenido una fuerte correlación con el carbono orgánico total sin verse afectado por el 

contenido en carbonato cálcico equivalente.  

Palabras clave: fertilidad de suelo, indicadores biológicos, agricultura, suelos mediterráneos 

 

Abstract: Soil enzyme activities are parameters that are sensitive to changes in use and reflect the health of 

microbiology soil. The analysis of the hydrolysis of fluorescein diacetate (FDA) is a broad spectrum study of the soil 

enzymatic activities, and is a potential indicator of soil biological activity. It correlates with different physical, chemical 

and biological parameters and its analysis is simple, fast and cheap. In this study, a strong correlation with total 

organic carbon was obtained and no significant effect by the equivalent calcium carbonate content was observed. 

Key words: soil fertility, biological indicators, agricultura, mediterranean soils 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Los microorganismos juegan un papel crucial en los ciclos de los nutrientes del suelo, a través del reciclado de la 

materia orgánica, controlan la mayor parte de procesos en el suelo; y son sensibles a los cambios que se producen 

(Nannipieri et al., 2002). La medida de la actividad microbiana del suelo ha cobrado una gran relevancia durante los 

últimos años ya que esta información es fundamental para ofrecer una visión global del estado de la fertilidad de los 

suelos. 

      

     El diaceto de fluoresceína (FDA) se puede usar para medir la actividad microbiana del suelo. El FDA al ser captado 

por las células, se descompone dando lugar a fluoresceína, la cual puede ser cuantificada por espectrofotometría. El 

FDA es hidrolizado por diferentes enzimas, siendo las principales: proteasas, lipasas y esterasas no específicas 

producidas por diferentes organismos descomponedores. Por tanto, el estudio de la hidrólisis del FDA aporta 

información de diferentes actividades hidrolíticas, convirtiéndose en una medida de amplio espectro y que puede ser 

cuantificada utilizando métodos rápidos, simples y económicos (Adam y Duncan, 2001; Green et al., 2006). Además, 

distintos estudios han reportado correlaciones con diferentes parámetros físico-químicos y biológicos del suelo (Gaspar 

et al., 2001; Ioveno et al., 2009; Muscolo et al., 2014). 

      

    Gran parte de los suelos del área mediterránea sufren procesos de degradación y desertificación, lo que se traduce en 

un descenso de su nivel de fertilidad (Pascual et al., 2002). Esta merma puede amortiguarse con el aporte de materia 

orgánica en el suelo, el cual, a su vez, promueve la actividad de la microbiología. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

la relación entre el contenido de carbono orgánico y la hidrólisis del FDA en 64 suelos vitivinícolas de la isla de 

Mallorca con el fin de establecer la actividad de la hirólisis del FDA como indicador del estado de la actividad 

microbiológica de estos suelos agrícolas. 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

     Durante el verano de los años 2021 y 2022 se recogieron muestras de suelo procedentes de la capa arable (0-20 cm) 

de 64 parcelas dedicadas al cultivo de la vid en Mallorca (Fig. 1). La zona de muestreo en cada una de las parcelas se 

estableció en 4 calles delimitadas por 5 filas de cepas consecutivas, representativas del área total. La recogida de 

muestras se realizó en la zona central de las calles, en el entorno de las cepas 20, 35 y 50 contadas desde el inicio de 

cada fila de cepas. Se conformó una muestra compuesta a partir de los 12 puntos de recolección, la cual se tamizó a 2 

mm. Una parte de la muestra, se mantuvo a temperatura ambiente para realizar los análisis del carbonato cálcico 
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equivalente (CCE) y del carbono orgánico total (COT), y otra se conservó a 4 ºC hasta la fecha del análisis de la 

actividad de la hidrólisis del diacetato de fluoresceína (FDA). 

 
FIGURA 1. Situación geográfica de cada una de las parcelas muestreadas en la isla de 

Mallorca. 

 

        La determinación del contenido en carbonato cálcico equivalente de las muestras de suelo se realizó utilizando el 

calcímetro de Bernad. Se atacó un peso de suelo conocido con ácido clorhídrico (diluido al 50%) y se midió el 

desprendimiento de dióxido de carbono.  

 

     La cuantificación del carbono orgánico total fue realizada siguiendo el método descrito por Walkley y Black (1934). 

Este método se basa en la oxidación de la muestra de suelo utilizando dicromato potásico en un medio ácido. El 

dicromato reducido es equivalente al contenido de carbono que es oxidado (factor de corrección igual a 1,72). El 

dicromato residual se tituló con sal ferrosa.  

 

     La hidrólisis del diacetato de fluoresceína se llevó a cabo siguiendo el protocolo de Adam y Duncan (2001). Se 

pesaron 2 g de suelo de las muestras conservadas a 4 ºC. Se añadieron 15 ml de buffer de fosfato potásico 60 mM con 

pH 7,6. La reacción se inició incorporando a cada muestra 0,2 ml de 1000 µg de FDA ml-1. Las muestras se incubaron a 

30 ºC durante 20 min, con agitación. La reacción se detuvo añadiendo 15 ml de una mezcla 2:1 de cloroformo y 

metanol. Posteriormente, se centrifugaron las muestras a 2000 rev min-1 durante 3 min. El sobrenadante de cada muestra 

se filtró utilizando filtros Whatman, nº 2 y se realizó la medida a 490 nm en espectrofotómetro. La concentración de 

fluoresceína liberada durante el experimento se calculó a partir de una curva patrón formada por diferentes 

concentraciones conocidas de fluoresceína. 

 

     Se utilizó la mediana (Me), la media aritmética (X), la desviación típica (σ), el máximo (MAX), el mínimo (MIN) y 

los percentiles 25 y 75 (P25 y P75) para la descripción de las variables estudiadas. Para el estudio de la relación entre el 

contenido de carbono orgánico total y la hidrólisis del FDA, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson, el 

coeficiente de determinación y se representó el diagrama de correlación lineal. 

 

RESULTADOS 

 

     Los principales estadísticos descriptivos para cada una de las variables de estudio se observan en la Tabla 1.  

 

 Me Χ σ MAX MIN P25 P75 

CCE 476,9 413,9 166,9 771,4 18,6 335,2 545,4 

COT 12,6 14,1 6,0 33,6 5,0 9,5 17,4 

FDA 

 

40,1 44,1 22,2 104,6 0,1 30,2 54,8 

TABLA 1. Las unidades para el COT y CCE son g.kg-1, para la hidrólisis del FDA (FDA) vienen expresadas en µg flu.ml-1.g-1.h-1. N=64. 
 

     El valor de r para la correlación entre COT y la hidrólisis del FDA descrita a través del coeficiente lineal de Pearson 

fue de r= 0,76. Entre el CCE y las otras dos variables de estudio (COT y FDA) no se encontró una relación lineal clara 

(0,03 y 0,16, respectivamente). 

 

     En la Fig. 2 se representa el diagrama de dispersión y su línea de tendencia para las variables de carbono 

orgánico total y la actividad de la hidrólisis del FDA, las cuales mostraron una distribución normal. Además, 

se muestran los valores de la ecuación de regresión lineal y del coeficiente de determinación. 
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FIGURA 2. Relación lineal de los valores obtenidos para cada una de las muestras de las variables de carbono orgánico total (COT) y 

de la hidrólisis del diacetato de fluoresceína (FDA), la ecuación obtenida y el coeficiente de determinación.  
 

DISCUSIÓN 

 

     La materia orgánica es el parámetro fundamental en los estudios de fertilidad de los suelos agrícolas. La materia 

orgánica aporta nutrientes a la microbiota del suelo y repercute de manera positiva sobre las propiedades físico-

químicas de los suelos, mejorando, así, la fertilidad. Sin embargo, la materia orgánica es una variable estable y se hace 

difícil evaluar su variación tras cambios de usos del suelo en pequeñas escalas de tiempo. Las actividades enzimáticas 

se han usado, en ocasiones, como un índice de la actividad microbiana de un suelo para evaluar su fertilidad, siendo una 

herramienta utilizada para evaluar los cambios de usos del suelo en periodos de tiempo corto ya que se muestran 

sensibles a las perturbaciones en el suelo. Así, el uso de un método sencillo, rápido, fiable y de bajo coste como 

indicador de la actividad microbiana del suelo se hace fundamental para evaluar los cambios en la fertilidad de los 

suelos agrícolas de manera más rápida y sencilla. 

      

     El alto valor de r (r= 0,76) para el análisis de la correlación entre el carbono orgánico total y la hidrólisis del FDA 

descrita a través del coeficiente lineal de Pearson, concuerda con lo esperado debido a que la materia orgánica es la 

fuente de alimentación de las comunidades microbianas y repercute de forma directa en propiedades del suelo 

promoviendo la actividad microbiana. Este valor está en la línea del encontrado en diferentes estudios anteriores en 

estudios en suelos agrícolas. Bandick y Dick reportaron en 1999, un valor de r= 0,69, Quiroz-Espinoza en 2007, 

obtuvieron un r= 0,49 e Ioveno et al., en 2009, comunicaron un r= 0,66. 

 

     En la Fig. 2 se refleja como los valores de la hidrólisis del FDA se han ido emparejando con los valores de carbono 

orgánico total. Es decir, los valores bajos de la hidrólisis de FDA se han presentado en las muestras con menor 

contenido en COT y, de la misma manera, los valores intermedios y superiores. 

       

     La hidrólisis del FDA en estudios previos mostró correlación con otros factores claves a la hora del estudio de 

fertilidad del suelo como son la biomasa microbiana, la biomasa fúngica, la respiración microbiana, diferentes 

actividades enzimáticas y el contenido de nitrógeno total (Gaspar et al., 2001; Ioveno et al., 2009; Muscolo et al., 

2014). 

     Además, la presencia de alto contenidos en carbonatos cálcicos puede presentar problemas de fertilidad en los suelos 

de gran parte de Mallorca. En este estudio, no se ha obtenido una correlación importante entre el contenido de CCE y 

las otras dos variables de estudio pero, se ha de tener en cuenta que, los mayores valores de CCE coinciden con las 

muestras con menor contenido en COT y FDA. Cabe destacar que, esta situación ha ocurrido, también, en los valores 

más altos de COT y FDA.  

 

CONCLUSIONES 

 

     La hidrólisis de FDA es un estudio de amplio espectro de las actividades enzimáticas del suelo y, por tanto, sensible 

a los cambios de uso del suelo. En este estudio ha presentado una fuerte correlación lineal con la materia orgánica del 
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suelo, parámetro fundamental en los estudios de fertilidad. Las diferencias en el contenido de carbono orgánico total de 

las diferentes muestras se han visto reflejados en los valores de la hidrólisis del FDA. Además, los valores de la 

hidrólisis de FDA no se han visto alterados por los valores de CCE. Todo ello, junto a que el método de análisis es 

rápido, simple, económico y que en diferentes estudios se ha comprobado su correlación con variables de importancia 

en los estudios de suelo, indica que es un buen indicador del estado de la actividad microbiana del suelo agrícola. 
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Resum: En un context en el qual els processos de degradació dels ecosistemes terrestres es veuen seriosament 

amenaçats pels canvis notables en els usos del sòl i la dinàmica canviant del clima, detectar els llocs on es produeixen 

processos d’erosió pot ajudar en la gestió territorial i aconseguir paisatges més resilients. Es presenta una petita revisió 

de l’aplicació de la tècnica sediment fingerpinting per a la detecció de l’origen del sediment en conques de drenatge a 

les Illes Balears. S’han publicat fins a cinc articles internacionals, dues tesis doctorals tracten el tema i set 

comunicacions a congressos. Destaca internacionalment l’impacte dels científics balears en l’aplicació de la tècnica en 

conques afectades per incendis forestals així com el seu rol en la simplificació de la tècnica per millorar la seva 

implementació en plans de gestió de conques de drenatge.  

Paraules clau: Sediment fingerprinting, erosió, transport de sediment, Illes Balears, traçadors. 

 

Abstract: The degradation processes of terrestrial ecosystems are seriously threatened by significant changes in land 

uses and changing climate dynamics. The detection of hotspot sites where erosion processes occur- can help in 

territorial management and achieve more resilient landscapes. Here is presented a short a review of the sediment 

fingerprinting technique application in the Balearic Islands. Currently, five international papers were published 

together with two doctoral theses and seven oral communications in conferences. It is remarkable the impact of the 

Balearic scientists in the application of the technique in fire affected catchments as well as their role in simplifying the 

technique to improve its implementation in catchment management plans. 

Key words: Sediment fingerprinting, erosion, sediment transport, Balearic Islands, tracers. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L'erosió és un procés natural que comprèn la meteorització, transport i deposició de partícules del sòl impulsades per 

una força específica. Malgrat que és un procés essencial dins dels cicles geoquímics terrestres, pot generar una sèrie 

d’efectes negatius relacionats amb la degradació de la qualitat d’ecosistemes terrestres i aquàtics (Pimentel & Kounang, 

1998). Dins els efectes negatius derivats dels processos erosius, podem fer una classificació general en dues categories, 

(i) efectes in situ, relacionats directament amb la pèrdua de sòl, disminució de la productivitat agrícola i processos de 

desertificació i (ii) efectes ex situ, més vinculats amb el transport de sediment i contaminants associats, els quals poden 

ocasionar rebliment de preses i embassaments, problemes a instal·lacions de subministrament d’aigua, disminució de la 

qualitat de l’aigua a cursos fluvials i zones costaneres, i la contaminació d’hàbitats aquàtics entre d’altres. A més, les 

prediccions climàtiques actuals indiquen una evolució del cicle hidrològic que pot afavorir un increment dels processos 

globals d'erosió hídrica al voltant del 30 al 66 % en els propers 50 anys (Borrelli et al., 2020). Aquestes tendències dels 

sistemes terrestres assenyalen l'erosió com un greu problema ambiental i de salut humana a tot el món. 

 

Les característiques de la regió mediterrània estan marcades per complexes relacions entre variables naturals, 

humanes, biòtiques i abiòtiques. Una distribució irregular de les pluges, una marcada estacionalitat i les característiques 

fisiogràfiques del paisatge, promouen respostes divergents en les taxes d'erosió i l’exportació de sediments. En aquest 

context, aquesta regió presenta els valors d’exportació de sediment més elevats de tota Europa juntament amb algunes 

zones muntanyoses (Vanmaercke et al., 2011), perfilant-se com un punt crític de la dinàmiques del Canvi Global, les 

quals podrien generar un augment dels processos erosius i d’exportació de sediment. Cal emfatitzar que la conca de 

drenatge com a unitat d’estudi és òptima per investigar i gestionar aquest tipus de processos. En aquesta escala, els 

processos erosius i de transferència de sediments es produeixen a vessants, entre vessants i canals o dins els canals. 

D’aquesta manera, obtenir informació acurada sobre la naturalesa i contribució relativa de les fonts de sediment és un 

aspecte clau per dissenyar i implementar estratègies de control de l'erosió. 

 

Aquesta comunicació pretén fer una succinta revisió de l’aplicació de la tècnica sediment fingerprinting de detecció 

de fonts de sediment a l’àmbit de les Illes Balears, fent èmfasi en els traçadors utilitzats, fonts principals de sediment i 

aportacions dels científics balears a l’avanç de la tècnica. 

mailto:julian.garcia@uib.es
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DETERMINACIÓ DE L’ORIGEN DEL SEDIMENT EN CONQUES DE DRENATGE: SEDIMENT 

FINGERPRINTING TECHNIQUE 

 

Una de les tècniques de més rellevància internacional per a la detecció de fonts de sediment en conques de drenatge  

és l’anomenada sediment fingerprinting technique. A les darreres tres dècades, s’observa un increment constant del 

nombre de publicacions referides a l’aplicació o millora de la tècnica, amb una mitjana de 31 papers específics a l’any 

durant el període 2013-2019 (Collins et al., 2020). Aquesta tècnica consisteix principalment en la comparació entre 

paràmetres de sòl definitoris de les zones d’erosió potencial i paràmetres del sediment transportat per la xarxa de 

drenatge. En un esquema idealitzat: (i) les partícules del sòl a zones d’erosió es desprenen i transporten durant 

esdeveniments de pluja, (ii) les partícules erosionades es mesclen durant el transport, (iii) la barreja resultant és 

transportada pels la xarxa de drenatge en forma de càrrega de sediments, (iv) les propietats del sòl que es poden utilitzar 

com a traçadors de sediments, reflecteixen les variacions espacio-temporals de les contribucions de sediment de les 

àrees font i, finalment, (v) els traçadors de la font d’origen i dels sediments es poden comparar, permetent estimar 

quantitativament les fonts predominants de sediment i la seva rellevància relativa. Per tant, és imprescindible que les 

propietats utilitzades per traçar el sediment siguin representatives de les diferents fonts de sediment considerades, siguin 

mesurables i es mantinguin relativament estables durant els processos de transport i deposició. Respecte en això, les 

propietats del sòl utilitzades com a traçadors es poden classificar en tres categories diferenciades: (i) traçadors 

geoquímics, com magnetisme mineral, radioisòtops, elements inorgànics; (ii) traçadors bioquímics com biomarcadors, 

ADN i altres elements orgànics; i (iii) físics, com paràmetres espectromètrics, color, mida i distribució de partícula, etc. 

 

Finalment, per a la correcta aplicació de la tècnica existeixen quatre etapes clau. La primera és el mostreig, aquest 

inclou la classificació de fonts de sediment i el disseny de l'estratègia de mostreig. No existeix un protocol general per 

dur a terme els mostrejos de sòls i sediments. No obstant això, es requereix un coneixement previ de la conca mitjançant 

l'observació de camp, índexs de connectivitat sedimentària, entrevistes amb la població local, anàlisi de fotografies 

aèries o qualsevol mètode que ajudi a definir les àrees que pateixen problemes d'erosió. La segona etapa és 

processament de mostres i mesures de traçadors. Es aquesta etapa, normalment es tracten les mostres amb la finalitat de 

resoldre alguns aspectes que poden influir en la capacitat de conservació dels traçadors (per exemple, el tamisat de les 

mostres a la mateixa mida de partícula per evitar diferències significatives en la superfície específica de les partícules). 

A la tercera etapa s’analitza mitjançant tècniques estadístiques o experiments de camp i/o laboratori, la precisió dels 

traçadors seleccionats, centrant-se principalment en el seu comportament conservador i capacitat de discriminació entre 

categories de fonts d’origen. Finalment, la quarta etapa és la determinació de l’origen del sediment. Les estimacions 

quantitatives de les contribucions relatives de cada font a les mostres de sediments s'avaluen matemàticament utilitzant 

models de desmescla “unmixing models” lineals o bayesians; no obstant això, per a l’optimització de la tècnica es 

continua a dia d’avui explorant amb altres mètodes. 

 

APLICACIÓ DE LA TÈCNICA SEDIMENT FINGERPRINTING A LES ILLES BALEARS 

 

L’aplicació científica de la tècnica a les Illes Balears s’ha desenvolupat en cinc articles científics publicats (Estrany 

et al., 2012, 2016; García-Comendador et al., 2017, 2020, 2021), dues tesis doctorals (Estrany, 2009; 

García‐Comendador, 2021) i set comunicacions a congressos. Les publicacions en revistes no només se centren en els 

processos purament geomorfològics, si no que també aposten per la inclusió de traçadors novells, introducció de noves 

tècniques estadístiques per a la determinació de l’origen del sediment (per exemple, End Member Mixing Analysis), la 

combinació de la tècnica de sediment fingerprinting amb altres metodologies (per exemple, índexs de connectivitat 

sedimentària i monitoratge continu d’aigua i sediment) i la simplificació dels procediments tant estadístics com de 

reducció de costos i, així, fomentar la seva aplicabilitat als plans de gestió integrats de conques de drenatge. Destaca la 

rellevància de la investigació centrada en conques de drenatge afectades per incendis forestals (tres dels cinc articles 

publicats), explorant-se per primera vegada aquesta qüestió en conques mediterrànies a Estrany et al. (2016), una 

temàtica poc tractada a nivell internacional i una de les línies de recerca claus segons les darreres reviews publicades per 

experts en la matèria (Collins et al., 2020).  

 

Àrees d’estudi 

El estudis se centren a diverses conques de drenatge de l’illa de Mallorca (Fig. 1.). Aquestes són (i) es Fangar (3.4 

km2), conca agroforestal situada al nord de Mallorca, dins el municipi de Campanet; (ii) sa Font de la Vila (4.8 km2) 

ubicada a l’oest de l’illa i afectada per incendis forestals ocorreguts al 1994 i al 2013, dins el municipi d’Andratx; (iii) 

sa Coma Freda, subconca de sa Font de la Vila (2.3 km2); i, finalment, tres subconques del torrent de Na Borges, (iv) 

Can Revull (1.03 km2) agrícola, (v) sa Talaieta (9.8 km2), afectada per un incendi forestal a l’any 2011; i (vi) es 

Cabanells (5.9 km2), de caràcter agroforestal. 
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FIGURA 1. Ubicació de les conques de drenatge estudiades a Mallorca. 

 

Propietats del sòl utilitzades com a traçadors i categorització de fonts de sediment 

Les propietats dels sòls i sediments utilitzades se centren principalment en radionúclids (137Cs i 210Pbex, 100% de les 

publicacions, Taula 1), traçadors basats en índexs colorimètrics (CIE xyY, RGB, Munsell HVC, Cie XYZ, CIE LAB, 

CIE LUB, CIE LHC i decorrelated RGB), a més dels paràmetres redness index i les coordenades cromàtiques de 

Helmoltz, presents al 40% i, finalment, elements geoquímics (20% de les publicacions). En aquest sentit, 137Cs i 210Pbex, 

són dos traçadors ben testejats en diferents ecosistemes, valuosos per la seva capacitat de discriminació entre fonts 

superficials i subsuperficials, donant, d’aquesta manera, una idea sobre la naturalesa dels processos erosius; és a dir, 

erosió laminar vs. erosió concentrada. Per altra banda, el color, calculat a partir d’espectrometria de reflectància difusa, 

està guanyant rellevància per la seva rapidesa de mesura i eficàcia en mostres de poc volum. Destaca l’article publicat 

per García-Comendador et al. (2020), en el qual s’explora per primera vegada la utilització del color en una conca 

afectada per incendis forestals, amb la finalitat de determinar si els processos erosius de les zones afectades pel foc eren 

de major magnitud de les no afectades. A més, en aquest mateix article, es realitzà una correlació dels paràmetres 

colorimètrics mesurats amb un espectròmetre de laboratori i un escàner d’oficina, obtenint-se correlacions de p >0.01. 

Aquest fet simplifica en termes de temps i pressupost l’aplicació d’aquesta tècnica. La categorització de les fonts de 

sediment es va centrar principalment a discriminar fonts superficials i subsuperficials (100% dels articles), zones 

cremades i no cremades (60%), mentre que discriminació entre els diferents usos del sòl i fonts subsuperficials només a 

un article (20%). 

Conca Àrea Cremada Traçadors Categorització fonts Model Font dominant Referència 

Sa Talaieta 9,8 km2 Sí 137Cs, 210Pbex 

Superficial* - superficial - 

subsuperficial Lineal Superficial*  

Estrany et al. 

(2016) 

Es 

Cabanells 5,9 km2 No 137Cs, 210Pbex Superficial - subsuperficial Lineal Superficial 

Estrany et al. 

(2016) 

Revull 1 km2  

137Cs, 
210Pbex, 

Geoquímica Superficial - subsuperficial Lineal 

Superficial - 

Subsuperfical 

Estrany et al. 

(2012) 

Sa Coma 

Freda 2,3 km2 Sí 137Cs, 210Pbex 

Superficial* - superficial -

subsuperficial* - 

subsuperficial Lineal Superficial*  

García-

Comendador et 

al. (2017) 

Sa Font de 

la Vila  4,8 km2 Sí 

Color, 137Cs, 
210Pbex 

Superficial* - superficial - 

subsuperficial Bayesià Superficial*  

García-

Comendador et 

al. (2020) 

Es Fangar 3,4 km2 No 

Color, 137Cs, 
210Pbex Usos del sòl - superficial 

Bayesià - 

lineal Cultius 

García-

Comendador et 

al. (2021) 

TAULA I. Conques de drenatge així com, traçadors, categories de fonts, tipus de sediment traçat, model estadístic, i fonts de sediment dominants als 
estudis d’origen del sediment realitzats a les Illes Balears. * Afectat pel foc. 
 

Estadístics 

En el 100% de les publicacions s’ha seguit un esquema clàssic de selecció de traçadors (range test, Kruskall-Wallis 

test), incloent-se en les darreres publicacions (García-Comendador et al., 2020, 2021) tests més complexos relacionats 
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amb la conservació de les propietats i additivitat lineal dels traçadors. En relació als models de desmescla (Taula 1), 

s’han utilitzat models estadístics lineals a quatre dels cinc articles publicats, i bayesians a dos. 

 

Resultats: principals fonts de sediment 

A la Conca des Fangar les aportacions de camps de cultius van dominar durant tot el període d'estudi (2013-2018) 

sense canvis substancials. A sa Font de la Vila (2013-2015), els resultats van mostrar una disminució gradual de les 

aportacions de fonts afectades per incendis forestals al llarg del temps, coincidint amb la primera crescuda post-incendi 

estudiada a Sa Coma Freda (2013), on els resultats indicaven un predomini de les fonts cremades superficials. Per altra 

banda, a Can Revull (2004-2006) foren ca. 50-50% entre superficials i subsuperficials, i a sa Talaieta (2005-2012) les 

aportacions de zones cremades foren poc significatives, dominant les de sòl superficial en coincidència amb la conca 

des Cabanells (2005-2012).  

 

CONCLUSIONS 

 

La tècnica sediment fingerprinting, té una gran rellevància en matèria d’estudis d’origen de sediment arreu del món. 

Aquesta tècnica està implantada a la comunitat científica balear, com demostra la continuïtat en les publicacions al 

respecte, totes de caràcter internacional i de rellevància. Destaquen les publicacions relacionades amb conques 

afectades per incendis forestals, essent pioners en l’àmbit mediterrani, un tema d’interès global degut a les actuals 

prediccions climàtiques. D’altra banda les darreres publicacions fan èmfasi en l’optimització, simplificació estadística i 

reducció de costos per a la seva implementació, cercant la transferència directa a la societat com a eina d’aplicació 

comú pels gestors i tècnics mediambientals.  
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Abstract: The MEDhyCON-3 project pretends to substantially advance the understanding of ecogeomorphic processes 

in Mediterranean catchments under global change impacts, upscaling hillslope observations to catchments by 

combining long-term field data and numerical models at various scales to detect degradation thresholds as an effective 

tool for proactive and smart catchment action plans. Research is focused in Sa Font de la Vila catchment (5 km2, 

Andratx), characterized by the natural revegetation of traditional agricultural land and the affection of two wildfires in 

1994 and 2013. The former MEDhyCON and MEDhyCON-2 projects investigated hydrosedimentary and vegetation 

patterns in the same catchment, so the current project will be clearly benefited of the already collected data and 

instrumentation. MEDhyCON-3 will combine field-based, artificial intelligence, remote-sense and modelling 

techniques, being a multidisciplinary research project going beyond the current knowledge on hydrology, 

geomorphology and ecology.  

Key words: ecogeomorphology, fallout radionuclides, sediment transport, eddy covariance, global change 

 

Resum: El projecte MEDhyCON-3 pretén avançar substancialment en la comprensió dels processos ecogeomòrfics a 

conques mediterrànies sota impactes del canvi global, ampliant les observacions d’escala vessant a escala conca 

mitjançant la combinació de dades de camp i models numèrics per a detectar els llindars de degradació i emprar-los 

com a eina per a la correcta gestió de les conques. La investigació es centra a la conca de Sa Font de la Vila (5 km2, 

Andratx), caracteritzada per la revegetació natural de terrenys agrícoles i l’afecció recurrent d’incendis forestals. Els 

anteriors projectes MEDhyCON i MEDhyCON-2 investigaren els patrons hidrosedimentaris i de vegetació a la mateixa 

conca, per la qual cosa el projecte actual es beneficiarà de les dades i instrumentació d’aquests projectes previs. 

MEDhyCON-3 combinarà tècniques de camp, intel·ligència artificial, teledetecció i modelització, sent un projecte 

d’investigació multidisciplinar que ampliarà els coneixements sobre hidrologia, geomorfologia i ecologia.  

Paraules clau: ecogeomorfologia, radio-isòtops, transport de sediment, eddy covariance, canvi global 

 

1. INTRODUCTION 

 

The Mediterranean region is experiencing major changes in both land use and climate conditions with important 

potential effects for landscape integrity, ecogeomorphological functioning and socioeconomic activities. In the recent 

decades, abandonment of traditional agricultural practices and successive natural revegetation processes have affected 

important mountainous and hilly areas of the Mediterranean region, while agriculture transformation and urbanization 

have taken place in lowland and coastal areas. In addition, Mediterranean catchments are currently subjected to 

significant threats from increasing temperature and variability in both seasonal and inter-annual patterns of rainfall, 

resulting in longer droughts, intensified frequency of erosive events and increased number of wildfires. Under this 

context, scaling and connectivity are crucial concepts for understanding and modelling ecogeomorphic processes from 

soil pedons to plots, from plots to hillslopes and from to hillslopes to catchments (Sidle et al., 2017). Connectivity has 

emerged in the last decade at the boundary of the hydrological, geomorphological and ecological disciplines as a 

synthetic theoretical concept for understanding the spatiotemporal organization of water and sediment fluxes, and their 

cross-scale interactions with vegetation dynamics (Wainwright et al., 2011). Nested studies conducted at different 

scales coupled with long-term catchment monitoring provide the necessary information to upscale plot and hillslope 

observations to catchments. In this way, field data are essential to parameterize numerical models at various scales, as 

well as to test and calibrate model accuracy.  
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In this non-stationary global change context, if the pressure of natural and/or human induced stressors (e.g., 

wildfires, severe droughts and other natural or human-induced perturbations) exceeds the resilience of a landscape, 

largely irreversible variations may take place in ecogeomorphological processes, including runoff and erosion, land 

degradation, surface flux redistribution, and vegetation dynamics (Saco and Moreno-De Las Heras, 2013). Little is still 

known on the specific locations and timing of ecogeomorphic feedbacks within Mediterranean landscapes, which is 

important in terms of identifying locations most susceptible to degradation. These are locations where management 

approaches -such as modifying the structural or functional connectivity of the landscape could be targeted most 

effectively (Turnbull and Wainwright, 2019). 

 

The complex and combined variability of ecogeomorphic fluxes at both short and long-time scales imply that 

multivariate dependencies must be quantified to understand how disturbances can cause changes in heat flux 

partitioning, ecosystem water use, and net carbon fluxes along elevation and climate gradients. In the last two decades, 

eddy covariance flux tower measurements have proven to be valuable datasets to characterize states and fluxes and 

identify feedbacks and thresholds between processes. To estimate energy flows locally, at plot and hillslope scales, 

initiatives such as FLUXNET (http://fluxnet.ornl.gov/) provide eddy covariance measures in discrete locations in 

different ecosystems across Europe, and globally. Unfortunately, there are few measurement sites in Spain and even 

fewer in island regions, which make the existing network of instruments insufficient to capture relevant details of 

climate and landscape change. 

 

Due to the direct plant-soil interaction and highlighting the important role of vegetation in landscapes, a soil quality 

assessment is crucial to determine the soil status for recognizing those landscape locations connected by transfer of 

materials or energy, as an emergent conceptual model for disentangling the ecogeomorphic connectivity in drylands. In 

this way, the assessment of soil microbial communities’ composition and other soil parameters can reveal the microbia-

environment interactions, and explain how these communities respond to natural or human induced perturbations in the 

global change context. 
 

Remote sensing is a useful tool for vegetation assessment that can facilitate catchment-scale monitoring of 

landscape functionality. Long-term trends of satellite-derived photosynthetic-active vegetation indices (VIs) such as the 

normalized difference vegetation index (NDVI), the modified soil adjusted vegetation index (MSAVI), or the enhanced 

vegetation index (EVI) are routinely available from medium- to coarse-resolution platforms (e.g., MODIS, NOAA-

AVHRR, Landsat TM/ETM/LDCM) and provide important information on the temporal variations of vegetation 

biomass and productivity. 

 

2. STUDY AREA 

 

In order to assess the impacts of global change in the ecology and hydrology of Mediterranean environments, Sa 

Font de la Vila River catchment (5 km2) was selected. Located in the south-western part of the World Heritage Site 

Serra de Tramuntana (Fig. 1a, b), it is a paradigmatic case of cultural Mediterranean landscape with important 

interactions between natural dynamics and ancient human activities. It is characterized by the natural revegetation of 

former agricultural land and the effects of two large wildfires in 1994 and 2013. The lithology is mainly composed by 

Keuper clays and marls in the lower valleys with gentle slopes (<10%). Meanwhile, Rhaetian dolomites and Lias 

limestones predominate in the upper parts of the basin with steeper slopes. Agricultural terraces occupy 37% of the area 

with a total length of 147 km of dry-stone walls.  

 

In September 2013, just after the wildfire, a programme of continuous water and sediment yield measurements was 

implemented at two nested hydrometric stations (Fig 1c, d). Afterwards, in 2019, a third hydrometric station was built 

in a small headwater catchment together with a geometeorological station in the upper part of this same headwater 

catchment (Fig. 1e). In addition, an eddy covariance tower was installed in 2020 at the same location as the 

geometeorological station. 

http://fluxnet.ornl.gov/
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FIGURE 1. (a) Location of Mallorca Island in the Western Mediterranean Sea basin. (b) Map showing elevations of Mallorca Island and Sa Font de 
la Vila catchment. Catchment boundaries and hydrometric stations of (c) Sa Font de la Vila catchment, (d) Sa Murtera subcatchment and (e) So na 

Vidala microcatchment. 

 

3. EXPERIMENTAL DESIGN 

 

The existing research structure provides the key value of the project, because is currently available. Therefore, to 

investigate ecogeomorphic processes in Mediterranean catchments under global change impacts, the methods are 

presented in relation to each objective, as follows. 

 

3.1. Data integration and processing 

A data integration on spatial patterns of soil moisture, sediment connectivity, vegetation and their interactions at 

different spatiotemporal scales for analysing ecogeomorphological processes will be developed. One-point field 

sensors, thermal cameras for multi-point soil-moisture distribution, and satellites for large scale distribution will be used 

for the acquisition of high-resolution thermal data and hyperspectral imagery at multiple spatiotemporal scales. The 

correlation between the different scale measurements will be established and a new methodology of soil moisture 

calibration process will be defined to tune the satellite imagery obtained from different available platforms including 

Landsat 8, Sentinel, MODIS and EyeBird. 

 

3.2. Soil quality assessment 

Particular attention will be addressed to the soil quality resilience to different levels of water availability at mid and 

long-term after a wildfire and to identifying the most susceptible sites to soil degradation. Previous works carried out by 

MEDhyCON (see Calsamiglia et al., 2017, Lucas-Borja et al., 2018) observed the influence of terracing and wildfires 

on soil quality. Soil quality resilience will be assessed through the determination of different soil physicochemical and 

microbiological properties, soil enzyme activities and soil microbial communities’ composition and diversity. 

 

3.3. Surface energy fluxes at hillslope scale 

Surface energy fluxes at the hillslope scale will be automated and periodically sampled through an IRGASON CO2 

and H2O open-path gas analyser and 3-D sonic anemometer placed in the headwaters of So na Vidala microcatchment. 

Surface energy fluxes data will provide multivariate spatial and temporal information on energy balances at the 

hillslope scale. 
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3.4. Ecogeomorphic modelling 

Several land-use, vegetation and climate change scenarios will be elaborated from all the existing and available 

climatological, meteorological and cartographical data for the Sa Font de la Vila catchment. Specifically, the current 

scenario and scenarios for the next 10, 20 and 50 years under different intensity of change. 

 

The hydro-sedimentological response and vegetation patterns of the catchment to contemporary conditions and the 

different global change scenarios will be modelled to determine whether the structural and functional connectivity could 

be affected. The ecogeomorphic modelling will be undertaken using a coupled erosion-vegetation growth model which 

builds upon the time-continuous version of the runoff-erosion model MAHLERAN (Model for Assessing Hillslope to 

Landscape Erosion, Runoff And Nutrient fluxes) (Wainwright et al., 2008) and incorporates a vegetation-growth model 

(Tietjen et al., 2010). Outputs from the ecogeomorphic modelling will be used to determine the relationship between 

structural and functional connectivity within this system at the intra- and inter-annual timescales (Turnbull et al. 2019) 

and will feed into the application of graph theory measures to explore the importance of particular locations within the 

landscape on controlling structural and functional connectivity. 

 

4. PROSPECTIVE 

 

The MEDhyCON-3 project pretends to substantially advance our understanding on ecogeomorphic processes in 

Mediterranean catchments under global change impacts in order to detect degradation thresholds as an effective tool for 

proactive and smart catchment action plans. The development of fast, reliable and low-cost methods for the detection of 

land degradation thresholds through ecogeomorphic modelling at a range of spatial and temporal scales in catchments 

under contrasting environments remains as one of the main challenges of fluvial geomorphology. In this project we 

raise an innovative hypothesis to advance the statu quo of the ecogeomorphic connectivity paradigm. In recent years, 

the high spectral and spatial resolution imagery has led remote-sensing as a promising technique for the evaluation and 

understanding of the hydrological and geomorphological dynamics. The association of remote and ground-based 

sensing through the most-up-to-date instrumentation in the MEDhyCON study areas is crucial for disentangling the 

significant variability in both space and time and detecting the land degradation thresholds. 
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Resum: Un dels canvis notables que està provocant l’emergència climàtica és l’increment substancial en freqüència i 

magnitud dels desastres naturals. En aquest context, és necessària la intervenció científico-tècnica per tal de prevenir i 

minimitzar danys. Concretament, a les Illes Balears les avingudes torrencials -torrentades- són uns del desastre naturals 

de major impacte que cal reduir combinant polítiques territorials i l’ús de la tecnologia. Aquesta comunicació presenta 

el desplegament d’una xarxa d’estacions amb capacitat de donar avisos als serveis d’emergències enfront d’una 

torrentada. Per aquesta comesa, no només es treballarà amb dades al nigul, sinó que es pretenen desenvolupar sistemes 

intel·ligents in situ (Edge Computing), capaços d’obtenir, analitzar i entendre la dada per tal de poder augmentar el 

temps de reacció front una emergència. 

Paraules clau: Edge Computing, avingudes torrencials, predicció de sèries temporals, aprenentatge automàtic, Internet 

de les coses. 

 

Abstract: Nowadays, the climate emergency is increasing natural disasters, being necessary a scientific and technical 

action to reduce the damage they cause. Specifically, in the Balearic Islands flash floods are the most significant 

natural hazard, which can be reduced combining territorial planning and technology. This communication presents the 

deployment of a system of early warnings against flash floods providing information to the emergency systems. The 

objective is focused to make available two communication protocols to the hydro-meteorological stations, LoRaWAN 

and NB-IoT. This issue is not only based on data processing into the cloud, but also in the stations, where Edge 

Computing will be useful to the responsiveness through intelligence. 

Key words: Edge Computing, Flash Floods, Time Series Forecasting, Machine Learning, Internet of Things. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

A les darreres dècades, els desastres naturals han causat greus pèrdues tant humanes, materials com processos de 

degradació dels sistemes terrestres. En conseqüència, és imperatiu actuar de manera urgent per tal de reduir els danys 

que aquests causen. A més, tenint en compte que vivim en l’era de la tecnologia, on grans quantitats de dades són 

recollides, analitzades i enviades de manera massiva; la recerca científica mitjançant el seu ús és un repte que alhora ha 

de permetre fer front a aquesta problemàtica, sempre combinadament amb polítiques territorials i de creació de cultura 

del risc. 

 

Considerant que les inundacions provocades per avingudes torrencials suposen el major  risc natural al territori de 

les Illes Balears, cal parar atenció en el desenvolupament tecnològic en l’estudi d’aquests riscos. En aquest context, el 

grup de recerca MEDhyCON (http://medhycon.uib.cat) ha desplegat durant els darrers vint anys una xarxa hidro-

meteorològica d’estacions a les conques més representatives hidrològicament parlant i amb més risc d’inundació de les 

Illes Balears (Fig. 1). Per tant, aprofitant aquesta estructura d’estacions i considerant que diferents estudis emfatitzen 

que l’ús de models d’Intel·ligència Artificial (AI) respecte a altres mètodes tradicionals de simulació de sistemes 

complexos com els terrestres, poden oferir millors resultats sempre i quan es disposi d’un volum de dades històriques 

representatiu del fenomen a estudiar (Ibrahim et al., 2022). Juntament, amb la capacitat actual de comunicació de dades 

en llargues distàncies amb protocols de comunicació cel·lular o els protocols Low Power Wide Area Network (LPWAN) 

enfocats a la transmissió de dades de l’Internet de les Coses, (IoT). Podem combinar-los i aplicar diferents models d’AI 

per entendre, interpretar i classificar dades en situacions remotes i així oferir un sistema en temps real i automàtic 

d’alarmes, així com de monitoratge de les diferents conques de les illes Balears. A tall d’exemple, Nevo et al. (2022) 

apliquen diferents models d’AI per ala predicció primerenca d’inundacions 
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FIGURA 1. Ubicació de les estacions de Inunsab a les Illes Balears. Font: Google Maps. 

 

En l’inici d’aquest projecte, les estacions MEDhyCON no eren capaces de fer aquests càlculs i transmetre les dades. 

Per tant, el primer pas ha estat actualitzar-les dotant-les d’un sistema de comunicacions IoT LPWAN, així com 

incrementar la seva autonomia energètica amb l’objectiu de passar de simplement recollir dades, a ser capaços per si 

mateixes d’entendre-les, transmetre-les i poder generar alertes en casos de necessitat, afavorint així el temps de reacció 

enfront d’una emergència. La figura 2 il·lustra les quatre etapes que envolten la gestió d’una emergència, sent la fase de 

reducció de riscos el focus del projecte. En aquest context, s’estan explorant els beneficis del processat i monitoratge de 

les dades en temps real. Alguns exemples de xarxes que ja estan implementant aquests protocols són les proposades pel 

govern de Regne Unit, on informen la població de l’estat dels seus rius (https://www.gov.uk/), o la proposta del govern 

Australià per controlar tant pluges com l’estat dels seus rius a la costa nord (https://www.australia.gov.au/). 

 

 
FIGURA 2. Cicle de gestió d’emergències que il·lustra les diferents fases abans i després d’una catàstrofe. 

 

 

MÈTODES 

 

El desenvolupament i desplegament del projecte es divideix en tres seccions: (a) recollida i processament de dades, 

(b) comunicació de dades, i (c) Edge Computing, és a dir, l’anàlisi de les dades en la pròpia estació. 

 

(a) Recollida i processament de dades 

Lectura de dades amb els diferents sensors i emmagatzematge en el data logger. Es defineixen dos tipus d’estacions: 

(i) les meteorològiques on s’instal·la un pluviòmetre, un sensor d’humitat del sòl i un sensor de temperatura de l’aire; i 

(ii)  les hidrològiques, on l’objectiu és conèixer el nivell de làmina d’aigua del curs fluvial mitjançant un sensor de 

pressió. 

 

La capacitat de mesura per part dels data loggers es pot dur a terme en períodes de temps molt reduïts; i.e., cada deu 

segons. En contraposició, això equival a una necessitat de major capacitat d’emmagatzematge, de majors consums 

https://www.australia.gov.au/
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energètics i d’una major ocupació de l’amplada de banda en les telecomunicacions. Per tant, l’estratègia a seguir és ja 

fer un primer processat in situ unificant valors mitjançant l’estadística, com són mitjanes, màxims, mínims o desviació 

estàndard. Aquests processos redueixen la quantitat de dades a treballar, sense perdre pràcticament precisió. 

 

(b) Comunicació de dades 

Amb el preprocessament de les dades a l’estació, cal posteriorment comunicar-los als servidors perquè aquestes 

siguin emmagatzemades i processades. En aquest cas, els protocols seleccionats per a transmetre les dades als servidors 

són les opcions LPWAN, LoRaWAN i NarrowBand-IoT (NB-IoT). El principal motiu d’aquesta elecció és la 

transmissió a llarga distància d’un baix volum de dades; o sigui, just el principal objectiu d’aquests tipus de protocols en 

comparació amb altres de llarga distància com són les xarxes cel·lulars 3G/4G/5G. 

• LoRaWAN: A les Illes Balears, aquest protocol té un factor addicional, a més de ser xarxes de llarg abast 

IoT, els seus repetidors estan desplegats en antenes d’alta disponibilitat. Això és molt interessant per les 

característiques del projecte, ja que el risc que les telecomunicacions caiguin durant una tempesta és alt i és 

precisament el moment on la recepció de la dada és vital. 

• NB-IoT: Mentre que LoRaWAN és un protocol obert, NB-IoT és un protocol privat oferit per les grans 

operadores telefòniques. Aquest té com a punt a favor, el gran abast d’antenes ja desplegades ja que fan 

servir les mateixes antenes de telefonia amb el protocol Long Term Evolution (LTE). A més, per les seves 

característiques té un gran abast de cobertura essent, per tant, una bona eina per combinar-la amb el primer 

protocol. 

  

A causa de la rapidesa en què pot créixer el nivell de làmina d’aigua a un curs fluvial, aquesta acció de duplicitat en 

la recepció de les dades als servidors, és vital dur-la a terme per tal de tenir el màxim control possible dels torrents i 

conèixer en tot moment el seu estat. La figura 3 mostra un exemple de com es visualitzaren les crescudes dels torrents 

de Canyamel i Ca n’Amer, situats als municipis d’Artà i St. Llorenç des Cardassar respectivament, així com l’evolució 

de les pluges, temperatura de l’aire i la saturació del sòl a l’estació d’Infern, situada a la capçalera del torrent de Ca 

n’Amer, St. Llorenç des Cardassar. 

 

 
FIGURA 3. Plataforma de control de les dades en temps real. Esdeveniment del dia 07/10/2022 als torrents de Canyamel i Ca n’Amer. 

 

(c) Edge Computing 

La comunicació de dades explicada a l’apartat anterior permet realitzar tasques al nigul. Això ja s’ha establert com 

una bona pràctica de gestió de dades, ja que el nigul generalment té un bon rendiment computacional. L’objectiu 

d’aquest projecte és realitzar part del processament de les dades in situ, també conegut com a Edge Computing (EC).   

 

El fet de dur part de les tasques a la mateixa estació, principalment permet estalviar temps de reacció a causa de 

l’eliminació d’intermediaris i també evita la propagació d’errors. A més, el fet que les dades no surtin del mateix 

processador, proporciona major seguretat i privacitat. I és que en el cas de les avingudes torrencials, guanyar temps és 



 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          161 

 

un factor crític. Un exemple de la necessitat d’una xarxa com aquesta, va ser la catastròfica torrentada ocorreguda a 

Sant Llorenç des Cardassar el dia 9 d’octubre de 2018 a l’illa de Mallorca, on el nivell de làmina d’aigua es va 

multiplicar gairebé per quatre en només 15 minuts (Estrany et al., 2018). En altres paraules, guanyar temps equival a 

poder avisar abans als serveis d’emergència i que aquests puguin començar a actuar per a salvar vides. 

 

Per tant, aplicar EC a la xarxa pot aportar els següents beneficis, 

• Comprendre la situació actual de l’estació: la comprensió de la situació hidro-meteorològica de l’estació és 

un factor clau. Això significa entendre si s’ha de generar una alerta o si no hi ha risc. 

• Predicció a curt termini de la situació: si s’entén la situació climàtica actual, podem tractar d’entendre el 

que pot ocórrer, és a dir, d’anticipar-se i iniciar una alerta primerenca. 

• Calibratge dels sensors per a evitar la propagació d’errors: comprendre les dades equival a saber si la 

mesura és vàlida o no. Això evita les falses alarmes i augmenta la fiabilitat de l’estació. 

 

Cal remarcar, que el fet d’aplicar EC a les estacions no implica deixar de fer servir el nigul. És precisament la 

combinació d’ambdues tecnologies on augmenta el potencial d’èxit de la xarxa. 

 

DISCUSSIÓ I PROSPECTIVA 

 

L’actualització realitzada en la primera part del projecte de les estacions existents els hi ha proporcionat major 

capacitat energètica així com la instal·lació del protocol de comunicacions LoRaWAN. A més, actualment s’estan 

instal·lant noves estacions en la seva majoria situades a les capçaleres de les conques més perilloses, així com en fase de 

proves la utilització del protocol NB-IoT per tal de generar aquesta duplicitat en la transmissió de dades. L’objectiu a 

curt termini és dotar d’aquesta intel·ligència a les estacions i començar a realitzar alguns dels càlculs a la mateixa 

estació de manera que no estigui centralitzat al nigul. En aquest punt, és necessari parametritzar els consums d’energia, 

així com reconèixer quines accions cal dur a terme a l’estació, sempre centrant-se en el fet que l’estació sigui 

energèticament sostenible, podent funcionar dies sense haver de carregar les bateries amb les plaques solars. 

El dispositiu principal per a dur a terme el càlcul no ha estat encara seleccionat. Les dues opcions més probables 

són, introduir una Raspberry Pi i -si és necessari- afegir un accelerador d’IA com a Coral USB. O bé utilitzar una placa 

acceleradora d‘IA com la Nvidia Jetson. Cada opció dependrà dels requisits dels serveis d’emergència i de les 

limitacions energètiques. 
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Resum: Els torrents de Son Sales i de Son Muntaner – Son Frau Vell, són dos aparells fluvio-torrencials afectats per 

processos de neotectònica que aboquen les seves aigües al torrent de Coanegra, un dels grans tributaris del torrent Gros, 

a la vessant hidrogràfica de Palma. Es presenta el seu estudi morfomètric, de paràmetres de forma i relleu de conca, com 

de la xarxa de canals, estretament relacionats amb la capacitat de generar episodis d’avinguda extrems. Per afegitó, 

s’analitza succintament l’evolució dels usos del sòl entre 1956 i 2018.  

Paraules clau: morfometria fluvial, neotectònica, usos del sòl. 

 

Abstract: The Son Sales and Son Muntaner – Son Frau Vell Creeks are two fluvial systems under neotectonics 

processes debouching to the Coanegra River, one of the major tributaries of the Gros River, within the Palma basin. 

This communication presents a morphometric study of these creeks, analysing those parameters related with the shape 

and relief of the catchments, as well as those related with the channel network, directly conditioning the generation of 

extreme flash-floods. The results illustrate a high torrentiality of the drainage network in both catchments due to their 

incision on the alluvial materials, adding that the downstream part has been affected by an intense urbanization 

occupying those streams with the highest torrentiality. 

Key words: fluvial morphometry, neotectonics, land uses. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La hidrologia de les conques de drenatge mediterrànies està fortament influenciada per la distribució estacional de la 

precipitació, la geologia, el tipus i extensió de la vegetació així com per les modificacions antròpiques (Rose et al., 

1999). Aquestes característiques han propiciat la conversió a règims hidrològics efímers que actualment es caracteritzen 

per avingudes torrencials i processos d'erosió/sedimentació variables (Woodward, 2009). Per tant, aquests processos 

hidrològics a les conques de drenatge modelen la geomorfologia dels seus vessants així com les dimensions i formes 

dels canals fluvials. Tanmateix, aquestes geoformes són sempre resultat de la interdependència entre processos 

endògens -p.ex., tectònica- i exògens -des dels moviments en massa a les capçaleres de les conques a les formes 

erosives i deposicionals aigües avall o la meteorització/carstificació-. En aquest context, la morfometria d’aquestes 

xarxes fluvials permet descriure la geografia física de les conques i comprendre les influències geomòrfiques subjacents 

implicades en l'evolució del paisatge. Aquests paràmetres morfomètrics proporcionen una descripció essencial de les 

característiques físiques i topogràfiques dels cursos fluvials com a simple diagnòstic de la sensibilitat natural de les 

conques de drenatge (Haines et al., 2006). Un dels paràmetres bàsics en aquests sistemes fluvials mediterranis és el 

potencial de torrencialitat, el qual ve determinat pels seus trets físics i la seva organització en el territori, tant de la 

conca de drenatge com de la pròpia xarxa. Aquests determinaran, juntament amb la naturalesa litològica, l’ocupació i 

els paràmetres físics del sòl, el grau d’antropització de la conca i els trets de l’episodi de precipitació (quantitat i temps), 

la magnitud i la naturalesa de la revinguda esperable. 

 

En aquesta comunicació, s’estudia la morfometria fluvial dels torrents de Son Sales i de Son Muntaner–Son Frau 

Vell, amb capçalera a la part meridional de la Serra de Tramuntana, on drenen aproximadament el 50% de sa Comuna 

de Bunyola. El curs mitjà d’aquests aparells recorren transversalment el peudemont de l’extrem més occidental des 

Raiguer de la serra de Tramuntana, on finalment aboquen les seves aigües a la vessant hidrogràfica de Palma, no abans 

constituint-se en tributaris del torrent de Coanegra en un punt molt proper de la seva confluència amb el torrent Gros. Es 

tracta de dos aparells fluvio-torrencials paradigmàtics de l’evolució tectònica recent al llarg del Quaternari així com dels 

usos del sòl en els darrers 50 anys. En aquesta comunicació s’analitzen per a cada xarxa els paràmetres morfomètrics 

relacionats amb la forma de la conca i d’altres relacionats amb la xarxa de drenatge, l’evolució diacrònica de les 

superfícies d’ocupació del sòl i la distribució percentual de les diferents litologies que afloren per tal de reconèixer 

l’efecte combinat de factors endògens, exògens i antròpics en la dinàmica fluviotorrencial. 
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LA GEOGRAFIA DELS TORRENTS DE SON SALES I DE SON MUNTANER-SON FRAU VELL 

 

La vessant hidrogràfica de Palma (533 km2) és una depressió semicircular oberta al mar (al sud) al llarg d’una franja 

litoral de 33 km i delimitada per la serra de Tramuntana (al nord i l’oest) i els relleus tabulars miocènics (a l’est) de la 

Marina de Llucmajor (Fig. 1A, B).  

 

 
 

FIGURA 1. (A) Localització de la vessant hidrogràfica de Palma a l’illa de Mallorca; (B) Vessant hidrogràfica de Palma amb la xarxa fluvial i 

localització de les conques estudiades. Conques dels torrents de Son Sales i Son Muntaner-Son Frau Vell: (C) Model digital d’elevacions i xarxa 

fluvial jerarquitzada aplicant el mètode Strahler; (D) Litologia. Finalment, usos del sòl simplificats de 1956 (E) i 2018 (F) amb taula comparativa. 
 

Dins aquest rerefons geològic i geomorfològic, on es descriuen cinc unitats de relleu (vid Petrus et al., 2018), el 

sistema fluvial més important és el torrent Gros, la conca del qual abasta 206 km2; un 39% de la vessant esmentada. Es 

composa per quatre torrents tributaris principals (d’oest a est): de Sant Pere, de s’Estret de Valldemossa, de Bunyola i 

de Coanegra. Aquesta comunicació se centra en el torrent de Coanegra el qual es troba afectat per neotectònica recent 

quqternària, com a conseqüència de la formació i aixecament de l’estructura de l’Antiforme de Marratxí (Servera-

Nicolau i Gelabert, 2022). Específicament, dos dels seus tributaris principals, els torrents de Son Sales (21,9 km2) i de 

Son Muntaner-Son Frau Vell (15,4 km2), a l’igual que la majoria de xarxes fluvio-torrencials que tenen capçalera a la 

serra de Tramuntana, presenten remarcats gradients topogràfics que són salvats amb un recorregut relativament curt dels 

seus canals principals (Fig.1C). Tot plegat, aquests trets infereixen en aquests cursos un marcat caràcter torrencial quan 

flueixen cabals generats per episodis importants de precipitacions. Endemés, els dos torrents presenten una sèrie de trets 

geomorfològics anòmals, si es comparen amb d’altres des Raiguer ja que estructuren una densa trama de canals molt 

ben jerarquitzada, amb una clara incisió sobre els ventalls al·luvials quaternaris. La deformació neotectònica abans 
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explicada, la qual ha provocat un aixecament d’aquests dipòsits, ha conferit alhora un major gradient clinomètric en 

aquests dipòsits al·luvials permetent el major desenvolupament i incisió de la xarxa de drenatge. Per tant, es diferencien 

geomorfològicament dues unitats de relleu (Fig. 1D): (a) estructural, els relleus de la serra de Tramuntana, ocupant un 

31% de les conques sobre materials triàsics i juràssics; i (b) al·luvial, un 69% de l’àrea d’estudi, en una depressió 

quaternària subsident reblida per materials al·luvials relativament plana que, ocupant la part baixa, es veu afectada per 

processos de compressió i aixecament neotectònics. 

 

ANÀLISI MORFOMÈTRICA I EVOLUCIÓ DIACRÒNICA (1956-2018) DELS USOS DEL SÒL 

S’ha realitzat l’anàlisi morfomètrica dels torrents de Son Sales i Son Muntaner-Son Frau Vell (Taula I) a partir de la 

configuració de la xarxa de drenatge amb sistemes d’informació geogràfica. Concretament, del vol LiDAR de 2019 del 

Plan Nacional de Ortofotografía Áerea (PNOA-LiDAR; https://pnoa.ign.es/estado-del-proyecto-lidar/segunda-

cobertura), se n’ha extret -mitjançant procediments d’anàlisi espacial- el model digital d’elevacions de 2 m px-1, del 

qual s’ha establert la xarxa de drenatge usant l’eina hidrològica del programari ESRI©-. Posteriorment, s’ha realitzat 

una curosa tasca de comprovació de la xarxa mitjançant fotointerpretació d’ortofotografies de 1956 i 2021 

(https://portalideib.caib.es/).  

 

Nombre de 

canals 

Son 

Muntaner 

Son 

Sales 
Total 

 
Variables de relleu Son Muntaner Son Sales 

Ordre 1 83 155 238 
 Gradient topogràfic 

(km) 
0,7 0,8 

Ordre 2 23 37 60 
 Pendent canal 

principal (%) 
16,7 12,4 

Ordre 3 7 9 16   

Ordre 4 2 3 5  Variables de forma de conca  

Ordre 5 1 1 2  Ràtio de bifurcació 3,1 3,6 

Ordre 6     1  Ràtio d’elongació 0,7 0,9 

Total 116 205 322 
 Longitud canal 

principal (km) 
13,2 15,2 

    

Longitud 

(km) 

Son 

Muntaner 

Son 

Sales 
Total 

 
Variables d’intensitat fluvial  

Ordre 1 48,5 64,6 113,1  Densitat de drenatge 5,7 5,2 

Ordre 2 22,2 20,4 42,6  Torrencialitat 30,6 37,0 

Ordre 3 9,4 13,5 22,9 

 

A

L

DD

n

c

c
== 1  

Lc = Longitud del canal 

n = Total canals 

A = Àrea de la conca 

Ordre 4 5,8 9,7 15,4 

 

 

N1= Nombre canals d’ordre 1 

A = Àrea de la conca 

DD = Densitat de drenatge 

Ordre 5 0,9 6,7 7,6  

Ordre 6     0,4  

Total 86,8 114,9 178,7  

 
TAULA I. Caracterització morfomètrica dels torrents de Son Sales i Son Muntaner-Son Frau Vell. 

 

Una vegada calculat el nombre i longitud dels canals, se n’ha derivat el nombre de Strahler, basat en la jerarquia dels 

afluents (Strahler, 1957). La conca completa arriba a l’ordre sis de canal i, per tant, les dues subconques a l’ordre 5, tot i 

que el torrent de Son Sales conté un canal d’aquest ordre que arriba als 6,7 km de longitud per 0,9 km del torrent de Son 

Muntaner-Son Frau Vell. Endemés, el torrent de Son Sales és el que més canals d’ordre 1 totalitza, un 87% més que el 

de Son Muntaner-Son Frau Vell. Pel que fa a les variables de forma, s’estableix una ràtio de bifurcació -nombre de 

canals d’un ordre determinat per generar-ne un d’ordre superior- major en el cas de Son Sales (3,6 front 3,1 de Son 

Muntaner-Son Frau Vell), indicant un potencial de menor temps de concentració del flux. A la vegada, la ràtio 

d’elongació -com de circular és la conca- també torna a ser superior a Son Sales (0,9), o sigui, com més prop de la 

https://pnoa.ign.es/estado-del-proyecto-lidar/segunda-cobertura
https://pnoa.ign.es/estado-del-proyecto-lidar/segunda-cobertura
https://portalideib.caib.es/
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unitat sigui aquesta ràtio, més circular serà i per tant també major potencial d’inundació ja que es concentra el flux en 

punts concrets de la conca.  

 

Pel que fa a les variables d’intensitat fluvial, la densitat de drenatge -longitud total dels canals de tots els ordres per 

l’àrea de la conca (en km-1 km2)- és un dels paràmetres que afecten als processos hidrològics de la conca, en quant a 

temps de concentració i magnitud dels pics de cabal. En aquest cas, ambdós torrents mostren valors semblants, encara 

que és el torrent de Son Muntaner-Son Frau Vell que assoleix el valor més elevat (5,7 km-1 km2). Finalment, la 

torrencialitat, indicativa en valors elevats que existeix un sistema de canals “madur” ben desenvolupat en què 

l’escorrentia superficial es mou ràpidament des dels vessants als canals i també de l’efecte de la cobertura vegetal en els 

vessants o geologies o superfícies altament impermeables. Ambdós torrents mostren valors molt elevats (>30), 

indicatius d’una gran susceptibilitat a l’erosió, un temps breu de concentració; i.e., el temps necessari per assolir el pic 

de cabal. Tot i així, torna ser el torrent de Son Sales el que mostra una major torrencialitat per mor d’una major 

clinometria i gran desenvolupament de la xarxa amb un nombre elevat de canals d’ordre 1. Pel que fa al torrent de Son 

Muntaner-Son Frau Vell, el menor valor pot relacionar-se amb l’aixecament recent dels materials al·luvials que 

configuren actualment al massís de Calbet. Tanmateix, l’important procés de deposició al·luvial del Quaternari facilita 

la capacitat de transport d'aquests sistemes fluvials des de les parts de capçalera dels quals es caracteritzen per una alta 

clinometria i connectivitat entre vessants i canals.  

 

Finalment, l’evolució diacrònica dels usos del sòl mostra com la part baixa d’ambdues subconques s’ha vist força 

afectada per l’artificialització. Al total de l’àrea d’estudi, es passa del 0,1% al 1956 de superfícies urbanes al 12,4% al 

2018 en detriment de la superfície ocupada per usos agrícoles, la qual perd un 11,9% entre 1956 i 2018. Com ocorre en 

general a la vessant hidrogràfica de Palma, és la urbanització l’ús que guanya més terreny ja que la superfície forestal 

s’incrementà entre 1956 i 2018 només un 3,1% (Petrus et al., 2018). Per a la conca objecte d’estudi es manté 

pràcticament inalterable la superfície forestal durant el període 1956-2018. 

 

CONCLUSIONS 

 

Els resultats mostren que la xarxa de drenatge té una elevada torrencialitat en ambdues conques per mor del seu 

encaixament en materials al·luvials i que la part baixa de les conques ha patit una intensa urbanització amb l’ocupació 

dels canals de major torrencialitat generant un risc d’inundació molt remarcat. 
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Abstract: The presence of plastic in oceans is extremely worrying because it poses potential threats for marine 

organisms, including plastic entanglement and ingestion. In the present study, we examined the occurrence of marine 

debris in the gastrointestinal tract of 28 cetaceans: Stenella coeruleoalba (n=16), Tursiops truncatus (n=8), Grampus 

griseus (n=2), Balaenoptera physalus (n=1), Physeter macrocephalus (n=1) found stranded around the Balearic Sea. 

Three specimens (14.3 % of the sample) were found to have ingested plastic items, including fishing nets, plastic bags 

and strapping lines. The affected species were two adult females of T. truncatus and one juvenile male of P. 

macrocephalus. Average number of items was 3.3 ± 1.8 (mean ± SE) per individual. Moreover, the highest number of 

plastic items (n = 6), composed by one plastic bag, two transparent threats and three strapping lines, were recorded in 

the stomach of the P. macrocephalus, that most likely died due to stomach perforation. All plastic items were 

characterized by µ-Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Polypropylene plastics represented 78.1% of the total 

number of plastic and were found in 85.2 % of the cetaceans sampled with plastic ingestion. As a conclusion, the 

occurrence of marine debris observed in this work confirms for the first time the impact of plastic pollution of cetaceans 

in the Balearic Sea. 

Key words: Marine debris, Plastic ingestion, cetaceans, Balearic Islands, Mediterranean Sea. 

 

Resum: La presència de plàstic als oceans és extremadament preocupant ja que suposa amenaces potencials per als 

organismes marins, com ara l'enmallament i la ingestió. En el present estudi, hem examinat la presència de plàstics al 

tracte gastrointestinal de 28 cetacis: Stenella coeruleoalba (n=16), Tursiops truncatus (n=8), Grampus griseus (n=2), 

Balaenoptera physalus (n=1), Physeter macrocephalus (n=1) trobats varats al voltant del mar Balear. Es va trobar que 

tres exemplars (14,3% de la mostra) havien ingerit plàstics, incloent xarxes de pesca, bosses de plàstic i cintes 

d’embalar. Les espècies afectades van ser dues femelles adultes de T. truncatus i un mascle juvenil de P. 

macrocephalus. El nombre mitjà d'ítems va ser de 3,3 ± 1,8 (mitjana ± SE) per individu. A més, el major nombre 

d'articles de plàstic (n = 6), compost per una bossa de plàstic, dues làmines transparents i tres cintes d’embalar, es va 

registrar a l'estómac del P. macrocephalus, que molt probablement va morir a causa de la perforació de l'estómac. 

Tots els articles de plàstic es van caracteritzar per espectroscòpia infraroja de transformada µ-Fourier. Els plàstics de 

polipropilè representaven el 78,1% del total de plàstics i es van trobar en el 85,2% dels cetacis mostrats amb ingestió 

de plàstic. Com a conclusió, l'aparició de restes marines observades en aquest treball confirma per primera vegada 

l'impacte de la contaminació plàstica dels cetacis al mar Balear. 

Paraules clau: Residus marins, Ingestió de plàstics, cetacis, Illes Balears, Mar Mediterrani. 

 

INTRODUCTION 

 

Marine litter, overrepresented by plastic elements, have emerged as a serious threat for major marine taxa, with 

well-documented negative effects on more than 1400 species (Claro et al., 2019). For marine species, plastic pollution 

impacts can be divided into those arising from entanglement, which can result in direct injury, drowning or 

strangulation, and those from ingestion, with pathology ranging from malnutrition to gastrointestinal blockages (Kühn 

et al., 2015; Wilcox et al., 2015). In cetaceans, the ingestion of litter has been documented in over 58% of all cetacean 

species, including species with different feeding strategies throughout the water column, and these numbers are 

increasing with time (Fossi et al., 2018). However, the number of records does not reflect the magnitude of the problem 

in cetaceans, due to low detection rate and difficulty in retrieving and analysing specimens (Roman et al., 2021; 

Simmonds, 2012). This fact highlights that the cetaceans which strand along the coast provide a valuable opportunity to 

study interactions between animals and marine litter. In this sense, rescue centres and stranding networks have become 

very important entities for monitoring external and internal examinations and collecting data of stranded cetaceans. 

 

Cetaceans are widely regarded as reliable sentinels of ocean health due to their position as top predator in the marine 

food web, conspicuous nature, and reliance on marine resources. Remarkably, no studies have been published regarding 
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cetaceans and plastic pollution impacts in the Balearic Islands (Western Mediterranean). This lack of data, underline the 

need to further target research efforts to understand the magnitude of the issue of plastic pollution on cetaceans in the 

Balearic Islands waters. The main objective of the present work was to increase knowledge on the ingestion of plastic 

litter and entanglement by cetaceans in the Balearic Islands waters, through its monitoring during stranded events. The 

second objective was focused on characterizing the variety of plastics ingested and entangled by cetaceans in terms of 

size, shape and colour. Third, was to identifying the most frequent polymer types of ingested and entangled plastic 

through FT-IR analysis. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

The specimens of cetaceans analysed in the present study were sampled between 2019 and 2022 along the Balearic 

Islands coast which extends for more than 1700 km. In all cases, citizens, tourists or public authorities notified the 

sighting of a specimen to the stranding network, Fundación Palma Aquarium Rescue Centre, calling 112 emergencies 

number. Carcasses from dead specimens were transported to the necropsy camera of the rescue centre for necropsy. The 

digestive tract (oesophagus, stomach chambers and intestines) of dead cetaceans were carefully dissected and analysed 

for the presence of plastic litter. Dissections followed standard procedure specified in the Plastic Busters MPAs project. 

Briefly, each part was weighed before and after opening, and their contents were filtered through a set of two metallic 

mesh sieves (5 mm and 1 mm). The ingested plastics were carefully washed with distilled water and dry. Plastics were 

characterized in terms of colour, size and shape. Furthermore, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) was 

used to identify the synthetic polymers of the plastic items collected.  

 

RESULTS 

 

Plastic ingestion 

Between 2019 and 2022, a total of 108 cetaceans from 10 different species stranded along the coast of Balearic 

Islands were registered. Detailed examinations and necropsies were performed on 28 (27.2%) of the 108 cetaceans, 

including 14 females, 11 males and 3 individuals no sexed, belonging to 5 species: S. coeruleoalba (N = 16), T. 

truncatus (N = 8), G. griseus (N = 2), B. physalus (N = 1) and P. macrocephalus (N = 1). In 2021, 2 female adults of T. 

truncatus and 1 male juvenile of P. macrocephalus from the total 28 cetaceans necropsied between 2019 and 2022 

presented plastic litter in their digestive tracts, which represents a frequency of plastic occurrence of 10.7%. A total of 

10 plastic items were obtained summing up 64.6 g dry mass, with an average dry mass of 12.9 ± 12.7 g for individual, 

ranging from 0.1 to 58.1 g. In both species, all items were found in the stomach. Curiously, the two specimens of T. 

truncatus presented the same type of litter: fishing rope pieces, one and three items respectively. Instead, plastic litter 

items identified in the stomach of the P. macrocephalus were three plastic packing straps, one plastic bag and two 

plastic sheets. Of the plastic pieces collected, the length ranged between 3 cm (fishing rope fragment) to 50 cm (plastic 

bag). Among the total samples analysed, the most frequently observed plastic shape was thread-like (70%) followed by 

sheet-like (30%). The dominant colour category of plastic items recovered was white-transparent (n = 6), followed by 

dark (n = 3) and light (n = 1).  

Physeter macrocephalus
Es Carnatge - 2021, M ay 

Tursiops truncatus
Port Pollença - 2021, M ay 

Tursiops truncatus
Palmanova - 2021, January 

 
FIGURE 1. Plastic debris samples found in cetaceans stranded along the Balearic Islands during the period 2019 – 2022. 
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FT-IR analysis 

All plastics retrieved were successfully characterized by FT-IR spectroscopy to identify the type of polymers. These 

analyses detected 3 different polymers: polypropylene (PP), polyamide (PA) and high-density polypropylene (HDPE). 

In particular, the dominant polymer types were PP (50%), which is present in plastic sheets and fisheries elements, and 

PA (40%) which is present in nylons. HDPE (10%), mostly used in single-use plastics, was only found in the plastic 

bag. 
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FIGURE 2. ATR FT-IR polypropylene spectrum. The red spectra corresponds to the spectrum of the analysed plastic and the blue spectra are from 

the spectral library.  

 

DISCUSSION 

 

The Globally, the visible evidence of interactions between marine mammals and marine litter are well documented 

(Lusher et al., 2018; Simmonds et al., 2012), although at local scale are still being carried out. Cetaceans usually forage 

at depth where direct observations of their feeding habits are notoriously complicated (Alexiadou et al., 2019). Thus, 

cetacean stranding presents a unique opportunity to obtain knowledge about feeding features and gastric content.  

 

Currently, the occurrence of plastics in the digestive contents of odontocete and mysticete species has been recorded 

(Alexiadou et al., 2019; Fossi et al., 2018). Data collated from worldwide strandings networks (sample sizes more than 

10 animals), show high variation in rates of debris ingestion, ranging from 0% to a worryingly high 31% (Baulch and 

Perry et al., 2014). Interestingly in the Mediterranean, the obtained data revealed higher FO respect those values 

reported by Lacombe et al. (2020) (FO 4.5%). In that study, only 4 cetaceans of the 88 total stranded from the 

Catalonian coast in the period 2012−2019 were found to contain marine debris. In contrast, Alexiadou et al. (2019) 

examined 34 individuals of seven odontocete species stranded along the Greek coasts between 1993 and 2014, 

evidencing higher levels of debris ingestion (FO 26.5%) with 9 animals affected. Extremely worrying, in this last study, 

P. macrocephalus had the highest FO for plastic (FO 60%). As demonstrated in above studies, debris ingestion is 

increasingly recognized as an important threat to cetaceans (Baulch and Perry et al., 2014). Cetaceans can be killed by 

plastic ingestion because of gastric impaction and perforation or as a result of the associated lesions (Fossi et al., 2018). 

In only one case, the cause of death was presumed to be stomach perforation and obstruction caused by a big plastic bag 

and plastic packing straps. In the P. macrocephalus male juvenile, a small opening was made in the abdominal cavity 

and squid beaks were found on the exterior surfaces of the small intestines and loose within the peritoneal cavity. It 

must be noted that P. macrocephalus ingest their prey whole via suction making them prone to accidental ingestion 

(passive) of debris found adjacent to their prey. In the case of T. truncatus and S. coeruleoalba, which also presented 

plastic ingestion, as inhabitants of shallow coastal water, they share the coastal environment with humans, which results 

in an increased vulnerability from anthropogenic activities, mainly fishery activities. Hence, findings of fishing net 

fragments inside both stomachs were considered an evidence of fishery impacts on cetaceans (Baulch and Perry, 2014; 

Simmonds, 2012). In this sense, residual materials and ghost nets should require more attention for impact monitoring 

and future conservation policies. 

 

CONCLUSIONS 

 

Marine debris poses a critical issue to marine habitats and wildlife, often with fatal consequences. Ingestion and 

entanglement in plastic litter are recognized as the most significant threat to the survival of cetacean species and 

populations globally. To the best of our knowledge, this is the first study evidencing the presence of plastic ingestion in 

cetaceans from the Balearic Islands Sea. Specimens affected proceed from 2 different species: T. truncatus and P. 

macrocephalus. The obtained results evidenced a frequency of occurrence of 10.7%. In this study, the death of only one 

individual (P. macrocephalus) could be directly related to plastic ingestion. The characterization of the plastics ingested 

in terms of size, shape, colour and polymers could help to recognise its principal origin. Nevertheless, targeted efforts 

for the standardization of protocols for collecting data are required. This study provides a baseline that will serve as a 
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reference point for a future monitoring framework in the Mediterranean Sea region in particular, and in the world seas 

in general. 
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Abstract: Diver Operated Stereo-Video (stereo-DOV) has become popular in the last decades for measuring fish. We 

aim to develop a combination of habitat mapping and stereo-DOV methodologies for studying spatio-temporal 

recruitment patterns of littoral fish in temperate macrophyte-dominated habitats. We tested them in two case studies, 

where data on macrophytes and fish were obtained and geo-referenced. The main benefits of these methodologies are a) 

videos can be reanalyzed; b) high accuracy measurements; c) data can be used for developments of artificial 

intelligence. The main disadvantages are a) limited field of view of cameras; b) video processing is time-consuming. In 

conclusion, the combination of methodologies is effective for monitoring recruitment habitat preferences at different 

scales and for evaluating temporal changes in the ecosystem functions provided for the fish community. 

Paraules clau: Habitat complexity; Recruitment; Stereo-video; Ecosystem services. 

 

Resum: L'estèreo-vídeo operat per bussejador (stereo-DOV) s'ha popularitzat en les últimes dècades per mesurar 

peixos. El nostre objectiu és desenvolupar una combinació de metodologies de cartografia d'hàbitat i estèreo-DOV per 

estudiar patrons de reclutament espacio-temporal de peixos litorals en hàbitats temperats dominats per macròfits. 

Vàrem fer les proves en dos casos d’estudi, on es varen obtenir dades sobre macròfits i peixos i es varen 

georeferenciar. Els principals beneficis d'aquestes metodologies són a) els vídeos es poden reanalitzar; b) alta precisió 

en les mesures; c) les dades es poden utilitzar per al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Els principals 

desavantatges són a) camp limitat de visió de les càmeres; b) el processament de vídeo requereix temps. En conclusió, 

la combinació de metodologies és efectiva per controlar les preferències de reclutament d'hàbitat a diferents escales i 

per avaluar els canvis temporals en les funcions de l'ecosistema proporcionades per a la comunitat de peixos. 

Key words: Complexitat de l'hàbitat; Reclutament; Estèreo-vídeo; Serveis ecosistèmics. 

 

INTRODUCTION 

 

Mediterranean shallow coastal ecosystems dominated by macrophytes (macroalgae and seagrass) are essential 

nursery habitats for many coastal fish species (Cheminée et al., 2017; Heck Jr. et al., 2003). Previous studies suggest a 

positive relationship between habitat structural complexity and fish recruitment, by providing potential prey and shelter 

from predators (Cheminée et al., 2021). However, these ecosystems are suffering significant modifications due to 

mechanical disturbances or climate change, among other anthropogenic influences, that may have consequences on 

recruitment (Cheminée et al., 2021). Detailed data on habitat complexity, temperature, or depth, is needed for 

understanding possible changes in recruitment spatio-temporal patterns.  

The use of Diver Operated stereo-Video (stereo-DOV) has become popular in the last decades for providing 

accurate and permanent information about fish communities (Knausgård et al., 2022). Stereo-DOV allows taking 

precise measures of fish lengths and abundances, essential to understanding long-term population dynamics in the 

infralittoral zone. To date, stereo-DOV has been rarely used for studying juvenile fish in temperate seas.  

In the present study, we aim to develop, describe, and evaluate a video-based methodology for studying recruitment 

patterns at different temporal and spatial scales. We previously presented this communication in the Ninth International 

Symposium “Monitoring of Mediterranean coastal areas: Problems and measurement techniques” (Castro-Fernández et 

al., 2022). 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Juvenile assemblages sampling was performed by SCUBA divers operating a low-cost stereo-DOV system. GPS 

data was taken from the surface by a snorkeling diver shadowing the stereo-DOV position. The stereo-DOV consisted 

of two GoPro HERO7 Black cameras (GoPro, Colorado USA) in waterproof housings separated by 34 cm and with a 6º 
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inward inclination angle (wide mode, 30 frames per second, 1440-pixel resolution). The systems were previously 

calibrated in a pool, and the processing of the calibration videos was performed with CAL SeaGIS software 

(www.seagis.com.au). Data on species richness, abundance, and total length (TL) of the juvenile fish assemblages, as 

well as habitat structural parameters, were obtained from the continuous analysis of the stereo-pairs of videos, using 

SeaGIS EventMeasure software Version 3.22 (Fig. 1). We considered juveniles all individuals of each species smaller 

than one-third of the adult maximum TL (Cuadros et al., 2017). Each juvenile observed and identified was geo-

referenced in QGIS Version 3.18.2 (QGIS Association), mapping their distribution in space and time. Habitats from the 

study sites were also mapped in QGIS to obtain a broader spatial context of the site’s characteristics (e.g., habitat 

heterogeneity, or vegetation cover). 

 

 
 

FIGURE 1. SEAGIS EventMeasure screen capture of the TL measurement of Symphodus tinca and Chromis chromis individuals. 
 

Two case studies (CS) were carried out: CS-A) recovery of the nursery function in a restored P. oceanica meadow 

(NE Mallorca); and CS-B) seasonal variation of juveniles from three rocky reefs covered with macroalgal forests (SW 

Mallorca).  

 

Case study A  

We sampled a P. oceanica-dominated habitat at different development stages and structural complexities, quantified 

as canopy height and shoot density. The sampling sites included: a) an undisturbed meadow (structurally complex); b) a 

restored meadow of 12.800 P. oceanica rhizome fragments replanted in a 2-ha area in 2018-2020 (structurally simple); 

and c) a dead matte meadow colonized by Cymodocea nodosa and Caulerpa prolifera (structurally simple). These 

meadows were sampled eventually during the summer seasons, from August 2021. On each date, 7 transects of 7 

minutes were performed with the stereo-DOV in the three study habitats. A preliminary study demonstrated that the 

number and duration of transects were representatives of the fish community. Transects were parallel to each other, 

separated by 10-20 m. Depth among transects was constant in each area (4-5 m in the restored area; 6-8 m in the dead 

matte and the undisturbed meadow) and transects were not necessarily parallel to the coastline. Seawater temperature 

data was recorded. The sites were mapped applying the Voronoi algorithm (Wang et al., 2011) to the habitat data 

obtained from a Towed Stereo Video (TSV) operated 50 cm above the seabed along 20 transects of 400 m separated by 

25 m (2018-2020).  

 

Case study B  

We sampled three rocky reefs of variable structural complexities, quantified as morphotype diversity (Hinz et al., 

2019) and canopy height: “Es Total” and “Cala Egos” as structurally simple (1km between sites), and “Cala Llamp” as 

structurally complex (3-4km to the other sites). The reefs were sampled monthly (July 2021-July 2022). The same 

protocol as in CS-A was followed (7 transects of 7 minutes by zone). Transects were performed at one-meter-depth 

intervals following the depth profile, from 7 m (lower limit of the reef) to 0 m in parallel to the coast. Seawater 

temperature data was also recorded. Due to the abrupt relief, maps of the bottom were created with sequential 

underwater images of the seafloor, taken from the surface in the summer of 2021 with a GoPro camera, along 10 

transects of 270 m in “C. Egos”, 7 transects of 310 m in “C. Llamp” and 7 transects of 200 m in “Es Total”. Images 

were taken early in the morning to avoid the shade of the boat. Mosaics from the images were created with Microsoft 

ICE software and then a polygon layer was created in QGIS, separating habitat types.  

 

 

http://www.seagis.com.au/
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RESULTS 

 

The stereo-DOV covered a 1.5 m width field of view and detected juveniles (TL>11 mm) belonging to 18 species of 

6 families (Table I). It delivered precise measurements of juvenile density (number of individuals/area) and TL, and 

habitat structural parameters such as macrophyte canopy heights.  

 
Family 

 

Species 

 

Rocky reefs Seagrass meadows 

C. Llamp Es Total C. Egos Undisturbed  Restored Dead matte 

Atherinidae          Atherina sp.   35-39 37-39    

Labridae 

 

Coris julis           21-66 24-70 18-67 50-67   

Symphodus 

mediterraneus 

 68     

S. ocellatus       31-65 25-59    

S. roissali       34-66 22-65 28-70    

S. rostratus       64-67  67   

S. tinca          30-70 17-69 19-67 42-69 22-58  

Thalassoma pavo          51 46-60 47-59    

Mullidae Mullus surmuletus       71-76 40-82 36-93 51 47  

Pomacentridae Chromis chromis          18-36 12-39 11-36    

Serranidae Serranus scriba         85  80-99    

Sparidae Diplodus annularis        67-79 39-75 12-79   

D. puntazzo          48.2    

D. sargus sargus          62.7 58-98 82-99   97 

D. vulgaris        57-96 51-98 44-99 44-99   

Oblada melanura          33-75 15-99 21-92   89-99 

Sarpa salpa             78-97 47-99 39-65    

Spondyliosoma 

cantharus 

   44-69   

 
TABLE I. Range of total length (mm) of the juvenile fish found during the sampling dates analyzed.    

 

Case study A 

The habitat map covered 191000 m2 (20 TSV transects). Mapping fieldwork took 15 minutes per transect and image 

processing 1 h per transect. The optimal conditions to take the images require good weather and clear underwater 

visibility. For the stereo-DOV, the area covered in 1 hour of diving was 976.5 m2 (139.5 m2 ± 11.2 m2 per 7-minute 

transect). A team of 4 divers was able to sample 3 sites per day, covering 2.929,5 m2 in 3 h of effective diving. Video 

processing took 2 h per transect, including fish and macrophytes identification and measurement. The optimal 

conditions for the sampling require luminosity, good underwater visibility, and the absence of waves.  

To date, videos from August 2021 have been analyzed. A total of 9 species were observed (2 in the restored zone, 2 

in the dead matte, and 7 in the undisturbed meadow) (Table I). The abundance of juveniles in the restored meadow and 

the dead matte area was very low compared to the natural P. oceanica meadow, indicating the relevance of mature and 

undisturbed meadows for recruitment. 

 

Case study B 

The mapped area covered with sequential images was 14000 m2 on “C. Egos” (10 transects), 6150 m2 on “Es Total” 

(7 transects) y 9900 m2 on “C. Llamp” (7 transects). Fieldwork took 15 minutes per transect and image processing 3 h 

per transect. Optimal conditions were the same as for TSV. For the stereo-DOV, the area covered per day (3 sites) was 

3325.8 m2 (158.4 m2 ± 21.7 m2 per transect, 1108.6 m2 in 1 h). Video processing and optimal conditions were the same 

as in CS-A.  

To date, videos from July and August 2021 have been analyzed for the three areas of study of CS-B, and 17 species 

were observed (11 in “C. Llamp”, 15 in “Es Total”, and 15 in “C. Egos”) (Table I). The abundance of juveniles was 

similar between the three areas in both months analyzed. 

 

DISCUSSION  

 

The use of macrophyte-dominated nursery habitats and seasonality of littoral juvenile fish in the north-western 

Mediterranean has been previously described (Garcia-Rubies & Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995), but 

this new approach will provide updated and integrated data on recruitment patterns at various temporal and spatial 

scales, depending on environmental factors such as depth, temperature, or habitat complexity.  

According to our preliminary results, we can consider the proposed video-based methodology as appropriate to 

identify and count juveniles of temperate species that recruit in shallow areas and to obtain information about the 

composition and structure of macrophytes. Stereo-DOV can be used in a variety of habitats in comparison with other 
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video-based techniques used for adult fish, such as TSV or Remotely Operated Vehicles (ROV). These methods present 

a similar adult fish detectability potential as stereo-DOV (Knausgård et al., 2022), but may not be appropriate for 

juveniles, as they are operated higher above the substrate (poor capacity to observe small fish). Moreover, Remote 

Underwater Stereo-Video (RUV) may also not be appropriate due to the juveniles’ low density and patchy recruitment 

patterns (Garcia-Rubies & Macpherson, 1995), which would require a great number of replicates. Stereo-DOV transects 

cover bigger areas and are, therefore, more adequate for identifying early juveniles. Also, the system can be oriented 

toward fish providing higher quality images.  

Our methodology presents several benefits compared to traditional methods used for studying juvenile fish (e.g. 

UVC): a) videos are permanent; b) divers do not have to be experts in identification; c) inter-observer variability can be 

controlled through quality checks; d) accurate counts and measurements are independent of the diver experience; e) 

individual fish observations can be geo-localized; f) a context on the seascape is obtained from the maps; g) habitat 

complexity can be measured from the videos; h) videos can be revaluated and the images can serve as a data source for 

artificial intelligence (AI) applications to automate the image analysis; and i) stereo-videos allow to measure fish 

density and biomass, not measurable with other methods (e.g. baited cameras). However, there are also some 

disadvantages: a) cameras have a limited field of view; b) cryptic species are difficult to observe; c) video processing is 

time-consuming; and d) experts are needed for fish identification during image processing. Further efforts are needed to 

reduce the time and cost of processing the video imagery through the automation of the identification and measurement 

of fish. 

  

CONCLUSION  

 

The proposed combination of methodologies is effective for monitoring the recruitment patterns of temperate coastal 

juvenile fish at different spatio-temporal scales. It can also be advantageous for evaluating temporal changes in the 

habitat structure, and therefore, in the ecosystem functions provided for the fish community. 
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Resum: Xyricthys novacula is very popular fish species in the Balearic Islands and a main target for recreational 

fishing. Spots on many individuals progressively are more common. This study aimed to identify and determine the 

abundance of the parasite in a marine protected area (MPA) and in a non-protected area with more anthropic influence 

evaluating the antioxidant and immune responses to this parasite by biomarkers in liver. The digenean fluke 

Scaphanocephalus sp. was identified as the ectoparasite. An average abundance of 12.3±11.3 and 1.3±1.3 parasites per 

individual was found for the non-protected area and the MPA, respectively. In liver, higher parasite load was related to 

higher activities of catalase, glutathione peroxidase and glutathione S-transferase, while similar lipidic damage in both 

groups was observed. In conclusion, Scaphanocephalus sp. affects X. novacula, inducing an immune and an antioxidant 

response. The potential influence of the environment on parasite transmission, prevalence and abundance requires 

further research to determine whether it makes fish more susceptible to infection. 

Paraules clau: Antioxidants, Balearic Islands, activity, Pearly razorfish. 

 

Abstract: Xyricthys novacula és una espècie de peix molt popular a les Illes Balears i un objectiu principal per a la 

pesca recreativa. Les taques en molts dels individus són progressivament més freqüents. Aquest estudi volia identificar i 

determinar l'abundància del paràsit en una àrea marina protegida (MPA) i en una àrea no protegida amb més 

influència antròpica avaluant les respostes antioxidants i immunes a aquest paràsit mitjançant biomarcadors al fetge. 

El trematode digeni Scaphanocephalus sp. va ser identificat com l'ectoparàsit. Es va trobar una abundància mitjana de 

12,3±11,3 i 1,3±1,3 paràsits per individu per a l'àrea no protegida i l'AMP, respectivament. Al fetge, la càrrega de 

paràsits més alta es va relacionar amb activitats més elevades de la catalasa, glutatió peroxidasa i glutatió S-

transferasa, mentre que es va observar danys lipídics similars als dos grups. En conclusió, Scaphanocephalus sp. 

afecta X. novacula, induint una resposta immune i antioxidant. La influència potencial del medi ambient en la 

transmissió, la prevalença i l'abundància del paràsit requereix més investigacions per determinar si fa que els peixos 

siguin més susceptibles a la infecció. 

Key words: Antioxidants, Illes Balears, Raor. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758) or pearly razorfish is a small wrasse, highly benthic, associated to shallow 

sandy or muddy bottoms, and found in warm latitudes of the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. It is highly 

appreciated for recreational fishers in the Balearic Islands (Box et al., 2009). Spots, identified as the trematode 

ectoparasite Scaphanocephalus sp., on the skin of the X. novacula was reported in certain areas of Eivissa island in 

2015. 

The ‘black spot disease’ consist of the presence in the skin of fish of great numbers of the metacercaria of the 

digenean fluke Scaphanocephalus sp. (Dennis et al., 2019) with complex life cycles involving several hosts (molluscs, 

fish and finally birds) and developmental stages (Foronda et al., 2009). Nevertheless, parasite classification based on 

morphology is controversial, so DNA sequence data (LSU rDNA gene regions) facilitate it (Dennis et al., 2019). The 

parasitized species can be more vulnerable since their conditions and behaviour can be altered. In addition, animals 
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have developed an antioxidant defence system to avoid an excess of a production of reactive oxygen species (ROS) that 

could induce oxidative damage because of a pathogenic agent (Pinya et al., 2016), so that maintaining an equilibrium 

and limiting cell damage. Catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) are some of 

the main antioxidant enzymes. The last one depends on glutathione reductase (GRd) to regenerate glutathione 

(Hoseinifar et al., 2020). Glutathione S-transferase (GST) has a fundamental role as a phase II enzyme in the 

detoxification process and exhibits glutathione peroxidase activity and catalyses the reduction of organic 

hydroperoxides to their corresponding alcohols (Allocati et al., 2018). Moreover, the end-product of the lipid 

peroxidation malondialdehyde (MDA) is used as a stress biomarker (Alomar et al., 2017). Oxidative stress on tissues 

related to the ectoparasite is unknown, but changes of the physiological responses in the liver of the fish could be 

promising biomarkers of the parasite infection. 

This study aimed to identify the trematode ectoparasite detected in the pearly razorfish and to study its effects on the 

antioxidant defence systems in the liver of the fish. It is also evaluated if the environment influenced infections by the 

parasite, comparing parasite abundance in fish caught in a marine protected area (MPA) and a non-protected area with 

greater human activity. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Forty-eigth razorfish were fished around the island of Ibiza. 26 were fished from the MPA area Es Freus and 22 

from the non-protected area Cala Jondal by line fishing in October 2020 avoiding the reproductive season of the fish. 

Animals in Es Freus presented few or no parasites so they were considered as the control group; while fish from Cala 

Jondal were the parasitized group. Tricaine methane sulfonate (MS-222) (1g/10L water) was used to anesthetized the 

fish. The observable spots on the fish were counted to assess the parasite abundance. In order to genetically identified 

the ectoparasite, a flesh piece containing visible skin papules was collected, kept in 100% ethanol, and sent to the 

Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA) for molecular identification. Liver samples were 

collected in 1.5 mL tubes from 32 specimens: 16 with 0-1 parasites from Es Freus and 16 with ≥7 parasites from Cala 

Jondal. Samples were stored at -80°C for later biochemical analysis. Experimental procedures with fish followed EU 

Directive 2010/63/EU for animal experiments and were approved by the Ethics Committee for Animal Experimentation 

of the University of the Balearic Islands (Ref. 020/06/AEXP). Once at the laboratory, the livers were homogenized and 

supernatants were collected. The total protein content and CAT, SOD, GR, GPx, and GST, and MDA levels were 

determined following the methodology used in the group (Sureda et al., 2006). R version 3.5.3 (R Core Team 2019) 

was used for the statistical analysis, and two groups were defined depending on the degree of infection by 

Scaphanocephalus sp. Kruskall-Wallis test assessed the statistical differences between groups (differences at p < 0.05). 

Statistical analyses were carried out using. 

 

RESULTS 

 

A higher number of the ectoparasites Scaphanocephalus sp., genetically identified, were found in the Xyrichtys 

novacula specimens (Fig. 1) caught in the non-protected area of Cala Jondal when compared with the ones fished in the 

control site (Es Freus). In the Cala Jondal area the average number of spots in the fish was greater than 10 per 

individual, while in Es Freus it was practically undetectable. The enzymatic activities of CAT, GPx and GST were 

significantly higher in the liver of the fish with higher parasitic infection (p < 0.05). In addition, the activities of SOD 

and GRd, and the levels of the MDA showed a similar trend, although without statistical differences. 

 

 
 

FIGURE 1. Example of Xyrichtys novacula infected by Scaphanocephalus sp.  
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DISCUSSION 

 

Xyrichtys novacula feeds molluscs, shrimps, crabs, among others, being those the intermediate hosts of 

Scaphanocephalus sp. life cycle. The higher number of infected fish was found in Cala Jondal, that is generally 

shallower which a great number of intermediate hosts and more human impact; these could be factors that influenced 

the appearance of more ectoparasite abundance (Kohl et al., 2019). It is known that interactions with other species can 

induce oxidative stress. In this work, statistical differences were observed in the activities of the antioxidant enzymes 

CAT, GPx and GST in the liver of the razorfish which showed a great number of ectoparasites when compared to the 

fish caught in the control site. This results could be related to the infection that was observed in the animals, indicating 

an activation of the antioxidant systems to avoid the induced oxidative stress. This result agrees previous works in 

which parasitism induced an increase of the antioxidant activities of CAT, SOD and GST (Kumar et al., 2017). In 

addition, lipid damage was not observed in the present work, indicating that the antioxidant systems could prevent the 

damage in the infected fish. 

 

CONCLUSION 

 

In conclusion, the antioxidant system response of the razorfish X. novacula due to the infection by the ectoparasite 

Scaphanocephalus sp. is increased in the liver of the fish. However, more studies are necessary to know how the 

infection can affect the physiology and vulnerability of the species. 
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Resum: El projecte LANGALP sorgeix de la necessitat de conèixer la dinàmica de pesca i el procés en l’alliberament 

de les llagostes juvenils de mida inferior a la legal, així com la seva supervivència durant 1) el post-desemmallament, 2) 

el recorregut des de la superfície al fons de la mar, i 3) el temps de cerca d’un refugi. Es van realitzar 190 mostrejos de 

tremall a bord de la flota artesanal de Fornells, Maó i Ciutadella. En el procés de captura, les llagostes romangueren a 

coberta d’1 a 22 minuts, mentre que el temps de desemmallament va ser d’1 a 8 minuts. El 39,3% dels individus va 

sofrir alguna lesió, la majoria a les antenes. La supervivència post-desemmallament es va avaluar en aquaris durant els 

7-13 dies posteriors a la seva captura i va ser del 99,2%. La supervivència un cop alliberades es va avaluar in situ 

mitjançant busseig, on s’observà que el nombre total de lesions no afecta al comportament de descens. Cap llagosta va 

ser depredada durant el descens o la cerca de refugi, essent la supervivència a curt termini del 100%. Es constata que els 

exemplars juvenils poden ser retornats a la mar amb garanties de que seguiran formant part de la població i del recurs 

comercial un cop assoleixin la mida legal. 

Paraules clau: pesca artesanal, tremall, mida mínima legal, llagosta vermella, taxa de supervivència. 

 

Abstract: The LANGALP project arises from the need to know the dynamics of the fishing and the releasing process of 

juvenile European spiny lobsters, smaller than the minimum landing size, as well as their survival at the time of 1) post-

untangling, 2) journey from the sea surface to the bottom, and 3) search for shelter. A total of 190 fishing set samples 

were taken on board of the trammel-net spiny lobster artisanal fishery fleet of Fornells, Maó and Ciutadella. In the 

capture process, the spiny lobsters remained on deck for 1-22 minutes, while the disentanglement time was 1-8 minutes. 

A total of 39.3% of the individuals suffered some kind of injury, mostly to the antenna. Post-untangling survival was 

evaluated in aquaria for 7-13 days following their capture and was 99.2%. Survival after release was assessed in situ 

by scuba diving. It was observed that the total number of injuries did not affect the descent behaviour. No spiny lobsters 

were predated during the descent or the search for shelter, resulting in a short-term survival of 100%. It is confirmed 

that juveniles can be returned at sea with guarantees that they will continue to be part of the population and the fishing 

resource once they have reached the minimum landing size. 

Key words: artisanal fishery, trammel net, minimum landing size, European spiny lobster, survival rate. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La pesca de la llagosta vermella, Palinurus elephas, a Balears i concretament a Menorca, és la principal font 

d’ingressos del sector pesquer artesanal (fins al 70%). A la Mediterrània, la llagosta vermella es pesca únicament 

mitjançant xarxes de tremall que capturen tant exemplars juvenils com adults que no assoleixen la mida mínima legal 

establerta per a la comercialització. Aquesta fracció suposa fins a un 50% de la captura total depenent de la zona de 

pesca i l'any. Paral·lelament a l’evolució en l’eficiència dels ormejos de pesca per llagosta vermella, s’han anat 

instaurant mesures per a la sostenibilitat del recurs. Una de les mesures de regulació més eficients és el compliment 

d'una mida mínima legal de captura de 90 mm de longitud de cefalotòrax, imposada a tota Europa (Reglament CE 

N°1967/2006 del Consell del 21 de desembre). Així, els individus per sota d’aquesta mida han de ser tornats a la mar en 

el moment de la seva captura. L'alliberament d'exemplars no comercials sempre ha suscitat certa controvèrsia per part 

del sector pesquer, ja que moltes vegades es retornen individus malferits, que han perdut apèndixs (potes i/o antenes) 

durant el procés de desemmallament, cosa que posa en dubte la seva supervivència. A aquesta incertesa s’afegeix la 

creença que els exemplars que es tornen a la mar puguin ser depredats per peixos i pops mentre cauen per la columna 

d'aigua i a l'hora d'arribar al fons. 

El projecte LANGALP sorgeix en un marc de desconeixement en el procediment de retorn d'exemplars juvenils a la 

mar i la de la seva supervivència. Mitjançant aquest projecte s'ha pretès avaluar l’afectació del procés de 
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desemmallament, així com la taxa de supervivència dels exemplars de mida no comercial en els tres moments crítics 

que es donen durant l'operació de captura i posterior alliberament: 1) moments posteriors al desemmallament, 2) 

recorregut des de la superfície fins al fons i 3) lapse de temps mentre la llagosta troba un refugi segur per evitar 

possibles depredadors. 

 

METODOLOGIA 

 

Caracterització del procés de desemmallament i afectació del juvenils 

Per tal de descriure el procés de desemmallament, es van realitzar 190 operacions de pesca comercial de llagosta 

vermella amb tremall. Els mostrejos es van realitzar a bord de set embarcacions artesanals de Maó, Fornells i 

Ciutadella, en fons de coral·ligen, maërl i grapissar entre 38 i 159 metres de profunditat. En cada pesca, es va 

comptabilitzar tota la captura i es va mesurar la mida de cada llagosta. En el cas dels individus no comercials, es van 

registrar dos paràmetres influents en la seva condició física: el temps de permanència a coberta, des de que l’individu és 

hissat a l’embarcació i retornat a la mar, i el temps de desemmallament, definit com el temps que el pescador inverteix 

en desemmallar la llagosta de les xarxes. 

L’afectació dels individus no comercials pel procés de desemmallament es va avaluar mitjançant l’estudi de les 

lesions infringides pels pescadors en set parts del cos (Fig. 1). 

 

Supervivència entre el desemmallament i l’alliberament 

L’avaluació de la supervivència dels juvenils entre el desemmallament i el retorn a la mar, es va realitzar mitjançant 

la monitorització d’un total de 134 individus provinents de sis sortides a la mar diferents, durant els 7 – 13 dies 

posteriors a la seva captura. 

Aquest experiment es va dur a terme al Laboratori Experimental d’Aquaris de l’Estació d’Investigació “Jaume 

Ferrer” (La Mola – Maó), a on les llagostes van ser traslladades immediatament després de cada operació de pesca. Els 

exemplars van ser mantinguts en tancs de 250 litres amb circulació tancada, ventilació, cicle de llum variable en funció 

de l’època de l’any i temperatura constant mitjançant refredadors. Es va dur un control diari de l’estat de les llagostes 

per detectar noves lesions i també es van comptabilitzar les mudes i els individus morts. 

 

Supervivència en el procés d’alliberament  

L'avaluació de la supervivència de les llagostes de mida no comercial en ser retornades a la mar es va realitzar un 

cop finalitzat l’experiment als aquaris. Es va realitzar un experiment in situ d’alliberament que va ser enregistrat en 

vídeo mitjançant busseig. Es van realitzar sis operacions de retorn d’individus juvenils, cadascuna d’entre 20 i 23 

exemplars, tant en zones de reserva marina (elevada abundància de depredadors) com fora de reserva. L’experiment es 

va realitzar en hores diürnes per a recrear la situació real de pesca i alliberament. Amb la finalitat de testar i induir el 

moviment actiu de les llagostes per trobar un refugi, es van seleccionar zones de fons arenosos (sense refugi) envoltats 

de potencials refugis (i.e., blocs de roca, pradera de Posidonia oceanica o una barreja d’ambdós). D’aquesta manera, es 

pretenia simular un dels pitjors escenaris que es pot trobar una llagosta quan és alliberada per un pescador. 

En els moments previs a l’alliberament de cada individu, aquest va ser mesurat, sexat i es van tornar a enregistrar les 

seves possibles lesions. Un cop a l’aigua, es va anotar 1) com els individus descendien per la columna d’aigua i la seva 

velocitat, 2) quant de temps tardaven en començar a desplaçar-se un cop en el fons, 3) a quina distància es trobava el 

refugi més proper i 4) quant de temps tardaven en refugiar-se. La supervivència instantània dels individus va ser 

avaluada mitjançant el nombre d’atacs per depredadors. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Caracterització del procés de desemmallament i afectació del juvenils 

En el conjunt de pesques mostrejades, es van capturar 1.311 llagostes de les quals el 62,3% corresponia a llagostes 

de mida legal que finalment van ser comercialitzades, i el 37,7% foren llagostes juvenils. 

El temps que els exemplars van romandre a coberta fou molt variable (entre 1 i 22 minuts), amb una mitja de 4,3 ± 

3,6 minuts per al total de captures. Idealment, el procés de desemmallament s’ha de fer seqüencialment a l’arribada de 

cada exemplar a coberta. No obstant això, en circumstàncies en que la captura és molt abundant, tendeix a predominar 

el criteri de desemmallar primer les llagostes i el peix comercialitzables. L’anàlisi entre el temps de permanència de les 

llagostes a coberta i el nombre total d’individus capturats confirma aquesta tendència. 

Per a la caracterització de les lesions, es van mostrejar 450 dels 494 individus juvenils capturats i el 60,7% no va 

presentar cap lesió causada per l’operació de desemmallament, mentre que el 39,3% va presentar una o més lesions, la 

majoria a les antenes (86,9% dels individus) seguit de les potes (23,2% dels individus). 



 182        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

 
 
FIGURA 1. Ubicació de les set parts del cos de la llagosta considerades per a l’avaluació de les lesions produïdes durant el desemmallament i el 

posterior experiment en el laboratori. 

 

Supervivència entre el desemmallament i l’alliberament 

De les 134 llagostes juvenils destinades a aquest experiment, tres van morir durant el trasllat fins a les instal·lacions 

d’aquaris, el que representa una mortalitat del 2,2% degut al transport. Durant el temps de manteniment de les 131 

llagostes restants, un individu va morir la primera nit en el laboratori. Així, doncs, es va observar una supervivència 

total del 97,0% dels individus. Aquests quatre individus no presentaven ferides, per tant la seva mort està associada a la 

manipulació a coberta i al transport. 

Després del seu pas pels aquaris, el 54% dels individus va presentar una o més lesions, però només el 26,3% van 

estar ocasionades durant l’experiment. Els apèndixs llargs han estat les parts més propenses a patir lesions: el 73% de 

les noves lesions es van localitzar a les antenes i el 27% a les potes. No es va observar cap relació entre el nombre de 

dies de permanència en els aquaris i el nombre de noves lesions o la taxa de supervivència. 

 

Supervivència en el procés d’alliberament  

En l’experiment in situ es van alliberar 131 llagostes de mida no comercial, però degut a les limitacions de la 

metodologia aplicada, només es va poder fer el seguiment de 127 individus. En el  moment de l’alliberament, sis 

exemplars van fugir en paral·lel a la superfície de mar i es van perdre de vista. La resta d’individus van presentar 

patrons de descens variats en el recorregut des de superfície al fons, que es van classificar en tres categories segons el 

temps d’activitat/inactivitat durant tot el trajecte (Taula 1). Un cop en el fons, els individus es van demorar un màxim 

d’un minut en activar-se i començar a moure’s. Els refugis més propers per les llagostes quan arribaven al fons es 

trobaven entre 0 i 5 metres de distància, i el 40% dels individus es va refugiar en un màxim de 3 minuts. 

Es va observar que el nombre de lesions en conjunt, o als diferents apèndixs per separat, i el grau d’aquestes, no va 

afectar a 1) el comportament o la velocitat dels exemplar durant el trajecte en la columna d’aigua i 2) el temps que els 

individus tardaven en trobar un refugi. Cap llagosta va ser atacada per depredadors durant el descens ni un cop arribades 

al fons, per tant, la supervivència a curt termini va ser del 100%. 
 

Tipus de 

descens 
Descripció Nº individus Imatges 

Actiu 

Les llagostes descendeixen 

nedant activament impulsant-se 

amb cops de cua. Es mantenen 

en posició vertical amb les 

antenes dirigides cap a la 

superfície. Aquest desplaçament 

és el més ràpid. 

Aquest comportament 

s’ha enregistrat en 45 

llagostes (35,4%). 
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Passiu 

Les llagostes descendeixen 

immòbils, amb les potes 

orientades cap al fons (A – tipus 

paracaigudes), o bé cap a la 

superfície (B – tipus 

paracaigudes invers). Rarament 

descendeixen de costat. Aquest 

és el desplaçament més lent i en 

el qual els individus inverteixen 

menor quantitat d’energia. 

Aquest comportament 

s’ha enregistrat en 37 

llagostes (29,1%). 

                   A                                        B 

Mixt 

Les llagostes alternen cops de 

cua i descens tipus paracaigudes 

(o paracaigudes invers) sense 

que cap d’ells representi més 

del 75% del temps de descens. 

Aquest comportament 

s’ha enregistrat en 39 

llagostes (30,7%). 

 

TAULA 1. Patrons de descens de les llagostes alliberades en l’experiment in situ. 

 

CONCLUSIONS 

 

Aquest estudi pretén donar llum a la incertesa que existeix al voltant de l’obligatorietat d’alliberar els exemplars de 

mida no comercial de llagosta vermella (Palinurus elephas), com dicta el Reglament CE N°1967/2006 del Consell del 

21 de desembre per a la seva conservació. És d'àmplia creença per part del sector pesquer que els exemplars que 

presenten alguna ferida no sobreviuen i per tant haurien de poder ser retinguts. Alhora que la devolució d'exemplars a 

zones de reserva marina, amb una elevada abundància de depredadors potencials de llagosta vermella, fa suposar que la 

supervivència sigui mínima en el trajecte per la columna d'aigua o en arribar al fons. Hem vist que ambdues raons no 

presenten cap risc per la supervivència dels exemplars no comercials. 

El temps de retenció a coberta es creia un dels paràmetres determinants en la supervivència dels exemplars juvenils, 

però s’ha pogut comprovar que no implica un risc per a la seva supervivència. També s’ha constatat que les xarxes de 

nova generació, fetes de nylon monofilament o multimonofilament, presenten major facilitat per desemmallar les 

llagostes i, per tant, es requereix menor temps de manipulació dels exemplars capturats, disminuint el risc d’infringir 

lesions. Més de la meitat dels individus capturats són desemmallats sense patir cap lesió. La resta presenten entre una i 

dues lesions, la majoria d’elles a les antenes pel fet de ser la part del cos més fràgil. No obstant, s’ha pogut desmentir la  

creença popular de que les llagostes amb una antena rompuda podien morir per una elevada pèrdua de líquid vital 

(hemolimfa). Per tant, la ruptura de qualsevol apèndix no justifica que un individu juvenil no pugui ser retornat a la mar 

pel risc d’una mort imminent.  

Finalment, en el procés d’alliberament, menys d’un 5% dels exemplars va presentar un comportament de fugida en 

entrar a l’aigua, allunyant-se longitudinalment de l’embarcació. La resta d’individus va presentar un desplaçament en 

vertical més o menys actiu, minimitzant el temps d’arribada al fons i en refugiar-se. Per això, és molt aconsellable que 

els pescadors alliberin els juvenils el més a prop possible del punt de captura per garantir la proximitat a una zona 

d’hàbitat òptim. 

La tipologia de les lesions pot repercutir en major o menor grau en certs aspectes de la biologia i ecologia de la 

llagosta, tals com la cerca d’aliment o la protecció davant depredadors. Però els diferents experiments duts a terme i la 

caracterització del procés de desemmallament és concloent en quant a l’alliberament dels exemplars de mida no 

comercial, ja que les lesions no impedeixen l’èxit de la seva supervivència un cop en el fons. Per la qual cosa, no 

existeixen fonaments científics per a la retenció de juvenils i es revoquen definitivament les creences d’una elevada 

predació dels individus mentre cauen per la columna d’aigua o la seva immediata mort per ferides o pèrdues d’apèndixs. 

El resultats demostren que s’hauria d’establir amb caràcter permanent, i en tot el territori europeu, l’alliberament 

d’individus de llagosta vermella que no facin la talla mínima de comercialització, amb independència del seu estat i del 

lloc on es produeix l’alliberament. 
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Resumen: En este trabajo se analizan los cambios en el porcentaje de cobertura de cinco especies de algas introducidas 

desde hace más de una década en distintos hábitats marinos de la isla de Menorca. Acrothamnion preissii es abundante 

en hábitats de Posidonia oceanica pero su cobertura ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos diez años. 

Womersleyella setacea continua siendo muy abundante en los hábitats de coralígeno y de algas esciáfilas. Asparagopsis 

taxiformis ha colonizado casi todos los hábitats pero ha presentado una cobertura muy baja durante todo el periodo de 

estudio sin presentar nunca un carácter invasor. Lophocladia lallemandii llegó a colonizar casi todos los hábitats pero 

nunca tuvo una cobertura importante. Finalmente, Caulerpa cylindracea, muy ubicua, ha sufrido variaciones 

interanuales en su cobertura pero actualmente tampoco presenta un carácter invasor.     

Palabras claves: algas, especies invasoras, hábitats, Mar Mediterráneo, Menorca 

 

Abstract: We analyze the changes in the percentage of cover of five species of introduced marine algae during more 

than a decade in different marine habitats around the island of Menorca. Acrothamnion preissii is abundant in the 

rhizomes of Posidonia oceanica but its cover has been decreasing during the last ten years. Womersleyella setacea 

shows persistent high abundances in coralligenous outcrops and sciaphilic algal communities. Asparagopsis taxiformis 

has colonized almost all habitats but its cover has been low during all the study period, never displaying an invasive 

behavior. Lophocladia lallemandii has also colonized almost all kind of habitats but it has never reached high 

coverages during the study period. Finally, Caulerpa cylindracea, a very ubiquitous species, has shown strong 

interannual cover variability, but it is not currently performing as an invasive species.     

Key words: algae, invasive species, habitats, Mediterranean Sea, Menorca 

 

ANTECEDENTES 

 

Las especies invasoras representan uno de los principales azotes para la conservación de la biodiversidad 

(Weitzmann et al., 2009). Una especie se considera invasora cuando, siendo introducida, posee un comportamiento 

nocivo sobre los hábitats, modifica su estructura, compite y desplaza a las especies nativas, provoca pérdidas en la 

biodiversidad, ocasionando a menudo pérdidas económicas considerables (Boudouresque y Verlaque, 2002; Ballesteros 

et al., 2007; Weitzmann et al., 2009).     

Las Islas Baleares no son ajenas a este problema y en fechas recientes han cobrado especial relevancia las especies 

marinas invasoras. De estas, las más evidentes pertenecen al grupo de las macroalgas (Ballesteros, 2004). En Menorca, 

encontramos cinco especies de algas que han sido incluidas en la lista roja de algas invasoras (Boudouresque y 

Verlaque, 2002; Ballesteros, 2004; Otero et al., 2013): Acrothamnion preissii, Womersleyella setacea, Asparagopsis 

taxiformis, Lophocladia lallemandii y Caulerpa cylindracea. La distribución geográfica y cobertura espacial de estas 

especies se estudian en Menorca desde el año 2008 (Massutí et al., 2015; Cefalì et al., 2020). Las algas rojas A. preissii 

y W. setacea, originarias del Indopacífico, llevan varias décadas establecidas en todo el archipiélago balear  

(Ballesteros, 2004). A. taxiformis, nativa de Australia occidental, fue detectada por primera vez en Menorca en 1996 

(Ballesteros, 2004). El alga roja L. lallemandii, de origen indopacífico, fue detectada en 2008 (Cefalì et al., 2020). 

Finalmente, C. cylindracea, nativa de Australia occidental, también fue avistada por primera vez en 2008 (Massutí et 

al., 2015). El objetivo del presente trabajo es analizar los cambios en el porcentaje de cobertura de estas cinco especies 
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en los hábitats marinos infralitorales y circalitorales de Menorca durante 14 años para averiguar así las tendencias en su 

potencial invasor.  

 

MÉTODOS  

 

El seguimiento de las algas introducidas se realiza, con una frecuencia bianual, en 30 localidades situadas alrededor 

de Menorca que engloban los diferentes ambientes marinos de la isla. En cada localidad se realizan censos visuales en 

inmersión, donde se cuantifica la cobertura de cada especie en los distintos hábitats que aparecen a lo largo de todo un 

transecto vertical. Las coberturas las ha establecido siempre el mismo observador a lo largo de los años, ayudado de un 

cuadrado reticulado de 25x25 cm2 dividido en 25 subcuadrados de 5x5 cm2. Los hábitats están identificados por las 

diferentes especies bentónicas que los caracterizan y en este trabajo se dividen en: algas esciáfilas, algas hemiesciáfilas, 

algas fotófilas sin Ericaria, bosques de Ericaria balearica, pradera de Cymodocea nodosa, coralígeno, detrítico y 

pradera de Posidonia oceanica. 

 

RESULTADOS  

 

La variación del porcentaje de cobertura de cada especie -como promedio en los diferentes hábitats para toda la isla- 

a lo largo de los años se presenta en la Figura 1. Acrothamnion preissii coloniza principalmente hábitats de P. oceanica 

pero su cobertura ha disminuido drásticamente, pasando de un 70% en 2008 a valores que no superan el 15% en 2022. 

Womersleyella setacea ya era abundante hace más de una década en los hábitats de algas esciáfilas y de P. oceanica (59 

y 54 % respectivamente) y sobre todo en el coralígeno (82%). Sin embargo, en 2022 su cobertura descendió hasta el 

40% en los hábitats de algas esciáfilas y de coralígeno mientras que fue muy escasa en hábitats de P. oceanica. 

Asparagopsis taxiformis ha estado presente en casi todos los hábitats y su cobertura se ha mantenido baja (< al 10%)  a 

lo largo del tiempo. Lophocladia lallemandii ha aumentado su cobertura desde el año 2008. Al principio de su 

introducción presentaba una cobertura muy baja en los hábitats de algas fotófilas pero fue colonizando casi todos los 

hábitats. Sin embargo no ha llegado a ser común en ninguno de ellos, y en 2022 el valor más alto de cobertura fue del 

20% en los hábitats de algas hemiesciáfilas. Caulerpa cylindracea ha presentado variaciones interanuales sobre todo en 

hábitats hemiesciáfilos con una cobertura del 27% en 2010 que ha disminuido con los años, y en coralígeno donde 

alcanzó un máximo de cobertura (29%) en 2016. Actualmente esta especie es muy escasa (cobertura promedio < 2%) en 

todos los hábitats.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, demuestran como las especies A. preissii y W. setacea son las que 

poseen un comportamiento invasor más agresivo (Weitzmann et al., 2009). Ambas son especies filamentosas con un 

crecimiento anual vegetativo muy importante, factor que favorece mucho su expansión y colonización. 

Específicamente, A. preissii es particularmente común en los rizomas de P. oceanica. A pesar de no haberse observado 

un cambio en su distribución espacial en la isla (Cefalì et al., 2020), su potencial invasor ha ido disminuyendo 

progresivamente a lo largo de los años. En relación a W. setacea, se ha demostrado su carácter nocivo en hábitats de 

coralígeno y en ambientes esciáfilos, pudiendo inhibir el crecimiento de las algas Corallinales e impidiendo el 

reclutamiento y desarrollo de numerosas especies (Ballesteros, 2006). En Menorca, esta especie presenta también una 

disminución progresiva de cobertura en estos hábitats. Las causas de la disminución de estas dos especies merecen 

especial atención en investigaciones futuras. Los resultados sobre A. taxiformis confirman las observaciones obtenidas 

hasta el momento (Massutí et al., 2015; Cefalì et al., 2020). A pesar de estar incluida en la lista de algas marinas 

invasoras por su elevado grado de colonización en otros lugares del Mediterráneo (Otero et al., 2013), en Menorca su 

cobertura nunca alcanzó valores propios de una  especie invasora.  

En Baleares L. lallemandii posee un gran potencial de invasión, sobre todo como epífita de Ericaria balearica 

(Cebrian y Ballesteros, 2010) y en los rizomas de P. oceanica desprovistos de una cobertura elevada de hojas 

(Ballesteros et al., 2007). En Menorca, sin embargo, es más común en hábitats de algas fotófilas sin Ericaria y su grado 

de invasión no ha sido nunca muy elevado, pudiéndose considerar una especie de carácter no invasor en la isla. 

Observamos la misma tendencia en C. cylindracea, especie con un elevado potencial de invasión en otros lugares 

mediterráneos (Weitzmann et al., 2009), presentando variaciones interanuales importantes, tanto en la cobertura como 

en su preferencia de hábitat. Se ha demostrado que probablemente la depredación por parte del pez herbívoro Sarpa 

salpa puede estar frenando su potencial invasor (Santamaría et al., 2021).  

En conclusión, de las especies aquí analizadas, solo W. setacea puede considerarse, actualmente, un alga 

fuertemente invasora en los hábitats de coralígeno y de algas esciáfilas para el conjunto de la isla. Cabe destacar que, si 

reducimos el análisis a escala espacial de localidades, tanto W. setacea como A. preissii siguen manteniendo un alto 

grado de invasión, pero en un número de localidades inferior en 2022 respecto a los años anteriores. Este trabajo refleja, 

una vez más, la importancia de realizar seguimientos a largo plazo de la distribución y abundancia de las especies 

introducidas y potencialmente invasoras tanto para conocer su evolución como su comportamiento ecológico. Con 
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nuestros datos se demuestra, de hecho, la gran variabilidad en la invasión de estas algas a lo largo de más de una 

década.  

 

 
Figura 1. Promedio del porcentaje de cobertura de cada especie en los diferentes hábitats desde 2008 hasta 2022.  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Las actividades de Seguimiento científico de la Estación de Investigación "Jaume Ferrer" están cofinanciadas por la 

Dirección General de Políticas Universitarias e Investigación del Gobierno de Baleares y el Centro Oceanográfico de 

Baleares (IEO-CSIC). Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a la Dirección General de Pesca y al Parque 

Natural de s’Albufera des Grau, para facilitarnos las autorizaciones pertinentes que nos han permitido realizar los 

trabajos en los espacios marinos protegidos de Menorca. También a Joan Moranta por su ayuda en los primeros 

muestreos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ballesteros, E. 2004. Espècies marines invasores: un problema ambiental emergent a les illes Balears. In: Pons, G.X. 

(Ed.). IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Societat d'Història Natural de les Illes Balears, Palma de 

Mallorca: 13-15. 

Ballesteros, E. 2006. Mediterranean coralligenous assemblages: a synthesis of the present knowledge. Oceanogr. Mar. 

Biol. Ann. Rev., 44: 123-195. 



 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          187 

 

Ballesteros, E., Cebrian, E. y Alcoverro, T. 2007. Mortality of shoots of Posidonia oceanica following meadow 

invasion by the red alga Lophocladia lallemandii. Bot. Mar., 50: 8-13. 

Boudouresque, C.F. y Verlaque, M. 2002. Biological pollution in the Mediterranean Sea: invasive versus introduced 

macrophytes. Mar. Poll. Bull., 44: 32-38. 

Cebrian, E. y Ballesteros, E. 2010. Invasion of Mediterranean benthic assemblages by red alga Lophocladia lallemandii 

(Montagne) F. Schmitz: depth-related temporal variability in biomass and phenology. Aquat. Bot., 92: 81-85. 

Cefalì, M.E., Movilla, J., Bolado, I., Mallol, S., Reñones, O., Díaz, D., Muñoz, A., Morillas, A., Ballesteros, E., 

Guijarro, B., Vázquez, M., Rivera, J., Moranta, J., Cardona, L., Verdura, J., Massutí, E., Deudero, S. y Quetglas, A. 

2020. Convenio de Colaboración para la Consolidación y el Desarrollo Científico de la Estación de Investigación 

“Jaume Ferrer” (La Mola, Menorca). Informe Final 2016-2020, 153 pp.  

Massutí, E., Sales, M., Reñones, O., Cuadros, A., Vidal, E.M., Sintes, J., Morillas, A. y Oliver, P. 2015. Convenio de 

colaboración para la puesta en marcha y el desarrollo científico de la Estación de Investigación “Jaume Ferrer” 

(La Mola, Menorca). Informe Final 2010-2015, 211 pp.  

Otero, M., Cebrian, E., Francour, P., Galil, B. y Savini, D. 2013. Monitoring marine invasive species in Mediterranean 

marine protected areas (MPAs): a strategy and practical guide for managers. IUCN, Malaga, 136. 

Santamaría, J., Tomas, F., Ballesteros, E., Ruiz, J.M., Bernardeau-Esteller, J., Terrados, J. y Cebrian, E. 2021. The role 

of competition and herbivory in biotic resistance against invaders: a synergistic effect. Ecology, 102: e03440.  

Weitzmann, B., García, M., Cebrian, E. y Ballesteros, E. 2009. Les invasions biològiques en el medi marí: exemples i 

impactes a la Mediterrània Occidental. L'Atzavara, 18: 39-49. 



 188        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

Comunitats explotades per la pesca de ròssec a les Illes Pitiüses 

 
Communities exploited by the trawl fishery in Pitiüses Islands 

 

Francesc ORDINES1*, Sergi JOHER1, Marc FARRÉ1, Maria Teresa FARRIOLS1, Maria VALLS1, Aina DE 

MESA1, Virginia SOLDÁN1, Julio A. DÍAZ1, Francesca FERRAGUT-PERELLÓ1, Marina BIBILONI-

SOCIAS1, Paula SÁNCHEZ-ZULUETA, Beatriz GUIJARRO1 i Enric MASSUTÍ1 
 

1 Centre Oceanogràfic de les Balears (COB-IEO), CSIC, Moll de Ponent s/n, 07015 Palma (Illes Balears). (*) xisco.ordinas@ieo.csic.es 

 

 

Resum: S’analitzen dades recollides el 2021, durant la primera campanya de recerca oceanogràfica MEDITS realitzada 

a les Illes Pitiüses, per descriure les comunitats epi- i necto-bentòniques dels fons explotats per la pesca de ròssec entre 

50 i 800 m de fondària. S’han aplicat  anàlisis multivariants, incloent anàlisi de Clúster i l’Anàlisi de Percentatge de 

Similitud. Per a cada comunitat identificada s‘ha calculat la riquesa específica. Els resultats mostren que Eivissa i 

Formentera presenten comunitats epi- i necto-bentòniques molt semblants a les de la resta de les Illes Balears, amb una 

forta estructura batimètrica, que diferencia les comunitats de plataforma continental costanera i profunda (i de marge de 

plataforma en el cas d’espècies necto-bentòniques), i les del talús superior i mitjà. Igual que a Mallorca i Menorca, als 

fons de la plataforma costanera destaca la presència d’algues vermelles. Aquests fons són també els de major 

biodiversitat. Aquests resultats són la primera passa per a la implementació d’una avaluació i gestió ecosistèmica de la 

pesca de ròssec a les Illes Pitiüses. 

Paraules clau: Bentos, Comunitats, Biodiversitat, Ròssec, Illes Pitiüses, 

 

Abstract: Data collected in 2021, during the first MEDITS oceanographic research survey carried out around the 

Pitiüses Islands, are analyzed to describe the epi- and necto-benthic communities of the bottoms exploited by the trawl 

fishery between 50 and 800 m depth. Multivariate analyzes have been applied, including Cluster analysis and Similarity 

Percentage Analysis. For each community identified, the species richness have been calculated. The results show that 

Ibiza and Formentera present epi- and necto-benthic communities very similar to those of the rest of the Balearic 

Islands, with a strong bathymetric structure, which differentiates the communities from coastal and deep continental 

shelf (and platform margin in the case of necto-benthic species), and the upper and middle slope. As in Mallorca and 

Menorca, the presence of red algae stands out at the coastal continental shelf. These bottoms show also the highest 

biodiversity. These results are the first step towards the implementation of an ecosystem assessment and management of 

trawl fishery in the Pitiüses Islands. 

Key words: Benthos, Communities, Biodiversity, Trawling, Pitiüses Islands. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La campanya de recerca oceanogràfica MEDITS amb art de ròssec experimental, es duu a terme des de 1994 a la 

costa peninsular mediterrània (Spedicato et al., 2019). El 2001 es va iniciar aquesta campanya a les Illes Balears 

(Massutí i Reñones, 2005). Per disponibilitat de dies de vaixell i per tal d’assolir un índex de cobertura de mostreig 

adequat, aquestes campanyes només van prospectar els fons al voltant de Mallorca i Menorca, quedant fora Eivissa i 

Formentera, on aquests tipus de campanyes han estat escasses i puntuals. 

A més d'avaluar l'abundància i distribució dels estocs pesquers independentment de la informació procedent de la 

pesca, les campanyes MEDITS permeten obtenir informació per avaluar l'impacte de la pesca en els ecosistemes 

bentònics i estimar els principals paràmetres biològico-pesquers de les espècies explotades. La informació recopilada en 

aquestes campanyes ha permès també l’estudi d’hàbitats d'especial interès (Ordines i Massutí, 2009; Tugores et al., 

2019). El present estudi identifica i caracteritza les comunitats epi- i necto-bentòniques dels fons explotats per la flota 

de ròssec al voltant les Illes Pitiüses, a partir de les dades recopilades durant la primera campanya MEDITS realitzada a 

l’àrea. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Prèviament a la campanya, i degut a l’escassa informació sobre les pesqueres de ròssec de les Pitiüses, que exploten 

la flota local i peninsular en la plataforma continental i talús, respectivament (Orden APA/1728/2005), es feren reunions 

amb pescadors d’Eivissa, Formentera i la Vila Joiosa. Es mostraren mapes dels registres del Sistema de Seguiment de 

Vaixells per Satèl·lit (VMS), generats per la flota de ròssec al voltant les Illes Pitiüses, on s’identificaren les principals 

pesqueres (potencials estacions de mostreig), en base a la mitjana anual de senyals VMS entre 2006 i 2019 en cel·les de 

0.01x0.01º en que es dividí la zona (Fig. 1). Amb aquests mapes i la informació subministrada pels pescadors, es van 

identificar un total de 67 pesques comercials entre 50 i 800 m de fondària, de les quals s’escolliren 35 com a potencials 

estacions MEDITS (Fig. 1). 

mailto:xisco.ordinas@ieo.csic.es
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FIGURA 1. Densitat mitjana anual dels senyals VMS, generades per la flota de ròssec durant el període 2006-2019 al voltant les Illes Pitiüses. Els 
cercles vermells mostren les estacions de mostreig durant la campanya MEDITS de 2021. Les isòbates corresponen a 50, 100, 200, 500 i 800 m. 

 

La campanya es va duu a terme a bord del V/R Miguel Oliver entre el 18 i el 25 d’agost de 2021. El mostrejador 

utilitzat va ser l'art de ròssec experimental GOC-73 (per més especificacions veure Spedicato et al. 2019). Les pesques 

es realitzaren de dia, amb una durada entre 20 i 60’ depenent de l’estrat batimètric i a una velocitat mitjana de 3 nusos. 

L'obertura horitzontal i vertical de la xarxa (18-22 i 2.5-3.2 m, respectivament) s’estimà amb el sistema MARPORT. 

Amb aquestes dades, junt amb la distància recorreguda, estimada a partir de dades GPS, es calculà l'àrea mostrejada. Un 

cop a bord, la captura es separava per espècies/taxons i s’elaborava un llistat florístic i faunístic amb el seu pes i nombre 

d’individus. Les espècies es varen classificar en epi- o necto-bentòniques. 

Les dades de biomassa (kg) i densitat (individus) es van estandarditzar per km2 i es va realitzar un Anàlisi de Clúster 

d’ambdós tipus d’organismes. Abans, aquestes dades es van transformar emprant l’arrel quadrada i es va calcular la 

matriu de similituds entre mostres amb l’índex de dissimilitud de Bray-Curtis. A partir d’aquesta matriu, s’emprà 

l’algoritme d’agrupament jeràrquic UPGMA per a generar un dendrograma en el qual s’identificaren els distints grups 

de mostres en base a l’Anàlisi de Perfil de Similitud (SIMPROF), amb 999 permutacions i un nivell significatiu de 

0.5%. Es va realitzar un Anàlisi de Percentatge de Similitud (SIMPER) per a identificar les espècies que caracteritzen 

cadascun dels grups detectats. Les espècies amb un comportament marcadament pelàgic o meso-pelàgic o que no 

aparegueren a més de dues mostres es van excloure de les anàlisis. Per a cada un d’aquests grups es va estimar la 

riquesa específica (S). 

 

RESULTATS 

 

Es realitzaren un total de 34 estacions de mostreig vàlides, entre 53 i 687 m de profunditat, capturant una biomassa 

total de 4140 kg. La major part foren peixos, representats per 122 espècies (3146 kg i 157108 exemplars), corresponent 

al 76 i 90% de la biomassa i nombre d'exemplars totals, respectivament. Els altres grups foren macroalgues (36 espècies 

i 17.4% de la biomassa), mol·luscs (47 espècies; 2.3%i 4% de la biomassa i nombre d’exemplars, respectivament), 

crustacis decàpodes (47 espècies; 67 kg, 1.6% i 5.2% de la biomassa i nombre d’exemplars, respectivament) i 

equinoderms, amb (23 espècies; 1.8% i 0.5% de la biomassa i nombre d’exemplars, respectivament).  

 

Comunitats epi-bentòniques. L'anàlisi de Clúster distingí dos grups: plataforma continental entre 53 i 237 m de 

profunditat i talús entre 387 i 687 m (Fig. 2). Dins aquests, es van diferenciar també dos grups més: plataforma 

costanera (PC, 53-81 m de profunditat), plataforma profunda (PP, 81-237 m), talús superior (TS, 387-517 m) i talús 

mitjà (TM 460-687 m). L’Anàlisi SIMPER mostrà que la PC es caracteritza per la dominància de macroalgues, 

principalment algues vermelles carbonatades formadores de fons de rodòlits, amb biomasses mitjanes de 1700 kg/km². 

Entre aquestes espècies van destacar Spongites fruticulosus i Lithothamnion valens, amb biomasses mitjanes de 588 i 

427 kg/km², respectivament i altres rodofícies no carbonatades, com Phyllophora crispa (282 kg/km²) i Felicinia 

marginata (63 kg/km²) i la feofícia Laminaria rodriguezii (803 kg/km²). Alguns invertebrats també van representar una 

elevada biomassa: equinoderms com l'holotúria Parastichopus regalis i les estrelles de mar Echinaster sepositus  i 

Hacelia attenuata (10, 4 i 15 kg/km², respectivament), l’ascidi Ascidia mentula (3 kg/km²), i esponges com Suberites 

domuncula, Phorbas tenacior i Axinella damicornis (9, 10 i 6 kg/km²). 

Els fons de PP van presentar una biomassa molt menor, amb predomini d’equinoderms com P. regalis i els eriçons 

Gracilechinus acutus i Cidaris cidaris (6, 15 i 0.7 kg/km², respectivament), així com crustacis decàpodes com el cranc 

Macropipus tubercularis i el cranc ermità Dardanus arrosor (0.7 i 0.2 kg/km², respectivament). Les comunitats de talús 

presentaren biomasses encara menors. Al TS dominaren els crustacis Nephrops norvegicus i Geryon longipes (4.6 i 0.2 

kg/km², respectivament), mentre que aquesta darrera espècie (17.5 kg/km²) i el cranc Polycheles typhlops (0.3 kg/km²) 

dominaren al TM . 
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FIGURA 2. Dendrograma generat a partir de l’Anàlisi de Clúster de la biomassa d’espècies epi-bentòniques. S’indiquen la fondària de les mostres i 

les agrupacions detectades amb l’anàlisi SIMPROF. PC: plataforma costanera; PP: plataforma profunda; TS: talús superior; TM: talús mitjà. 
 

Comunitats necto-bentòniques. L’anàlisi Clúster de les matrius de densitat i biomassa d'espècies necto-

bentòniques també va separar les comunitats de plataforma i talús: 53-237m i 387-687 m de profunditat, respectivament 

(Fig. 3). En la plataforma es distingiren altres tres agrupacions: PC (53-81 m), PP (a 81-219 i 81-129 m en els clústers 

de densitat i biomassa, respectivament) i límit de plataforma (LP; a 219-237 i 224-237 m de profunditat, en els clústers 

de densitat i de biomassa, respectivament). En el talús es distingí entre TS (387-560 m) i TM (517-687 m). L’Anàlisi 

SIMPER mostrà que la PC es caracteritza per la predominança del peix condricti Scyliorhinus canicula (1942 

individus/km² i 210 kg/km²) i peixos osteïctis com Serranus cabrilla (2064 individus/km² i 103 kg/km²), Trigloporus 

lastoviza (1660 individus/km² i 67 kg/km²) i Mullus surmuletus (5493 individus i 423 kg/km²). També van presentar 

elevades densitats i biomasses cefalòpodes com Eledone moschata (322 individus/km² i 32 kg/km²), Octopus vulgaris 

(80 individus/km² i 16 kg/km²) i Loligo vulgaris (832 individus/km² i 47 kg/km²). La PP es van caracteritzar, quant a 

densitat, per la dominància dels cefalòpodes Alloteuthis media i Illex coindetii (7952 i 1074 individus/km², 

respectivament), osteïctis com Chelidonichthys cuculus, Lepidotrigla cavillone i Merluccius Merluccius (2228, 2553 i 

306 individus/km², respectivament) i condrictis com S. canicula i Raja clavata (807 i 277 individus/km², 

respectivament). Quant a biomassa, van dominar els condrictis R. clavata, S. canicula i Leucoraja naevus (141, 44 i 70 

kg/km², respectivament), els osteïctis C. cuculus, M. merluccius i Zeus faber (98, 14 i 30 kg/km², respectivament), i els 

cefalòpodes I. coindetii i A. media (29 i 19 kg/km², respectivament).En el LP van dominar, quant a densitat, els osteïctis 

Glossanodon leioglossus, Peristedion cataphactum i Lepidotrigla dieuzeidei (396811, 710 i 848 individus/km², 

respectivament), a més del condricti R. clavata (242 individus/km²). En termes de biomassa, dominaren R. clavata (126 

kg/km²), G. leioglossus (1110 kg/km²), P. cataphractum (35 kg/km²), Lophius budegassa (40 kg/km²), S. canicula (51 

kg/km²), L. naevus (42 kg/km²) i L. dieuzeidei (19 kg/km²). 

Al TS, quant a densitat, dominaren els crustacis decàpodes Parapenaeus longirostris i Plesionika heterocarpus 

(2151 i 674 individus/km², respectivament), els osteïctis Gadiculus argenteus, Phycis blennoides, Coelorinchus 

caelorhincus, Hymenocephalus italicus, Epigonus denticulatus, Lepidorhombus boscii i Helicolenus dactylopterus 

(2151, 674, 3008, 737, 3073, 727, 375, 163 i 225 individus/km², respectivament), a més dels cefalòpodes Sepietta 

oweniana i Abralia veranyi (578 i 462 individus/km², respectivament). En termes de biomassa, van dominar els osteïctis 

P. blennoides, C. caelorhincus, L. boscii, G. argenteus, M. Merluccius i H. Dactylopterus (37, 70, 12, 28, 11 i 14 

kg/km², respectivament), els condrictis S. canicula i Galeus melastomus (58 i 18 kg/km², respectivament), els 

cefalòpodes I. coindetii i S. oweniana (14 i 2 kg/km², respectivament), i els crustacis decàpodes P. longirostris i N. 

norvegicus (19 i 7 kg/km², respectivament). 

Finalment, al TM dominaren, quant a densitat, els crustacis decàpodes Plesionika martia, Aristeus antennatus i 

Plesionika acanthonotus (593, 483 i 147 individus/km², respectivament), el condricti G. melastomus (441 

individus/km²) i els osteïctis Nezumia aequalis, P. blennoides i Hoplostethus mediterraneus (233, 149 i 107 

individus/km², respectivament). En termes de biomassa, es va caracteritzar per la dominància del condricti G. 

melastomus (94 kg/km²), els osteïctis N. aequalis, H. mediterraneus i P. blennoides (5, 5 i 7 kg/km², respectivament), i 

els crustacis decàpodes A. antennatus i P. martia (7 i 4 kg/km², respectivament). 

 

 
 

FIGURA 3. Dendrograma generat a partir de l’Anàlisi de Clúster de la densitat (A) i la biomassa (B) d’espècies necto-bentòniques. S’indiquen la 

fondària de les mostres i les agrupacions detectades amb l’anàlisi SIMPROF. PC: plataforma costanera; PP: plataforma profunda; TS: talús 
superior; TM: talús mitjà. 
 

Biodiversitat. La biodiversitat d’espècies epi-bentòniques mostrà un clar descens des de la plataforma continental cap 

al talús. Els valors mitjans i absoluts de S a la PC quadrupliquen i dupliquen, respectivament els de la PP, la segona 

comunitat més rica en espècies (Fig. 4). Aquesta tendència en profunditat s’inverteix en el cas de les comunitats necto-

bentòniques, amb valors absoluts de S més alts al talús, degut bàsicament a un major nombre d’espècies de crustacis a 
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major profunditat. Els valors de LP són encara molts preliminars, degut al baix nombre de mostres en aquesta comunitat 

(Fig. 4). 

 

 
 
FIGURA 4. Histogrames representant la riquesa específica (S) mitjana (±E.S.) i absoluta (barres en gris i de colors, respectivament) a les comunitats 

epi- (A) i necto-bentòniques (B) detectades a les anàlisis de Clúster. El nombre d’espècies d’algues és molt preliminar, ja que només incorpora la 

identificació a bord, quedant pendent d’anàlisi al laboratori un gran nombre de mostres. 
 

DISCUSSIÓ 

 

Els fons explotats per la flota de ròssec al voltant Eivissa i Formentera presenten unes comunitats epi- i necto-

bentòniques molt semblants a les de la resta de les Illes Balears i a altres zones del Mediterrani, on també existeix una 

forta estructura batimètrica, que distingeix les comunitats de la plataforma continental, talús superior i talús mitjà, tant 

de peixos com invertebrats (e.g. Farriols et al., 2019). També presenten característiques compartides amb la resta de les 

Illes Balears que les distingeixen de la majoria d’àrees del Mediterrani, com és la forta diferenciació de les comunitats 

de la plataforma costanera i plataforma profunda, que es pot veure tant en la composició de les comunitats necto-

bentòniques com epi-bentòniques, en aquest darrer cas degut en bona part a la forta presència d’algues bentòniques, 

principalment rodòfits formadores de rodòlits. Igual que a Mallorca i Menorca, aquestes algues dominen els fons entre 

50 i 80 m de profunditat, on s’hi presenta la major biodiversitat (Massutí i Reñones, 2005; Ordines i Massutí, 2009). 

Una altra particularitat, en aquest cas no compartida amb la resta de les Illes Balears, és la baixa abundància del lluç 

a les comunitats necto-bentòniques de plataforma, en comparació a la resta d’àrees arreu del Mediterrani (Farriols et al. 

2019). Aquest podria ser un dels motius de la baixa activitat que mostra la flota de ròssec a la plataforma profunda, que 

és l’estrat menys explotat a les Illes Pitiüses. Aquests resultats contribuiran a implementar una gestió de la pesqueria de 

ròssec en aquesta àrea, basada en l’aproximació ecosistèmica. 
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Resum: Els encallaments de la barqueta de Sant Pere, Velella velella, són habituals a les Illes Balears durant la 

primavera. En canvi, no s’han trobat registres d’arribades massives del cargol morat, Janthina pallida. Aquest 

gasteròpode pleustònic forma bombolles per mantenir-se a la superfície. Durant el 2021 i 2022 varen tenir lloc 

encallaments d’aquestes dues espècies a diferents cales i platges d’Eivissa. El 2021, la densitat dels cargols va ser de 

34,6±12,2 individus/m2, amb una llargària de la closca compresa entre 6,8 i 17, 4 mm i una amplària entre 6 i 13,6 mm. 

En aquest any, la majoria d’individus  eren femelles amb la posta aferrada a les bombolles i també es trobaren postes 

separades del cargol. A l’any següent, la densitat va ser superior, 81,3±14 individus/m2, amb una llargària de la closca 

compresa entre 8,3 i 12,0 mm i una amplària entre 6,2 i 9,2 mm. No es va trobar cap posta ni aferrada als cargols ni 

separades de la closca durant el 2022. Aquestes arribades massives poden estar associades a canvis en els corrents 

marins. 

Paraules clau: Encallaments, Janthina pallida, cargol porpra, plèuston, Eivissa. 

 

Abstract: Strandings of by-the-wind sailor, Velella velella, are common in Balearic Islands during the spring. However, 

extensive strandings of the purple snail Janthina pallida have never been previously reported in Balearic Islands. This 

pleustonic gastropod forms bubbles to stay on the surface of the sea. During 2021 and 2022, strandings of these two 

species took place in different beaches of Ibiza. In 2021, the density of purple snails was 34.6±12.2 individuals/m2, with 

a shell length between 6.8 and 17.4 mm and a width between 6 and 13.6 mm. In this year, most purple snails were 

females with eggs. Separate layings from the purple snail were also found. The following year, the density was higher, 

81.3±14 individuals/m2, with a shell length between 8.3 and 12.0 mm and a width between 6.2 and 9.2 mm. In 2022 the 

purples snails were not in the laying period. These extensive strandings may be associated with changes in sea currents. 

Key words: Strandings, Janthina pallida, violet snail, pleuston, Eivissa. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els gasteròpodes pleustònics dels gèneres Janthina i Recluzia  deriven del cargols bentònics de la família 

Epitoniidae (Churchill et al., 2011). Es mantenen a la superfície de l’aigua gràcies a la presència de bombolles mucoses 

i s’alimenten de cnidaris sifonòfors (Velella velella, Physalia physalis i Porpita porpita) i gasteròpodes pteròpodes. 

Totes les espècies d’aquesta família són hermafrodites proteràndrics. Tenen una àmplia distribució i es poden trobar en 

aigües càlides i temperades.  

 

Les cinc espècies del gènere Janthina presenten una closca dextrògira, globosa, prima i amb poques voltes. El cos és 

de color violeta amb el cap gran. Viuen a mar oberta on milers d’individus poden cobrir grans extensions. Es mantenen 

en superfície, amb el peu dirigit cap a la superfície. La part anterior del peu atrapa bombolles d’aire en la superfície i les 

passa enrere quedant englobades per glicoproteïnes (Betti et al., 2017) que s’endureix en entrar en contacte amb l’aire 

formant un flotador, constituït per una successió de bombolles mucoses, que pot arribar als 10 cm de longitud. (Gofas et 

al., 2011). Tarden entre 10 i 20 segons per formar una bombolla (Bayer, 1963). 

 

Janthina pallida té una closca globosa amb voltes convexes aplanades en la part superior i amb la darrera volta més 

gran i arrodonida. La coloració és més clara que la de la resta d’espècies del gènere Janthina. La part superior de la 

closca és blavosa i la inferior és violeta porpra pàl·lida. Aquesta coloració críptica els ajudaria a escapar dels seus 

depredadors (Noël i Le Quément, 2017). L’obertura de la closca és gran comparada amb l’altura. No presenta opercle. 

La ràdula té un nombre indefinit de dents laterals llargues en forma de ganxo (Noël i Le Quément, 2017). S’alimenta de 

la barqueta de Sant Pere (V. velella), un hidrozou colonial. Quan entra en contacte amb la barqueta de Sant Pere, l’ataca 

ràpidament menjant els marges del cnidari (Helm, 2021). Quan menja no presenta el flotador de bombolles i quan la 

barqueta de Sant Pere és consumida, el cargol violeta s’arrossega fins el marge de la Velella on construeix el flotador 

que emprarà fins que arribi a una nova presa (Bayer, 1963). És hermafrodita seqüencial, els individus més petits són 
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mascles i els grans són femelles (Betti et al., 2017). Aquesta espècie és ovovivípara i la femella produeix ous 

encapsulats de color rosa i que es fixen a sota al flotador de bombolles (Noël i Le Quément, 2017). Les càpsules 

ovígeres poden contenir uns 6.000 ous. (Gofas et al., 2011). Mentre que la resta d’espècies del gènere Janthina són 

cosmopolites, J. pallida està present a l’Atlàntic intertropical i temperat i al Mediterrani (Noël i Le Quément, 2017), 

tractant-se de l’espècie més abundant a la Mediterrànea (Gofas et al., 2011).  

 

Les espècies pleustòniques tenen poc control sobre el seu desplaçament i els forts vents i les tempestes porten els 

individus cap a la costa on encallen. Els encallaments massius de Janthina es troba associat als de les seves preses (Noël 

i Le Quément, 2017). Aquests encallaments massius s’han registrat a diferents indrets de la costa francesa mediterrània 

((Noël i Le Quément, 2017) i a la costa italiana (Betti et al., 2017). 

 

 

MATERIAL I MÈTODE 

 

Durant les primaveres del 2021 i 2022 es varen recórrer diferents platges a l’endemà dels temporals per veure si 

havien produït encallaments massius de V. velella i altres espècies pleustòniques. En alguns encallaments també estava 

present el cargol violeta Janthina pallida. En els encallaments de Ses Salines (2021) i Benirràs (2022) es comptaren el 

nombre de closques del cargol violeta presents en tres àrees de 50 cm x 50 cm triades a l’atzar. Dins aquestes zones 

mostrejades s’identificaren els exemplars trobats i s’obtingueren dades morfomètriques de cada individu (alçada i 

amplària en mm). També es va contemplar la presència de bombolles i postes unides o no a la closca.  

 

 

RESULTATS 

 

La identificació taxonòmica de tots els cargols encallats, tant del 2021 com del 2022, corresponien a Janthina 

pallida Thomson, 1840 (Fig. 1), l’espècie més abundant a la Mediterrànea.  

 

  
 

FIGURA 1. La imatge de l’esquerra correspon a dos individus de Janthina pallida fotografiats a Ses Salines (20 d’abril de 2021) amb la seva posta, 

un dels dos cargols està aferrat a Velella velella. A la dreta s’observen dues J. pallida aferrades a V. velella fotografiades a Benirràs (2 d’abril de 
2022). 

 

El 20 d’abril de 2021 es localitzaren encallaments massius, tant de J. pallida com de V. velella, a Ses Salines, Es 

Cavallet, s’Aigua Blanca i Cala Sant Vicent i el 21 d’abril a Cala Tarida. A l’única zona on es va estudiar la densitat 

d’individus i la mida de les closques va ser a la platja de Ses Salines. La densitat dels cargols encallats a Ses Salines era 

de 34,6±12,2 individus/m2. Les talles del individus estava compresa entre 6,8 i 17,4 mm de llargària i entre 6 i 13,6 mm 

d’amplària (Fig. 2). Tots els individus de Ses Salines tenien bombolles i la majoria també tenia la posta aferrada a les 

bombolles. El 20 d’abril també es trobaren postes amb bombolles que no estaven enganxades a cap closca a Ses Salines 

i a La Xanga (Fig. 3).  

 

Els primers encallaments massius que es trobaren de V. velella el 2022 varen ser el 24 de març a Es Cavallet, Platja 

den Bossa i Figueretes. En aquestes platges no es va trobar cap individu de J. pallida. En els encallaments posteriors a 

Benirràs (2 d’abril), Es Pas de s’Illa i Port de Sant Miquel (8 d’abril) es trobaren les dues espècies, V. velella i J. 

pallida. Posteriorment també es localitzà un encallament massiu de V. velella a Platges des Comte (19 d’abril) però no 

es va trobar cap individu de J. pallida. La densitat dels cargols a Benirràs va ser de 81,3±14 individus/m2. Les talles del 

individus estava compresa entre 8,3 i 12,0 mm de llargària i entre 6,2 i 9,2 mm d’amplària (Fig. 2). Cap dels cargols 

presentaven bombolles i la majoria dels individus estaven aferrats a V. velella. En alguns cnidaris hi havia dos o tres 

cargols aferrats. No es va trobar cap posta, ni lliure ni aferrada al cargol.    
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També es trobaren closques aïllades del cargol violeta al fons marí. Es localitzaren tres closques a -2 m a La Xanga 

(20 d’abril de 2021), una closca a -17 m a s’Esponja (1 de maig de 2021), dues closques a -5 m en es Port de Sant 

Miquel (9 d’abril de 2022) i una closca en es Pou des Lleó (31 d’agost de 2022). A la Xanga, el 20 d’abril de 2021 

també es varen localitzar cinc postes surant (Fig. 3). 

 

 

  
 

FIGURA 2. Distribució de la freqüència de talles en mm, a l’esquerra longitud i a la dreta amplària de la closca dels individus mostrejats de J. 

pallida en els encallaments produïts en el 2021 i 2022. 
 

 

  
 
FIGURA 3. Postes de J. pallida, encallades el 20 d’abril de 2021 a Ses Salines, a la esquerra. Posta de J. pallida surant a La Xanga el 20 d’abril de 

2021. 
 

 

CONCLUSIÓ 

 

Els encallaments massius de V. velella són habituals a les illes Balears. Fins ara no hi havia registres d’aquests tipus 

d’arribades a la costa de J. pallida però això no vol dir que no s’haguessin produït amb anterioritat. Amb la facilitat que 

es trenca la closca, als pocs dies d’encallar aquesta queda ben esmicolada i comença a formar part del sediment de les 

platges. Abans dels encallaments de Janthina del 2021 i 2022 es varen produir encallaments no tan extraordinaris. El 

2019 a Es Figueral i a s’Aigua Blanca (Eivissa) aparegueren molts pocs cargols violeta. Encallaments massius de J. 

pallida s’havien citat en altres àrees del Mediterrània. Betti et al. (2017) relacionen aquests esdeveniments a canvis 

recents de la temperatura superficial de l’aigua de la Mediterrània, relacionats amb l’escalfament global, que estan 

afectant a la circulació marina. 

 

J. pallida és una espècie proteràndrica. La presència de postes en els encallaments del 2021 indiquen que l’espècie 

es troba en l’època reproductora quan arriba a la costa, a mitjans d’abril. A l’any següent, l’arribada massiva va tenir 

lloc a principis d’abril i l’absència de postes fa pensar que encara no havia començat el període reproductor.  

 

L’àrea que ocupen aquestes basses en alta mar és molt gran. La persistència del vent, tant en intensitat com la 

direcció, arrosseguen als organismes pleustònics. Quan s’atraquen a una illa i es produeix un canvi en la direcció de 

vent i dels corrents primer apareixen en una part de l’illa i dies després a l’altre costat. Això és el que succeí a principis 

d’abril del 2022, primer varen arribar al llevant d’Eivissa i després a la costa de ponent.  
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Les closques trobades durant les immersions poden pertànyer a cargols que han mort a prop de costa o de cargols 

que han perdut les bombolles i s’han mort enfonsades ja que no poden surar sense aquestes bombolles. 
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Abstract: The Mediterranean Sea is one of the most affected areas by the presence of invasive species. Halimeda 

incrassata (J Ellis) JV Lamoroux and Penicillus capitatus Lam. are tropical seaweeds recently reported in waters of the 

Mallorca Island. The aim was to evaluate the effect of a potential competition between the invasive algae and the native 

Padina pavonica (L.) Thivy, by means of antioxidant-related biomarkers. The coexistence of invasive algae together 

with P. pavonica is related to a significant decrease in the densities of native algae compared to nearby areas without 

the invaders. The antioxidant enzymes catalase and superoxide dismutase, as well as the levels of reduced glutathione 

and polyphenols were significantly increased in P. pavonica in the presence of the two invasive algae, while the 

variation of malondialdehyde, as a marker of oxidative damage, and the production of reactive oxygen species did not 

reach significant differences. In conclusion, the presence of invasive algae induces oxidative stress in the native algae P. 

pavonica, although there is clear evidence of oxidative damage. Additional long-term monitoring studies are necessary 

to determine the possible negative effects derived from the arrival of these invasive algae. 

Key words: Invasive algae; Competence; Biomarkers; Oxidative stress. 

 

Resum: El mar Mediterrani és una de les zones més afectades per la presència d'espècies invasores. Halimeda 

incrassata (J Ellis) JV Lamoroux i Penicillus capitatus Lam. són algues tropicals reportades recentment en aigües de 

l'illa de Mallorca. L'objectiu va ser el d’avaluar l'efecte d'una potencial competència entre les algues invasores i l’alga 

nativa Padina pavonica (L.) Thivy, mitjançant biomarcadors relacionats amb els antioxidants. La coexistència d'algues 

invasores juntament amb P. pavonica està relacionada amb una disminució important de les densitats d'algues natives 

en comparació a les zones properes sense les invasores. Els enzims antioxidants catalasa i superòxid dismutasa, així 

com els nivells de glutatió reduït i els polifenols, van augmentar significativament a P. pavonica en presència de les 

dues algues invasores, mentre que la variació del malondialdehid, com a marcador de dany oxidatiu, i la producció 

d’espècies reactives no va assolir diferències significatives. En conclusió, la presència d'algues invasores indueix estrès 

oxidatiu a l'alga nativa P. pavonica, tot i que no hi ha evidències clares de dany oxidatiu. Calen estudis addicionals de 

seguiment a llarg termini per determinar els possibles efectes negatius derivats de l'arribada d'aquestes algues 

invasores. 

Paraules clau: Algues invasores; Competència; Biomarcadors; Estrès oxidatiu. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Novel introductions of alien marine species have been accelerated in the recent decades by the rapid globalization 

and increasing trends of trade, travel, and transport (Katsanevakis et al., 2014). Invasive seaweed is a major global 

concern, since they are known to deeply modify marine ecosystems, having strong ecological and economic impacts 

(Pacheco et al., 2020). Several invasive algae species have been recorded and studied due to their impact on native 

seagrass and algal communities in the Western Mediterranean including Caulerpa cylindracea Sonder, C. taxifolia 

(Vahl) C. Agardh, or Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz (Sureda et al., 2008; Pergent et al., 2008; 

Deudero et al. 2011). The presence of pollutants and changes in environmental factors such as light, temperature or 

salinity but also in a situation of competition or predation pressure have been reported to induce a situation of oxidative 

stress which can be measured by several biomarkers. 
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The presence of the invasive algae of tropical origin Halimeda incrassata (J Ellis) JV Lamoroux and Penicillus 

capitatus Lam. has been evidenced along the Bay of Palma where they can entail substrate competition with the native 

brown alga Padina pavonica (L.) Thivy. The objective was to evaluate the antioxidant response and oxidative stress 

through established biomarkers in P. Pavonica in the presence of both species of invasive algae. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Samples of P. pavonica have been collected in the Bay of Palma (Cala Blava) at a depth of about 2 meters. The 

samples were collected in three nearby areas where P. pavonica was found isolated, in the presence of H. incrassata 

and of P. capitatus. The activities of the antioxidant enzymes and the levels of reduced glutathione and 

malondialdehyde were determined following procedures already described (Sureda et al., 2017). The density of P. 

pavonica specimens was estimated in the three study areas using a 50 X 50 cm frame (Sureda et al., 2008). 

 

The statistical significance of the differences in all the biomarkers was carried out by one-way analysis of variance 

(ANOVA) followed by least significant difference t-test (LSD) post-hoc analysis. 

 

RESULTS 

 

The presence of the invasive species was related to a significant decrease in the densities of P. pavonica, with a 

reduction of over 40% with respect to areas without the presence of invaders (Fig. 1).  

 

A B

 
        

FIGURE 1. Representative images of the invasive algae Halimeda incrassata (A) and Penicillus capitatus (B) coexisting with Padina pavonica. 

 

The activities of the antioxidant enzymes catalase (detoxifies hydrogen peroxide) and superoxide dismutase 

(detoxifies superoxide anion) increased significantly and similarly in P. pavonica when it coexisted with the two 

invading species. The levels of reduced glutathione and polyphenols, as the main non-enzymatic antioxidants, followed 

the same pattern as enzymes with a significant increase in the presence of both invasive algae. The concentration of 

malondialdehyde, as an indicator of lipid peroxidation, as well as the production of reactive oxygen species did not 

show significant differences, although it showed a certain tendency to increase in P. pavonica living with the invasive 

algae. 

 

 

DISCUSSION 

 

Interactions between native and introduced species can result in a threat to the biodiversity and ecosystem structure 

(Galil, 2007). The arrival of invasive species such as H. incrassata and P. capitatus in the Balearic Islands can alter the 

normal functioning of native species because there is a competition for substratum, space, and light. The established 

competition is manifested by a decrease in the number of specimens of P. pavonica present when they coexist with 

invasive algae. For the first time, the present data evidenced an antioxidant response in the seaweed P. pavonica when 

competing with the new invasive H. incrassata and P. capitatus. Cellular antioxidant status is used as a biomarker to 

evaluate the ability of diverse organisms so as to resist an environmental stress situation (García-Caparrós et al., 2021). 

The present results suggest that the presence of the invasive species induced a significant increase in all antioxidant 

defences P. pavonica evidencing the existence of a stressful environment. However, no changes were reported in 

malondialdehyde levels suggesting that the native alga was able to adapt to the new incomes. Similar results were 
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obtained in a previous work where the green alga Dasycladus vermicularis in the presence of H. incrassata showed an 

increase in the antioxidant defences and in secondary protective metabolites (Sureda et al., 2017) 

 

CONCLUSION 

 

In the present study it has been reported the competitive interaction between the invasive H. incrassata and P. 

capitatus with the native P. pavonica by means of antioxidant biomarkers. Further research is necessary in order to 

monitor the spread dynamics of these invasive algae and the potential negative effects over the native species. 
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Resum: Els microplàstics (MPs) es caracteritzen per la seva alta persistència en els ecosistemes marins i, per la seva 

petita mida, poden ser fàcilment ingerits per organismes molt diversos. Tot i que la presència de MPs en espècies 

marines salvatges està ben documentada, encara hi ha informació limitada sobre el seu potencial per induir efectes 

adversos en les holotúries. Aquest estudi va investigar la presència i les característiques dels MPs en sediments i en el 

tracte gastrointestinal de l’holotúria, Holothuria tubulosa, a Menorca, Illes Balears. Es van recollir exemplars en sis 

zones diferents de l'illa amb diferents graus d'afecció antròpica. La presència de MPs a les diferents zones es pot 

considerar baixa amb una mitjana de 62 MPs/kg de sediment, sent la zona de Son Bou la concentració més alta i amb 

nivells molts semblants a les altres zones. De la mateixa manera, es va observar un nombre més elevat de MPs al 

tracte digestiu d’H. tubulosa de Son Bou. Tant en el sediment com en les holotúries, predominaven les fibres amb més 

del 75% dels elements. En les sis àrees, els mesoplàstics es van analitzar mitjançant FTIR, mostrant que el polímer 

principal era el polipropilè seguit del polietilè d'alta densitat i el polietilè de baixa densitat. 

Paraules clau: holotúries; microplàstics; sediment; contaminació; Illes Balears. 

 

Abstract: Microplastics (MPs) are characterized by their high persistence in marine ecosystems, and due to their small 

size, they can be easily ingested by very diverse organisms. Although the presences of MPs in wild marine species are 

well documented, there is still limited information on their potential to induce adverse effects in sea cucumbers. This 

study investigated the presence and characteristics of MPs in sediments and in the gastrointestinal tract of the sea 

cucumber, Holothuria tubulosa, in Menorca, Balearic Islands. Specimens were collected in six different areas 

throughout the island with different degrees of anthropic affection. The presence of MPs in the different areas can be 

considered low with an average of 62 MPs / kg of sediment, with the Son Bou area having the highest concentration 

and with levels very similar in the other areas. Similarly, a higher number of MPs were observed in the digestive tract 

of H. tubulosa from Son Bou. Both in the sediment and in the holothurians, fibres predominated with more than 75% of 

the items. In the six areas, mesoplastics were analysed by means of FTIR, showing that the main polymer was 

polypropylene followed by high-density polyethylene and low-density polyethylene. 

Key words: sea cucumbers; microplastics; sediment; pollution; Balearic Islands. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els residus presents al mar s’han convertit en un problema greu i evident per a tota la societat, afectant tots els 

sectors: econòmic, social, ambiental i fins i tot cultural (Hardesty et al., 2015). D’entre tots els residus que es poden 

trobar, els plàstics, s’han convertit en un dels principals productes de rebuig, principalment a causa de l’alta demanda 

per al seu ús, que ha provocat un creixement exponencial, superant la resta de materials artificials (Geyer et al., 2017). 

Dins els plàstics recentment han adquirit elevada rellevància els microplàstics (MPs), que es defineixen com a 

fragments de plàstic de menys de 5 mm de diàmetre. Lligats a la seva petita mida, els MPs poden ser ingerits per una 

extensa gamma d’organismes marins que van des d’invertebrats i peixos pelàgics i bentònics fins a mamífers marins i, 

per tant, entren en xarxes alimentàries marines (Renzi et al., 2018).  

 

Les holotúries o cogombres de mar són organismes bentònics i detritívors que s’alimenten principalment dels 

sediments i que s’han utilitzat àmpliament com sentinelles per avaluar el risc ecotoxicològic de sediments i aigües 

contaminats (Martin et al., 2017). Així́, degut a què els sediments poden acumular MPs els cogombres de mar poden 

tenir risc d’ingestió́ de MPs derivat del seu mode d’alimentació́ (Renzi et al., 2018).  
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Aquest estudi té com objectiu avaluar la presència de plàstics als sediments de diferents zones costaneres de l’Illa de 

Menorca utilitzant un procediment reproduïble que permeti posteriors estudis de seguiment. També, s’analitzarà̀ la 

presència de MPs al tracte digestiu d’Holothuria tubulosa per conèixer el grau d’afecció́ i el seu potencial ús com 

organisme indicador. 

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

Els exemplars d’Holothuria tubulosa (n = 8 per cada zona d’estudi) i sediments marins s’han recol·lectat a la zona 

infralitoral (2-3 metres de profunditat) a 6 zones de platja seleccionades a l’Illa de Menorca (Fig. 1). Per a l’anàlisi de 

MPs al sediment i tracte digestiu, s’ha seguit la metodologia de Lombardo et al. (2022), consistent amb una digestió 

química utilitzant KOH i posterior filtració de les mostres amb una bomba de buit. Paral·lelament, s’han analitzat els 

mesoplàstics recollits a les mateixes zones de mostreig mitjançant l’anàlisi FT-IR.  

 
FIGURA 1. Punts de mostreig a l’illa de Menorca (Illes Balears). 

 

RESULTATS 

 

S’han trobat un total de 93 MPs en els sediments de les sis àrees de mostreig, el que correspon a una mitjana de 62 

MPs / kg de sediment. L’àrea amb major nombre de partícules ha estat la platja de Son Bou, situada al sud de l’illa, amb 

un total de 44 ítems, mentre que la resta de zones tenen uns valors semblants de entre 8 i 11 MPs. En totes les àrees 

d’estudi han dominat les partícules en forma de fibra en vers dels fragments, trobant-se únicament 7 fragments. La 

quantitat de MPs trobat a les holotúries també es pot considerar baix, ja que el nombre mig d’elements és de 1,6 MPs / g 

de tracte digestiu (Fig. 2). De forma semblant als sediments, la major quantitat de MPs s’ha observat a Son Bou amb 3,4 

MPs / g de digestiu. 

 

 
 
FIGURA 2. Imatge representativa d’un espècimen d’Holothuria tubulosa (A), i fibres trobades al sediment (B) i als tractes digestius (C). 

 

L'anàlisi FT-IR ha revelat la presència d’un total de 12 polímers diferents. Concretament, el polipropilè, amb un 

34,4%, ha estat el polímer més abundant dins els mesoplàstics mostrejats, seguit de polietilè d’alta densitat, representant 

un 32,8% del total. Altres polímers també presents dins l’anàlisi amb més d’un 10% han estat el polietilè de baixa 

densitat i el poliestirè. 
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DISCUSSIÓ 

 

La contaminació marina és un problema greu, evident fins i tot en els ambients més verges i aïllats com l’Antàrtida 

o els fons abissals (Waller et al., 2017; Peng et al., 2020). Entre aquests contaminants, els plàstics s'han convertit en una 

preocupació mundial pel seu creixement progressiu i els seus efectes potencials sobre els ecosistemes marins. Els 

resultats obtinguts van revelar la presència d'elements plàstics als sediments de les sis àrees d'estudi, encara que no es 

posa de manifest cap diferència evident entre el grau d'influència antròpica. Aquest fet, dona una idea de la ubiqüitat 

dels MPs i de la dificultat per atribuir la seva major acumulació a una única causa. La major presència de MPs 

observada a la zona de Son Bou podria derivar no només de l’acció humana directa, al ser una zona altament turística, 

sinó que també dels propis corrents marins o característiques del propi sediment, entre d’altres. La presència de MPs al 

tracte digestiu de les holotúries segueix el mateix patró que l’observat als sediments. En aquest sentit, al tractar-se 

d’organismes que s’alimenten directament ingerint sediments, aquest resultats eren esperables i posen de relleu el fet 

que les holotúries es poden veure greument afectades per MPs en zones amb elevada presència de plàstics. Al comparar 

el resultats amb els obtinguts en un estudi previ a l’illa d’Eivissa, s’observa com els valors de Menorca són bastant 

menors ja que Eivissa la quantitat de MPs es mou entre 134-201 MPs / kg de sediment (Lombardo et al., 2022). Aquests 

resultats podrien estar relacionats amb l’elevada pressió antròpica que sofreix l’illa d’Eivissa en comparació amb 

Menorca durant els mesos d’estiu, quan es van realitzar els mostrejos. Segons estudis previs, l'abundància de MPs dins 

les holotúries és generalment menor que en els sediments (Mohsen et al., 2019; Renzi et al., 2020), cosa que suggereix 

que la majoria de les partícules ingerides s'incorporen a grànuls fecals i s'expulsen. 

 

A l’analitzar la tipologia de plàstics per FT-IR, el principal tipus de polímer és el polipropilè en forma de fibres que 

suposa un terç dels plàstics analitzats seguit del polietilè d’alta densitat. Aquests tipus de polímers deriven d’elements 

formats per alguns dels termoplàstics més demandats per envasos, materials de construcció i aparells elèctrics que degut 

a un mal maneig poden acabar al medi natural. 

 

CONCLUSIONS 

 

Els MPs com a problema ubic arreu del món, també s’han detectat a totes les zones estudiades al llarg de l’illa de 

Menorca, així com a H. tubulosa com  a potencial organisme indicador. No s’ha observat una relació directa entre la 

concentració de MPs i el grau d’activitat humana el que indicaria l’existència de nombrosos factors que contribueixen a 

las seva dispersió i acumulació. Són necessari estudis addicionals per avaluar el potencial efecte que poden tenir els 

MPs sobre les espècies exposades.  
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Abstract: Microplastics (MPs) are small ubiquitous plastic particles present in all marine environments that can be 

ingested by a wide range of organisms, including holothurians. The aim was to evaluate the presence of MPs in 

specimens Holothuria tubulosa from areas with different human activities and their potential effect by measuring some 

biomarkers. Specimens were collected in three different areas throughout the Island of Eivissa: 1) a highly urbanized 

area, with tourist uses and a marina; 2) an urbanized area close to the mouth of a torrent; 3) an area devoid of human 

activity and considered clean. The results have shown a higher presence of MPs in the sediments and in the digestive 

tract of H. tubulosa from the highly urbanized area in relation to the other two areas studied. Both in the sediment and 

in the holothurians, fibres predominate with more than 75% of the items. In the three areas, mesoplastics were analysed 

by means of Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), showing that the main polymer is polypropylene 

followed by low-density polyethylene and polystyrene. Regarding the analysis of biomarkers, there was a progressive 

increase in the activities of superoxide dismutase (SOD), glutathione S-transferase (GST) and in reactive oxygen 

species (ROS) production in parallel with the human activities. No statistical differences were observed in 

malondialdehyde (MDA) levels, as a marker of oxidative damage. In conclusion, human activity evaluated with the 

presence of MPs induced an adaptive response in H. tubulosa, although without evidence of oxidative damage. H. 

tubulosa, due to its benthic animal characteristics and easy handling, can be a useful species for monitoring purposes. 

Key words: Holothurians; Microplastics; Biomarkers; Oxidative stress. 

 

Resum: Els microplàstics (MPs) són petites partícules de plàstic omnipresents a tots els ambients marins que poden ser 

ingerides per una àmplia varietat d'organismes incloent les holotúries. L'objectiu del treball va ser avaluar la 

presència de MPs en exemplars d’Holothuria tubulosa de zones amb diferents activitats humanes i el seu efecte 

potencial mitjançant la mesura d'alguns biomarcadors. Es van recollir exemplars en tres zones diferents de l'illa 

d'Eivissa: 1) una zona molt urbanitzada, amb usos turístics i port esportiu; 2) una zona urbanitzada propera a la 

desembocadura d'un torrent; 3) una zona desproveïda d'activitat humana i considerada neta. Els resultats han mostrat 

una major presència de MPs als sediments i al tub digestiu de H. tubulosa de la zona altament urbanitzada en relació a 

les altres dues àrees estudiades. Tant en el sediment com en les holotúries, predominen les fibres amb més del 75% dels 

elements. A les tres àrees, els mesoplàstics es van analitzar mitjançant espectroscòpia infraroja de transformada de 

Fourier (FT-IR), mostrant que el polímer principal és el polipropilè seguit del polietilè de baixa densitat i el poliestirè. 

Pel que fa a l'anàlisi de biomarcadors, es va observar un augment progressiu de les activitats de la superòxid 

dismutasa (SOD), la glutatió S-transferasa (GST) i la producció d'espècies reactives d'oxigen (ROS) paral·lelament a 

les activitats humanes. No es van observar diferències estadístiques en els nivells de malondialdehid (MDA), com a 

marcador de dany oxidatiu. En conclusió, l'activitat humana avaluada amb la presència de MPs va induir una resposta 

adaptativa a H. tubulosa, encara que sense evidència de dany oxidatiu. H. tubulosa, per les seves característiques 

animals bentònics i la seva fàcil manipulació, pot ser una espècie útil per estudis de seguiment. 

Paraules clau: Holotúries; Microplàstics; Biomarcadors, Estrès Oxidatiu. 
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INTRODUCTION 

 

Environmental pollution leads to the appearance of important imbalances in the ecosystem, with negative 

consequences for the health of organisms. Within the pollutants, plastics have acquired great relevance due to the great 

increase in their production over the last decades (Kunwar et al., 2016). Microplastics (MPs) (>5 mm) can be ingested 

by a wide range of marine organisms, including planktonic organisms and invertebrates, and smaller ones can even be 

incorporated through the gills. The ingestion and accumulation of MPs can cause damage to different cellular structures 

through the overproduction of reactive oxygen species (Capo et al., 2021; Solomando et al., 2021). To prevent this 

oxidative damage, antioxidant and detoxification enzymes play a crucial role in maintaining cellular homeostasis and 

are widely used as biochemical biomarkers of pollutant exposure (Karami et al., 2016). 

 

Holothuria tubulosa (Gmelin, 1788), is a species of sea cucumber in the family Holothuriidae widely present in 

coastal waters of the Balearic Islands. The aim of the study was to evaluate the presence and characteristics of MPs in 

sediments and in H. tubulosa from three areas of the Island of Eivissa (Balearic Islands, Spain) characterized by a 

different anthropic exposure. The antioxidant and detoxification mechanisms and cellular oxidative damage were also 

measured in this species related to the ingestion of MPs. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

A total of 30 H. tubulosa were collected in 3 different areas with different levels of anthropogenic influence 

throughout the Island of Eivissa (Spain): 1) a highly urbanized area, with tourist uses and a marina, Sant Antoni de 

Portmany; 2) an urbanized area close to the mouth of a torrent, Santa Eulària des Riu; 3) an area with low human 

activity and considered clean, Pou des Lleó. During the transects carried out to collect the holothurians, mesoplastics 

present in the sandy bottom were also collected to proceed to their characterization and composition analysis by FT-IR. 

The MPs extraction protocol from H. tubulosa was performed as previously described (Lombardo et al., 2022). SOD 

and GST activities, as well as ROS production and MDA levels were determined in gills following procedures already 

described (Sureda et al., 2013; Lombardo et al., 2022). 

 

The statistical significance of the differences in all the biomarkers was carried out by one-way analysis of variance 

(ANOVA) followed by least significant difference t-test (LSD) post-hoc analysis. 

 

RESULTS 

 

More than 75% of the plastics obtained in the digestive tract of H. tubulosa and in the sediment were fibres, with 

blue and black colours predominating (Fig. 1). FT-IR analysis of mesoplastics reported a higher presence of 

polypropylene (PP; 27%), followed by low-density polyethylene (LDPE), polystyrene (PS; 16%), high-density 

polyethylene (HDPE) and polyvinyl chloride (PVC). 

 

A B

 
 

FIGURE 1. Representative images of mesoplastics found in the sediment (A) and microplastic fibre found in the gastrointestinal tract of Holothuria 
tubulosa. Scale bar represents 1 cm (A) and 1 mm (B). 

 

The activity of the antioxidant enzyme CAT, of the detoxifying enzyme GST and the capacity to produce ROS 

increased progressively with human activity, with significant differences in Sant Antoni and Santa Eulària compared to 

Pou des Lleó. The differences between Sant Antoni and Santa Eulària are not statistically significant. The levels of 

MDA as a marker of lipid peroxidation do not show differences between the three areas studied. 
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DISCUSSION 

 

Plastics have become a concern worldwide due to their progressive growth and potential effects on marine 

ecosystems. The results obtained have revealed the presence of plastic elements in the sediments of the three study 

areas, although their number increases with the degree of anthropic influence. In addition, these results are parallel to a 

greater presence of MPs in the intestinal tract of H. tubulosa and a greater activation of antioxidant defence and 

detoxification mechanisms. The coastal sediments of the Mediterranean Sea are one of the most important sinks for the 

deposition of MPs with a huge potential for accumulation, due to the characteristics of the semi-enclosed sea and the 

high population density in the coast (Llorca et al., 2020). The main polymers found derive from the most demanded 

thermoplastics for packaging, construction materials, and electrical apparatus (Expósito et al., 2021). Previous studies 

also evidenced MPs in the tissues of different holothurians species, suggesting a potential transfer to upper trophic 

levels (Renzi et al., 2018; Mohsen et al., 2019). The present results evidenced that the antioxidant and detoxifying 

systems were progressively increased in gills of H. tubulosa in accordance with the degree of human impact. Also, the 

production of ROS was also increased indicating the stressful situation induced by MPs, but without evidence of 

cellular damage. 

 

CONCLUSION 

 

In conclusion, the results have revealed the presence of MPs in the digestive tract of H. tubulosa specimens, even in 

those captured in areas without human activity. The presence of MPs associated with human activity induces an 

adaptive response in gills of H. tubulosa that is capable of avoiding oxidative damage. In this sense, H. tubulosa may be 

a suitable organism for environmental pollution monitoring studies. 
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Resum: El Coastal Health Monitoring Scheme (CHMS) es va realitzar amb l’objectiu d’avaluar la variació de les 

poblacions de diferents grups d’animals marins. Les holotúries són un grup molt freqüent a les costes mediterrànies 

occidentals. Per aquesta raó, s’ha realitzat el seguiment de Holothuria tubulosa (Gmelin, 1790), on s’ha estudiat la 

densitat i estructura de la seva població. L’estudi se basa en la realització de transectes a zones costeres de les Illes 

Balears, centrant-nos a aquest treball en Eivissa i Formentera. Entre els resultats obtinguts destaca que la estructura de 

la població de H. tubulosa varia significativament en funció de la estació i les seves característiques. A més, la 

coexistència amb Posidonia oceanica L. (Delile, 1813) i/o Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. està estretament 

relacionada amb la densitat de població del nostre subjecte d’estudi, si la presència d’aquestes dues espècies és 

abundant, H.tubulosa es trobarà en major proporció. En conclusió, tot i que no tenim evidències clares, la població de 

H.tubulosa es veu afectada tant per la coexistència amb altres espècies com per el tipus de substrat que trobem. 

Paraules clau: Holothuria tubulosa, densitat, estructura poblacional, seguiment 

 

Abstract: The Coastal Health Monitoring Scheme study (CHMS) was carried out with the aim of assessing the variation 

of the populations of different groups of marine animals. Sea cucumbers are a very common group on the western 

Mediterranean coasts. For this reason, Holothuria tubulosa (Gmelin, 1790) has been monitored, being the density and 

structure of its population the studied parameters. The study is based on line transects in coastal areas of the islands of 

Ibiza and Formentera. Among the results obtained, it stands out that the population of H. tubulosa varies significantly 

according to the station and its traits. In addition, the coexistence with Posidonia oceanica L. (Delile, 1813) and/or 

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. is related to the population density of our study subject, if the presence of these two 

species is abundant, H. tubulosa will be found in greater proportion. In conclusion, although we do not have clear 

evidence, the population of H. tubulosa is affected both by the coexistence with other species and by the type of 

substrate we find. 

Key words: Holothuria tubulosa, density, population structure, monitoring 

 

 

INTRODUCCIÓ 

  

Les holotúries, comunament anomenades cogombres de mar, pertanyen al fílum Echinodermata (Klein, 1734). 

Holothuria tubulosa Gmelin, 1791 és una espècie de la família Holothuriidae (Burmeister, 1837), essent una de les 

espècies d’aquest gènere més freqüent al Mar Mediterrani occidental. Es pot trobar des de 0 m de profunditat fins 

aproximadament 80 m. Poden arribar a mesurar fins a 40 cm de llarg i 6 cm d’ample. És de color marró obscur, tret que 

fa que pugui ser confosa amb altres espècies com H. poli (Delle Chiaje, 1824), H. forskali (Delle Chiaje, 1823) o H. 

sanctori (Delle Chiaje, 1823), ja que presenten una estructura i color similar. H. tubulosa es troba a fons arenosos o rics 

en sediments. És més comú trobar-la a zones on hi ha presència de praderies marines, com és el cas de les costes 

mediterrànies, on abunden les praderes de P. oceanica o C. nodosa. H. tubulosa s’alimenta del mateix substrat arenós, 

digerint les partícules orgàniques que es troben en ell. D’aquesta manera contribueix també al reciclatge dels sediments. 

 

Segons la llista vermella de la IUCN, la seva categoria de conservació és de preocupació menor. L’objectiu d’aquest 

estudi és avaluar la variació de la densitat i estructura de la població de H. tubulosa en funció de l’espai i del temps, i 

avaluar els paràmetres ambientals que influeixen en la seva dinàmica poblacional. En el present treball sols es presenten 

els resultats obtinguts en el primer any d’estudi a les illes d’Eivissa i Formentera.  
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MATERIALS I MÈTODES 

 

Per l’anàlisi de l’estructura de la població de H. tubulosa a Formentera i Eivissa es va treballar a 14 estacions (10 a 

Eivissa i 4 a Formentera). A cada estació en primer lloc es realitzaren 3 transectes a cada estació de 60 m2 a zones 

properes a la costa on es va fer un recompte del nombre d’exemplars de H. tubulosa per calcular la densitat de la 

població, en ind/m2. Per altra banda, a cada localitat es va agafar de manera aleatòria una mostra d’uns 50 exemplars, 

que varen ser pesats amb una balança i posteriorment tornats a la mar, per estudiar en aquest cas l’estructura de la 

població.  

 

A Eivissa, més concretament a la localitat de Pou des Lleó, es va tenir en compte que es tractava d’una estació de 

seguiment amb una diferència significativa entre dues zones, zona de fons rocós i arenós, i una zona amb C. nodosa, per 

la qual cosa es va agafar una segona mostra de 50 exemplars per cada zona per contrastar els resultats. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

En total s'han comptabilitzat 843 individus de H. tubuolosa A la Taula 1 es mostra la estadística descriptiva, on els 

valors mínims de pes oscil·len entre els 8 i els 496 grams, amb valors mitjos que varien entre l’illa d’Eivissa amb 

162,04 ± 66,05 i els 135,71 ± 53,1 grams. En relació a les densitats s’observen estacions amb cap exemplar trobat als 

transsectes analitzats fins a densitats de 0,73 ind/m2 (Sa Caleta). Fent una comparativa entre les poblacions analitzades 

en relació al pes dels exemplars estudiats es pot observar que existeixen diferències significatives tant entre les 

poblacions d’Eivissa (F=83,23; df=10; p-valor <0,001), com a les de Formentera (F=49,49; df=3; p-valor <0,001), 

(Figura 1) . 

 

  
 

 
FIGURA 1. Variacions entre localitats del pes en grams d’Holothuria tubulosa a l’illa d’Eivissa (esquerra) i a l’illa de Formentera (dreta). 
 

 

Aquestes dades suposen un primer punt de partida sobre l’estat de les poblacions d’H. Tubulosa. Juntament amb les 

dades obtingues a la resta de les Illes en el marc del CHMS i les futures dades que s'obtinguin es coneixerà l'evolució de 

les diferents espècies en funció de les característiques de cada estació estudiada. No obstant això caldrà fer seguiment 

d’altres paràmetres relatius a la qualitat de les aigües i l’estudi de paràmetres com ara la matèria orgànica en el sediment 

per tal de poder correlacionar aquests paràmetres amb l’estat poblacional a cada localitat. 
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TAULA 1. Nombre d’exemplars mostrejats d’Holothuria tubulosa per a cadascuna de les 15 estacions analitzades a Eivissa (11) i Formentera (4) 

amb informació relativa a la densitat mitja, la desviació estandard de la densitat, el nombre d’exemplars mostrejats, els valors mínims i màxims, el 

valor mitjà i l’error estàndard 

 

Locality 
Average Density 

(ind/m2) 

Standard deviation of 

density 
N 

Average weight 

(g) 

Standard 

deviation 

Minimum 

value (g) 

Maximum 

value (g) 

Sa Caleta 0,42 0,73 85 111,25 26,29 59 204 

Pou des Lleó 

(Roca) 
0,05 0,087 73 120,7 27,5 67 198 

Pou des Lleó 

(praderia) 
- - 60 196,53 33,69 109 262 

Es Pouet 0,05 0,05 65 210,25 85,7 78 496 

Es Jondal 0,24 0,21 111 135,32 34,93 62 222 

Cala Espart 0,09 0,059 71 155,73 27,17 67 219 

Portinatx 0,03 0,039 65 141,2 60,66 65 410 

S’Argamassa 0,13 0,12 71 253,39 69,6 110 393 

Cala Xarraca 0,12 0,076 62 216,76 36,3 152 340 

Es Cubells - - - - - - - 

Talamanca 0 0 57 109,82 25,38 54 191 

Eivissa 0,13 0,15 584 162,04 66,05 54 496 

Estany des Peix 

(entrada) 
0 0 71 85,48 58,55 8 238 

Es Ram 0 0 57 149,63 30,75 90 238 

Illa Aigua dolça 0,46 0,04 76 146,71 26,46 75 206 

Estany des peix 0,03 0,05 55 170,95 46,01 84 304 

Formentera 0,16 0,03 259 135,71 53,1 8 304 
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Creixement clonal i paisatges submarins: de les praderies de fanerògames als 

esculls de corall 
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Resum: A la natura, és comú observar organismes vius que presenten cert ordre espacial, des de senzilles periodicitats a 

complicades simetries. Per exemple, certs paisatges de vegetació s'auto-organitzen per optimitzar recursos formant 

patrons visibles a l'ull humà, generalment en resposta a condicions desfavorables. Aquest tipus de comportaments són 

estudiats per la física de sistemes complexos, una exitosa disciplina que combina conceptes de mecànica estadística i 

models matemàtics per entendre com simples interaccions individuals desencadenen complicades conductes 

col·lectives. En la meva recerca, utilitzo aquestes eines per estudiar paisatges submarins que presenten un 

comportament clonal, com són les praderies de fanerògames i els esculls de corall. Ambdós d'aquests elements són 

peces clau dels ecosistemes costaners d'arreu del món, i de la seva conservació depenen multitud d'espècies de peixos i 

altres organismes marins, així com part de la població humana. Fent servir models matemàtics podem entendre millor la 

dinàmica d'aquests ecosistemes, avaluar la seva salut i capacitat de resiliència, i generar eines que contribueixin a la 

seva protecció. En aquesta xerrada, a més de fer una breu revisió sobre l'estat de l'art, presentaré alguns resultats de la 

nostra recerca, com són les prediccions dels efectes del canvi global sobre les praderies de Posidonia oceanica, i 

exposaré també treball en marxa, com és l'estudi de la formació de patrons als esculls de corall amb relació als corrents 

marins.  

Paraules clau: Models matemàtics espacials, Creixement clonal, Canvi global, P. oceanica, Esculls de corall. 
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development in European sea bass (Dicentrarchus labrax) females 
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Abstract: The reproductive dynamics of fishes and their variability between individuals determine the fecundity at 

population level and are therefore very relevant to fisheries management, yet they are also difficult to characterize by 

conventional methods. Bioenergetic models, such as Dynamic Energy Budget (DEB) could be an alternative to estimate 

population fecundity. These models aim to understand the dynamics of the main life processes, including reproduction. 

However, to properly account for individual variability, these models must be fed with repeated measurements of the 

same fish. The aim of this work is to develop a methodology capable to quantify the volume of the gonads of fish non-

invasively throughout their lifespan. To achieve this goal, the gonad volume of 32 female European sea bass was 

measured with ultrasounds throughout an entire reproductive cycle. The volume estimated with ultrasounds has proven 

to be a great predictor of gonads weight. The relationship between weight and volume is given by W = 1.028*V - 5.263, 

where W is the estimated weight of one gonad lobe and V is the volume of the lobe estimated with ultrasounds. 

Key words: bioenergetic models, reproductive dynamics, gonads, ultrasound. 

 

Resum: La dinàmica reproductiva dels peixos i la seva variabilitat entre els individus determinen la fecunditat de cada 

població i per tant són molt rellevants per a una correcta gestió pesquera, però són difícils de caracteritzar amb els 

mètodes convencionals. Els models bioenergètics, com el Dynamic Energy Budget (DEB) podrien ser una alternativa 

per a estimar la fecunditat poblacional. Aquests models pretenen entendre la dinàmica dels principals processos vitals, 

entre ells la reproducció. Però, per tenir en compte correctament la variabilitat individual, aquests models s’han 

d’alimentar amb mesures repetides dels mateixos peixos. L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar una metodologia 

que permeti quantificar el volum de les gònades dels peixos al llarg de la seva vida de forma no invasiva. Per assolir 

aquest objectiu, s’han mesurat amb tècniques ecogràfiques el volum de la gònada de 32 femelles de llobarro al llarg de 

tot un cicle reproductiu. El volum estimat amb les ecografies ha demostrat ser un molt bon predictor del pes de la 

gònada. La relació entre pes i volum ve donada per  W = 1.028*V - 5.263, on W és el pes estimat d’un lòbul de la 

gònada i V és el volum del lòbul estimat per ecografia.   

Paraules clau: models bioenergètics, dinàmica reproductiva, gònades, ecografia. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Information on temporal variations of the reproductive potential of fish populations (in other words, which factors 

affect it and how it can be predicted) is essential for developing fishery management plans that maximize the stocks’ 

yield and sustainability (Serrat et al., 2019). Although this relevance, fish fecundity is difficult to estimate at population 

level due to the complexity of the egg development process. The number of eggs that can be counted in a gonad on a 

given moment is not usually a reliable predictor of the fish fecundity, and even less reliable when accounting for the 

fecundity at population level. Thus, the conventional approach to estimate fecundity implies a continuous monitoring of 

the population, starting before the beginning of the spawning season, using specialized histological methods. But even 

in these cases, is not always possible to obtain reliable fecundity estimates at population level due to the between-fish 

variability, both for seasonal patterns and individual fecundity (Serrat et al., 2019). 

 

On the other hand, bioenergetic models allow to explain by mechanistic ways all the biological processes of an 

organism from energetic dynamics. For example, in the case of the Dynamic Energy Budget theory (DEB), the energy 

assimilated by an organism is stored as reserve energy, and this energy is mobilized to feed growth and reproduction 

processes. Thus, according to this theory, the reproductive capability of one fish depends on the quantity of energy that 

it has available at each moment, for each process (Koojman, 2010). In this way, the reproductive potential of a fish 

mailto:joaquim.tomas@uib.cat
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could be indirectly estimated from the quantity of energy that it invests in reproductive processes. Actually, DEB 

models including explicitly the spawning dynamics have already been proposed (Muller et al., 2019; Pecquerie et al., 

2009), but this indirect approach to estimate the reproductive potential has not been applied to fisheries management 

yet. 

 

The main goal within which this communication is framed is to develop a DEB model able to explain 

mechanistically the main reproductive processes in order to obtain estimates of the reproductive potential robust enough 

to be useful for improving fisheries management and/or aquaculture production. 

 

Anyways, the parameter estimates in the DEB model at individual level needs repeated measurements from different 

observable variables throughout the lifespan of the same individual (i.e., a temporal sequence of observations that will 

allow to identify the system dynamics). The provided information by conventional histological methods is essential too, 

but it corresponds to a “single frame” of the whole reproductive process, since it is a very invasive survey that implies 

the fish sacrifice. Thus, it can be useful to be provided of non-invasive methodologies that allow to generate sequential 

information of the reproductive dynamics. A potentially useful variable for that matter is the gonads weight. 

Ultrasonography is a highly promising non-invasive technique since it allows to estimate the size of the internal organs, 

especially fish gonads (Jennings et al., 2005; Næve et al., 2018).  

 

Therefore, the specific aims of this work are 1) to develop an ultrasound-based measuring protocol for the fish 

gonads and 2) to deploy a statistical model that allows to generate estimates for gonads weight as precise and accurate 

as possible from observations by ultrasonography.  

 

MATERIALS AND METHODS 

 

This study takes the European sea bass (D. labrax) as a model species. A dioic species of high commercial interest 

in the Mediterranean, both for fisheries and aquaculture (FEAP, 2016). For the experiments, a total of 32 4 sea bass 

females, with and average weight of 2503 g and 4 years of age have been used. They were supplied from aquaculture 

breeding (Aquicultura Balear S.A.U.) and maintained in the LIMIA facilities in Port d’Andratx. Between November 

2021 and April 2022, following the species spawning season (Pawson et al., 2007), each female was sampled biweekly 

by echography. Prior to echographies, the specimens were tranquilized with a phenoxyethanol dose of 1000 ppm. 

Echography samplings were performed using an ultrasonic probe with a linear array with a frequency of 7.5-10 MHz, a 

focal point of 25-35 mm and a signal amplification (gain) of 85% (Fig. 1A). In each echography, 11 measurements from 

the left lobe of the gonad were taken: total length and the height and width in 5 equidistant points of the longitudinal 

axis (Fig. 1B).  

 

Specimens were sacrificed sequentially throughout the experimentation timeframe, always after being surveyed by 

echography for last time the day before. Once sacrificed, gonads were extracted, weight and volume (by volumetry) 

were measured and the same 11 measurements as in echography surveys were taken using a calliper, in both gonad 

lobules. The obtained measurements with echography were compared (by lineal regression) with the same 

measurements obtained with the calliper. 

 

For gonad weight estimates from ultrasound measurements, 3 geometric models were compared in order to 

reconstruct the volume of the lobule from echography measurements: 1) a method based in the combination of 

geometric figures (trunked cones of ellipsoid bases) and two polygonal models implemented in two libraries of the R 

software: 2) geometry and 3) α-shape 3D (Fig. 1C). Lastly, estimated volumes of each lobule were compared (by lineal 

regression) with their real weight. 

  

RESULTS 

 

The measurements of the gonad lobes taken by ultrasonography and measurements taken with the calliper once 

gonads were extracted (after the fish sacrifice) show a good correlation. For the total length of the gonad and for the 

central measurements of height and width, the correlation coefficients were R2 = 0.86, R2 = 0.90 and R2 = 0.88, 

respectively. 

 

Once reconstructed the volumes of each gonad lobule with the tree methods above-mentioned, their respective 

analyses of lineal regression (estimated volume vs real weight) were performed. The three lineal models show a p-value 

inferior to 0.001 for the slope of the pattern line, and very similar R2 values (0.951, 0.946 and 0.949, respectively) and 

AIC values (275.06, 277.87 and 276.23, respectively). Despite this, the method 1 (volume reconstruction by trunked 

ellipsoid cones) was selected, as it presents the pattern line slope closer (1.028 ± 0.043 g/cm3) to the lineal model that 

links the lobes weight with their volume (measured by volumetry after the sacrifice), which shows a slope of 1.067 ± 
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0.043 g/cm3. The other two methods showed slopes slightly higher (1.529 ± 0.067 g/cm3 and 1.593 ± 0.068 g/cm3, 

respectively).  

Consequently, the proposed formula to estimate the weight of gonad lobules from echography measurements is 

defined as W = 1.028*V - 5.263, where W is the estimated weight of one gonad lobe and V is the volume of the lobe 

estimated with ultrasounds (Fig. 2A) 

 

DISCUSSION 

 

With the obtained results, the comparison between the gonad measurements by ultrasonography and the same 

measurements obtained with a calliper (once the fish is sacrificed) shows that ultrasonography is a reliable technique for 

measuring in vivo and non-invasively the size of internal organs as the gonads of adult specimens of D. labrax. The 

handling protocol has proven to be safe and does not pose any risk to the fish welfare, which have exhibited a normal 

gonadal development throughout the whole reproductive cycle.  

 

Any of the three methods allows to precisely assess the reconstruction of the gonad lobules volume. Furthermore, 

the estimated volumes with the three methods are good predictors of the gonad weight. Predictions of gonad weights 

obtained by the three methods are precise and accurate enough, and there is no evidence of biases along the observed 

range of sizes. However, the volume estimates with the method 1 (trunked ellipsoid cones) show a slope closer to the 

slope of the lineal relationship between the lobule weight and its volume measured by volumetry. The other two volume 

reconstruction methods show a similar precision but seem to be less accurate, as they slightly underestimate the volume 

measured by volumetry. This underestimation might be related to the fact that the surface of the reconstructed volume 

with the methods 2 and 3 is defined by geometric planes (Fig. 1C) and hence the transversal sections of the 

reconstructed volume are rhomboids. In contrast, transversal sections of volumes reconstructed with the method 1 are 

ellipsoids and hence are closer to the spindle shape of the gonad lobes. 

 

The obtention of the straight pattern to relate ultrasonography measurements of one gonad with its weight is the first 

step to fulfil in order to achieve more ambitious objectives. First of all, as echographies are almost non-invasive, the 

gonad weight can be estimated in a same fish throughout a full spawning season. As an example, we show the variation 

pattern of the gonad weight of two individuals throughout the reproductive cycle (Fig. 2B). Despite the two fishes had a 

very similar total weight, there is an apparent individual variability, both for the gonad volume and the peak moment of 

the maximum volume and, therefore, the length of the reproductive period. 

 

Being able to estimate the gonad wight of fishes throughout their lifespan, individually and using non-invasive 

techniques with a relatively simple methodology, can allow to describe the reproductive dynamics for D. labrax as well 

as other fish species. The obtained data through this methodology can be useful to enhance bioenergetic models such as 

the derived from the DEB theory. Specifically, our goal is to combine the data of the gonad weight with other 

measurements of observable variables, such as blood hormone levels of several sexual hormones and yolk precursors of 

the eggs, and quantitative data about the histological composition of the gonads. This information will allow to achieve 

the main goal within which this communication is framed: to develop a model DEB able to explain mechanistically the 

main reproductive processes in order to generate estimates of the reproductive potential robust enough to be useful for 

improving fisheries management.  

 

 
 

FIGURE 1: A) Echography procedure of a specimen of D. labrax. B) Ultrasonography image of a transversal section of a gonad 
lobule of D. labrax, where there can be observed the measurements of its height (green) and width (blue). C) Volumetric 

reconstruction of a gonad lobule from ultrasonography measurements, using the method α-shape 3D. 
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FIGURE 2: A) Straight-line pattern obtained for the weight estimates of gonad lobules from the volume estimates using the method 

1 (trunked ellipsoid cones), with the CI of 95%. B) Comparison of the variation in the estimated volume of the left lobule of the 

gonad of two different fish (red and green) of similar total weight, where there can be observed differences in the maximum weight 
and the moment where the peak weight is reached.  
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Abstract: Marine resources represent 17% of the proteins consumed by humans. Thus, in a scenario where the 

outcomes of climate change on fisheries remain poorly known, resources management should be carefully designed for 

maximizing profitability and sustainability. Nowadays, conventional management strategies are based on reference 

points at the population level (e.g., maximum sustainable yield). However, the emerging properties at the population 

level related with between-fish variability are rarely considered, despite that evidence on their strength and extend is 

accumulating. Agent-based modelling (ABM) is an emerging strategy for exploring the outcomes of individual 

variability. However, ABM requires precise description of individual variability. Here, we report an example of the 

large between-fish variability in the growth rate of seabass (Dicentrarchus labrax), even when the individuals 

monitored are genetically close, and they have experienced the same environmental conditions. Moreover, we 

demonstrate how bioenergetic models (specifically, the dynamic energy budget model, DEB) allow to disentangle the 

biological processes involved (e.g., energy assimilation versus energy mobilization rates). This experiment is part of a 

broader plan aimed to better understand the potential resilience against climate change conferred by individual 

variability, and to provide updated tools for improving fisheries management at the local level (Balearic Islands). 

Keywords: Fisheries, management, population dynamics, individual variability, DEB 

 

Resum: Els recursos marins representen el 17% de les proteïnes consumides pels humans. Per tant, en un escenari on 

els resultats del canvi climàtic sobre la pesca segueixen sent poc coneguts, la gestió dels recursos s'hauria de dissenyar 

acuradament per tal de  maximitzar la seva rendibilitat i sostenibilitat. Actualment, les estratègies de gestió 

convencionals es basen en punts de referència a nivell de població (per exemple, el màxim rendiment sostenible). No 

obstant això, les propietats emergents a nivell de població relacionades amb la variabilitat entre peixos rarament es 

tenen en compte, malgrat que s'acumulen les evidències sobre la seva rellevància i extensió. El modelatge basat en 

agents (ABM) és una estratègia emergent per explorar els resultats de la variabilitat individual. Tanmateix, els ABMs 

requereixen una descripció precisa de la variabilitat individual. Aquí, reportam un exemple de la gran variabilitat 

entre peixos en la taxa de creixement en el llobarro (Dicentrarchus labrax), fins i tot quan els individus monitoritzats 

són genèticament propers i han experimentat les mateixes condicions ambientals. A més, demostram com els models 

bioenergètics (concretament, el model DEB) permeten dilucidar els processos biològics implicats (per exemple, 

assimilació d'energia versus taxes de mobilització d'energia). Aquest experiment forma part d'un pla més ampli que té 

com a objectiu comprendre millor la resiliència potencial davant el canvi climàtic que atorga la variabilitat individual i 

proporcionar eines actualitzades per millorar la gestió de la pesca a nivell local (Illes Balears). 

Paraules clau: Pesca, gestió, dinàmica poblacional, variabilitat individual, DEB 

 

 

INTRODUCTION 

 

Marine resources represented 17% of the proteins of animal origin consumed in 2019 by humans (FAO, 2021). 

Given their importance, and in a scenario where the effects of climate change on fisheries remain poorly understood, 

marine resources management must therefore be carefully designed to maximize profitability and sustainability. 

Nowadays, the assessment and management of fish stocks are usually based in monitoring some population level 

indicators. The stock status is typically inferred from statistical models fed by the total biomass landed and the fishing 

effort. These models are designed for estimating some reference points (e.g., Maximum Sustainable Yield (MSY)), 

which in turn are used to support specific management decisions (Restrepo, 1999; Punt & Smith, 2001). However, these 

models assume that fish are all equal and ignore between-individual variability, in spite that it has long been known that 

the effects of individual variation may be substantial and can affect population growth, equilibrium density and stability 

(Bjørnstad & Hansen,1994). The topic of how individual variation affects population-level features is still poorly 

explored but is attracting a growing interest. In a recent review of experimental and comparative evidences on this 

topic, it has been suggested that more variable populations are less vulnerable (Forsman & Wennerste, 2016). 
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Therefore, provided that individual fish are the foundation from which population- and ecosystem-level traits emerge, 

fish variation should be of central importance for any approach to fisheries management (Ward et al., 2016). 

 Agent-based (ABMs) also known as individual-based models (IBMs) are modelling approaches that consider 

individuals as discrete, single entities. Individuals carry on several properties (e.g., weight) that changes over the life 

cycle (Grimm, 1999). Thus, ABMs, among others, emerge as suitable tools for designing management strategies that 

explicitly consider individual variation and account for its outcomes. ABMs has been already successfully coupled with 

bioenergetic models for understanding and predicting fish population dynamics (Beaudouin et al.,2015). However, 

practical application to fisheries management is particularly challenging because these coupled models require an in-

depth knowledge of individual variability in bioenergetic rates. In spite that advances in fish biotelemetry are 

impressive, monitoring metabolism of wild fish is still troublesome, and applications addressing these issues in fisheries 

management are still scarce (Crossin et al., 2017). 

Therefore, as a preliminary prove-of-concept, here we focus in describing fish variation in bioenergetic rates of lab-

reared fish because repeated measures of the same fish can be easily obtained. Moreover, we monitored fish from a 

single aquaculture line that have experienced the same environmental conditions, in order to assess the amount of fish 

variability not explainable by neither genetic nor environmental differences. The bioenergetic model chosen for 

assessing metabolic rates was the Dynamic Energy Budget (DEB). The DEB theory is an especially attractive 

bioenergetic framework because it provides a mechanistic understanding of growth (among other biological processes) 

under a specific history of external forcing variables (e.g., the specific history of food and temperature experienced by a 

given fish throughout all its lifespan) (Kooijman, 2010). However, estimating DEB parameters at the fish level is 

challenging too (Lika et al., 2020).  

Therefore, the goals of this communication are two-fold: (1) from the biological side, we report the extend and 

strength of fish variation in growth and disentangle the relative importance of energy assimilation and mobilization in 

shaping those growth patterns; and (2) from the methodological side, we demonstrate that fish-level DEB parameters 

can be estimated using a Bayesian framework. This communication is part of a broader study aimed to better 

understanding the resilience potential against climate change, conferred by the existence of individual variability. This 

knowledge, in turn, may be later used for developing updated tools to improve fisheries management at the local level 

(Balearic Islands). 

 

MATHERIALS AND METHODS 

 

Twenty-two individuals of Dicentrarchus labrax that were born at the same day, were tagged, and individually 

monitored for a period of 60 days (between 140 and 200 days old). Fish come to the same selection line; thus, genetic 

diversity is expected to be small when compared with wild fish. Fish were randomly distributed into three tanks at 

LIMIA (Marine Research and Aquaculture Lab, Port d’Andratx). Total length was measured using a conventional 

ictiometer to the nearest mm. Wet weight was measured with a digital balance to the nearest 0.001g. Five repeated 

measures of wet weight and total length were obtained. Water temperature was daily recorded. Fishes were fed ad 

libitum with commercial pellets.  

For DEB theory we refer the reader to Kooijman (2010). Briefly, DEB theory is a formal metabolic theory which 

provides a single quantitative framework to dynamically describe the main aspects of metabolism (energy and mass 

budgets) of all living organisms at the individual level, based on assumptions about energy uptake, storage, and 

utilization. From the statistical side, the DEB model is a system of coupled differential equations, which implies 

specific challenges for estimating DEB parameters (Lika et al., 2020). Here, for shake of simplicity, (1) the initial time 

for numerical integration (t0) was set at 139 days, one day before the first of our observations for length and weight; (2) 

we just consider one time-varying forcing variable (temperature) and two observable variables (length- and weight-at-

age); and (3) we focus on estimating inter-individual variability for only two parameters: maximum assimilation rate 

( ), and energy conductance ( ). These two parameters are related with two key metabolic processes: energy 

assimilation and energy mobilization. The remaining DEB parameters were obtained from Add-my-Pet 

(https://www.bio.vu.nl/thb/deb/deblab/add_my_pet/). Both, population-level means and fish-level values were 

estimated using a Bayesian approach. Samples from the joint posterior distribution of the parameters, given the data 

(fish length- and wet weight-at-age) and the priors, were obtained using STAN (Stan Development Team, 2020) and the 

cmdstanr library from the R package (R Core Team, 2021). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Form the methodological side, the experimental and analytical strategy followed in this work has allowed to 

successfully estimate two key parameters of the DEB model at the fish level: maximum assimilation rate ( ), and 

energy conductance ( ), at individual level. Model predictions using those fish-level parameters are very close to the 

observed values for length- and weight-at-age (Fig.1B). Thus, the Bayesian framework developed here seems to be a 

promising analytical tool for estimating DEB parameters at the individual level. 
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Form the biological side, the between-fish differences in growth pattern are impressive (Fig. 1A). At the end of the 

experiment (when fish were 200 days old), fish weight ranged between 22.4 and 49.2 gr, which implied that the largest 

fish was more than twice as heavier than the smallest fish. The between-fish variability in length at the same age was 

also noticeable (between 133 and 167 mm). It should be emphasized that all those fish (1) come from the same 

aquaculture breeding family, thus between-fish genetic variability should be small; (2) they have been born the same 

day and have experienced the same environment during all lifespan. 

 

 

  
 

 

FIGURE 1. A: Expected growth pattern for the 22 fishes monitored in this work. Each line corresponds to an individual fish. B: Observed (points) 
and expected (predicted by DEB) values for length- and weight-at-age (blue lines) for 2 selected individual fish. The solid line is the median 

expectation. The dashed lines denote 95% Bayesian credibility interval.  
 

 

The extend of between-fish variability can be better visualized after comparing the estimated values of pAm and v 

for the 22 fish analyzed (Fig. 2), where these two parameters seem to be correlated (correlation coefficient = 0.81). 

Thus, fish with large assimilation rate tend to display large mobilization rate too. 

 

 

 
  

        FIGURE 2. Estimated values for pAm and v at the individual level. Each box-plot represents one fish (median and 95% Bayesian credibility 

interval). Fish are sorted in increasing order for pAm, in both panels, thus pAm and v are correlated (r = 0.81). Colors denote tanks, thus between-

tank differences were negligible. 
 

A B 



 216        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

 

The experiment reported here is part of a broader study. After (1) solving several technical problems related with 

estimating DEB parameters at the fish level; and (2) demonstrating that between fish variability is noticeable even when 

fish are genetically close and they have experienced the same environmental conditions, the next challenge will be to 

explore and compare the between-fish variation in growth pattern and DEB parameters when fish are submitted to an 

increasing range of temperatures. The underlaying hypothesis to be tested is that fish variability is conferring more 

resilience against climate change. Moreover, we are planning to enlarge the scope of observed variables, including 

measures of (1) oxygen basal consumption rate; (2) otolith optical density; and (3) quantification of several growth-

related gene expression. It is expected that this additional data will improve the precision of DEB parameter estimates 

and contribute to better understand the underlying biological processes. The final objective is to develop a coupled 

AMB-DEB for better understanding and predicting the dynamic of resource abundance, which could be used for 

improving the fisheries management at the Balearic Islands. 

 

ACKNOWLDGMENTS 

 

IMM and JTF were supported by a PhD fellowship (FPI-INIA) from the National Institute for Agricultural and Food 

Research and Technology (INIA) and is a contribution of the Joint Research Unit IMEDEA-LIMIA. This study has 

been supported by CLOCK’S project from the Spanish Government (PID2019-104940GA-I00). The seabass individuals 

were provided by Acuicultura Balear S.A.U. 

 

 

REFERENCES 

 

Beaudouin, R., Goussen, B., Piccini, B., Augustine, S., Devillers, J., Brion, F., & Péry, A. R. 2015. An individual-based 

model of zebrafish population dynamics accounting for energy dynamics. PloS one, 10(5): e0125841. 

Bjørnstad, O. N., & Hansen, T. F. 1994. Individual variation and population dynamics. Oikos, 69(1): 167-17. 

Crossin, G. T., Heupel, M. R., Holbrook, C. M., Hussey, N. E., Lowerre‐Barbieri, S. K., Nguyen, V. M., ... & Cooke, S. 

J. 2017. Acoustic telemetry and fisheries management. Ecological Applications, 27(4): 1031-1049. 

FAO. 2021. World Food and Agriculture - Statistical Yearbook 2021. Rome.  

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4477en 

Forsman, A. & Wennersten, L. 2016. Inter-individual variation promotes ecological success of populations and species: 

evidence from experimental and comparative studies. Ecography 39: 630–648 

Grimm, V. 1999. Ten years of individual-based modelling in ecology: what have we learned and what could we learn in 

the future? Ecological Modelling 115(2-3): 129–148.  

Kooijman, B. 2009. Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation (3rd ed.). Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Lika, K., Augustine, S., & Kooijman, S. A. 2020. The use of augmented loss functions for estimating dynamic energy 

budget parameters. Ecological Modelling, 428: 109110. 

Punt, A.E. & Smith, A.D.M. 2001. The gospel of maximum sustainable yield in fisheries management: birth, 

crucifixion and reincarnation. In: Reynolds, J.D., Mace, G.M., Redford,K.H. & Robinson,J.G.(Eds.), Conservation 

of Exploited Species. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 41–66. 

Restrepo, V.R. (Ed.). 1999. Proceedings of the fifth national NMFS stock assessment workshop: providing scientific 

advice to implement the precautionary approach under the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and 

Management Act. NOAA Tech. Memo. NMFS-F/SPO-40, 161 p. 

Ward, T. D., Algera, D. A., Gallagher, A. J., Hawkins, E., Horodysky, A., Jørgensen, C., ... & Cooke, S. J. 2016. 

Understanding the individual to implement the ecosystem approach to fisheries management. Conservation 

Physiology, 4(1). 



 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          217 

 

Spatio-temporal changes in the distribution of the deep-water rose shrimp 

(Parapenaeus longirostris) in the western Mediterranean 

 
Canvis en la distribució espacio -temporal de la gamba blanca (Parapenaeus longirostris) a la 

Mediterrània occidental 
 

Cristina GONZÁLEZ-ANDRÉS1*, Eduardo RAMÍREZ-ROMERO2, Marc FARRÉ1, Beatriz GUIJARRO1, 

Martha DUNBAR2, Diego MACÍAS2, Gabriel NAVARRO2 and Enric MASSUTÍ1 
 

1 Centre Oceanogràfic de les Balears (COB-IEO), CSIC, Moll de Ponent s/n, 07015 Palma (Illes Balears) 

(*) cristina.gonzalez.andres@ieo.csic.es 
2 Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), Campus Río San Pedro, 11519 Puerto Real (Cádiz) 

 

Abstract: Information on the distribution and habitat preferences of species of ecological and commercial importance is 

essential for their assessment and management. This is especially relevant within the current context of climate change, 

particularly in a hot spot of climate change such as the Mediterranean. We have developed Generalized Additive 

Models (GAM) to model the spatial distribution of deep-water pink shrimp (Parapenaeus longirostris) along the 

western Mediterranean during the period 2001-2020, in relation to topographic, environmental and temporal variables. 

The results showed that bathymetry and sea bottom temperature were the most relevant predictors of the distribution 

and abundance of this important fishing resource. Predictive maps suggest that during the last two decades the deep-

water pink shrimp is increasing its distribution area northwards along the north-western Mediterranean, as response to 

global warming. Understanding the habitat preferences of this species, using approaches such as the one developed 

here, can help to design more efficient programs for its assessment and management along the XXI century. 

Keywords: Distribution, Fishing resources, Demersal, Climate change, Western Mediterranean. 

 

Resum: La informació sobre la distribució i les preferències d'hàbitat de les espècies d'importància ecològica i 

comercial és essencial per a la seva avaluació i gestió. Això és especialment rellevant en el context actual de canvi 

climàtic. S’han desenvolupat Models Additius Generalitzats (GAM) per modelar la distribució espacial de la gamba 

blanca (Parapenaeus longirostris) al llarg de la Mediterrània occidental durant el període 2001-2020, en relació a 

variables topogràfiques, ambientals i temporals. Els resultats han mostrat que la batimetria i la temperatura de l’aigua 

del fons marí són els predictors més rellevants de la distribució i l'abundància d'aquest important recurs pesquer. Els 

mapes predictius suggereixen que durant les darreres dues dècades la gamba blanca està augmentant la seva àrea de 

distribució cap al nord, al llarg del nord-oest del Mediterrani, com a resposta a l'escalfament global. Entendre les 

preferències d'hàbitat d'aquesta espècie, utilitzant enfocaments com el desenvolupat aquí, pot ajudar a dissenyar 

programes més eficients per a la seva avaluació i gestió al llarg del segle XXI. 

Paraules clau: Distribució, Recursos pesquers, Demersal, Canvi Climàtic, Mediterrània occidental. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Marine species are spatially distributed based on their habitat preferences and environments. Changes in the 

oceanographic conditions can influence the distribution and abundance of their populations. This is especially important 

as climate change, pollution and overfishing can modify the structure and function of the marine environment, habitats 

and ecosystems.  

The deep-water pink shrimp (Parapenaeus longirostris) is a fast-growing demersal species, with a thermophilic 

preference (Colloca et al., 2014). It inhabits muddy and sandy bottoms of the deep shelf and upper slope between 100 

and 400 m depth (Sobrino et al., 2005; Fortibuoni et al., 2010). In the Mediterranean, it is one of the most important 

fishing resources (Sbrana et al., 2006).  

There is a great variety of factors which have been suggested as drivers of the distribution and abundance of deep-

water pink shrimp, which shows important changes in their populations: sea temperature and salinity (Benchoucha et 

al., 2008; Fortibuoni et al., 2010; Sbrana et al., 2019), interactions between wind and marine currents (Ligas et al., 

2011), primary production (Guijarro et al., 2009) and fishing effort (Abelló et al., 2002; Sobrino et al., 2005; Ligas et 

al., 2011; D'Onghia et al., 2012). 

In this study we analyze data on the abundance of this species in the western Mediterranean during the last two 

decades, combining them with oceanographic data to model the abundance of this species along this period and to 

identify environmental variables that can influence on it. Our aim is to understand: (1) the habitat preferences and 

spatial ecology of deep-water pink shrimp; and (2) spatio-temporal changes in its distribution. A better understanding of 

the spatio-temporal changes in the occurrence and abundance of the deep-water rose shrimp in the western 

Mediterranean can contribute to improve the assessment and management of this important fishing resource. 

 

mailto:cristina.gonzalez.andres@ieo.csic.es
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MATERIAL AND METHODS 

 

Biological data 

Fisheries-independent data from the Spanish part of the Mediterranean International Bottom Trawl Surveys program 

MEDITS has been used. The research surveys MEDITS takes place annually during spring-summer along the Iberian 

Peninsula and around the Balearic Islands, between 40 and 800 m depth. A stratified random sampling scheme is 

applied, considering depth strata (30-100, 101-200, 201-500 and 501-800 m) and geographic sectors, covering the 

following geographic sub-areas (GSAs) of the General Fisheries Commission for the Mediterranean: GSA 1 (Northern 

Alboran Sea), GSA 2 (Alboran Island), GSA 5 (Balearic Islands) and GSA 6 (Northern Spain). 

In these surveys, experimental bottom trawls of 20-60’ duration, depending on the depth, were undertaken during 

daylight hours using a GOC-73 trawl net, particularly efficient for sampling demersal species. The average towing 

speed was 2.8 knots and the horizontal and vertical openings of the net were estimated as 18-22 and 2.5-3.2, 

respectively, using SCANMAR or MARPORT systems.  

In each haul, species were sorted and individuals were counted and weighed. Length frequency distributions of all 

fishes (total length) and of the most important commercial species of decapods crustaceans (carapace length) and 

cephalopods molluscs (mantle length) were also recorded. Survey and sampling were conducted following the 

international MEDITS standard protocols (Spedicato et al., 2019) 

Data on standardized abundance (individuals/km2) of deep-water pink shrimp were compiled from a total of 3822 

sampling stations developed during the period 2001-2020 off Iberian Peninsula (GSAs 1-2 and 6) and Mallorca-

Menorca (GSA 5). Of 3822 observations, 1025 included the presence of the species and in 2797 stations the species was 

absent.  

 

Environmental data 

Nine environmental variables, considered as potential predictors, were selected, as it is known to influence marine 

species distribution. These included bathymetry (in m), Sea Surface Temperature (SST), Sea Bottom Temperature 

(SBT), Sea Surface Salinity (SS), Sea Bottom Salinity (SBS), Mixed Layer Depth (MLD), Surface Chlorophyll (CHL), 

Integrated Chlorophyll (CHL_INT) and Integrated Phytoplankton Carbon Biomass (C_INT), in both cases between 0 

and 100 m depth. These variables were extracted from Copernicus Marine Environment Monitoring Services (CMEMS) 

(https://marine.copernicus.eu/), which collects observational, remote sensing data and simulation (reanalysis) tools. 

Monthly data were aggregated with annual averages. Bathymetry was extracted from GEBCO database (2022). 

Variables were explored for collinearity, outliers and missing data before being used. 

 

Modelling 

We used a two-stage approach to predict habitat suitability, because survey data were both zero-inflated and over-

dispersed. Generalized additive models (GAM) were used to construct a two-part model, consisting of a binomial 

(presence/absence) model, which predicts species occurrence and an abundance model (truncated; all zeroes excluded). 

The two models are combined by the multiplication of the predictions from both steps to obtain the final predicted value 

or preferential habitat model. 

The occurrence model (presence-absence) was fitted through a binomial distribution with a logistic link function, 

while the abundance model was fitted through a Gamma distribution with a logarithmic link function. GAM models 

were fitted in R software using the mgcv package, where the degrees of freedom of the smoothing functions were 

limited to 10 for the latitude and longitude interaction spline (spatial component) and four for each explanatory variable. 

Cubic regression splines are used for all variables. In addition to the spatial component of the model, the temporal 

component in years was incorporated. The best model was selected based on the lowest Akaike Information Criterion 

(AIC), the Unbiased Hazard Estimator (UBRE) and the highest explained deviance, retaining only significant variables 

that were not equal to zero at any point along the model over the range of the predictor. 

The evaluation of the predictive density model was carried out in two phases and for each year. A first evaluation 

for the binomial model and another for the abundance model. From the abundance data set, the correlation between the 

predicted values by the model and the observed values was calculated. The prediction evaluation of the binomial 

models was performed using the area under the receptor operating curve (AUC), the specificity, the sensitivity and the 

True Skill Statistic (TSS). Model validation was performed using the R package “PresenceAbsence”. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Among the nine predictor variables, SBT was highly correlated (Pearson's correlation; r>0.7) with SBS, C_INT, and 

CHL_INT. CHL_INT was highly correlated with C_INT and SBS, and lastly, bathymetry was highly correlated with 

SBS. As a result, these variables were tested separately in the GAMs and only the one with the highest total explained 

variance was included in the final models. The results showed that bathymetry and SBT were the main drivers of deep-

water pink shrimp presence and abundance, with the highest explained deviation of 47.2% and 51.1%, respectively. In 

the functional responses, the relationship between the probability of occurrence and abundance and the bathymetry 

https://marine.copernicus.eu/
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indicate that this species has a maximum between 200 and 500 m depth. For the SBT, its probability of occurrence and 

abundance showed a positive linear relationship. 

In all analyzed 20 years, the model indicates a good degree of discrimination between sites where a species was 

absent and where it was present, as indicated by AUC values >0.5. Most of the specificity and sensitivity values for the 

different years ranged between 0.5 and 0.8. These indicate a high ability of the model to correctly fit true positive and 

negative predictions. The model has a good degree of similarity between the presence of species and the available 

evidence in most years (TSS values ranging between 0.2 and 0.55). 

Predictive maps indicate changes in deep-water pink shrimp distribution, with an increasing northwards gradient 

along the north-western Mediterranean (Fig. 1), mainly due to changes in SBT (Fig. 2). These results are corroborated 

by other authors who point out the preference of this species for warmer waters (Sobrino et al., 2005) and shows a 

change in its abundance that used to decrease as latitude increased along the Iberian Peninsula (Abelló et al., 2002). 

These changes in the distribution of deep-water pink shrimp populations have been observed in other areas of the 

Mediterranean. D'Onghia et al., (2012) reported positive relationship between its abundance and the increase in water 

temperature in the Ionian Sea. Colloca et al. (2014) showed a positive effect of sea surface temperature and deep-water 

pink shrimp population growth in the Ligurian and Tyrrhenian seas. Also in the Sicily Channel, this species has also 

expanded its bathymetric distribution range (Fortibuoni et al., 2010) and its spatial distribution (Quattrocchi et al., 

2020), which has been related to the increase in sea water temperature. 

 

 
 

FIGURA 1. Prediction map of the probability of abundance of the deep-water pink shrimp (Parapenaeus longirostris) along the western 

Mediterranean in the fourth (a; 2004) and last (b, 2020) years of the time series analyzed in the present study. 
 

Our results improve the understanding of the habitat preferences and distributions of deep-water pink shrimp in the 

western Mediterranean in an effort to contribute to the improvement of the assessment and management of this 

important fishing resource in the area. Our results provide a view on the change in deep-water pink shrimp distribution 

over the last 20 years, which has increased its presence and abundance northwards along the north-western sub-basin. 

The environmental factors SBT and bathymetry were the main variables that influence this change in habitat suitability. 

In the model obtained, the evaluation criteria demonstrated good predictive performance and advantages in terms of 

ecological interpretability. Future studies will analyze other data sources, mainly fishing information (e.g. landings), to 

validate these results and also to develop long term projections of the distribution and abundance of the species along 

the present century, taking into account different scenarios of climate change and fisheries management strategies. The 

final goal is to develop assessment and management plans that are adaptive to environmental changes caused by global 

change. 

 

 
 

FIGURA 2. Graph showing the increasing trend in the Sea Bottom Temperature at 200 m depth (SBT; ºC) during the last decade, especially 
northwards Alboran Sea (>37ºN latitude). 
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Effect of Menorca Channel fishing grounds protection on the diet of the stripped 

red mullet (Mullus surmuletus) and the comber (Serranus cabrilla) 

 
Efecte de la protecció dels fons explotats del canal de Menorca a la dieta del moll de roca 

(Mullus surmuletus) i el serrà (Serranus cabrilla)  
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Abstract: This study assess the effect of bottom trawl fishing protection in the diet of two benthivorous fish, the red 

stripped mullet Mullus surmuletus and the comber Serranus cabrilla. A scientific survey was conducted in April 2022 

in three different areas: two areas within the Site of Community Interest (SCI) of the Menorca Channel, one where 

bottom trawling is forbidden since 2016 and another open to fishing, and a third area adjacent to the SCI, open to 

fishing as well. Fish were collected from 27stations using an experimental bottom trawl gear (GOC73) over the same 

habitat (i.e. rhodoliths beds) and depths (58 to 75 m). Preliminary stomach contents analysis indicated that M. 

surmuletus feed mainly on suprabenthic species (peracarids) in the adjacent area, while decapods crustaceans represent 

half of the food resources in the SCI areas. Comber diet differences were less apparent probably related to its feeding 

strategy (highly mobile predator). Anomurans, brachyurans and natantians were the most consumed taxa in slightly 

different proportions among areas. Nonetheless, prey composition showed an increasing abundance of teleosts with 

decreasing trawl frequency. Further analysis on resource availability, size spectrum of ingested prey and predators 

condition among others, would help to elucidate fish dietary response to fishing protection. 

Key words: Bottom trawling, Feeding ecology, Predator-prey interaction, Western Mediterranean. 

 

Resum: Aquest estudi analitza l’efecte de la protecció de la pesca de ròssec a la dieta de dos peixos bentívors, el moll 

de roca Mullus surmuletus i el serrà Serranus cabrilla. A l’abril de 2022 es va realitzar una campanya oceanogràfica a 

tres zones diferents: dues zones situades al LIC (Lloc d’Interès Comunitari) del canal de Menorca, una on la pesca de 

ròssec està prohibida des de 2016, i una segona zona oberta a la pesca,i la tercera zona adjacent al LIC, on es pesca 

històricament. Els peixos es varen obtenir amb un art de ròssec experimental (GOC73) a un total de 27 estacions de 

mostreig, amb el mateix tipus d’hàbitat (fons de rodòlits) i fondària (58 a 75 m). Els anàlisis preliminars dels 

continguts estomacals senyalen que a la zona adjacent, M. surmuletus s’alimenta principalment d’espècies 

suprabentòniques (peracarids), mentre que els crustacis decàpodes representen la meitat de la seva font d’aliment a les 

zones LIC. Les diferències a la dieta dels serrans no son tan aparents, probablement degut a la seva estratègia 

alimentària (predador més actiu). Les preses més abundants dels serrans son els crustacis anomurs, braquiürs i 

gambes, que varien lleugerament en les seves proporcions en funció de les zones d’estudi. Cal destacar, l’augment del 

consum de peixos en relació a la disminució de l’esforç pesquer. La realització d’anàlisis complementaris sobre la 

disponibilitat de recursos tròfics, les talles de les preses ingerides i la condició dels predadors, permetrà entendre els 

canvis produïts en l’alimentació dels peixos, com a resposta a la protecció de la pesca de ròssec. 

Paraules clau: Pesca de ròssec, Ecologia tròfica, Interacció predador-presa, Mediterrània occidental 

 

 

INTRODUCTION 

 

Bottom trawl fishing is the most extensive anthropogenic physical disturbance to benthic communities. Trawling 

may cause significant changes in abundance and biomass of benthic invertebrates, species richness and reduction of 

habitat quality (Farriols et al., 2022). Trawling may also affect species composition by causing a shift from 

communities dominated by relatively sessile, emergent, high biomass species to communities dominated by small-

bodied taxa and infauna (Josefson et al., 2018; Farriols et al., 2022). Changes in benthic composition may subsequently 

affect the quality and quantity of prey available for benthivorous fish species. Such fishing-induced changes in benthos 

and consequent changes in fish food availability may have important impacts on fish condition (Johnson et al. 2015; 

Ordines et al., 2015), which in turn would determine key attributes of fish stocks productivity: i.e. mortality, fecundity 

and survival (Dutil and Lambert, 2000). The Ecosystem Approach to Fisheries recognizes the wider environmental 

consequences of fishing and considers not only fisheries resources but the whole ecosystem, when assessing and 

managing fisheries. Within this context, ecosystem-based assessment and management requires understanding of food 

webs through the study of the relationships between the exploited species and their trophic resources. 

Some fishing management measures have been recently adopted in the Balearic Islands to protect sensitive and 

essential fish habitats. In 2016, as consequence of the European legislation concerning management measures for the 

sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean (CE Nº 1967/2006), a Fisheries Protection Zone 

mailto:maria.valls@ieo.csic.es
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(FPZ) where trawl fishing is prohibited, was implemented in the Menorca Channel, covering great part of its shallow 

shelf. In 2014, this area had been designated a Site of Community Importance (SCI) within the Natura 2000 Network. 

 

The MARFISH project aims to investigate the effect of this protection on the productivity of the fishing resources 

and the yields of the fishery developed in the Menorca Channel and their adjacent areas. Comparison of different key 

traits such as feeding, condition, growth rate and reproductive potential across areas subjected to different trawling 

intensities have been addressed. Two of the target species of this project, striped red mullet (Mullus surmuletus) and 

comber (Serranus cabrilla), were selected based on their benthic feeding behaviour and their fisheries importance. Here 

we present preliminary results on the diet of these two fish species and their dietary responses to fishing trawl 

protection. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

During April 2022, a scientific survey was conducted in the Menorca Channel on board the B/O Angeles Alvariño. 

Three different areas were sampled: two areas within the SCI, one where bottom trawling was forbidden in 2016 (FPZ) 

and the other one where bottom trawling is still allowed (SCIopen), and a third area adjacent to the SCI (ADJ), where 

fishing is allowed since long time ago (Fig. 1). A total of 27 hauls, distributed among the three areas were carried out 

with an experimental bottom trawl gear (GOC-73; Spedicato et al., 2019). All hauls were performed in same habitat 

type (i.e. rhodoliths beds) and similar bathymetric range (58 to 75 m depth). 

 

Total length (TL, to the lower mm), sex, maturity (inmature, maturing or mature) and stomach fullness (containing 

food or empty) were recorded for each predator specimen. To reduce the effect of size in diet composition, the TL of M. 

surmuletus and S. cabrilla specimens analyzed was restricted to 95-220 and 100-210 mm, respectively. A total of 351 

stomachs of M. surmuletus (NADJ= 113, NSCIopen= 118, NFPZ= 120) and 284 of S. cabrilla (NADJ= 82, NSCIopen= 103, 

NFPZ= 99) were analyzed. The total volume of prey items was measured for each stomach containing food using a 

calibrated instrument called Trofometre (Olaso, 1998). The number of prey items and the percentage volume occupied 

in relation to the volume of the whole stomach content was recorded by prey taxa. Food items were identified to the 

lowest identifiable taxon and further assembled into major taxonomic groups (class level and above) to facilitate 

comparisons. To characterize the feeding intensity across the different areas, the percentage of empty stomachs (vacuity 

index, %VI) was calculated. The following indices were used to determine the importance of each prey in the diet: i) 

frequency of occurrence (%F); ii) percentage by number (%N) and iii) by volume (%V); and iv) Index of Relative 

Importance (IRI=%F*(%N+%V), which integrates each of the above indices and standardized as 

%IRI=(IRI/∑IRI)×100. 

 

A similarity percentage analysis (SIMPER) was carried out to estimate the homogeneity of the diet within area 

(mean similarity) and to identify the prey item contribution to diet dissimilarities among areas. Data matrix was based 

on major prey categories (class level) to eliminate biases associated with comparisons based on variable levels of prey 

identification (Cortés, 1997). Prey categories with numerical frequency lower than 3% were excluded. A resemblance 

matrix was then constructed based upon Bray-Curtis similarity measures using standardized four root transformed data. 

 

 
 

FIGURE 1. Maps of the Menorca Channel (Balearic Islands, western Mediterranean) showing the Site of Community Importance (SCI; in green) and 

the three areas sampled: the area within SCI open to fishing (SCIopen; in blue), the trawl Fishing Protected Zones (FPZ; in orange), and the adjacent 

area open to the fishing (ADJ; in pink). The signals from the Vessel Monitoring System (VMS) before (2014–2015; left map) and after (2017–2018; 

right map) the FPZ declaration are represented. 
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RESULTS 

 

Up to 60 prey items were identified in the stomach contents of both M. surmuletus and S. cabrilla including teleosts, 

crustaceans, echinoderms, annelids and molluscs. Vacuity index was lower for M. surmuletus (VIADJ=18%, 

VISCIopen=18%, VIFPZ=16%) than for S. cabrilla (VIADJ=28%, VISCIopen=39%, VIFPZ=30%), but did not vary at species 

level among areas. 

 

Regarding M. surmuletus, crustaceans were by far the main prey in terms of % IRI (87-97%) in all areas. Within 

crustaceans, suprabenthic species (peracarids) such as amphipods and mysids (mainly Gastrosaccus sp.) were the most 

important prey (82% IRI) in the ADJ, while decapods (brachyurans, natantians and anomurans) were as important as 

peracarids in both SCIopen (decapods IRISCIopen=48.0%, peracarids IRISCIopen=38.2%) and FPZ (decapods IRIFPZ=48.3%, 

peracarids IRIFPZ=40.4%) (Fig. 2a). Polychaetes were secondary prey in SCIopen (IRI=11%), while they were of minor 

importance in ADJ (IRI=3%) and FPZ (IRI=1%). At prey class level, average diet similarity within area was high 

(ADJ=85%; SCIopen=92%; FPZ=86%). Pair-wise dissimilarity analysis comparisons indicated that the lower abundance 

of teleosts, brachyurans and anomurans at the ADJ contributed almost 60% to the dissimilarity between this area and in 

both SCIopen and FPZ. In FPZ, M. surmuletus consumed higher abundance of teleosts (e.g. Diplecogaster bimaculata, 

N=8.3%) than in SCIopen, which along with the lower abundance of mysids, natantians and polychaetes contributed 66% 

to the dissimilarity between these areas. 

 

Regarding S. cabrilla, decapod crustaceans represented the main prey in all three areas (76-85%). Within decapods, 

anomurans (IRIADJ=21.6%, IRISCIopen=26.1%, IRIFPZ=32%), brachyurans (IRIADJ=23.7%, IRISCIopen=25.2%, 

IRIFPZ=13.1%) and natantians (IRIADJ=33.6%, IRISCIopen=16.5%, IRIFPZ=20.2%) were the most consumed taxa in 

slightly different proportions among areas (Fig. 2b). At prey class level, average diet similarity within area was high 

(ADJ=80%; SCIopen=86%; FPZ=85%). Pair-wise dissimilarity analysis comparisons indicated that the higher abundance 

of peracarids and the lower abundance of teleosts in ADJ, contributed 70% to the dissimilarity with both the SCIopen and 

FPZ areas. The lower abundance of mysids and higher abundance of amphipods in the SCIopen area compared to the 

FPZ contributed to 65% dissimilarity between these areas. 
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FIGURE 2. Diet composition (%IRI) of a) Mullus surmuletus and b) Serranus cabrilla inhabiting in the adjacent area open to the fishing (ADJ) and in 

the areas within the Site of Community Importance of the Menorca Channel, the one  open to fishing (SCIopen) and the trawl Fishing Protected Zone 

(FPZ). 
 

DISCUSSION 

 

The results presented in this study clearly show that diet composition of M. surmuletus and S. cabrilla differed 

among areas. Dietary differences, at broad taxonomic level, are higher for the M. surmuletus than for S. cabrilla, which 

might be linked to their feeding strategy. The former feeds mainly on suprabenthic and benthic prey (Labropoulou et 

al., 1997), whereas S. cabrilla forages both nektonic and benthic prey (Rachedi et al., 2018). Food intake of M. 

surmuletus living in ADJ was dominated by species less sensitive to bottom trawling like small-sized peracarids namely 

mysids and amphipods, most likely with short longevity (Josefson et al., 2018). Similarly, polychaetes are small-body 



 224        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

and short-lived infauna, although several feed at the sediment–water interface. Large-bodied and mobile prey, 

encompassing brachyurans, anomurans, natantians and fish represented more than half of the food resources in both 

SCIopen and FPZ. It is also noteworthy the increment abundance of teleosts in the stomach contents of S. cabrilla in both 

SCIopen and FPZ. The vacuity index of both species did not vary among areas. These results suggest that trawling does 

not affect the feeding intensity of both species but it does affect their diet composition. The similar diet between both 

SCI and FPZ areas for both species analyzed may indicate that recovery of benthic communities in the protected area is 

exporting preys to the area that remains open to fishing within SCI. The recent study of Farriols et al. (2022) assessing 

the impact of bottom trawling on the vulnerable benthic habitats in the Menorca Channel have shown clear effects of 

bottom trawling on the composition and diversity of epibenthic communities, although the results indicate that the time 

between the implementation of the Fishing Protected Zones (2016) and the sampling period of that study (2019) had not 

been enough to fully recover their epibenthic communities. In this sense, it is remarkable that SCIopen constitutes a 

corridor surrounded by protected areas which could be benefited from the proximity of protected areas recovering from 

the bottom trawl impacts. The differences in prey composition among areas might reflect to some extent differences in 

communities composition. Further analysis on resource availability, size spectrum of ingested prey and fish condition 

among others, would help to elucidate fish dietary response to fishing disturbance and their potential effect on fish 

production. 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

 

The research is the output of the project MARFISH (PDR2020/69) “Una aproximación multidisciplinar para evaluar 

la respuesta de los recursos pesqueros a la protección”, within the Projects of Technological and Scientific Research of 

the Direcció General de Política Universitària i Recerca,  funded by the Conselleria de Fons Europeus, Universitat i 

Cultura and the Sustainable Tourism Tax del Govern de les Illes Balears; and the project SosMed (MAPA-001-01) 

“Mejora del conocimiento científico-técnico para la sostenibilidad de las pesquerías demersales del Mediterráneo 

occidental” funded by the EU - Next Generation (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliència) through an 

agreement between the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food and CSIC, through the Spanish Institute of 

Oceanography (IEO). 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

Cortes, E. 1997. A critical review of methods of studying fish feeding based on analysis of stomach contents: 

Application to elasmobranch fishes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 54(3): 726-738. 

Dutil, J.D. and Lambert, Y. 2000. Natural mortality from poor condition in Atlantic cod (Gadus morhua). Canadian 

Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 57: 826-836. 
Farriols, M.T., Irlinger, C., Ordines, F., Palomino, D., Marco-Herrero, E., Soto-Navarro, J., Jordà, G., Mallol, S., Díaz, 

D., Martínez-Carreño, N., Díaz, J. A., Fernández-Arcaya, U., Joher, S., Ramírez-Amaro, S., R. de la Ballina, N., 
Vázquez, J.T. and Massutí, E. 2022. Recovery Signals of Rhodoliths Beds since Bottom Trawling Ban in the SCI 
Menorca Channel (Western Mediterranean). Diversity, 14: 20. 

Johnson, A.F., Gorelli G., Jenkins, S.R., Hiddink, J.G. and Hinz, H. 2015. Effects of bottom trawling on fish foraging 

and feeding. Proceedings of the Real Society B, 282: 20142336. 

Josefson, A.B., Loo, L.O., Blomqvist, M. and Rolandsson, J. 2018. Substantial changes in the depth distributions of 

benthic invertebrates in the eastern Kattegat since the 1880s. Ecological Evolution, 8: 9426- 9438.  

Labropoulou, M., Machias, A., Tsimenides, N. and Eleftheriou, A.1997. Feeding habits and onotogenetic diet shift of 

the striped red mullet, Mullus surmuletus Linnaeus, 1758.  Fisheries Research, 31: 257-267. 

Olaso, I., F. Velasco and N. Perez. - 1998. Importance of discarded blue whiting (Micromesistius poutassou) in the diet 

of lesser spotted dogfish (Scyliorhinus canicula) in the Cantabrian Sea. Ices Journal of Marine Science, 55(3): 331-

341. 

Ordines, F., Bauzá, M., Sbert, M., Roca, P., Gianotti, M. and Massutí, E. 2015. Red algal beds increase the condition of 

nekto-benthic fish. Journal of Sea Research, 95: 115-123. 

Rachedi M., Derbal F. and Kara M. H. 2018. Feeding habits of the comber Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) 

(Teleostei, Serranidae) from the gulf of Annaba (Eastern coast of Algeria). Cahiers de Biologie Marine, 59: 149-

158. 

Spedicato, M.T., Massutí, E., Mérigot, B., Tserpes, G., Jadaud, A. and Relini, G. 2019. The MEDITS trawl survey 

specifications in an ecosystem approach to fishery management. Scientia Marina, 83S1: 9-20. 

http://application.sb-roscoff.fr/cbm/article.htm?id=37397
http://application.sb-roscoff.fr/cbm/article.htm?id=37397


 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          225 

 

Seguiment de les poblacions de Patella rustica Linnaeus, 1758, Patella caerulea 

Linnaeus, 1758 i Phorcus turbinatus (Born, 1780) a Eivissa en el marc del 

programa de seguiment Coastal Health Monitoring Scheme: resultats preliminars 

 
Monitoring of the populations of Patella rustica Linnaeus, 1758 , Patella caerulea Linnaeus, 

1758 and Phorcus turbinatus (Born, 1780) at Eivissa under the frame of the monitoring program 

Coastal Health Monitoring Scheme: preliminary results 
 

 

Sergi GUASCH-MARTÍNEZ, Mar BORRÀS, Laia BRUNET-COLL, Nebiyat CABALLERO, Joan GIL-

PERELLÓ, José Francisco FERNÁNDEZ-RUÍZ, Juan SANZ-GELABERT, Lluís SALOM-VICENS i Samuel 

PINYA* 
 

Grup d’Ecologia Interdisciplinària. Departament de Biologia, Facultat de Ciències, Universitat de les Illes Balears. E- 07122, Palma, Espanya. 

sergiguaschmartinez@gmail.com, marborrasdiaz@gmail.com,  laia.brunet16@gmail.com, nebiyatb.caballero@gmail.com, juangil2001@gmail.com 

fruizkiko@gmail.com, jsanzgelabert@gmail.com, lluissalomvicens@gmail.com, s.pinya@uib.es. *autor per a la correspondència. 

 

Resum: El programa CHMS arreplega dades de diferents poblacions d'espècies bioindicadores per totes les Illes 

Balears. A Eivissa, s’ha fet el seguiment de Patella rustica, Patella caerulea i Phorcus turbinatus. La seva condició 

d’organismes herbívors a primera línia de costa les converteix en bioindicadors de futur interès de l’estat litoral de les 

costes rocoses balears, especialment dels indrets amb major contaminació. S’han mostrejat un total de 10 localitats 

diferents de tota l’illa d’Eivissa, i a cada estació es traçaren entre 3 i 4 transsectes de 10 m2. S’han comptabilitzat el 

nombre d’individus per transsecte, d’on s’ha estimat la densitat de cada localitat, i a més, la biometria de 50 individus 

màxim per transsecte fou presa. L’estudi de l’estructura de la població basada en la biometria dels espècimens demostra 

que existeixen diferències significatives entre les localitats estudiades.  

Paraules clau: Patella rustica; Patella caerulea; Phorcus tubinatus; salut costanera; bioindicadors. 

 

Abstract: The CHMS program collects data about different populations of species of all around the Balearic Islands. In 

Ibiza Patella rustica, Patella caerulea and Phorcus turbinatus monitoring have been carried out. Their condition as 

gracing organisms on the front line of the coast makes them bioindicators of future interest for the coastal status of the 

rocky Balearic shores. A total of 10 different locations throughout the island of Ibiza were sampled, and at each station 

between 3 and 4 transects of 10 m2 were drawn. The number of individuals per transect was counted, from which the 

density of each locality was estimated, and in addition, the biometrics of a maximum of 50 individuals per transect were 

taken. The populations structure study based on the biometry of the specimens shows that significative differences 

among the studied localities exist. 

Key words: Patella rustica; Patella caerulea; Phorcus tubinatus; coastal health; bioindicators. 

 

INTRODUCIÓ 

 

Un ecosistema es compon de les interaccions que ocorren entre els diferents organismes, i a més, de les mateixes 

interaccions organisme-hàbitat. Gràcies a aquestes interaccions, l’estat d’un organisme es veurà reflexat en l’estat del 

propi ambient i viceversa. Hi ha certes espècies on aquest reflex és molt notori a la dinàmica de la seva població i que, 

per la seva funció dins l'ecosistema, són considerades bones espècies bioindicadores. Un bioindicador d'interès ha de 

complir certes característiques perquè sigui el més eficient possible. Entre d’altres que sigui una espècie de fàcil 

seguiment i de relativa abundància per a poder dimensionar els canvis al llarg del temps o de l’espai. En aquest sentit, 

des de la Càtedra de la Mar Iberostar Foundation de la Universitat de les Illes Balears s’ha llançat el projecte Coastal 

Health Monitoring Scheme, que pretén avaluar la salut costanera de les Illes Balears, a través de l’ús d’espècies 

bioindicadores.  

 

Les espècies escollides en el present estudi són espècies bentòniques estretament relacionades amb la primera línia 

dels sistemes costaners rocosos de les Illes Balears. Tres són les espècies objectes d’estudi: Patella rustica Linnaeus, 

1758 [Gastropoda: Patellidae], Patella caerulea Linnaeus, 1758 [Gastropoda: Patellidae] i Phorcus turbinatus (Born, 

1780) [Gastropoda: Trochidae] (Figura 1). Totes són espècies amb una àmplia distribució per les Illes Balears. Les tres 

espècies són herbívores d’algues que creixen sobre la roca (Sempere-Valverde et al., 2019; Sousa et al., 2017) i es situa 

al perímetre rocós. La contaminació de les aigües i la presència de metalls pesants suposa un problema ambiental de 

gran significació per a aquestes espècies. Aquest fet i altres trets ecològics fan que siguin emprats com a espècies 

bioindicadores de la qualitat de l’aigua i la costa (Sousa et al., 2017)  
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FIGURA 1. Espècies objecte de seguiment: Patella rustica (esquerra), Patella caerulea (centre) i Phorcus turbinatus (dreta) 

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

En el marc del projecte Coastal Health Monitoring Scheme s’han seleccionat 10 estacions a l’illa d’Eivissa. Les 10 

localitats són Sa Caleta, Pou es Lleó, Es Pouet, Es Xarcu, Cala Espart, Portinatx, S'Argamassa, Cala Xarraca, Es 

Cubells i Talamanca. Per a cada estació s’han traçat entre 3 i 4 transectes de 10 metres lineals, i una superficie de 10 m2 

han estat prospectats. En tota la superfície prospectada s’han comptabilitzat el total d’exemplars de P. rustica, P. 

caerulea i P. turbinatus, per tal d’estimar-ne la seva densitat. 

 

Paral·lelament s’ha mesurat el diàmetre màxim d’un màxim de 50 espècimens de cada espècie del gènere Patella i 

l’alçada de fins a 50 espècimens de P. turbinatus amb un peu de rei de plàstic per a les primeres i un peu de rei digital 

per al cas de P. turbinatus.  

 

Per a cada transsecte i estació s’ha realitzat una estadística descriptiva que inclou el nombre total d’espècimens, el 

promig, l’error estàndard, el valor mínim, el valor màxim i la densitat mitjana de cada estació. Les diferències entre 

localitats s’han observat mitjançant la realització d’una ANOVA i el nivell de significació ha estat amb un p-valor 

inferior al 0.005. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

En total s'han contabilitzat 2486 individus de P. rustica, dels quals s’ha pres la biometría de 987.  Respecte P. 

caerullea s'han contabilitzat 1646 individus, dels quals 883, s’ha pres sa biometria. Finalment, s’han comptabilitzat 733 

individus de P. turbinatus, dels quals s’ha pres sa biometría de 495. A la Taula 1 es mostra la estadística descriptiva de 

P. rustica, on les mitjanes del diàmetre de la conquilla es troben al rang de 1,16 a 2,15 cm amb un mínim de 0,1 cm a 

Cala Espart i máxima de 4 a Cala Xarraca. A la Taula 2 es descriuen les variables mesurades per a P. caerulea. Les 

seves mitjanes de les estacions van de 0,87 fins a 2,08 cm. Presenta valors mínims de 0,1 cm a varies localitats (sa 

Caleta i es Xarcu) i màxims a es Xarcu de 4,2 cm. Les mitjanes de l’altura de P. turbinatus es troben en un rang de 0,89 

a 1,80 cm. L’altura mínima es troba tant a s’Argamassa com Cala Xarraca de 0,1 cm, i la màxima en el cas d’aquesta 

espècie és 3,2 cm en es Pouet.  

 

S’han trobat diferències significatives a la biometria de cada espècie per cada població. Amb l’ANOVA s’ha 

comprovat que les poblacions de P. rustica presenten diferències significatives en el seu diàmetre de la conquilla 

(F=25,56; df=9; p-valor <0,001), representades a la esquerra de la Figura 2, amb Cala Espart com sa localitat amb 

mides més petites i Portinatx amb les més grans. Igual passa amb P. caerulea (F=35,93; df=9; p-valor <0,001), on Cala 

Espart torna a tenir els valors més petits de les poblacions, i Cala Xarraca és la localitat amb major mida. L’altura de la 

closca de P. turbinatus també presenta diferències significatives (F=14,92; df=9; p-valor <0,001). Les més baixes són a 

s’Argamassa i les més altes a Talamanca. Les densitats del individus per m2 obtingudes de cada localitat estan 

especificades a la Taula 1, 2 i 3. Les densitats màximes per a cada espècie són 31,1 (Portinatx), 34,2 (Portinatx) i 28,8 

(es Cubells) per Patella rustica, Patella caerulea i Phorcus turbinatus, respectivament.  
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TAULA 1. Nombre d’exemplars mostrejats per a cadascuna de les 10 localitats analitzades a Eivissa amb informació relativa al diàmetre de Patella 

rustica incloent els valors mínims i màxims, el valor mitjà, l’error estàndard i la densitat 

 

 
Sa 

Caleta 

Pou Es 

Lleó 
Es Pouet Es Xarcu 

Cala 

Espart 
Portinatx S'Argamassa 

Cala 

Xarraca 

Es 

Cubells 

Talamanc

a 

N 150 84 86 149 114 50 47 109 52 150 

Mean 

(cm) 1,49 1,83 1,44 1,91 1,16 2,15 1,67 2,03 1,63 1,50 

Std. 

error 0,04 0,06 0,06 0,05 0,04 0,07 0,10 0,07 0,10 0,04 

Min (cm) 0,2 0,3 0,2 0,6 0,1 1 0,3 0,3 0,3 0,5 

Max 

(cm) 2,5 3 2,7 3,7 2,5 3 3 4 3 3,4 

D 

(ind/m2) 9,6 2,8 6,5 8,1 4,6 31,1 1,6 2,7 28,9 28,2 

 
TAULA 2. Nombre d’exemplars mostrejats per a cadascuna de les 10 localitats analitzades a Eivissa amb informació relativa al diàmetre de Patella 

caerulea incloent els valors mínims i màxims, el valor mitjà, l’error estàndard i la densitat 
 

 
Sa 

Caleta 

Pou Es 

Lleó 
Es Pouet Es Xarcu 

Cala 

Espart 
Portinatx S'Argamassa 

Cala 

Xarraca 

Es 

Cubells 

Talamanc

a 

N 115 106 99 136 93 50 76 51 51 104 

Mean 

(cm) 1,10 1,81 1,36 1,88 0,87 1,77 1,79 2,08 1,27 1,63 

Std. 

error 0,04 0,07 0,06 0,07 0,03 0,07 0,07 0,09 0,05 0,07 

Min (cm) 0,1 0,5 0,3 0,1 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 

Max 

(cm) 2,3 3,7 3 4,2 1,9 2,8 3,5 3,7 2,2 3,4 

D 

(ind/m2) 7,7 3,5 11,1 5,1 3,1 34,2 2,5 1,3 7,1 10,0 

 
TAULA 3. Nombre d’exemplars mostrejats per a cadascuna de les 10 localitats analitzades a Eivissa amb informació relativa a l’alçada de Phorcus 

turbinatus incloent els valors mínims i màxims, el valor mitjà i l’error estàndard 

 

 
Sa 

Caleta 

Pou Es 

Lleó 
Es Pouet Es Xarcu 

Cala 

Espart 
Portinatx S'Argamassa 

Cala 

Xarraca 

Es 

Cubells 

Talamanc

a 

N 55 58 17 20 7 48 16 129 50 95 

Mean 

(cm) 
0,96 1,22 1,43 1,04 1,40 1,02 0,89 1,16 1,10 1,80 

Std. 

error 
0,07 0,05 0,19 0,18 0,12 0,08 0,18 0,06 0,05 0,05 

Min (cm) 0,2 0,4 0,3 0,2 0,9 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5 

Max 

(cm) 
2 2,3 3,2 2,9 1,8 2,5 1,8 3 1,9 2,8 

D 

(ind/m2) 
1,8 1,9 0,6 0,7 0,2 1,2 0,8 3,2 28,8 3,2 

 

 

 

FIGURA 2. Variacions entre localitats del diàmetre màxim expressat en centímetres de Patella rustica (esquerra), Patella caerulea (centre) i l’alçada 

expressat en centímetres de Phorcus turbinatus (dreta) a l’illa d’Eivissa. 
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Aquestes dades suposen un primer punt de partida sobre l’estat de les poblacions de P. rustica, P. caerulea i P. 

turbinatus a Eivissa. Juntament amb les dades obtingues a la resta de les Illes Balears en el marc del CHMS i les futures 

dades que s'obtinguin es coneixerà l'evolució de les diferents espècies en funció de les característiques de cada estació 

estudiada. No obstant això caldrà fer seguiment d’altres paràmetres relatius a la contaminació de les aigües per tal de 

poder correlacionar aquests paràmetres amb l’estat poblacional a cada localitat. 
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Resum: Els elasmobranquis són espècies molt sensibles a l’explotació pesquera i representen una fracció important de 

les captures accessòries de la pesca de ròssec. Com a conseqüència, més de la meitat dels taurons i rajades del 

Mediterrani estan amenaçats. Tot i això, l’avaluació de l’estat de les seves poblacions està limitat per falta de dades 

específiques de captures i desembarcaments pesquers. En aquest estudi utilitzem indicadors, desenvolupats dins de la 

Directiva Marc sobre Estratègies Marines, per tal d’avaluar l’estat de conservació de les principals espècies de taurons 

demersals i rajades de Mallorca i Menorca, en base a les tendències temporals d’aquestes variables durant les dues 

darreres dècades. Els resultats mostren que, en general, les poblacions d’aquestes espècies a les Illes Balears presenten 

tendències estables o de recuperació, principalment pel que fa a l’àrea de distribució i a la seva abundància. 

Paraules clau: Elasmobranquis, Demersals, Estratègies Marines, Conservació. 

 

Abstract: Elasmobranchs are very sensitive to fishing exploitation and represent an important fraction of the by-catch 

of bottom trawling. As a result, more than half of the sharks and rays in the Mediterranean are threatened. However, 

the assessment of their populations is limited by the scarcity of specific data on fishing catches and landings. In this 

study, we use the indicators developed within the European Marine Framework Directive in order to assess the 

conservation status of the main species of sharks and rays in Mallorca and Menorca, based on the temporal trends of 

these variables during the last two decades. The results show that, in general, the populations of these species in the 

Balearic Islands show stable or recovery trends, mainly in terms of distribution area and abundance. 

Key words: Elasmobranchs, Demersal, European Marine Strategy Framework, Conservation. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Al Mediterrani, les poblacions de més de la meitat de les espècies d’elasmobranquis estan amenaçades (Dulvy et al., 

2016). Els elasmobranquis són espècies que presenten, en general, creixement lent, maduresa sexual tardana, baixa 

fecunditat i un període de vida llarg. Això fa que les seves poblacions tinguin una baixa capacitat de recuperació i siguin 

especialment vulnerables a la pesca. Per aquest motiu, són considerats indicadors de la pressió pesquera (Stevens et al., 

2000). A les Illes Balears, la flota de ròssec explota un ampli rang batimètric de la plataforma i el talús continental (50-

800 m), incloent l’hàbitat de moltes espècies d’elasmobranquis. Entre les captures accessòries d’aquesta pesqueria, poc 

selectiva i multi-específica, destaquen els elasmobranquis (Carbonell et al., 2003). Tot i això, en termes relatius, la 

intensitat de pesca de ròssec a les Illes Balears es pot considerar baixa, fet que es relaciona amb la major diversitat i 

densitat d’elasmobranquis demersals en comparació amb àrees adjacents de la Península Ibèrica (Massutí i Moranta, 

2003; Ramírez-Amaro et al., 2020). 

 

L’avaluació de les poblacions d’elasmobranquis està limitada per la falta de dades específiques de captures i 

desembarcaments pesqueres i l’escassesa de dades biològiques. Tot i així, l’ús d’indicadors poblacionals i de comunitat 

ha permès descriure la composició i l’estat de les comunitats d’elasmobranquis demersals a les Illes Balears i analitzar 

les seves tendències al llarg de les darreres dècades (Massutí i Moranta, 2003, Ordines et al., 2011, Guijarro et al., 

2012, Ramirez-Amaro et al., 2020). Aquests estudis mostren que, en comparació amb els inicis de l’explotació pesquera 

de caire industrial, els anys 50, la composició de la comunitat d’elasmobranquis s’ha vist fortament alterada. A l’oest 

del Mediterrani, espècies que ara representen fracció important de les captures, com Scyliorhinus canicula i Galeus 

melastomus, abans presentaven ocurrències i abundàncies menors (Aldebert, 1997). Per contra, espècies abans 

comunes, com Scyliorhinus stellaris, Galeorhinus galeus i Oxynotus centrina pràcticament han desaparegut de les 

captures comercials actuals (Grau et al., 2015) i algunes es poden considerar en perill crític com Torpedo torpedo o 

Squalus acanthias, o inclús localment extingides com Rhinobathos spp. and Squatina spp. (veure Farriols et al., 2017 i 

referències incloses). Al principi d’aquest període d’explotació pesquera intensa, anys 1960-1970, la comunitat 

d’elasmobranquis de les Illes Balears va patir una clara disminució, seguit de certa estabilitat durant les darreres 

dècades pel que fa a diversitat, biomassa i densitat específica (Guijarro et al., 2012). Algunes espècies de plataforma (S. 

canicula i Raja calvata) i del talús (G. melastomus) mostren signes de recuperació. En canvi, per a les espècies d’aigües 
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més profundes (E. spinax i D. oxyrinchus) s’han observat tendències negatives (Ramírez-Amaro et al., 2020). Així 

mateix s’ha detectat una disminució de la talla de primera maduresa de S. canicula. Aquestes dinàmiques temporals 

s’han relacionat amb l’evolució històrica de la intensitat i distribució de l’esforç pesquer (Ramírez-Amaro et al., 2020).  

 

En aquest estudi utilitzem, per primer cop, indicadors desenvolupats en el context de la Directiva Marc d’Estratègia 

Marina (Directiva 2008/56/EC; EEMM), per tal d’avaluar l’estat ecològic i de conservació de la comunitat 

d’elasmobranquis a Mallorca i Menorca, en base a les tendències temporals d’aquestes variables durant les dues 

darreres dècades (2002-2021). 

  

METODOLOGIA 

 

S’han utilitzat sèries temporals de dades de les campanyes de recerca oceanogràfica BALAR (2002-2006) i 

MEDITS (2007-2021), d’avaluació dels ecosistemes i recursos demersals explotats per la pesca de ròssec a les Illes 

Balears, que es realitzen anualment a finals de primavera entre 50 i 800 m de profunditat. S’han seleccionat les 19 

espècies de taurons i rajades capturades amb un percentatge d’ocurrència ≥33% durant el període d’estudi (Taula 1). 

 

Les EEMM defineixen el Bon Estat Ambiental (BEA) de les poblacions de peixos circalitorals i batials segons 

criteris de distribució d‘espècies, mida i estat de les poblacions i estructura de l’ecosistema. En aquest treball hem 

utilitzat els indicadors desenvolupats en el marc de les EEMM per avaluar els criteris del BEA, tant a nivell poblacional 

com a nivell de comunitat. A nivell de població, els indicadors estimats són àrea de distribució de les espècies 

(percentatge d’àrea ocupada dins del seu rang batimètric), abundància i biomassa de la població i percentil 95 de la 

distribució de talles dins la població. S’ha afegit un quart indicador, per estimar el percentatge d’individus amb talles 

superiors a la talla de primera maduresa sexual (L50). A nivell d’estructura de la comunitat, s’ha emprat 

l’indicadord’estat de conservació de la dels peixos (CSFb), que s’estima a partir de la proporció d’individus grans en 

relació a un valor de referència extret a partir de la mitjana dels 4 primers anys.. Les espècies seleccionades s’han 

agrupat en base als seus trets biològics (tipus de reproducció, forma corporal, talla màxima i pes mitjà), resultant en 6 

grups funcionals (Taula 1), també utilitzats com a unitats d’avaluació d’aquests indicadors. 

 

Les tendències històriques dels indicadors s’han avaluat mitjançant regressions lineals. Donat que poden haver-hi 

canvis de tendència al llarg de la sèrie temporal, s’ha explorat l’existència de punts de canvi de tendència (breakpoints), 

comparant regressions lineals simples amb models segmentats. Per aquest fi s’ha utilitzat el paquet “segmented” de R i 

amb la funció “selgmented” s’ha escollit el número de breakpoints (0-3) que millor s’ajusta a les dades. Aquesta funció 

fa comparacions seqüencials del model lineal simple amb models segmentats amb “n” breakpoints i determina el 

número de breakpoints adequat, basant-se en el criteri d’informació bayesià (BIC). En els casos en que el model que 

millor s’ajusta a les dades no inclou cap breakpoint, la tendència s’ha avaluat mitjançant una regressió lineal simple. Per 

a cada regressió lineal o segment s’ha obtingut el valor del seu pendent i s’ha calculat l'interval de confiança del 95% . 

En base a això, s’han classificat les tendències històriques de cada paràmetre com creixents, decreixents o incertes. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

A trets generals, durant el període estudiat (2002-2021), les principals espècies de taurons i rajades demersals de les 

Illes Balears presenten tendències més o menys estables o de recuperació, especialment en relació a la distribució i mida 

de la població (abundància i biomassa). En canvi, l’evolució del percentil 95 de la distribució de talla i el percentatge 

d’individus madurs no mostren tendències clares. 

 

Pel que fa a les espècies del grup G1 (G. melastomus i S. canicula), els primers anys de la sèrie presenten una 

tendència decreixent en quant a distribució i mida poblacional, però a partir del 2004-2005 hi ha un canvi de tendència. 

El mateix any també hi ha un canvi de tendència del percentil 95% de la distribució de talles d’aquest grup, que passa 

d’incert a decreixent. En les espècies del grup G2 (Rajidae) dominen les tendències creixents en quant a distribució i 

mida de la població, amb l’excepció de: (i) Raja brachyura, que a partir del 2015 presenta tendències negatives de 

distribució i abundància, en canvi la seva biomassa es manté amb tendència positiva al llarg de tot el període; i (ii) 

Dipturus oxyrinchus, que presenta abundància decreixent la major part del període, excepte els últims quatre anys en 

què el pendent esdevé positiu. En relació a l’evolució temporal de l’estat de la població, no s’observen tendències 

clares, excepte per Rostroraja alba, que presenta una tendència creixent del percentatge d’individus madurs per la 

major part del període estudiat i Raja miraletus, amb una tendència creixent durant els últims anys. El indicador CSFb, 

només mostra tendències clares per Raja radula, amb un pendent negatiu durant tot el període. 

 

L’àrea i mida de la població de les espècie del grup G3 (Dasyatis spp. i Mylobatis aquila) mostren tendències 

generals creixents. En canvi, en el grup G4 les tendències no són clares. Si bé Mustelus mustelus presenta una tendència 
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creixent en quant a distribució i també en l’abundància, la resta de tendències no són clares i la biomassa avaluada a 

nivell de grup mostra successius canvis de tendència durant el període. 

 

El grup G5, representat únicament per Torpedo marmorata, presenta una clara tendència creixent per a l’àrea i mida 

de la població (tant abundància com biomassa). Finalment, en el grup G6 no trobem tendències clares, excepte una 

disminució de l’abundància d’Etmopterus spinax, especialment durant els primer anys de la sèrie. 

 

En resum, tot i que els taurons i rajades al Mediterrani es troben amenaçats i, en general, les seves poblacions estan 

disminuint, les poblacions de les Illes Balears, probablement per la menor intensitat pesquera a l’àrea, presenten certa 

estabilitat, i inclús signes de recuperació, durant les dues darreres dècades. Especialment pel que fa a la distribució i 

mida de les poblacions de rajades. Pels indicadors d’estat de la població (percentil 95% en la distribució de talles i 

percentatge de madurs) i de l’estat de conservació, no trobem tendències clares, excepte casos concrets, especialment 

rellevants. Concretament, espècies que estan catalogades com a vulnerables o en perill, com M. mustelus o R. alba, 

mostren tendències clarament creixents pels indicadors d’abundància i percentatge d’individus madurs, respectivament. 

Cal dir, però, que la majoria de les tendències que han estat definides com a incertes, presentaven pendents positius o en 

alguns casos negatius, però considerant un interval de confiança del 95%, no podem afirmar amb certesa la seva 

tendència.  
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Distribució Estat població Estructura ecosistema

GRUP ESPECIES Àrea Abundancia Biomasa Percentil 95% talla % madurs CSFb

2002-2004: decreixent 2005-2017: incert

2005-2021: incert 2018-2021: creixent

2002-2004: incert 2002-2004: incert

2004-2021: creixent 2005-2021: decreixent

2002-2005: decreixent 2002-2004: incert

2005-2021: incert 2004-2021: decreixent

2002-2004: decreixent

2004-2006: incert

2006-2018: decreixent 

2018-2021: creixent

2005-2007: incert

2007-2009: incert

2009-2021: incert

Leucoraja naevus 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: incert

2002-2011: incert 2002-2012: incert

2011-2015: incert 2012-2014: incert

2015-2021: decreixent 2014-2021: decreixent

Raja clavata 2002-2021: incert 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: incert

2002-2009: incert

2009-2014: incert

2014-2021: creixent

2002-2006: incert

2006-2021: incert

2002-2006: incert 2002-2005: incert

2006-2021: incert 2005-2021: incert

2006-2012: creixent

2012-2018: incert

2018-2021: creixent

2002-2006: incert

2006-2021: incert

2005-2018: incert

2018-2021: creixent

Myliobatis aquila 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: incert

2002-2004: incert 2002-2004: creixent

2004-2021: incert 2004-2005: decreixent

2005-2021: incert

Dalatias licha 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: estable

Mustelus mustelus 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: incert

Squalus blainville 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: incert

2002-2007: incert 2002-2021: incert

2008-2010: incert

2010-2017: decreixent

2017-2021: creixent

G5 2002-2009: incert

2009-2021: creixent

2002-2009: incert

2009-2021: creixent

2005-2011: incert

2011-2021: incert

2002-2005: decreixent

2005-2021: incert

2002-2004: incert

2004-2021: incert

2005-2007: incert

2007-2017: incert

2017-2021: incert

Mida població

Raja brachyura

G1

Grup 1

Galeus melastomus 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert

2002-2021: incert

G3

Torpedo marmorata

G6

2002-2021: incert 2002-2021: incert

Leucoraja circularis 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert

2002-2021: incert

2005-2021: incert

Dipturus oxyrinchus 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: incert

Scyliorhinus canicula 2002-2021: incert 2002-2021: incert

2005-2021: incert

Raja miraletus 2002-2021: incert 2002-2021: creixent 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: incert

2002-2021: incert 2005-2021: incert

2002-2021: creixent 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: incert

2002-2021: incert 2002-2021: incert

G2

2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: incert

2002-2021: incert

Grup 2

Raja radula 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2005-2021: decreixent

Rostroraja alba 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: incert

Raja polystigma 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: incert

G4

2002-2021: incert 2002-2021: incert

Grup3

Grup 4

Dasyatis spp 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent

2002-2021: incert

2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: incert 2002-2021: incert

2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent

Totes les espècies

Grup 6

Etmopterus spinax 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert

Grup 5 2002-2021: creixent 2002-2021: creixent 2002-2021: incert 2002-2021: incert

Centrophorus uyato 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert

Comunitat 2002-2021: incert

2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert 2002-2021: incert

Família Espècie Grup funcional % Anys Profunditat Estat IUCN 

Scyliorhinidae Galeus melastomus G1 100 54-795 Risc mínim 

 Scyliorhinus canicula  100 43-762 Risc mínim 

Rajidae Dipturus oxyrinchus G2 100 136-717 Gairebé amenaçada 

 Leucoraja circularis  55 132-605 En perill crític 

 Leucoraja naevus  100 43-759 Gairebé amenaçada 

 Raja brachyura  50 43-189 Gairebé amenaçada 

 Raja clavata  100 43-751 Gairebé amenaçada 

 Raja miraletus  100 43-189 Gairebé amenaçada 

 Raja polystigma  100 43-758 Risc mínim 

 Raja radula  100 43-185 Amenaçada 

 Rostroraja alba  55 45-251 Amenaçada 

Dasyatidae Dasyatis spp G3 100 43-99 Vulnerable 

Mylobatidae Myliobatis aquila  85 43-138 Vulnerable 

Dalatiidae Dalatias licha G4 40 492-717 Vulnerable 

Triakidae Mustelus mustelus  95 43-140 Vulnerable 

Squalidae Squalus blainville  70 77-762 Dades insuficients 

Torpedinidae Torpedo marmorata G5 90 43-251 Risc mínim 

Centrophoridae Centrophorus uyato G6 35 636-764 En perill crític 

Etmopteridae Etmopterus spinax  100 319-795 Risc mínim 

TAULA I. Elasmobranquis capturats a les Illes Balears durant les campanyes de recerca oceanogràfica BALAR i MEDITS durant el període 2002-
2021, amb una ocurrència major al 33%. S’especifica la família, l’espècie, el grup funcional en base als seus trets biològics, el percentatge d’anys en 

que l’espècie ha estat capturada durant la sèrie temporal, el rang de profunditat de les captures, l’abundància total estandarditzada per àrea i l’estat 

de conservació al Mediterrani, segons l’avaluació feta el 2016 per la International Union for the Conservation of the Nature) (Dulvy et al., 2016).  
 

TAULA II. Tendències dels indicadors referents a àrea i  mida de la població, estat de la població i estructura del ecosistema. Area: percentatge de 

quadrícules amb presència de l’espècie dins del seu rang batimètric, Abundància: número d’individus estandarditzat per àrea (km2), Biomassa: pes 

de la captura estandarditzat per àrea (km2), Percentil 95%: talla en la que es situa el percentil 95% en la distribució dels individus per talla, % 
madurs: percentatge d’individus que la seva talla supera la talla de primera maduresa (L50) de la espècie, CSFb: proporció d’individus grans 

respecte la mitjana dels 4 primers anys de la sèrie. Creixent (verd): pendent positiu i el interval de confiança no inclou el zero; Decreixent (vermell): 

pendent negatiu i el interval de confiança no inclou el zero; Incert (blanc): pendent positiu o negatiu, i  el interval de confiança inclou el zero. 
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Seguiment de les poblacions de Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862 i 

Sarcotragus fasciculatus (Pallas, 1766) a Eivissa en el marc del programa de 

seguiment Coastal Health Monitoring Scheme: resultats preliminars 

 
Monitoring of the populations of Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862, and Sarcotragus 

fasciculatus (Pallas, 1766) at Eivissa under the frame of the monitoring program Coastal Health 

Monitoring Scheme: preliminary results 
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Resum: Durant la campanya de monitoratge de salut costanera duta a terme de dia 1 a dia 14 d’agost del 2022, es van 

dur a terme un total de 30 transsectes de 60 m2 cada un, repartits en un total de 10 localitats diferents repartides per tota 

l’illa d’Eivissa. A cada localitat es va fer un total de 3 transsectes, amb l’excepció de la localitat de Portinatx, a la qual 

es van fer un total de 4 transsectes de la mateixa superfície. Aquests transsectes es van fer usant una corda de 20 m de 

longitud i deixant a costat i costat d’aquesta 1.5 m de distància. Es van col·locar intentant evitar substrats desfavorables 

per les espècies tals com praderies de fanerògames marines o substrats arenosos. El resultat va ser diferent a cada 

localitat arribant a assolir un màxim de densitat de 2 ind/m2 a la localitat de s’Argamassa. 
Paraules clau: Sarcotragus fasciculatus, Sarcotragus spinosulus, densitat, bioindicadors. 
 

Abstract: During the Coastal Health monitoring campaign conducted from 1 to 14 August 2022, a total of 30 transects 

of 60m2 each were carried out, spread over 10 different localities through the island of Ibiza. In each locality a total of 

three segments were made, with the exception on the locality of Portinatx, to which a total of four transects of the same 

surface were made. These transects were made using a string of 20m long and left to the side and side of this 1.5m of 

distance. They were placed trying to avoid unfavourable substrates by species such as sea phanogamous prairies or 

sandstone substrates. The result was different in each locality, reaching a maximum density of 2 ind/m2 a s’Argamassa. 
Key words: Sarcotragus fasciculatus, Sarcotragus spinosulus, density, bioindicators. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

En aquest treball s’exposa el seguiment de densitat de població de dues de les espècies de porífers més comunes al 

litoral de les Illes Balears, Sarcotragus fasciculatus (Pallas, 1766) i Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862 en el marc 

del Coastal Health Monitoring Scheme impulsat des de la Càtedra de la Mar Iberostar Foundation de la Universitat de 

les Illes Balears. A més de per la seva abundància, aquests dos organismes han estat elegits degut a que la presencia 

d’aquests organismes filtradors ens pot ajudar a definir les qualitats de l’aigua i saber com varia aquesta durant el 

temps, així com la influència de paràmetres físics com ara l’hidrodinamisme de la estació de seguiment.  

S. spinosulus és una esponja fàcil de reconèixer, és massiva amb una forma globosa, de consistència ferme i de color 

negre. A la seva superfície presenta uns cònuls en els que podem trobar òsculs, els quals es troben molt repartits (Fig. 

1). 

S. fasciculatus és una esponja també de fàcil identificació, és massiva i d’una forma variable depenent de 

l’hidrodinamisme de la zona, essent plana a zones on aquestes corrents son fortes, o erecta si habita zones amb un 

hidrodinamisme moderat. El color varia entre tonalitats de gris i groc. Presenta cònuls per tota la superfície i òsculs 

grans repartits, els ostíols son petits i es troben entre els cònuls (Figura 1).  
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MATERIALS I MÈTODES 

 

S’ha estudiat la densitat de S. fasciculatus i S. spinosulus a 10 estacions de l’illa d’Eivissa. Per a realitzar el 

seguiment es va usar una corda de 20m de longitud com a eix guia. Un cop estesa la corda dins el mar evitant 

superfícies amb substrats no colonitzables per les dues espècies com podrien ser praderies de posidònia o fons arenosos, 

es va seguir la corda per l’esquerra i per la dreta deixant un metre i mig a cada costat amb la finalitat de tenir 20m de 

llarg i 3m d’ample i per tant una superfície total on es realitza el recompte de 60 m2. Un cop definit el transsecte 

d’estudi s’observà el fons de l’àrea delimitada cercant, diferenciant i comptabilitzant les dues especies del gènere 

Sarcotragus. Es van fer un total de tres passades a cada costat i en el cas de que en alguna de les passades no es contés 

el mateix nombre d’individus de cada espècie es seleccionà el nombre més alt. Aquest procés es va repetir en 3 

transsectes diferents, amb l’excepció de Portinatx que es feren 4 transsectes. 
 

FIGURA 1. Detall d’un exemplar de Sarcotragus fasciculatus (esquerra), un exemplar de Sarcotragus spinosulus (centre) i un exemplar de 

Sarcotragus spinosulus al costat de Sarcotragus fasciculatus (dreta). 
 

RESULTATS  

 

Sarcotragus fasciculatus 

Els valors obtinguts mostren una gran diferencia entre les estacions estudiades. De totes elles a dues no ha estat 

present la espècie (Es Pouet, Talamanca). A la resta, s’han obtingut valors que oscil·len entre la absència total a un 

transecte, però la presència a altres, i densitats de 0,61 ind/m2 (Taula 1 i Figura 1). 

 
TAULA 1. Densitats (ind/m2) observades a les estacions estudiades a l’illa d’Eivissa per a Sarcotragus fasciculatus (esquerra) amb indicació del 

nombre de transsectes realitzats, el valor mínim i màxim de la densitat observada, el valor mig i l’error estàndard.  
Sa 

Caleta 

Pou des 

Lleó 

Es 

Pouet 

Es 

Jondal 

Cala 

Espart 

Portinatx s'Argamassa Es 

Cubells 

Cala 

Xarraca 

Talamanca 

N 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

Min 0,03 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 

Max 0,13 0,02 0 0,05 0,06 0,03 0,61 0,05 0,05 0 

Mean 0,07 0,01 0 0,03 0,03 0,01 0,22 0,02 0,03 0 

Std. error 0,03 0,01 0 0,01 0,02 0,01 0,19 0,02 0,02 0 

 

FIGURA 1. Densitats (ind/m2) observades a les estacions estudiades a l’illa d’Eivissa per a Sarcotragus fasciculatus (esquerra) i Sarcotragus 

spinosulus (dreta). 

 

TAULA 2. Densitats (ind/m2) observades a les estacions estudiades a l’illa d’Eivissa per a Sarcotragus espinosulus (esquerra) amb indicació del 

nombre de transsectes realitzats, el valor mínim i màxim de la densitat observada, el valor mig i l’error estàndard. 
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 Sa 

Caleta 

Pou des 

Lleó 

Es 

Pouet 

Es 

Jondal 

Cala 

Espart 

Portinatx s'Argamassa Es 

Cubells 

Cala 

Xarraca 

Talamanca 

N 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

Min 0,13 0 0,05 0,1 0 0 0 0 0,23 0,02 

Max 0,2 0 0,15 0,33 0,02 0,28 0 2 0,67 0,08 

Mean 0,17 0 0,1 0,18 0,01 0,16 0 0,67 0,39 0,04 

Std. 

error 

0,02 0 0,03 0,07 0,01 0,07 0 0,66 0,14 0,02 

 

 

Sarcotragus spinosulus 

Els valors obtinguts mostren una gran diferencia entre les estacions estudiades. De totes elles a dues no ha estat 

present la espècie (Es Pou des Lleó i s’Argamassa). A la resta, s’han obtingut valors que oscil·len entre la absència total 

a un transsecte, però la presència a altres, i densitats de 2 ind/m2 (Taula 1 i Figura 1). 

 

DISCUSSIÓ 

 

Els resultats obtinguts mostren variacions importants en relació a la densitat observada. Cal dir emperò que aquesta 

variació es pot produïr per diferents factors abiòtics com ara les corrents, la transparencia de l’aigua, els nutrients a la 

columna d’aigua entre d’altres. Els valors obtingut permeten establir un punt de partida per a un seguiment a mig i llarg 

termini. No obstant això, seria interessant establir en un futur altres seguiments complementaris d’aquests paràmetres 

físics de manera continuada en el temps, així com seguiments d’individus per a conèixer les dinàmiques poblacionals 

d’aquestes espècies. 
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Epiphytic foraminifers as indicators of heavy-metal pollution in Posidonia 

oceanica seagrass meadows in the Balearic Islands 
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Abstract: To evaluate the ecological conditions of P. oceanica meadows around the Balearic Islands four indices based 

on benthic foraminiferal assemblages, such as, the modified FORAM Index (FI’), the “Long vs Short life span” index 

(ILS), the Foram Stress Index (FSI), and Shannon-Weaver index (H’), were calculated. High indices values for all 

sampling sites with different anthropogenic activities indicated a good ecological status of the seagrass. In contrast, the 

proportion of abnormal foraminiferal tests (FAI), based on morphological analysis, was variable among the study sites 

and reach very high abundances in areas with a priori low anthropogenic impact. Although there is not a univocal 

cause-effect pattern between the occurrence of deformed individuals and heavy metal pollution (such as Cu, Zn, Cd, Pb, 

Co, Ni, As and Sn), abnormal growth forms were significantly more abundant in sites where the tests contained higher 

concentrations of trace elements, and certain deformities (occurrence of protuberances and supernumerary chambers) 

seemed to be associated with specific pollutants (Zn, Ni and As). Thus, the indices are proxies to show dominant 

conditions over a large area, whereas the morphological and geochemical analysis of the foraminiferal tests shows very 

localized but long-lasting impacts with sublethal effects. 

Key words: ecological indices, foraminifera, heavy metals. 

 

Resum: S’han aplicat quatre índexs basats en conjunts de foraminífers bentònics, com ara l'Índex FORAM modificat 

(FI'), l'índex “Long vs Short life span” (ILS), el Foram Stress Index (FSI) i l'índex de Shannon-Weaver (H’) per a 

avaluar les condicions ecològiques de les praderies de P. oceanica al voltant de les Illes Balears. Els elevats valors 

dels índexs per a tots els llocs de mostreig amb diferents activitats antròpiques indiquen  un bon estat ecològic de les 

fanerògames. En canvi, la proporció de proves foraminífers anormals (FAI), basades en l'anàlisi morfològica, és 

variable entre els llocs d'estudi i assolir abundàncies molt elevades en zones amb un impacte antropogènic a priori 

baix. Tot i que no hi ha un patró de causa-efecte unívoca entre l'aparició d'individus deformats i la contaminació per 

metalls pesants (com ara Cu, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, As i Sn), les formes de creixement anormals són significativament més 

abundants als llocs on les proves contenien concentracions més altes d'elements traça, i certes deformitats (aparició de 

protuberàncies i cambres supernumeràries) semblen estar associades a contaminants específics (Zn, Ni i As). Així, els 

índexs són indicadors per mostrar condicions dominants en una àrea més extensa, mentre que l'anàlisi morfològica i 

geoquímica de les closques mostra impactes molt localitzats però de llarga durada, amb efectes subletals. 

Paraules clau: índexs ecològics, foraminífers, metalls pesants. 

 

INTRODUCTION 

Among the organisms inhabiting P. oceanica, benthic foraminifera are very abundant and many of the species form 

one of the most conspicuous groups in the epiphytic community of the seagrass meadows (Mateu-Vicens et al., 2014). 

These protozoans have been used to create, non-taxonomical, bioindicator indices for the environmental assessment of 

particularly sensitive ecosystems such as coral reefs and seagrass meadows. Thus, the “FORAM” (Foraminifera in Reef 

Assessment and Monitoring) Index (FI) was developed as an ecology-based index for the assessment of habitat quality, 

to evaluate whether water quality is sufficient to support reef recovery based on foraminiferal community as a sensitive 

indicator (Hallock et al., 2003). Later it was modified (FI’) for application in P. oceanica meadows, along with the life-

span index (ILS) specifically created by Mateu-Vicens et al., 2014. More recently, a new biotic index, the Foram Stress 

Index (FSI), was created to consider the relative percentage of the stress-tolerant/sensitive benthic foraminiferal species 

compared to organic matter enrichment (Dimiza et al., 2016). 

Benthic foraminifera, including epiphytic taxa, are considered excellent bioindicators of heavy metal pollution 

because they have the ability to incorporate particular trace elements (e.g. Cd2+, Zn2+, Cu2+) during mineralization, 
resulting in different morphological abnormalities (Samir and El-Din, 2001). Also, heavy metals can bioaccumulate in 

foraminiferal cells modifying the direction of crystallite growth and size and producing test deformations (Frontalini et 

al., 2009). 

The objective of this study is to perform a comparative analysis on the environmental conditions of different 

P. oceanica meadows located in the Balearic Islands (Spain) that have been subjected to different types of 

anthropogenic pressures using 1) bioindicator indices based on epiphytic foraminiferal assemblages, 2) the frequency of 
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abnormal-growth forms and 3) the trace-elemental concentrations within their tests to assess the impact of exposure to 

heavy-metal pollution. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 This study took place in P. oceanica meadows at three sites in the Balearic Archipelago (Western Mediterranean - 
Fig. 1), Port d’Andratx and Magaluf (Fig. 1A) in the southern part of Mallorca island, and Santa Maria bay (Fig. 1B) in 

Cabrera (9 km south-east off Mallorca). The study sites were selected because they include a wide spectrum of 

conservation statuses and are associated with different anthropogenic activities. Port d’Andratx and Magaluf are 

situated in areas impacted by urban and coastal modifications primarily associated with touristic development (Sureda 

et al., 2013). In contrast, the island of Cabrera is subjected, a priori, to lower anthropogenic impacts since it was 

declared a Marine Protected Area more than 20 years before the present sampling occurred with the high ecological 

status of the coastal waters according to the Water Framework Directive 2000/60/EC (Barón et al., 2011). However, 

before this declaration and National Park status, the Cabrera Archipelago was a site for war games from 1916 to 1991, 

impacting the terrestrial and aquatic ecosystems (Sancho et al., 1987). 

 
FIGURE 1. Location of Mallorca Island in the Mediterranean Sea with the view of the Balearic Islands archipelago and general location of the 

sampling station from Mallorca and Cabrera Islands. A) Detailed location of the sampling stations from Port d’Andratx and Magaluf in Mallorca. B) 
Detailed location of the sampling stations from Santa Maria Bay from (Cabrera1 and Cabrera2).  

 

This study was performed on dead foraminiferal assemblages (thanatocoenoses) of P. oceanica meadow sediments. 

Sediment surface samples were manually collected (~100 g) and placed in plastic bags while scuba diving at shallow 

depths between 8–12 m from seagrass meadows of P. oceanica from Port d’Andratx and Magaluf (Mallorca) from May 

2012, and Santa Maria Bay (Cabrera) from November 2011 in Cabrera1 and from May 2012 in Cabrera2, by members 

of the Balearic Oceanographic Center of the Spanish Institute of Oceanography (IEO), the same sites where Vázquez-

Luis et al. (2016) studied the populations of mollusk Pinna nobilis. To avoid any taphonomic bias, only well-preserved 

shells, without evidence of transport and/or reworking, were collected regardless of the presence or absence of 

deformations. After the specimens were identified, their relative abundances and the number of deformed individuals 

per sample were calculated. A total of 17 deformed individuals of Sorites orbiculus and Peneroplis planatus were 

picked from each sample. For the control analysis, 3 non-deformed individual specimens were selected from Cabrera1, 

Cabrera2 and Magaluf samples, one from each sample. The prepared polished sample with deformed and non-deformed 

foraminifera was sent to the Geochronology and Isotopic Geochemistry (Ibercron) Service of the University of the 

Basque Country UPV/EHU (Leioa) to perform the heavy-metal detection and quantification on the foraminiferal tests. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The highest FI', ILS and H’ values were found in Cabrera stations, whereas FSI values were high for all samples. The 

highest FAI (23%) occurred in Cabrera1. In contrast, in Cabrera2 there much lower FAI (4%) similar to those reported 

in the two stations of Mallorca, Port d’Andratx (6%) and Magaluf (4%). Regarding the percentage of the type of 

deformation, aberrant chamber shape and size was dominant in the samples from Cabrera island (42.19 % in Cabrera1 

and 51.19% in Cabrera2) and Port d’Andratx (48.43%), when in Magaluf, abnormal coiling (45.40%) was the 

predominant deformity followed by aberrant chamber shape and size (35.66%). 

The highest heavy-metal concentrations in foraminiferal tests were reported in samples from Magaluf and Port 

d’Andratx. In the PCA analysis (Fig. 2), up to 81.24% of the variance is explained by PC1 (57.24%) and PC2 (24.00%). 

Stronger loadings in PC1 (Fig. 2) correspond to the different heavy-metal contents present in the foraminiferal tests, 

mostly Pb, followed by Zn and Cu, and to a lesser extent, Ni and As. In contrast, PC2 loadings mostly corresponds to 

the FAI. The different bioindicator indices do not play a major role in PC1 and PC2 loadings. The analysis shows a 
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strong correlation between Cabrera1, FAI (PC2), and the concentrations of Pb and Zn in foraminifera tests (PC1). In 

contrast, there was no evident influence of heavy-metal concentrations and FAI in Cabrera2 samples. The PCA also 

showed that high concentrations of Pb, Zn, Ni, As and Cu (PC1) explain the distribution of samples from the Magaluf 

and Port d’Andratx sites. 

  
FIGURE 2. Principal Component Analysis (PCA) for heavy metals Pb, Zn, Cu, Ni and As in foraminifera tests (ppm); ecological indices FI’, ILS, 

FSI and H’; and FAI among sampling sites (Cabrera1, Cabrera2, Port d’Andratx and Magaluf). The table on the right side presents the PCA loadings 

of the different variables corresponding to PC1 and PC2 (the strongest values are marked in bold letters). The first two principal components explain 
up to 81.23% of the total variance. 

 

The indices FI’, ILS and FSI from Port d’Andratx, Magaluf and the two sampling sites from Cabrera were very 

similar, contrasting with the significant quantitative differences of the deformed specimens, especially between 

Cabrera1 and the rest of the sampling stations. The FI' and ILS indices characterized by the high value for all sampling 

sites strongly correlated to good conditions of P. oceanica meadows in Port d’Andratx and Magaluf (touristic areas 

under anthropogenic influence), and very good conditions in Santa Maria Bay (Cabrera1 in particular). The equally high 

values of FSI indicated a dominance of stress-sensitive species, typical of oligotrophic waters with no significant 

pollution factors (Dimiza et al., 2016). Also, the diversity (H’) reported in the different sampling sites corresponds to 

foraminiferal assemblages from other P. oceanica meadows mentioned Mateu-Vicens et al. (2014). In consequence, all 

these indices, along with another ecological parameters such as shoot density and canopy measurements (Mateu-Vicens 

et al., 2014) agree with well-preserved P. oceanica meadows. 

The contrasting results between high values of the applied indices and the abundance of aberrant foraminiferal test, 

especially for Cabrera1, indicate that both proxies do not reflect the same environmental impacts. One might 

hypothesize that, while the foraminifera-based indices were very sensitive to sudden and intense environmental 

changes, that may induce drastic compositional changes in the foraminiferal assemblages, the occurrence of deformed 

individuals might reflect sublethal exposures to low, but persistent, concentrations of accumulative pollutants. In this 

case, foraminiferal assemblages would remain unaltered and the bioindicator indices would show high values 

corresponding to good ecological states. However, the prolonged exposure to this type of pollutant could interfere with 

biological processes that would result in viable forms but with very easily detectable distinctive aberrant features. 

Moreover, it is also noteworthy the higher abundance of porcelaneous taxa in Cabrera1 compared to the other study 

sites, which is consistent with the correspondence between the occurrence of high-Mg calcite species and the frequency 

of deformed tests (Bergamin et al., 2019). 

The direct correspondence between the type and degree of pollution, and the type of morphological deformity on 

foraminiferal species is controversial as the effect of heavy metals is modulated by environmental factors (Samir and 

El-Din 2001), which are in agreement for the most frequent deformities (abnormal coiling and occurrence of aberrant 

shaped and sized chambers) in all sites of this study. However, other, less common deformities (protuberances in the 

shell and growth of supernumerary chambers) that consistently occurred in the different localities were strongly 

correlated with the presence of heavy metals, especially Zn, Ni and As. 

 

CONCLUSIONS 

1. The use of foraminifera as bioindicators, combining different approaches such as ecological indices, 

quantification of abnormal growth patterns and geochemical analysis of their tests, are very helpful in determining the 

health of seagrass meadows ecosystems which are under constant negative influence of some stress in areas that have 

no obvious symptoms of degradation.  
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2. The benefit of using foraminifera is that they provide cost-effective, both short- and long-term analyses that do 

not require damaging any biota as for example, protected organisms such as P. nobilis and P. oceanica. Since P. nobilis 

has almost disappeared from its natural habitat, the use of foraminifera as bioindicators may gain relevance in the 

analysis of the water quality in P. oceanica ecosystems. 

3. The foraminiferal (FLS, FI´ and FSI) and biodiversity (H’) indices indicated a good ecological status of the 

seagrass meadows; however, the morphological patterns (FAI) and test compositions may reveal different pollution 

impacts, including the presence of heavy metals. Although, the apparent contradictory results respond to differences on 

spatial scales. FI´, FLS, FSI and H’ reflect conditions over a large area, whereas the morphological and geochemical 

analyses of foraminiferal tests shows very localized but long-lasting impacts. 

4.  Although there was not a straightforward relationship between the quantity of aberrant foraminiferal tests and the 

impact of different pollutants, heavy metals were present in higher concentrations in deformed tests. Moreover, in 

undisturbed areas where impacts were very localized and persistent, there was a significant correlation between heavy-

metal content in the foraminiferal tests and FAI. 

5. Despite the fact that the most frequent deformities in all sites (abnormal coiling and occurrence of aberrant shape 

and size chambers) cannot be associated to any particular heavy metal, other less common abnormalities (protuberances 

in the test and growth of supernumerary chambers) have been strongly correlated with the presence of heavy metals 

(Zn, Ni and As). However, more research is necessary to establish univocal cause-effect patterns between the 

abundance and type of aberrant growth forms and the uptake of specific heavy metals. 

6. Therefore, besides performing the analysis of FI´, FLS, FSI and H’ to assess the conservation state of the P. 

oceanica meadows, other parameters such as the composition of the foraminiferal tests should be considered, especially 

when the percentage of abnormal forms rises above the expected in natural conditions (1%). 
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Resum: Es presenta l’estudi multidisciplinar i els primers resultats del projecte LIFE IP INTEMARES a Ses Olives 

(SO), Ausias March (AM) i Emile Baudot (EB), tres muntanyes submarines del Canal de Mallorca (Mediterrània 

occidental). Mitjançant acústica d'alta resolució, dragues de sediments i roques, patí epibentònic, xarxa nectobentònica i 

imatges submarines (trineu fotogramètric i ROV), s’ha cartografiat el fons marí i estimat la diversitat geològica i 

biològica, a més d’identificar i caracteritzar els hàbitats bentònics i les seves comunitats biològiques. SO, AM i EB 

estan situades entre 86 i 1005 m de profunditat, amb alçades de 375, 264 i 600 m, respectivament i fins a 77º de 

pendent. SO i AM estan constituïts per roques sedimentàries, amb cims a 225-290 i 86-115 m de profunditat, 

respectivament i EB és volcànic, amb un cim a 94-150 m. S’han inventariat 547 espècies o tàxons, sent les esponges el 

grup més divers i fins a 29 categories d'hàbitats bentònics, destacant els de la Directiva Hàbitats: maërl als cims d'AM i 

EB, pockmarks al voltant les muntanyes, esculls de corall en els flancs rocosos i Isidella elongata en fons batials 

sedimentaris. També s’han estudiat les pesqueries demersals de l’àrea, destacant la pesca de ròssec al voltant SO i AM. 

Aquest estudi aportarà l’informació científica necessària per a incloure aquestes muntanyes submarines dins la Xarxa 

Natura 2000, com a Lloc d'Importància Comunitària i la posterior declaració de Zona d'Especial Conservació. 

Paraules clau: Geomorfologia, Biodiversitat, Hàbitats Bentònics, Muntanyes Submarines, Xarxa Natura 2000. 

 

Abstract: The multidisciplinary study and the first results of the LIFE IP INTEMARES project in Ses Olives (SO), 

Ausias March (AM) and Emile Baudot (EB), three seamounts of the Mallorca Channel (western Mediterranean) are 

presented. Using high-resolution acoustics, sediment and rock dredges, beam trawl, experimental bottom trawl and 

underwater imagery (photogrammetric sledge and ROV), the seafloor has been mapped and geological and biological 

diversity estimated, as well as identifying and characterizing benthic habitats and their biological communities. SO, AM 

and EB are located between 86 and 1005 m depth, with heights of 375, 264 and 600 m, respectively and up to 77º slope. 

SO and AM are basement highs made up of sedimentary rocks, with summits at 225-290 and 86-115 m depth, 

respectively, and EB is volcanic, with a summit at 94-150 m depth. Up to 547 species or taxa have been inventoried, 

sponges being the most diverse group and up to 29 categories of benthic habitats have been identified, highlighting 

those of the Habitats Directive: maërl on the summits of AM and EB, pockmarks around the seamounts, reefs of coral 

on the rocky flanks and the presence of Isidella elongata in sedimentary bathyal bottoms. The demersal fisheries have 

also been studied, highlighting the bottom trawling around SO and AM. This study will provide scientific information to 

include these seamounts in the Natura 2000 Network, as a Site of Community Importance and the subsequent 

declaration of a Special Conservation Area. 

Key words: Geomorphology, Biodiversity, Benthic Habitats, Seamounts, Natura 2000 Network. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Les muntanyes submarines són elevacions topogràfiques aïllades en els marges continentals i dominis oceànics, que 

es consideren punts calents d'activitat biològica i biodiversitat del mar profund. Comprenen hàbitats heterogenis, alguns 

d'ells estructurats per espècies fràgils, sèssils, de creixement lent i de vida llarga, sensibles a la pesca i altres tipus de 

pertorbacions, per la qual cosa són reconeguts internacionalment com a ecosistemes marins vulnerables. A la 

Mediterrània occidental s’han identificat fins a 60 muntanyes submarines, entre les quals hi ha Ses Olives (SO) i Ausias 

March (AM), situades a l’est de les Illes Pitiüses i Emile Baudot (EB) al sud de Mallorca (Fig. 1). Estudis previs 

suggeriren que es tracta d’una àrea d’alt valor ecològic i recomanen la seva protecció (OCEANA, 2011, 2015). En el 

projecte LIFE IP INTEMARES (http://intemares.es/) s’estan cartografiant i caracteritzant els fons marins, les espècies i 

els hàbitats bentònics d’aquestes muntanyes submarines i el seu voltant, així com l'activitat pesquera. L’objectiu de la 

mailto:enric.massuti@ieo.csic.es
http://intemares.es/
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comunicació és presentar aquest estudi multidisciplinar (Fig. 2) i els seus primers resultats, que ja han estat publicats a 

Massutí et al. (2022): https://doi.org/10.3390/d14010004. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Entre 2018 i 2020, es van dur a terme quatre campanyes de recerca oceanogràfica INTEMARES, el mostreig de les 

quals es va completar durant les campanyes de prospecció pesquera MEDITS de 2020 i 2021. Tot això ha permès 

cartografiar, amb ecosonda multifeix i una cobertura total del fons, un àrea de 4506 km2 entre 86 i 1720 m de 

profunditat. També es van agafar 86 mostres de sediments superficials entre 86 i 1062 m de profunditat amb dragues 

Shipek i Box-Corer, 55 mostres de roques i biota amb draga de roca entre 89 i 1191 m de profunditat, principalment en 

afloraments rocosos del cims i vessants de les muntanyes, 85 mostres de megafauna i flora amb patí epibentònic, entre 

99 i 764 m de profunditat i 29 mostres de fauna nectobentònica amb xarxa de ròssec experimental en fons sedimentaris 

entre 237 i 1028 m de profunditat. Així mateix s’han realitzat filmacions del fons submarí i la seva biota, amb trineu 

fotogramètric (40 transsectes entre 87 i 708 m de profunditat i una àrea explorada de 30066 m2) i ROV (29 transsectes 

entre 89 i 1162 m de profunditat i una àrea explorada de 17322 m2). 

En les mostres de sediment es va estimar la composició granulomètrica i el contingut en matèria orgànica i 

carbonats. Amb les mostres de biota epibentònica i nectobentònica es van construir matrius de presència/absència o 

abundància i biomassa estandarditzada per àrea mostrejada (estimada amb sensors acústics acoblats a les xarxes), per 

espècie o taxó i estació de mostreig. Per a les principals espècies objectiu de la pesca de ròssec, també es van construir 

matrius de distribució de talles per estació de mostreig. Es va aplicar anàlisi multivariant (clúster i MDS) per a 

identificar les comunitats biològiques i anàlisis de similitud (SIMPER i ANOSIM) per a comparar-les i caracteritzar la 

seva composició d'espècies. També es van estimar indicadors de comunitat i diversitat, com abundància i biomassa 

estandarditzades, riquesa d’espècies i índexs de diversitat, que es van comparar amb anàlisi univariant. 

Els fragments de vídeo es van dividir en seccions que només mostraven un hàbitat a una velocitat constant i a la 

mateixa distància del fons marí, que es van considerar les unitats de mostreig, dins les quals es van identificar categories 

d'hàbitat i tipus de substrat i es va comptar la biota al nivell taxonòmic més baix possible, i en alguns casos (p.ex. 

esponges) com a morfotips, amb especial atenció als tàxons vulnerables, com a objectiu de conservació i espècies 

formadores d'hàbitat. La identificació dels hàbitats s'ha fet tenint en compte la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, el 

Inventario Espanyol de Hábitats y Especies Marinas (Templado et al., 2012) i altres estudis previs realitzats a l’àrea 

(Massutí et al., 2022 i referències citades). L'anàlisi dels transsectes de vídeo realitzat fins ara, ha estat qualitativa. 

L’anàlisi de l’activitat pesquera es va fer, principalment, a partir de les dades VMS (Vessel Monitoring by Satellite 

System) de la flota de ròssec durant el període 2016-2019, que van servir per estimar l'esforç pesquer. Les captures es 

van estimar a partir dels fulls on es detallen, per a cada vaixell, el pes dels desembarcaments per espècie i/o categoria 

comercial, així com el seu valor de primera venda. Amb aquestes dades s’ha avaluat la pesca de ròssec al voltant les 

muntanyes submarines, a partir dels dies de pesca desenvolupats en caladors propers, així com les captures extretes i els 

ingressos obtinguts, i l’estimació del percentatge que representen respecte a l’àrea total de pesca d’aquesta flota. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

La cartografia d’alta resolució ha permès millorar entre 6 i 20 vegades el detall batimètric del fons marí de l’àrea 

d’estudi. Les tres muntanyes submarines, SO, AM i EB, estan situades entre 86 i 1005 m de profunditat, tenen alçades 

de 375, 264 i 600 m, respectivament i fins a 77º de pendent. SO i AM estan constituïdes per materials rocosos 

sedimentaris, corresponents a alts estructurals del Promontori Balear i tenen cims tabulars a 225-290 i 86-115 m de 

profunditat, respectivament. L’EB té el cim a 94-150 m de profunditat i, a diferencia de les muntanyes anteriors, el seu 

origen és volcànic, datat al Quaternari. S’han diferenciat fins a 15 estructures geomorfològiques, que pel seu origen es 

poden agrupar en 6 categories: (i) estructurals; (ii) volcàniques; (iii) biogèniques; i relacionades amb (iv) fugida de 

fluids; (v) moviments de masses; i (vi) corrents marins de fons. Destaca la presència de fins a 4000 pockmarks, 

generalment distribuïts de manera aleatòria al voltant les muntanyes, entre 300 i 1000 m de profunditat. Són depressions 

arrodonides del fons marí, amb seccions transversals en U o V, originades per l'escapament de fluids (gas i/o aigua). Cal 

destacar també el camp de cons volcànics (fins a 220) als flancs i fons adjacents d’EB. Els sediments superficials dels 

cims son gruixuts, amb una textura de sorra de grava i sediment barrejat de sorra fangosa i de grava, mentre que en els 

flancs i fons adjacents són de sorra fangosa a llimosa i, en alguns casos, textura més fina de llim sorrenc. El seu 

contingut en matèria orgànica va oscil·lar entre 4 i 14.3%, amb un valor mitjà de 10.4% i valors més baixos als cims i 

flancs, fins a 300-350 m de profunditat. El contingut de carbonat (carboni inorgànic) va oscil·lar entre 19,5 i 52,2%, 

amb un valor mitjà de 27,9% i valors màxims als cims i flancs d’AM i EB, fins a 250 m de profunditat. 

A finals de 2021 s'havien identificat 547 espècies o tàxons, la majoria recol·lectats amb patí epibentònic (68%), 

mentre que un 30, 29 i 25% s'han identificat a partir de ROV, xarxa de ròssec i draga de roca. mostreig, respectivament. 

També hi va haver diferències per muntanya, amb 184, 413 i 369 espècies/taxons a SO, AM i EB, respectivament. Els 

grups més diversos van ser esponges, seguits dels peixos teleostis, mol·luscs, crustacis decàpodes i equinoderms amb 

118 (22%), 105 (19%), 96 (18%), 91 (17%) i 49 (9%) espècies/tàxons, respectivament. Comparant amb estudis 

https://doi.org/10.3390/d14010004
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anteriors, fets exclusivament a partir de censos visuals i mostres d'organismes bentònics agafades amb ROV (p.ex. 

OCEANA, 2011, 2015), la combinació de mètodes de mostreig utilitzats en el present estudi (patí epibentònic, xarxa de 

ròssec, draga de roca i ROV), ens ha permès abastar no només un ventall més ampli d'espècies, incloent organismes de 

mida petita, espècies difícils d'identificar només a partir d'imatges i espècies nectobentòniques d'alta mobilitat, sinó 

també aconseguir una identificació més precisa. De fet, algunes de les espècies identificades han estat noves per a la 

ciència, nous registres a la zona d'estudi o, fins i tot, per la Mediterrània (Ordines et al., 2019; Díaz et al., 2021). 

Les comunitats biològiques identificades responen a la fondària: (i) cims d’AM i EB; (ii) cim de SO i flancs d’AM i 

EB; i (iii) base de les tres muntanyes i fons adjacents. En la biota epibentònica també es van detectar diferències entre 

els cims d’AM i EB, i també entre el cim de SO i els flancs de les tres muntanyes. En canvi, la fauna nectobentònica 

dels fons sedimentaris adjacents a AM i EB no va mostrar diferències, la qual cosa és remarcable tenint en compte que 

els primers estan explotats per la flota de ròssec que captura gamba vermella (Aristeus antennatus) des de fa més de 50 

anys (García-Rodríguez i Esteban, 1999) i en els segons no s’ha detectat aquesta flota, ja que fa dues dècades que no 

s’exploten. Tampoc es van observar diferències en l’abundància d’aquesta espècie, tan sols en la distribució de talles. 

Malgrat tres flotes de ròssec operen al voltant d'Eivissa i Formentera (9 vaixells locals, fins a 29 de ports peninsulars 

i 3 de Mallorca) tan sols la segona d’aquestes flotes explota tres caladors de talús propers a SO i AM, principalment 

dirigida a la captura de gamba blanca (Parapenaeus longirostris), escamarlà (Nephrops norvegicus) i gamba vermella, 

aproximadament entre 250 i 750 m de profunditat. De mitjana, aquests tres caladors representen el 28 i 13% de les 

jornades de pesca d’aquesta flota a les Illes Pitiüses i a tota la seva àrea de pesca, tant caladors insulars com peninsulars, 

respectivament. Pel que a fa a les captures, aquests percentatges són 35 i 7%, respectivament en termes de biomassa i 32 

i 7%, respectivament en valor de primera venda. Les úniques pesqueries demersals que es realitzen en els cims i flancs 

de les muntanyes són la pesca de gamba panxuda (Plesionika edwardsi) amb nanses (García-Rodríguez et al., 2000) i la 

pesca de palangre per la captura de grans espàrids i serrànids, així como també la pesca recreativa amb volantí dirigida a 

aquestes mateixes espècies. Els darrers dos anys s’ha observat activitat de ròssec al talús superior del flanc nord d’AM.  

En els transsectes amb vídeo es van identificar 29 categories d’hàbitats bentònics. La majoria d’alt valor ecològic, 

no només per l'elevada diversitat d'espècies, algunes de les quals amenaçades o en declivi, si no també perquè alguns 

d'ells són hàbitats sensibles o vulnerables i, per aquest motiu, estan protegits, tant per la normativa mediambiental com 

per la pesquera. Cal destacar els hàbitats de la Directiva Hàbitats: (i) fons de rodòlits o maërl als cims d'AM i EB (1110: 

Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time), molt probablement el més profunds de la Mediterrània 

occidental; (ii) camps de pockmarks al voltant les muntanyes (1180: Submarine structures made by leaking gases); i (ii) 

esculls de corall en els flancs rocosos i el corall bambú (Isidella elongata) en fons batials sedimentaris (1170: Reefs). 

Altres hàbitats d’interès són els fons crinoïdeus i de grans braquiòpodes, a més de la presència dels coralls Viminella 

flagellum i Funiculina quadrangularis, principalment als marges dels cims i flancs de las muntanyes. 

Aquests resultats coincideixen amb Galil i Zibrowius (1998), qui van suggerir que les muntanyes submarines 

mediterrànies es poden considerar refugis aïllats per a poblacions relíquies d'espècies que han desaparegut d'un rang de 

distribució anteriorment més gran i que també proporcionen un hàbitat excel·lent per a invertebrats filtradors, com les 

esponges. Aquest fet, juntament amb la presència d'espècies i hàbitats d'especial interès per a la conservació, justifiquen 

la inclusió de les muntanyes submarines del Canal de Mallorca dins la Xarxa Natura 2000, complementant-la, ja que la 

major part es situa en zones costaneres, amb l'única excepció del Canal de Menorca. Per això, s'ha de modelar la 

distribució d'espècies i hàbitats bentònics, cartografiar les activitats humanes que poden afectar-les i avaluar el seu 

impacte. Aquest estudis proporcionaran l’assessorament científic necessari per justificar la proposta de Lloc d’Interès 

Comunitari i desenvolupar el pla de gestió, per a la seva declaració definitiva com a Zona d'Especial Conservació, amb 

l'objectiu de mantenir no només la seva biodiversitat i ecosistemes, sinó també els serveis que ofereixen. 
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FIGURA 1. Mapa de la Mediterrània occidental que mostra: (A) el Promontori Balear; i (B) les muntanyes submarines Ses Olives, Ausias March i 

Emile Baudot del Canal de Mallorca (Illes Balears), que s’estudien dins del projecte INTEMARES, així com altres muntanyes submarines de la zona. 
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FIGURA 2. Esquema de l’estratègia de mostreig desenvolupada durant el projecte INTEMARES per l’estudi de les muntanyes Ses Olives, Ausias 

March i Emile Baudot del Canal de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental). 

https://oceana.org/sites/default/files/reports/OCEANA_Montanas_submarinas_baleares_Canal_mallorca_2011_0.pdf
https://europe.oceana.org/sites/default/files/oceana_expedition2014_balearic_islands_eng_11.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/GUIA%20INTERP_HABITATS_WEB_tcm30-157264.pdf


 244        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 
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Resumen: En este trabajo se describen las principales actividades pesqueras alrededor de tres montañas submarinas del 

Canal de Mallorca (Islas Baleares), que se están estudiando en el proyecto INTEMARES para su futura inclusión en la 

Red Natura 2000. Se analizaron 11,1*106 registros VMS de tres flotas de arrastre entre 2010 y 2019, pertenecientes a 

puertos de las Islas Baleares y la Península Ibérica, que han faenando en los caladeros alrededor de Ibiza y Formentera, 

así como 1,2*106 registros de hojas de venta diaria durante el período 2015-2019. Tres caladeros de arrastre están 

próximos a las montañas submarinas Ses Olives y Ausias March, mientras que no se ha detectado pesca de arrastre en 

Emile Baudot. Los principales recursos pesqueros de la flota que faena en estos caladeros, tanto en biomasa capturada 

como sobretodo en valor económico de primera venta, son los crustáceos decápodos cigala (Nephrops norvegicus), 

gamba roja (Aristeus antennatus) y gamba blanca (Parapenaeus longirostris). Otras pesquerías demersales que se 

realizan en las montañas submarinas, especialmente en sus laderas, es la pesca de camarón Plesionika edwardsi con 

nasas de profundidad y la pesca con palangre de fondo, dirigida a la captura de grandes espáridos y serránidos. 

Palabras clave: Pesquerías, Arrastre, Esfuerzo, Capturas, Islas Baleares. 

 

Abstract: This contribution describes the main fishing activities around three seamounts in the Mallorca Channel 

(Balearic Islands), which are being studied in the INTEMARES project for their future inclusion in the Natura 2000 

Network. Between 2010 and 2019, 11.1*106 VMS records were analyzed, from three trawling fleets belonging to ports 

in the Balearic Islands and the Iberian Peninsula, which have operated in the fishing grounds around Ibiza and 

Formentera, as well as 1.2*106 records of daily sales bills of these vessels during the period 2015-2019. Three trawling 

grounds are close to the seamounts Ses Olives and Ausias March, while no trawling has been detected in the Emile 

Baudot. The main fishing resources of the fleet that operates in these fishing grounds, both in biomass and economic 

value, are the decapods crustaceans Norway lobster (Nephrops norvegicus), red shrimp (Aristeus antennatus) and 

deep-water pink shrimp (Parapenaeus longirostris). Other demersal fisheries that take place on the seamounts, 

especially on their flanks, are the Plesionika edwardsi shrimp fishery with traps and the bottom longline fishery aimed 

to catch large seabreams and groupers. 

Keywords: Fisheries, Trawling, Effort, Catches, Balearic Islands. 

 

 

INTRODUCCION 

 

Este trabajo se realizó dentro del proyecto LIFE IP INTEMARES (https://intemares.es/es), cuyo principal objetivo 

es mejorar la gestión de la Red Natura 2000. Una zona de las zonas de estudio de este proyecto, para su futura 

declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC), son las montañas submarinas Ses Olives, Ausias March y Emile 

Baudot del Canal de Mallorca, al este y sur de las Islas Pitiusas y Mallorca, respectivamente (Fig. 1). Para poder 

declarar nuevos espacios marinos protegidos, es necesario identificar, caracterizar y cartografiar los hábitats y especies 

que se desarrollan en estas zonas potenciales. Además de este conocimiento científico, es necesario evaluar también las 

actividades humanas que se desarrollan en la zona. Se trata de conocer no solo las potenciales amenazas del ecosistema, 

que contribuirán al desarrollo de un plan de gestión que asegure su preservación, sino también las consecuencias de la 

protección sobre estas actividades, para intentar compatibilizar, en la medida de lo posible, protección y sostenibilidad. 

 

Con este objetivo, en este trabajo se identifican, estiman y cartografían actividades pesqueras de esta zona. En 

concreto, se analizan datos de la actividad de la flota de arrastre que faena alrededor de Ibiza y Formentera, a partir de 

registros de las cajas azules (VMS, de sus siglas en inglés Vessel Monitoring System). Ademas se estiman sus capturas a 

partir de las hojas de venta, con el objetivo de evaluar la importancia de los caladeros próximos a las montañas 

submarinas para esta flota. El trabajo forma parte de un estudio multidisciplinar, cuyos primeros resultados ya han sido 

publicados (Massutí et al., 2022). 

 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos de las características de la flota provienen del Registro de la Flota Pesquera Española, de la Secretaría 

General de Pesca (SGP): https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/registro-flota/. Esta base de datos contiene 

información sobre matrícula, año de construcción, eslora, arqueo, potencia nominal, material del casco y puerto base de 

mailto:stefanie.keller@ieo.csic.es
https://intemares.es/es
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/registro-flota/
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las embarcaciones. Los datos VMS también han sido suministrados por la SGP: 

(https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/vigilancia-pesquera/control-actividad-pesquera/). Estos registros 

proporcionan información sobre la posición geográfica de las embarcaciones y su velocidad (cada 2 horas 

aproximadamente). Se analizaron 11,1*106 registros VMS, perteneciendo a barcos de arrastre con puerto base en la 

Península Ibérica e Islas Baleares, que han faenando alrededor de Ibiza y Formentera (2010-2019) y en caladeros 

peninsulares (2015-2019). Se hizo un filtrado por velocidad de los datos, entre 2 y 3,5 nudos, para extraer solos los 

registros durante las operaciones de pesca, evitando así los registros de barcos en tránsito. Estos datos se gestionaron 

con el sistema de información geográfica ArcGis Desktop 10.8. 
 

Para identificar los caladeros de arrastre próximos a los montes submarinos, nos basamos en un cartografiado previo 

de estos caladeros alrededor de las Islas Baleares (Farriols et al., 2017 y Guijarro et al., 2020). Se analizó el esfuerzo 

pesquero y las capturas de tres caladeros, identificados como FG1, al oeste de Ses Olives y FG2 y FG3, al este y sur de 

Ausias March (Fig. 1A). Se estimó el esfuerzo pesquero (número de días) y las capturas realizadas por cada barco en 

estos caladeros, alrededor de las Islas Pitiusas y en toda su área de pesca, incluyendo caladeros peninsulares. 

 

La estimación de capturas se realizó a partir de 1,2*106 registros de hojas de venta diarias durante el período 2015-

2019. Estas hojas contienen, para cada barco, el peso de la captura desembarcada y vendida diariamente y su valor de 

primera venta, por especies y/o categorías comerciales. Los registros VMS diarios de los barcos han permitido asignar 

las hojas de venta a uno o varios caladeros. Con ello se han estimado, para cada barco de arrastre, sus capturas diarias 

por caladero y para el total de su área de pesca, tanto en biomasa como en valor económico. 

 

 
Figura 1: Mapa que muestra las montañas submarinas Ses Olives, Ausias Marcha y Emile Baudot y las Islas Pitiusas (Mediterráneo occidental) con: A) sus 

principales caladeros de la flota de arrastre, los más próximos a las montañas submarinas objeto de estudio resaltados en color (FG 1: azul; FG2: verde; FG 3: 

amarillo), así como los puertos tanto insulares como peninsular, con flota de arrastre que ha faenado en el área de estudio durante el período analizado; y B) los registros 

VMS de esta flota (rojo: Ibiza-Formentera; verde: Península Ibérica; violeta: Mallorca). 

 

RESULTADOS 

 

Los montes submarinos Ses Olives y Ausias March están potencialmente afectados por tres flotas de arrastre 

diferentes (Fig. 1B), si bien durante el período de estudio la principal flota que ha faenado en esta área es la procedente 

de puertos peninsulares. La flota de Ibiza y Formentera faena principalmente en la plataforma continental, mientras que 

la flota procedente de Mallorca ha faenado de manera muy esporádica. En el monte Emile Baudot no se ha detectado 

actividad de arrastre durante el período de estudio. 

 

De 2010 a 2019, entre 44 y 74 barcos de arrastre de 11-16 puertos diferentes han faenado anualmente alrededor de 

Ibiza y Formentera, sumando un promedio de 4463 días de pesca por año (Fig. 2A). Esto representa menos de la mitad 

del esfuerzo pesquero que realiza la flota de arrastre, tanto insular como peninsular, alrededor de todas las Islas 

Baleares, con un promedio de 11234 días de pesca por año. Hasta 55 barcos de arrastre, de 16 puertos diferentes, han 

faenado en los tres caladeros próximos a los montes submarinos Ses Olives y Ausias March, sumando un promedio de 

752 días de pesca por año. El esfuerzo pesquero que la flota de arrastre realiza en los tres caladeros representa entre el 

14 y el 20% de sus días de pesca en todos los caladeros de las Islas Pitiusas y entre el 8 y el 10% del total de sus días de 

pesca, incluyendo tanto caladeros de las Islas Baleares como de la Península Ibérica. La distribución del esfuerzo de 

pesca (huella pesquera), no muestra grandes cambios durante el período de estudio, con la excepción del caladero FG 1, 

al nordeste de Ibiza, que al inicio del período de estudio tenía una importancia menor que en años posteriores. 

 

Los desembarcos de la flota peninsular que explota los caladeros FG1, FG2 y FG3, que durante el período 2015-

2019 oscilaron entre 2166 y 2667 t/año, provienen no solo de estos caladeros, sino también del resto de caladeros 

alrededor de las Islas Pitiusas y de caladeros de la Península Ibérica (Fig. 2B). La mayoría de las capturas que se 

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/vigilancia-pesquera/control-actividad-pesquera/
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realizan en los caladeros del talud alrededor de las Islas Pitiusas (771-917 t/año) las desembarca la flota de Villajoyosa, 

seguida de Santa Pola, Denia y Altea. Las principales especies son el cangrejo de profundidad (Geryon longipes), la 

gamba roja (Aristeus antennatus), la brótola de fango (Phycis blennoides) y la cigala (Nephrops norvegicus). 

 

Los tres caladeros juntos (FG1, FG2 y FG3) han generado unos desembarcos de 32-213 t/año, con un valor 

económico de primera venta que oscila entre 0.3 y 2.2*106 €/año. Las principales especies capturadas en estos caladeros 

son gamba roja, cigala y gamba blanca (Parapenaeus longirostris). Por lo que respecta a los peces, las principales 

especies son rape (Lophius spp.) y merluza (Merluccius merluccius). Las capturas procedentes de estos tres caladeros 

representan un 4.7% de los desembarcos totales (5.3% en valor económico) de la flota peninsular que faena en el área 

de estudio y el 35% de sus capturas (33% en valor económico) realizadas alrededor de las Islas Pitiusas. Destacar 

también que las capturas obtenidas en los caladeros FG2 y FG3 se incrementaron en 2019, mientras que las capturas 

totales disminuyeron. 

 

Por último, señalar que la flota local de Ibiza y Formentera explota principalmente la plataforma continental 

alrededor de estas islas, con desembarcos que han oscilado alrededor de 300 t/año durante el período de estudio. Sus 

principales especies objetivos son salmonetes (Mullus spp.), caramel (Spicara smaris), rayas (Rajidae), cabrachos 

(Scorpaena spp.), gallo (Zeus faber), pulpo (Octopus vulgaris) y calamar (Loligo vulgaris). 
 

   
Figura 2: A) Número de barcos de arrastre que han faenado alrededor de las Islas Pitiusas durante el período de estudio, sus puertos base y número 
de días de pesca. B) Desembarcos anuales (t) de la flota de arrastre que ha faenado en los tres caladeros próximos a las montañas submarinas objeto 

de estudio, estimados para estos tres caladeros, para los caladeros de las Islas Pitiusas y para toda su área de pesca, insular y peninsular. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos pesqueros demostró que la actividad pesquera principal que se realiza en el área de estudio es 

la pesca de arrastre de fondo. Esta pesquería la realiza principalmente flota procedente de puertos de la Península 

Ibérica (el más importante Villajoyosa), que explotan caladeros del talud superior y medio,  principalmente dirigida a la 

captura de crustáceos decápodos de alto valor comercial. Entre 2015 y 2019, esta flota realizó un 10% de su esfuerzo 

pesquero en los tres caladeros próximos a las montañas submarinas, un porcentaje que se ha incrementado en los 

últimos dos años. Sus capturas representan una parte importante de sus desembarcos totales (~5%) y ~34% respecto a 

las capturas obtenidas alrededor de las Islas Pitiusas. En los últimos años, las fluctuaciones en los rendimientos de 

gamba roja parecen haber provocado cambios en la estrategia de pesca de esta flota, con un posible desplazamiento de 

su esfuerzo pesquero del talud medio al talud superior. Por ello, actualmente se está actualizando la información 

aportada en el presente estudio.  

 

Los resultados también han corroborado que el caladero de gamba roja del Emile Baudot continúa sin ser explotado 

por la flota de arrastre de Mallorca, que ya lleva más dos décadas sin faenar en esta área. No obstante lo anterior, los 

resultados preliminares del proyecto INTEMARES (Massutí et al., 2022) no han mostrado grandes diferencias entre la 

fauna nectobentónica de este caladero y el caladero próximo a Ausias March (FG 3), que viene siendo explotado desde 

hace más de 50 años (García-Rodríguez y Esteban, 1999). Sólo se comprobaron cambios en la distribución de tallas de 

la gamba roja. 

 

Además de la pesca de arrastre, otras pesquerías demersales que se realizan en las montañas submarinas del Canal 

de Mallorca, especialmente en sus laderas donde predomina afloramientos rocosos no explotados por la flota de 

arrastre, son la pesca de camarón Plesionika edwardsii con nasas de profundidad (García-Rodríguez et al., 2000) y la 

pesca con palangre de fondo (Serrano et al., 2012), dirigida a la captura de grandes espáridos y serránidos. En estos 

fondos probablemente también haya pesca recreativa, con líneas de mano, dirigida a estas mismas especies. A pesar de 
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que ésta sea una pesquería muy extendida en las Islas Baleares (Morales-Nin et al., 2005), que la mayoría de las veces 

se realiza desde la costa o a bordo de embarcaciones en aguas litorales, durante las últimas décadas ha proliferado la 

pesca de recreo de altura, además de los chárteres, y cada vez son más los barcos que se desplazan hasta áreas 

oceánicas, como los montes submarinos, para pescar con carretes eléctricos a gran profundidad. 
 

Las flotas que utilizan nasas y palangre de fondo son mucho menores que la flota de arrastre y solo realizan una 

pequeña parte de su esfuerzo pesquero en la zona de estudio. Se trata de dos pesquerías de menor impacto que la pesca 

de fondo, una de las modalidades de pesca de mayor impacto directo e indirecto en el fondo marino y sus ecosistemas. 

No obstante, el hecho de que se desarrollen en las laderas y cimas de las montañas submarinas, donde se ha localizo una 

mayor diversidad de hábitats de interés para la conservación (Massutí et al., 2022), y que en 29 transectos de video 

submarino con ROV realizados durante el proyecto INTEMARES se haya observado hasta 36 restos de palangre y 7 

nasas abandonadas, hace necesario evaluar también los potenciales efectos adversos de estas dos flotas. 
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Resum: Les muntanyes submarines Ses Olives, Ausias March i Emile Baudot, en el Canal de Mallorca, són tres cims 

que allotgen una gran diversitat d’estructures geomorfològiques, espècies i hàbitats bentònics. Una de les finalitats del 

projecte INTEMARES és l’exploració d’aquestes muntanyes, per tal de millorar el coneixement científic i incloure-les 

dins la Xarxa Natura 2000. Aquesta comunicació presenta els primers resultats del desenvolupament de models de 

distribució espacial per predir la probabilitat de presència de sis espècies o grups d’espècies formadores d’hàbitats 

bentònics a les muntanyes submarines: tres cnidaris octocoralaris (Funiculina quadrangularis, Eunicella spp. i Isidella 

elongata), el braquiòpode Gryphus vitreus, el crinoïdeu Leptometra celtica i algues vermelles carbonatades formadores 

de rodòlits. S’han aplicat models additius generalitzats (GAM) que s’han comparat amb la tècnica Maxent per vincular 

la presència d’aquestes espècies amb un total de 31 variables geomorfològiques, hidrodinàmiques, sedimentològiques i 

d’activitat pesquera. Els resultats prediuen la distribució espacial d’aquestes espècies formadores d’hàbitats bentònics 

d’interès des dels cims fins a les zones adjacents, la qual cosa serà una eina útil pel cartografiat d’hàbitats amb la 

finalitat de justificar la proposta d’incloure les muntanyes submarines del Canal de Mallorca dins la Xarxa Natura 2000, 

com a Lloc d’Interès Comunitari. 

Paraules clau: Hàbitats bentònics, Muntanyes submarines, Modelat, GAM, Maxent. 

 

Abstract: The Ses Olives, Ausias March and Emile Baudot seamounts of the Mallorca Channel host a great diversity of 

geomorphological elements, species and benthic habitats. One purpose of the INTEMARES project is the exploration of 

these seamounts, in order to consider them for their inclusion in the Natura 2000 Network. This communication shows 

the first outcomes of the spatial distribution models developed to predict the probability of presence of six habitat-

forming species or groups of species in these seamounts: three octocoral cnidarians (Funiculina quadrangularis, 

Eunicella spp. and Isidella elongata), the brachiopod Gryphus vitreus, the crinoid Leptometra celtica and carbonated 

red algae (rhodoliths). Generalized additive models (GAM) have been applied and compared with the Maxent 

technique to link the presence of these species to 31 geological, hydrodynamic, sedimentological and fishing activity 

variables. The spatial distributions of these species show a potential coverage of benthic habitats of interest from the 

summits to the adjacent areas, and will be a useful tool for habitat mapping in order to justify the inclusion of the 

Mallorca Channel seamounst within the Natura 2000 Network, as a Site of Community Importance. 

Key words: Benthic habitats, Seamounts, Modelling, GAM, Maxent. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L’estructura i la heterogeneïtat de les muntanyes submarines genera un gradient d’hàbitats que sustenta una gran 

biodiversitat. Ses Olives, Ausias March i Emile Baudot són tres muntanyes submarines, ubicades al sud del Canal de 

Mallorca (Mediterrani Occidental), entre 86 i 1162 m de profunditat. En aquestes muntanyes s’hi troben hàbitats 

d’interès comunitari, que podrien esdevenir part de la Xarxa Natura 2000. Un dels objectius del projecte INTEMARES 

(http://intemares.es/) és la millora del coneixement científic sobre el espais marins lligats a la Xarxa Natura 2000, per 

tal d’ampliar-los i gestionar-los de manera més eficient. Durant el transcurs del projecte s’han desenvolupat diverses 

campanyes de recerca oceanogràfica en aquestes muntanyes submarines, que han permès el seu cartografiat 

geomorfològic en alta resolució, així com la presa de dades i mostres per estimar la diversitat geològica i biològica i 

explorar els hàbitats bentònics (Massutí et al., 2022). 

 

Aquest darrers autors assenyalen la presència d’espècies bentòniques clau, formadores d’hàbitats d’interès: tres 

cnidaris (Funiculina quadrangularis, Eunicella spp. i Isidella elongata), el braquiòpode Gryphus vitreus, el crinoïdeu 

Leptometra celtica i  algues vermelles carbonatades formadores de rodòlits, entre d’altres. Aquestes espècies defineixen 

hàbitats d’alt valor ecològic, reportats també a l’àrea per estudis previs (OCEANA, 2011 i 2015) i recollits per la 
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Directiva Hàbitats 92/43/CEE i l’Inventario Espanyol de Hábitats y Especies Marinas (Templado et al., 2012), entre 

d’altres. En aquesta comunicació es presenten els primers resultats del modelat predictiu d’hàbitats en les muntanyes 

submarines del Canal de Mallorca, a partir del desenvolupament de models de distribució i cartografia d‘aquestes sis 

espècies o grups d’espècies bentòniques formadores d’hàbitats.  

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

El modelat d’espècies formadores d’hàbitat a les muntanyes submarines del Canal de Mallorca s’ha dut a terme 

mitjançant dades de presència i absència d’aquestes sis espècies o grups d’espècies (F. quadrangularis, Eunicella spp., 

I. elongata, G. vitreus, L. celtica i rodòlits), recol·lectades a estacions de mostreig realitzades amb patí epi-bentònic (n= 

85), draga de roca (n= 55), i transectes de vídeo amb ROV (n= 29) i trineu fotogramètric (n= 40). Aquestes estacions es 

repartiren entre els  fons sedimentaris i rocosos dels cims, vessants, base i fons adjacents, entre 86 i 1191 m de 

profunditat, durant quatre campanyes de recerca oceanogràfica desenvolupades entre 2018 i 2020. Per a més informació 

sobre l’estratègia de mostreig: Massutí et al. (2022). 

 

S’han recopilat i analitzat també fins a un total de 31 variables ambientals i antropogèniques (Taula 1): (i) 

geomorfològiques i sedimentològiques, resultat també d’aquestes campanyes; (ii) hidrodinàmiques obtingudes dels 

models del SOCIB (https://apps.socib.es/data-catalog/); i (iii) de pressió pesquera, estimades a partir de registres del 

sistema VMS (Vessel Monitoring by Satellite System) de les flotes de ròssec, de nanses i de palangre de fons. 

 

Amb les dades de presència/absència d’espècies i aquestes variables predictives, s’han desenvolupat models de 

distribució espacial, per tal de predir la probabilitat de presència de les sis espècies formadores d’hàbitats seleccionades. 

Per una banda, es va aplicar la tècnica Maxent (Phillips et al., 2006) per realitzar mapes de probabilitat de presència de 

cada espècie i, per altra banda, es van realitzar mapes de predicció espacial, a partir de models additius generalitzats 

(GAM; Hastie i Tibshirani, 1990). Els GAM són un mètode de regressió no paramètric, que realitza un suavitzat de les 

variables predictives, del qual se n’obtenen respostes no lineals i que requereixen d’una mostra relativament gran de 

dades de presència/absència. Maxent realitza prediccions espacials, basades en una distribució de màxima entropia per 

mitjà d’una regressió de Poisson, a partir de dades de presència d’una espècie que admet treballar amb un nombre reduït 

de registres oferint bons resultats. D’aquesta manera, s’han pogut comparar els resultats entre les dues tècniques, per tal 

de valorar les variables ambientals i antropogèniques més adequades per a la predicció espacial de les espècies 

formadores d’hàbitats seleccionades. 

 

Els GAM s’han desenvolupat amb R Studio. La primera selecció de variables per evitar la col·linealitat es va fer 

amb la funció VIF (Variance Inflation Factor) de R i es va aplicar un llindar <3. La selecció dels models més adequats 

s’ha fet tenint en compte la desviació explicada i l’AIC (Akaike Information Criterion), eliminant les variables no 

significatives (p>0.05) mitjançant la tècnica “backward-forward selection”. El modelat amb Maxent s’ha realitzat amb 

la seva interfície gràfica multiplataforma de Java. Totes les variables ambientals s’han homogeneïtzat mitjançant capes 

ràster, igualant la seva resolució, projecció i límits espacials, fent ús del software ArcGis (ESRI v10.8). 

 
Geomorfològiques Sedimentològiques Hidrodinàmiques Pressió pesquera 

Profunditat (m) 

Pendent (º) 

Reflectivitat (dB) 

Rugositat 

Orientació (eastness i 

northness) 

BPI (radii/cells) 

Contingut en percentatge: 

- Matèria orgànica  

- Carbonats 

Percentatges (%): 

- Grava 

- Sorra 

- Fang (Llim + Argila) 

Textura segons: 

- Mitjana (D50) 

- Moda 

Corrent superficial: 

- Velocitat mitjana (m/s) 

- Velocitat màxima (m/s) 

- Variabilitat (SD) 

- Direcció (º) 

Corrent al fons: 

- Velocitat mitjana (m/s) 

- Velocitat màxima (m/s) 

- Variabilitat (SD) 

- Direcció (º) 

Temperatura en superfície: 

- Mitjana (ºC) 

- Variabilitat (SD) 

Temperatura al fons: 

- Mitjana (ºC) 

- Variabilitat (SD) 

Senyals VMS flotes: 

- Nanses (nº registres) 

- Palangre de fons (nº registres) 

Distància calador flota de ròssec més 

proper (m) 

 

TAULA I. Variables ambientals i antropogèniques que s’han utilitzat pel modelat de les espècies bentòniques formadores d’hàbitats a les muntanyes 

submarines del Canal de Mallorca (Mediterrani Occidental). BPI: Bathimetric Position Index; SD: desviació estàndard. 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

https://apps.socib.es/data-catalog/
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Els resultats preliminars dels models, basats en la probabilitat de presència de les espècies formadores d’hàbitats, 

ens mostren la cobertura potencial d’hàbitats bentònics d’interès a l’àrea d’estudi (Fig. 1). Els valors d’AUC (Area 

Under the ROC Curve) per a tots els models desenvolupats amb Maxent han estat >0.95, la qual cosa indica un llindar 

que correspon a un model adequat. S’ha triat el model GAM amb el millor ajust i desviació explicada, a partir de les 

variables ambientals més adequades, per explicar la distribució de cada espècie o agrupació. 

 

Els fons de rodòlits, o maërl, es troben als cims d’Ausias March i Emile Baudot (Fig. 1A), amb una elevada 

probabilitat de presència amb dues tècniques de predicció aplicades. Els resultats Maxent indiquen que les variables 

ambientals que expliquen la distribució d’aquests fons, dels quals tenim 56 registres de presència, són principalment el 

percentatge de grava del sediment, amb una contribució del 57% i la profunditat amb un 27%. No obstant, si emprem la 

batimetria de manera aïllada, aquesta és la variable amb més informació per si mateixa dins l’algoritme. Els resultats de 

GAM indiquen que la distribució de rodòlits està regulat per la profunditat, el percentatge de sorra i per la tècnica de 

mostreig. La desviació explicada pel model és del 70%, la qual cosa ens indica un bon ajust. Aquests fons, d’alt valor 

ecològic i molt vulnerables als impactes antròpics (Riosmena-Rodríguez et al., 2016), estan catalogats dins la Directiva 

Hàbitat (1110: Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time), inclouen espècies com Lithothamnion 

corallioides y Phymatolithon calcareum, també incloses en l’Annex V d’aquesta directiva i, a més a més, són hàbitats 

protegits per la normativa pesquera mediterrània (reglament europeu Nº 1967/2006). Els fons de rodòlits de les 

muntanyes submarines del Canal de Mallorca, que s’estenen si més no fins els 150 m de fondària són, molt 

probablement, els més profunds de la Mediterrània occidental. 

 

Els fons de grans braquiòpodes (G. vitreus) es troben en els cims i flancs de Ses Olives i Emile Baudot i al flanc 

nord d’Ausias March (Fig. 1B). El model desenvolupat amb Maxent, a partir de 58 registres de presència de l’espècie, 

indica com a principals variables explicatives el contingut en matèria orgànica del sediment, amb una contribució del 

60%, seguit de la rugositat de fons (10%), el contingut de carbonats i la profunditat, amb un 9% cadascun i el 

percentatge de grava del sediment (8%). La desviació explicada pel model GAM en aquesta espècie és del 41%. 

Aquests fons també s’inclouen dins la categoria 1110 de la Directiva Hàbitats. 

 

Els fons de crinoïdeus (L. celtica) es troben al cim de Ses Olives i flancs d’Ausias March i Emile Baudot (Fig. 1C). 

El model de Maxent, fet a partir de 17 registres de presència de l’espècie, també mostra com a principal variable 

explicativa el contingut en matèria orgànica del sediment, amb una contribució del 50%, seguit dels percentatges de 

grava i sorra, amb un 15 i 9%, respectivament, entre d’altres. La desviació explicada pel model GAM en aquesta 

espècie és de tan sols el 26.5%, tot i que és important assenyalar que una de les seves principals variables és la pressió 

pesquera de la flota de nanses. 

 

Els fons de coralls i gorgònies, que en la Directiva Hàbitats s’inclouen en la categoria 1170 (Reefs), mostren clares 

diferències en la seva distribució. El corall bambú (I. elongata) es troba en els fons batials sedimentaris de la base de les 

muntanyes i fons adjacents (Fig. 1D). La distribució d’aquesta espècie s’ha modelat a partir de 16 registres de presència 

i s’explica, principalment, pel percentatge de grava del sediment (41%), seguit de la profunditat i l‘orientació del fons 

marí, cadascuna amb un 17% i també la pendent del fons (8%). El modelat GAM explica la seva distribució amb la 

profunditat i la direcció de les corrents. La seva presència i rol ecològic a l’àrea d’estudi ha estat estudiada per 

Mastrototaro et al. (2017). Els fons de corall bambú són ecosistemes marins vulnerables, la distribució passada i present 

del quals s’ha vist molt determinada a la Mediterrània pel desenvolupament de la pesca de ròssec de gran fondària 

(Lauria et al., 2017; González-Irusta et al., 2022). Per contra, la presència de gorgònies (Eunicella spp.) es limita al cim 

d’Ausias March i unes poques zones, molt puntuals, del cim de l’Emile Baudot (Fig. 1E) i el corall F. quadrangularis 

es troba tan sols als cims i flanc d’Ausias March i al llarg de tot el cim de l’Emile Baudot (Fig. 1F). Malgrat es tracta 

també d’hàbitats d’alt interès ecològic, la distribució d’Eunicella spp. tan sols s’ha pogut modelar a partir de 5 registres 

de presència amb Maxent, ja que els GAM requereixen de més registres. S’explica pel contingut de carbonatsi fang del 

sediment i l‘orientació del fons marí, amb una contribució del 55, 23 i 11%, respectivament. Un cas semblant és F. 

quadrangularis, que tan sols s’ha pogut modelar amb Maxent a partir de 4 registres de presència, la distribució de la 

qual es veu explicada principalment pel percentatge de grava de sediment, la profunditat i la orientació del fons marí, 

amb una contribució del 44, 44 i 6%, respectivament. El fons d’aquesta espècie, al igual que el corall bambú, també es 

consideren ecosistemes marins vulnerables (Lauria et al., 2017). Ambdues són espècies incloses dins la llista vermella 

dels antozous del Mediterrani, feta per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (IUCN, de les seves sigles 

en anglès), on estan catalogades com a vulnerables i en perill crític, respectivament. 

 

Aquests models de distribució espacial d’espècies bentòniques indicadores d’hàbitats, algunes de les quals 

d’especial interès per a la conservació, seran una eina molt útil pel cartografiat d’hàbitats del projecte INTEMARES a 

les muntanyes submarines del Canal de Mallorca. El seu desenvolupament ha de proporcionar l’assessorament científic 

necessari per justificar la proposta d’incloure aquesta àrea dins la Xarxa Natura 2000, com a Lloc d’Interès Comunitari. 
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FIGURA 1. Mapes de probabilitat de presència de rodòlits (A), Gryphus vitreus (B), Leptometra celtica (C), Isidella elongata (D), Eunicella spp. 
(E) i Funiculina quadrangularis (F), resultat dels models de predicció espacial desenvolupats amb Maxent a les muntanyes submarines del Canal de 

Mallorca (Mediterrani Occidental). 
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Resum: A les Illes Balears, els porífers juguen un paper clau dins els hàbitats bentònics, donant tridimensionalitat i 

contribuint considerablement a la biodiversitat i biomassa. Es presenten els resultats preliminars de l’estudi de les 

comunitats de porífers a l’Arxipèlag a partir de mostres recollides en diverses campanyes científiques realitzades als 

fons sedimentaris explotats per la flota de ròssec al voltant de les Illes, i als fons tant sedimentaris com rocosos de les 

muntanyes submarines del canal de Mallorca. Es va mostrejar amb art de ròssec experimental, patí epi-bentònic, draga 

de roca i vehicle operat remotament (ROV). Les esponges recollides es separaren per taxó, es contaren, pesaren i 

estotjaren per a posteriors anàlisis morfològics i genètics. Per a identificar comunitats, les dades de biomassa es van 

transformar a presència/absència  i s’analitzaren amb mètodes multivariants. En total s’han documentat un total de 348 

espècies, 221 als fons explotats pel ròssec i 193 a les muntanyes submarines. Les comunitats s’estructuraren per 

profunditat i tipus de fons, diferenciant comunitats de plataforma i cims associades a fons d’algues i comunitats 

profundes de fons sedimentaris i rocosos. Son comunitats amb alt potencial per a l’augment del coneixement de la 

biodiversitat Balear, on de moment s’ha descrit un nou gènere i 3 especies, i documentat 12 noves cites 

biogeogràfiques.  

Paraules clau: Esponges, Diversitat, Comunitats, Muntanyes submarines, Ròssec.  

 

Abstract: At the Balearic Islands, sponges play a key role in benthonic habitats, providing three-dimensionality and 

significantly contributing to their diversity and biomass. Here, we present a preliminary insight into the sponge 

communities of the Archipelago with samples collected during several scientific surveys carried out on trawl fishing 

grounds around the Islands and on sedimentary and rocky bottoms off Mallorca Channel seamounts. Sampling was 

carried out with experimental trawl device, beam trawl, rock dredge and remote operated vehicle (ROV).  

Sponges were classified, counted and weighted and samples were collected for further morphological and genetic 

analyses. To identify communities, biomass data was transformed to presence/absence and analyzed with multivariate 

methods. Overall, 348 sponge species were documented: 221 at trawl fishing grounds and 193 at Seamounts. 

Communities were structured by depth and substrate, differentiating shelf and summit communities and deep rocky and 

sedimentary communities. These communities have a high potential towards the increasing on Balearic diversity, and to 

date one new genus and 3 new species have been described, together with 12 new biogeographical reports. 

Key words: Sponges, Diversity, Communities, Seamounts, Bottom trawling.

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Les esponges (Phylum Porifera) són un dels grups més desconeguts dels fons de les Illes Balears. Tot i això, en 

algunes zones dominen les comunitats bentòniques i juguen un paper clau en el manteniments de determinats 

ecosistemes, estructurant el fons marí, oferint substrat, protecció i aliment (Maldonado et al., 2017). A més, representen 

un dels grups més diversos d’invertebrats bentònics, amb un elevat percentatge d’espècies encara per a descobrir i 

descriure (Bibiloni, 1990,  Díaz et al., 2019, 2021). La principal problemàtica en el seu estudi radica en la identificació. 

Aquest desconeixement és més palès en zones poc accessibles com coves o ecosistemes profunds. A partir dels 50-

60 m de fondària l’estudi amb escafandre autònoma es veu molt limitat i requereix de mostrejadors com xarxes i patins 

epibentònics, dragues i vehicles submarins operats remotament (ROV) .  

A les Illes Balears, aquest és el límit batimètric on comença a feinejar la flota de ròssec, coincidint així mateix amb 

comunitats dominades per algues vermelles (rodòfits), associades a gran quantitat d’esponges. A més profunditat, les 

algues desapareixen i els fons sedimentaris explotats es composen per fangs i arenes, amb manco predominança 

d’esponges.  

Per altra banda, les muntanyes submarines Ses Olives (SO), Ausiàs March (AM) i Emile Baudot (EB) del canal de 

Mallorca son ecosistemes pristins amb una elevada abundància d’esponges (OCEANA, 2015, Massutí et al., 2022). 

Tant AM com EB presenten fons d’algues vermelles als cims i, conjuntament amb SO, mostren vessants amb 
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afloraments rocosos i fons sedimentaris. Tant a les comunitats algals com en aquestes zones afòtiques les esponges són 

un dels principals grups faunístics.  

 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Les mostres analitzades s’obtingueren en campanyes de recerca oceanogràfica dutes a terme entre els anys 2016 i 

2021, tant en fons sedimentaris explotats per la flota d’arrossegament, com en fons sedimentaris i rocosos de les 

muntanyes submarines del Canal de Mallorca (campanyes INTEMARES_A22B). Als primers, els mostrejadors emprats 

foren l’art de ròssec experimental GOC-73 (Spedicato et al., 2019) i patí epibentònic (PE). En total s’analitzaren unes 

270 estacions de GOC i altres 90 de PE, entre 50 i 750 m de fondària. Pel mostreig de les muntanyes submarines 

s’empraren PE, dragues de roca (RD) i el ROV Liropus, amb els que es van fer 190, 46 i 36 estacions de mostreig,  

respectivament. 

A bord, les mostres s’identificaren en base als caràcters macroscòpics i microsquelètics (espícules), emprant 

digestions de matèria orgànica i observant les espícules al microscopi. Les identificacions morfològiques es 

complementaren amb posteriors identificacions genètiques (barcoding). 

Per a la identificació de comunitats, les dades de biomassa es van transformar a presencia/absència i es va comparar 

la semblança entre estacions emprant el coeficient de  Sørensen–Dice. A continuació es representaren els resultats amb 

un dendograma emprant l’algoritme UPGMA i determinant els grups a partir d’un 10% de similitud. Posteriorment, es 

realitzà un Anàlisi de Percentatge de Similitud (SIMPER) per a conèixer les espècies que caracteritzen els grups. 

 

 

RESULTATS  

 

S’han inventariat 348 especies: 221 als fons de ròssec i 193 a les muntanyes submarines. Als fons de ròssec la major 

part de les especies aparegueren als fons d’algues vermelles circalitorals (n=144), seguit dels fons de plataforma 

profunda i talús superior (n=29) i fons batials (n=17). Aquesta tendència es va observar també a les muntanyes, on la 

major diversitat aparegué als cims d’AM i EB (n=150), les zones manco profundes i amb comunitats d’algues 

vermelles, seguit pels vessants sedimentaris (n=63) i rocosos (n=37). Per muntanyes, la més diversa fou EB (N=152), 

seguit de AM (n=117), i SO (n=37). Un total de 53 especies es trobaren tant en les muntanyes com als fons explotats. 

Fins al moment, s’ha descrit un gènere i 3 espècies noves per a la ciència (Fig. 1) i s’han fet 12 noves cites 

biogeogràfiques (Díaz et al., 2019, 2020).  

 

FIGURA 1. Noves espècies descrites a les muntanyes submarines del canal de Mallorca. (A) Holotip de Foraminospongia balearica Díaz, Ramírez-

Amaro & Ordines, 2021; (B) Holotip de Foraminospongia minuta Díaz, Ramírez-Amaro & Ordines, 2021; (C) holotip de Paratimea massutii Díaz, 

Ramírez-Amaro & Ordines, 2021. 

 

En els fons explotats, s’han detectat tres grups que segueixen un gradient batimètric (Fig. 2A): un grup de 

plataforma costanera (PC), entre 52-81 m, caracteritzat per Suberites domuncula (Olivi, 1792), Haliclona (reniera) 

mediterranea Griessinger, 1971, Axinella damicornis (Esper, 1794), Siphonochalina balearica Férrer-Hernández, 1916 

i Mycale (Aegogrophila) syrinx (Schmidt, 1862); un grup de plataforma profunda (PP), entre 108 i 145 m (tot i que aquí 

també s’hi han agrupat tres mostres més profundes, de 252, 460 i 619 m), caracteritzat per Poecillastra compressa 

(Bowerbank, 1866), Haliclona poecillastroides (Vacelet, 1969), Penares helleri (Schmidt, 1864) i Petrosia (petrosia) 

raphida Boury-Esnault, Pansini & Uriz, 1994; i un grup de talús superior i talús mitjà (TS/TM), amb mostres entre 109 i 

756 m, caracteritzat per Thenea muricata (Bowerbank, 1858) i Desmacella annexa Schmidt, 1870. 

 

B C A 
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FIGURA 2. Dendrograma generat a partir de l’ Anàlisi de Clúster de presència/absència d’esponges als fons explotats per la pesca de ròssec 

(A) i a les muntanyes submarines del Canal de Mallorca (B). S’indiquen les agrupacions fetes amb un mínim de 10% de similitud. PC: plataforma 

costanera; TS/TM: talús superior/talús mitjà; PP: plataforma profunda; VR: vessants rocoses; C: cims; VS: vessants sedimentaries.  

 

A les muntanyes submarines s’han detectat tres grups, separats tant per batimetria com per tipus de fons (Fig. 2B): 

un grup format per mostres dels cims del AM i el EB (grup C, 94-152 m), caracteritzat per les especies 

Foraminospongia balearica Díaz, Ramírez-Amaro & Ordines, 2021, P. compressa, Hexadella sp1, H. poecillastroides i 

Jaspis sp2; un grup de vessants rocoses (grup VR, 151-458 m), caracteritzat per les espècies Jaspis sp1, Heteroxya sp., 

Hamacantha (Hamacantha) sp., P. compressa i Tretodictyum resiwigi Boury-Esnault, Vacelet i Chevaldonné, 2017; un 

grup de vessants sedimentaries (grup VS, 200-740 m), caracteritzat per les especies T. muricata, P. compressa, 

Desmacella innornata (Bowerbank, 1866) i D. annexa. 

 

DISCUSSIÓ 

 

L’elevat nombre d’espècies d’esponges detectades en les pesqueres de ròssec i les muntanyes submarines del Canal 

de Mallorca (348 spp.) suggereixen les Balears com a punt calent de diversitat d’esponges a la Mediterrània, sobretot si 

es té en compte que representen aproximadament la meitat de totes les espècies documentades en aquest mar (~700 spp; 

www.marinespecies.org/porifera/). A més caldria sumar les espècies litorals i presents a coves, no estudiades en aquest 

treball. Per altra banda, la descripció de noves espècies i la gran quantitat de noves cites posa de manifest l’enorme 

desconeixença que existeix referent als porífers de les Illes Balears (Díaz et al., 2020, 2021). 

 

Pel que fa a les comunitats d’esponges detectades als fons de ròssec i a les muntanyes submarines, la fondària 

sembla ser un factor clau, probablement degut a l’efecte que té sobre la irradiància solar que arriba al fons. Es separen 

comunitats per sobre (PC i C) i per sota (PP, TS/TM, VR, VS) de la zona fòtica. Tant PC com C es troben associats a 

fons d’algues vermelles que ofereixen substrat a les esponges i probablement aliment en forma de matèria orgànica 

dissolta present als exsudats algals. Sota la zona fòtica el tipus de fons adquireix importància, com es posa de manifest 

en el cas de les muntanyes submarines on, al contrari que en els fons explotats, s’han estudiat tant fons sedimentaris 

com rocosos, marcant distintes comunitats d’esponges (VR i VS). 
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Resum: Es presenta la caracterització preliminar dels fons detrítics dominats per macroalgues d’Eivissa i Formentera, 

entre 53 i 81 m de fondària. S’han identificat quatre tipus de fons: (i) fons de Corallinales no geniculades; (ii) fons de 

rodòlits amb dominància de Spongites fruticulosus; (iii) praderies mixtes de Laminaria rodriguezii, Fucales i 

Phyllophora crispa; i (iv) praderies de Laminaria rodriguezii. La majoraria d’aquests fons han estat prèviament descrits 

a Mallorca i Menorca. 

Paraules clau: Macroalgues, Laminaria rodriguezii, Rodòlits, Paisatge, Mediterrani occidental. 

 

Abstract: A preliminary characterization of the detritic bottoms dominated by macroalgae from Eivissa and 

Formentera, between 53 and 81 m depth, is presented. Four different bottoms were identified: (i) non-geniculated 

Corallinales bottoms; (ii) rhodoliths bottoms with dominance of Spongites fruticulosus; (iii) mixed meadows of 

Laminaria rodriguezii, Fucales and Phyllophora crispa; (iv) and meadows of Laminaria rodriguezii, the majority of 

whose were identified previously in Mallorca and Menorca. 

Key words: Macroalgae, Laminaria rodriguezii, Rhodoliths, Seascape, Western Mediterranean. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els fons detrítics costaners dominats per macroalgues del Mediterrani Occidental, es desenvolupen entre 25 i 130 m 

de fondària (Giaccone et al., 1994). Tot i les dificultats de realitzar estudis a grans fondàries, des de finals del segle XIX 

i sobretot al llarg del segle XX s’han descrit diferents fàcies o tipus de fons algals, a partir de les seves espècies 

característiques (Joher, 2016; i referències incloses). 

A les Illes Balears, els estudis són limitats (p. ex. Ballesteros, 1992, 1994) i la majoria deriven de projectes com 

INDEMARES, DRAGONSAL i INTEMARES o els programes MEDITS y ESTRATEGIAS MARINAS, centrant-se 

principalment en establir-ne la seva distribució a Mallorca i Menorca (p. ex. Barberá et al., 2012). D’aquests treballs en 

els fons detrítics de la plataforma continental, en destaquen per la seva cobertura espacial les descripcions, tant a nivell 

de paisatge com de comunitat, incloses a Joher (2016). Aquest estudi va permetre localitzar i caracteritzar, a nivell de 

paisatge, algunes de les fàcies descrites en altres zones del Mediterrani occidental i descriure per primera vegada, a 

nivell de comunitat, les praderies de Laminaria rodriguezii i els fons de rodòlits dominats per Spongites fruticulosus. 

La recent ampliació a les Illes Pitiüses de les campanyes MEDITS, que fins ara havien cobert Mallorca i Menorca, 

ha permès iniciar l’estudi dels fons detrítics dominats per macroalgues d’Eivissa i Formentera. El present estudi pretén, 

en forma de resultats preliminars, pal·liar la marcada falta de coneixement referent a aquests fons a l’àrea, amb 

l’objectiu de realitzar-ne una descripció més detallada pròximament, de forma similar a la caracterització a nivell de 

paisatge realitzada prèviament a Mallorca i Menorca per Joher et al. (2012). 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Durant les campanyes de recerca oceanogràfica MEDITS_Pitiüses_2021 i MEDITS-SosMed-0822, realitzades a 

bord del B/O Miguel Oliver es van realitzar 35 i 34 estacions de mostreig, respectivament, amb l’art de ròssec 

experimental GOC-73, en fons de la plataforma y el talús al voltant Eivissa i Formentera. L’estratègia de mostreig 

d’aquestes campanyes es detalla a Spedicato et al. (2019). D’entre aquestes, 10 estacions es van localitzar sobre fons de 

macroalgues de la plataforma continental (Fig. 1). 

Per a cadascuna d’aquestes mostres es va separar la flora de la fauna. Les algues, a més, varen ser classificades en 

carbonatades i no carbonatades, obtenint-ne finalment el pes fresc en grams. A continuació, es van identificar les 

principals espècies de cada una d’aquestes fraccions i se’n va determinar el percentatge d’abundància en pes. 

Les dades obtingudes es van estandarditzar en kg/km2 i se’n van eliminar aquelles espècies que representaven menys 

d’un 0.1% de la biomassa total, ja que l’objectiu de l’estudi és realitzar una caracterització preliminar basada en les 

espècies més abundants. A continuació es va aplicar una transformació d’arrel quadrada i es va calcular la matriu de 

similituds entre pesques mitjançant la distància de Bray-Curtis. Una vegada obtinguda la classificació jeràrquica, es van 

identificar els principals grups de mostres a una similitud del 50% i es va realitzar un test SIMPER als grups amb dues o 

més mostres per a identificar-ne les espècies característiques fins a un 70% de contribució acumulada a la similitud 
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entre les mostres d’un mateix grup. Per identificar les espècies característiques d’aquells grups amb només una mostra, 

es va utilitzar el percentatge relatiu de biomassa fins un total acumulat del 70%. Tots els càlculs estadístics es van portar 

a terme amb el programa PRIMER versió 6 (PRIMER- E Ltd., Plymouth, UK). 

 

 
 
FIGURA 1. Mapa de l’àrea d’estudi mostrant les estacions de mostreig analitzades. Per cada pesca es mostra el punt d’inici amb el color 

corresponent al tipus de fons identificat (veure llegenda de la Figura 2) i el seu recorregut. 
 

RESULTATS 

 

Es va identificar un total de 43 espècies, de les quals només 25 es van tenir en compte en les anàlisis estadístics. 

D’aquestes, 30 eren algues vermelles (Rhodophyta), incloent 6 espècies carbonatades; 8 algues brunes (Ochrophyta) i 5 

algues verdes (Chlorophyta). En termes de biomassa, i en ordre decreixent, les espècies més abundants van ser les 

algues vermelles Corallinales no geniculades, Lithothamnion valens, Spongites fruticulosus, Phyllophora crispa i 

Botryocladia madagascariensis, i les feofícies Laminaria rodriguezii, Cystoseira montagnei var. spinosa, Halopteris 

filicina i Ericaria zosteroides. 

Les anàlisis estadístiques van permetre identificar quatre tipus de fons detrítics dominats per macroalgues: (i) fons 

de Corallinales no geniculades; (ii) fons de rodòlits amb dominància de Spongites fruticulosus; (iii) praderies mixtes de 

Laminaria rodriguezii, Fucales i Phyllophora crispa; i (iv) praderies de Laminaria rodriguezii (Figura 2). Les principals 

espècies que caracteritzen aquests fons es mostren en la Taula 1. 

El fons de Corallinales no geniculades es van trobar en una mostra a 79 m de profunditat al nord d’Eivissa i es 

caracteritza per una gran abundància d’espècies carbonatades crostoses no geniculades (no ramificades), de difícil 

identificació a bord, pertanyents a l’ordre Corallinales (77.7% de la biomassa total). Cal destacar també la presència de 

fins un 6.4% en biomassa total d’algues vermelles toves, de les quals P. crispa i Osmundaria volubilis en són les més 

abundants. 

Els fons de rodòlits amb dominància de Spongites fruticulosus es van localitzar en tres mostres situades al nord 

d’Eivissa i l’oest de Formentera a profunditats d’entre 66 i 81 m. Les espècies característiques d’aquests fons són les 

Corallinales no geniculades i S. fruticulosus (68.8% de la biomassa total). Cal destacar el baix percentatge d’algues no 

carbonatades vermelles i brunes (2.5 i 1.3% de la biomassa total, respectivament), entre les que es troben B. 

madagascariensis, L. rodriguezii, P. crispa i O. volubilis en ordre decreixent d’abundància. 

Pel que fa a les praderies mixtes de Laminaria rodriguezii, Fucales i Phyllophora crispa, aquestes es van identificar 

en dues mostres del sud de Formentera, en fondàries de 53 i 54 m. Les espècies característiques d’aquests fons són E. 

zosteroides, C. montagnei var. spinosa, Lithothamnion valens, Laminaria rodriguezii, Phyllophora crispa i els 

Corallinales no geniculades. En termes de biomassa, destaca la gran abundància de feofícies Laminariales i Fucales 

(51.3% de la biomassa total), seguides per les algues vermelles toves (28.7%) i els rodòlits (18.1%). 
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Finalment, les praderies de Laminaria rodriguezii es van identificar en quatre mostres situades a l’est d’Eivissa i 

l’oest de Formentera, entre els 63 i 75 m de fondària. Aquests fons es caracteritzen per les algues vermelles Phyllophora 

crispa, L. valens, S. fruticulosus, les Corallinales no geniculades, i les algues brunes L. rodriguezii i Halopteris filicina. 

Respecte la biomassa, les algues brunes representaren el 44.7% de la totalitat de les mostres, les algues vermelles toves 

un 27.1% i els rodòlits un 26.9%. 

 

 
 

FIGURA 2. Dendrograma obtingut mitjançant anàlisi jeràrquic en el que es mostren els diferents tipus de fons identificats a una similitud del 50%. 
 

Espècies 
Contribució a la 

similitud (%) 

Contribució a la 

similitud acumulada (%) 

Fons de Corallinales no geniculades 

Corallinales no geniculades 77.71 77.71 

Fons de rodòlits amb dominància de Spongites fruticulosus 

Corallinales no geniculades 42.76 42.76 

Spongites fruticulosus 32.89 75.65 

Praderies mixtes de Laminaria rodriguezii, Fucales i Phyllophora crispa 

Ericaria zosteroides 19.92 19.92 

Cystoseira montagnei var. spinosa 17.23 37.15 

Lithothamnion valens 10.81 47.96 

Laminaria rodriguezii 10.73 58.69 

Phyllophora crispa 8.68 67.37 

Corallinales no geniculades 7.08 74.45 

Praderies de Laminaria rodriguezii 

Phyllophora crispa 14.45 14.45 

Lithothamnion valens 13.72 28.17 

Spongites fruticulosus 13.12 41.29 

Corallinales no geniculades 11.92 53.20 

Laminaria rodriguezii 11.62 64.82 

Halopteris filicina 8.78 73.60 
 

TAULA I. Espècies característiques dels fons de macroalgues identificades mitjançant el test SIMPER fins a un 70% de contribució a la similitud 
acumulada. Pel fons de Corallinales no geniculades s’indiquen els percentatges relatius de biomassa. 

 

DISCUSSIÓ 

 

La majoria dels fons identificats en aquest estudi han estat descrits prèviament, ja sigui a nivell de paisatge o de 

comunitat (Joher, 2016; Joher et al., en premsa). El fons de Corallinales no geniculades ha estat identificat a la 

plataforma continental de Mallorca i Menorca, i descrit recentment al sud de Mallorca a nivell de comunitat (Joher et 
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al., en premsa), destacant-ne el desenvolupament limitat de l’estrat erecte i la gran abundància de rodòlits incrustants 

difícils d’identificar a bord. Els fons de rodòlits amb dominància de Spongites fruticulosus són semblants a aquells 

identificats al nord de Menorca (Joher et al., 2012) i al canal de Menorca (Joher et al., 2015). En comparació amb el 

fons de Corallinales no geniculades, aquests també presenten un estrat erecte pobre, però l’estrat basal presenta una 

major diversitat d’espècies carbonatades. Les praderies mixtes de Laminaria rodriguezii, Fucales i Phyllophora crispa 

no han estat identificades prèviament. La presència d‘un gran nombre d’espècies característiques identificades en altres 

fons descrits anteriorment (herba col i herba torta principalment) podria indicar que és fruit de la barreja de varis tipus 

de fons produïda pel mostreig amb bou, qüestió ja discutida per Joher et al. (2012). No obstant això, també s’aprecien 

similituds de composició amb el quart fons identificat. L’estudi més detallat de les mostres recollides en aquests fons 

podrà proporcionar més informació la seva classificació. Les praderies de Laminaria rodriguezii identificades aquí són 

semblants en composició i abundància a les descrites al canal de Menorca prèviament (Joher et al., 2012, 2015). De 

forma similar, compten amb un estrat basal de rodòlits i un estrat erecte ben desenvolupat amb espècies com L. 

rodriguezii o P. crispa. 

El mètode emprat a bord per a identificar els fons detrítics dominats per macroalgues de la plataforma continental 

d’Eivissa i Formentera ja havia estat emprat en les campanyes MEDITS realitzades a Mallorca i Menorca (Guijarro et 

al., 2010). Els resultats obtinguts, semblants als obtinguts en estudis més exhaustius portats a terme a les Illes Balears, 

confirmen la seva idoneïtat com a mètode ràpid de classificació a bord. No obstant això, la possibilitat d’identificar 

tipus de fons que podrien ser fruit de la barreja de diferents comunitats planteja limitacions a la utilització d’aquest 

mètode i subratlla la importància de realitzar estudis més detallats a nivell de comunitat emprant altres tipus de 

mostrejadors com el patí epibentònic (gànguil) o la draga, i mostres amb menys extensió espacial. 
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Resum: Per tal de gestionar de manera sostenible la pesca d’arrossegament, és essencial el coneixement sobre la 

estructura i diversitat de les comunitats que habiten els fons explotats. Aquest estudi descriu la composició i diversitat 

de les comunitats de crustacis decàpodes mitjançant dades provinents de mostrejos diferents (art d’arrossegament i patí 

epibentònic) per tal de presentar una visió més completa dels ambients afectats per la pesca. S’han utilitzat diverses 

anàlisis multivariants (clusters, MDS i SIMPER) i s’han calculat diferents índexs de diversitat àmpliament utilitzats. El 

resultats demostren que la profunditat és el principal factor a l’hora de classificar les diferents comunitats, que es 

segreguen de manera estructurada al llarg de la plataforma costanera i profunda, talús superior i talús mitjà. Aquesta 

zonació es menys evident en el cas de les comunitats epibentòniques, especialment al voltant del marge continental. No 

obstant, aquestes presenten valors de diversitat més alts que les comunitats necto-bentòniques mostrejades per l’art 

d’arrossegament, fet que demostra la importància del mostreig bentònic a l’hora de millorar el coneixement sobre les 

comunitats de crustacis en tots els ambients afectats per la pesca d’arrossegament a les Illes Balears. 

Paraules clau: Crustacis decàpodes, Bentos, Comunitats, Diversitat, Illes Balears. 

 

Abstract: In order to manage more sustainably the bottom trawling fishery, the knowledge about the structure and 

diversity of communities inhabiting the exploited bottoms is essential. The present study describes the composition and 

diversity of decapod crustaceans from data of different samplings (bottom trawling vs. beam-trawl gear) in order to 

show a wider view of the different domains affected by the bottom trawl fishery. Several multivariate analyses 

(including cluster, MDS and SIMPER) were used and different diversity indices widely used were computed. The results 

demonstrated that depth is the main factor classifying the different communities, which segregated along the coastal 

and deep continental shelf, as well as in the upper and medium slope. This zonation was less evident in the epibenthic 

communities, especially near to the shelf break. However, these communities showed higher diversity values than the 

necto-benthic communities sampled with bottom trawling, which demonstrates the importance of the benthic sampling 

in order to improve the knowledge of the decapod crustacean communities from all the environments affected by the 

bottom trawling in the Balearic Islands.  

Key words: Decapod crustaceans, Benthos, Communities, Diversity, Balearic Islands. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els crustacis decàpodes demersals i bentònics són un dels recursos marins més apreciats i explotats arreu del 

Mediterrani gràcies al seu alt valor econòmic, especialment per part de la flota pesquera d’arrossegament. A les Balears, 

es capturen al llarg de tota la plataforma continental i del talús superior i mitjà (50-800 m), tot i que seva importància en 

les captures es concentra en els estrats més profunds, al talús superior i mitjà (200-800 m), ja que és on s’hi troben les 

espècies de major interès comercial, com la gamba vermella (Aristeus antennatus), l’escamarlà (Nephrops norvegicus) 

o la gamba blanca (Parapenaeus longirostris) (Moranta et al., 2008, Guijarro et al., 2009).  

Per tal de realitzar una gestió sostenible dels recursos marins, és necessari disposar d’un ampli coneixement sobre 

l’estructura, organització i diversitat de les comunitats biològiques dels fons explotats per pesca. En aquest context, 

l’objectiu del present estudi és caracteritzar i analitzar la composició, estructura i diversitat de les comunitats de 

crustacis decàpodes demersals, epi- i endobentònics que habiten els fons explotats per la flota d’arrossegament de les 

Illes Balears des de la plataforma continental fins al talús superior i mitjà (50-800 m). Per assolir aquest objectiu, s’han 

utilitzat dades d’abundància provinents de campanyes de recerca oceanogràfica per l’avaluació de l’estat d’explotació i 

conservació dels recursos demersals i bentònics i els seus ecosistemes, i s’han calculat índexs de diversitat biològica.  

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Les dades utilitzades provenen de dues campanyes de recerca oceanogràfiques realitzades a les Illes Balears: les 

campanyes MEDITS, realitzades anualment (maig-juliol) des de l’any 2002 (Mallorca i Menorca, ampliat a partir del 

2021 també a Eivissa i Formentera) amb l’objectiu d’avaluar l’estat d’explotació dels recursos demersals dels principals 

caladors de la flota de ròssec (Masssutí i Reñones, 2005), i la campanya CIRCA-LEBA-1121, inclosa dins el projecte 

mailto:marc.farre@ieo.csic.es
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18-ESMARES2-CIRCA i realitzada a les Illes Balears al Novembre de 2021, l’objectiu de la qual va ser avaluar l’estat 

de conservació de les comunitats, hàbitats i espècies bentòniques dels ambients circalitoral i batial. 

Les dues campanyes van emprar diferents arts i estratègies de mostreig: a les MEDITS es va utilitzar un art de 

ròssec experimental GOC-73 (Spedicato et al., 2019) i es va aplicar una estratègia de mostreig aleatori estratificat (entre 

50-800 m), on els mostrejos es duien a terme durant el dia, amb una duració de 20-60 minuts segons l’estrat batimètric i 

a velocitat constant de 3 nusos. En canvi, en la campanya CIRCA-LEBA-1121, tot i que es van mostrejar les mateixes 

estacions MEDITS, es va usar un patí epi-bentònic tipus “Jennings” com a mostrejador (Reiss et al., 2006), i la duració 

dels mostrejos va ser menor (2-15’ segons l’estrat batimètric) i a velocitat constant de 2 nusos. 

En ambdós campanyes, un cop la captura era a bord, totes les espècies de crustacis decàpodes van ser  triades i 

identificades a nivell d’espècie o del nivell taxonòmic més baix possible. Posteriorment, es va procedir a registrar el 

nombre d’individus i pes de cada espècie o taxó. Finalment, es va procedir a estandarditzar les dades de abundància i 

biomassa mitjançant l’àrea mostrejada, calculada gràcies a les dades de distancia recorreguda i obertura horitzontal de 

les arts. Pel present estudi, es varen utilitzar les dades de totes les campanyes MEDITS disponibles durant el període 

2002-2021, així com les dades de la campanya CIRCA-LEBA-1121 (Fig. 1).      

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
FIGURA 1. Mapa de les estacions de mostreig efectuades durant la campanya MEDITS del 2021 (punts blaus), i de les estacions de mostreig 

realitzades durant la campanya CIRCA-LEBA-1121 (punts taronja)  al llarg de la plataforma continental  i del talús de les Illes Balears. Les isòbates 

corresponen a 50, 100, 200, 500 i 800 m. 
 

Un cop identificades totes les operacions vàlides, es va procedir a comparar-les en funció de la seva similitud en 

composició específica mitjançant diversos anàlisis multivariants (anàlisis de conglomerat jeràrquic cluster i d’escalatge 

multidimensional MDS), prèvia transformació de les dades d’abundància mitjançant l’arrel quadrada i del càlcul de la 

matriu de similitud de Bray-Curtis. A partir d’aquesta matriu, es va generar un dendrograma en el qual es van identificar 

els diferents grups de mostres. Finalment, també es va calcular l’anàlisi del percentatge de similitud (SIMPER) per 

identificar les espècies que més contribueixen a les diferències de cada un dels grups diferenciats. 

Finalment, es van calcular cinc índexs de diversitat ampliament utilitzats per determinar la diversitat de les 

comunitats de crustacis mostrejades: diversitat de Margalef (d’), diversitat de Shannon-Weiner (H´), equitat de Pielou 

(J´), dominància de Simpson (S’) i l’índex N90. 

 

RESULTATS 

 

Campanyes MEDITS: Es van analitzar un total de 1094 estacions de mostreig entre 2002 i 2021, on es varen 

capturar un total de 139 espècies o taxons de crustacis decàpodes (9 del subordre Dendrobranchiata i 130 del subordre 

Pleocyemata). Els anàlisis cluster i MDS van determinar que la profunditat va ser el principal element discriminant a 

l’hora d’agrupar els mostrejos per composició específica. Considerant un nivell de similitud del 90%, es van diferenciar 

quatre grans grups (Fig. 2A i B): (i) comunitat de plataforma costanera (PC, 50-99 m, 98 espècies), caracteritzada pels 

crancs Inachus thoracicus (23.8% i 10.4% del total de l’abundància i biomassa d’aquest estrat, respectivament) i 

Inachus dorsettensis (19.8% i 3.2%) i els crancs ermitans Dardanus arrosor (17.8% i 31.2%) i Pagurus prideaux 

(21.6% i 30.5%); (ii) comunitat de plataforma profunda (PP, 103-184 m, 48 espècies), dominada pel cranc Macropipus 

tuberculatus (20.7% i 29.1%), l’ermità P. prideaux (18.2% i 95%) i la gamba Pasiphaea sivado (16.0% i 5.5%); (iii) 

comunitat de talús superior (TS, 204-499 m, 61 espècies), caracteritzada pel gambussí Plesionika heterocarpus (33.3% i 

15.6%) i la gamba blanca (Parapenaeus longirostris, 10.9% i 15.9), així com també per l’escamarlà (Nephrops 

norvegicus) en quant a la biomassa (33%); i (iv) comunitat de talús mitjà (TM, 504-756 m, 65 espècies), dominada per 

la gamba vermella (Aristeus antennatus, 42.9% i 43.7%) i el gambussí Plesionika martia (16.5% i 8.9%), així com 

també pel cranc Geryon longipes en quant a la biomassa (28.1%).   
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FIGURA 2. (A) Representació del conglomerat jeràrquic (clúster) i (B) de l’anàlisi d’escalatge multidimesnional (MDS, dreta) a partir de les dades 

d’abundància  incloent el total de mostrejos efectuats durant la campanya MEDITS (2002-2021). Els quadres vermells del cluster representen els 

grups diferenciats considerant un 90% de similitud. PC: Plataforma costanera, PP: Plataforma profunda, TS: Talús superior, TM: Talús mitjà. 
 

Campanya CIRCA-LEBA-1121: Es van realitzar un total de 43 estacions de mostreig, on es varen capturar un 

total de 120 espècies o taxons de crustacis decàpodes (7 del subordre Dendrobranchiata i 113 del subordre 

Pleocyemata). Els anàlisis cluster i MDS van classificar els mostrejos en funció de la profunditat i el tipus de substrat, 

tot i que la similitud entre mostrejos va ser en general baixa. Considerant un nivell de similitud del 30%, van diferenciar 

quatre grans grups (Fig. 3A i B): (i) comunitat de fons detrítics de la plataforma costanera (PC, 55-84 m, 74 espècies), 

dominada per crancs ermitans com D. arrosor (16.9% i 16.7% del total de l’abundància i biomassa d’aquest grup, 

respectivament) i P. prideaux (5.8% i 23.4%) i crancs com I. dosettensis (16.6% i 11.1%), I. thoracicus (6.3% i 5.6%) i 

Eurynome aspera (7.5% i 3.5%); (ii) comunitat de fons detrítics de la plataforma profunda (PP, 83-151 m, 50 espècies), 

dominada pel cranc ermità Anapagurus levis (17.6% i 12.3%), diferents espècies del gènere Liocarcinus (6.8% i 7.3%) i 

la gamba Solenocera membranacea (4.2% i 3.5%); (iii) comunitat de fons fangosos al llarg del marge continental (MC, 

110-428 m, 56 espècies), dominada per la gamba blanca (P. longirostris, 13.3% i 45.9%), el gambussí P. heterocarpus 

(13.3% i 11.1%), la gamba Chlorotocus crassicornis (6.4% i 6.1%) i l’espècie Alpheus glaber (12.7% i 3.8%); i (iv)  

comunitat de fons fangosos batials del talús mitjà (TM, 465-662 m, 42 espècies), dominada per l’espècie Calocaris 

macandrae (59.9% i 11.2%) i el cranc Monodaeus couchii (3.4% i 6.7%), així com també les gambes Processa nouveli 

i Eusergestes arcticus en abundància (3.6% i 2.8%) i el cranc G. longipes, la gamba blanca P. longirostris i la gamba 

vermella A. antennatus en biomassa (32.2%, 16.0% i 8.4%). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
FIGURA 3. (A) Representació del conglomerat jeràrquic (clúster ) i (B) de l’anàlisi d’escalatge multidimensional (MDS, dreta) a partir de les dades 

d’abundància de els mostrejos efectuats durant la campanya CIRCA-LEBA-1121 a les Illes Balears. La similitud en la composició específica 

considerada per establir els grups diferenciats en l’anàlisi clúster es del 30%. PC: Plataforma costanera, PP: Plataforma profunda, MC: Marge 

Continental, TM: Talús mitjà. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TAULA I i II. Valors mitjans dels índexs de diversitat pels diferents grups diferenciats en l’anàlisi multivariant de les comunitats de les campanyes 
MEDITS (esquerra) i de les comunitats bentòniques de la campanya CIRCA-LEBA-1121 (dreta). d’: índex de Margalef, H’: índex de Shannon, J’: 

índex de Pielou, S’: índex de Simpson. PC: Plataforma costanera, PP: Plataforma profunda, TS: Talús superior, TM: Talús mitjà. 

Diversitat biològica: En les campanyes MEDITS, els valors mitjans de tots els índexs de diversitat pels diferents 

estrats batimètrics diferenciats en l’anàlisi multivariant van mostrar una tendència comú: descens de la diversitat des de 

Campanyes MEDITS (2002-2021) 

Estrat d’ H’ J’ S’ N90 

PC 1.05 1.41 0.81 0.68 3.57 

PP 0.38 0.58 0.57 0.38 2.10 

TS 1.62 1.62 0.77 0.71 4.94 

TM 2.01 1.98 0.83 0.80 5.05 

Campanya CIRCA-LEBA-1121  

Estrat d’ H’ J’ S’ N90 

PC 2.16 2.67 0.94 0.91 15.2 

PP 2.24 2.60 0.93 0.91 15.1 

TS 2.60 2.71 0.92 0.91 15.2 

TM 2.17 2.51 0.93 0.89 10.9 
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la plataforma costanera fins la profunda, on es van observar els valors mínims, i un posterior increment fins a assolir els 

valors màxims en el talús mitjà (Taula I). En canvi, en les comunitats bentòniques de la campanya CIRCA-LEBA-1121, 

les tendències dels índexs van ser força diferents: augment progressiu (d’) o manteniment constant dels valors (H’, S’, 

J’ i N90) des de la plataforma costanera fins el talús superior, i posterior descens en el talús mitjà (Taula II). En quant a 

la comparativa entre ambdues campanyes, tots els valors de diversitat de les comunitats de la campanya CIRCA-LEBA-

1121 van presentar valors molt més alts en tots els estrats en comparació a les comunitats de les campanyes MEDITS. 

 

DISCUSSIÓ 

 

El present estudi representa una ampliació del coneixement sobre la diversitat i estructura de les comunitats de 

crustacis decàpodes dels fons explotats per la flota d’arrossegament de les Illes Balears, ja que inclou dades de dos arts 

de mostreig diferents que proporcionen informació tant de l’ambient necto-bentònic o demersal com dels ambients epi- 

i endobentònic. Els resultats demostren que la profunditat és el principal factor que influeix a l’hora de diferenciar la 

estructura de les comunitats de crustacis decàpodes, tal i com succeeix en altres grups faunístics com peixos i altres 

invertebrats (Farriols et al., 2017). Aquesta segregació batimètrica és més evident en el cas de les mostres provinents de 

les dades d’arrossegament (campanyes MEDITS), les quals van mostrar una clara diferencia entre comunitats de la 

plataforma costanera i profunda (PC i PP), talús superior i talús mitjà (Abelló et al., 2002). En el cas de les comunitats 

epi- i endobentòniques (campanya CIRCA-LEBA-1121), la zonació batimètrica és menys clara, especialment en la zona 

propera al marge continental (100-400 m). Aquest fet sembla ser provocat per la dominància, al llarg de tota aquesta 

franja batimètrica, d’espècies amb rangs de distribució batimètrica amplis, com la gamba blanca (P. longirostris), les 

gambes C. crassicornis, S. membranacea i A. glaber o l’ermità A. laevis. Això provoca que les comunitats siguin més 

homogènies i difícils de diferenciar, situació que també s’ha observat en estudis semblants (Serrano et al., 2008).  

No obstant, pel que fa a la diversitat, les mostres de patí epibentònic van mostrar uns valors molt més alts que les 

d’art d’arrossegament. En general, les mostres capturades amb l’art epibentònic van presentar, per a tots els estrats 

batimètrics, una major riquesa d’espècies (d’, H’), una menor dominància (S’ i N90) i una distribució més homogènia en 

quant a la seva composició i abundància (J’). Tot i que el resultats de la campanya CIRCA-LEBA-1121 encara són 

preliminars i representen una sèrie temporal curta en comparació a les dades d’arrossegament de les campanyes 

MEDITS, aquests resultats demostren la importància dels mostrejos epibentònics a l’hora de millorar la caracterització 

de les comunitats associades als fons explotats per la flota comercial. 
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Resum: Garantir la sostenibilitat de la pesca i del sector pesquer, així com assolir el Màxim Rendiment Sostenible és un 

dels objectius principals del pla plurianual per a la pesca demersal en el Mediterrani occidental. Aquest pla, basat 

principalment en un règim de gestió d’esforç pesquer per a la flota de ròssec, contempla també la implementació 

d’altres mesures tècniques, com la millora de la selectivitat. Aquest treball avalua la potencial millora de selectivitat de 

les xarxes de ròssec a Mallorca augmentant la mida de les malles del cóp, de l’actual en vigor (quadrada de 40 mm) a la 

quadrada de 45 o 50 mm. Per a les espècies analitzades, se veu una millora general de la selectivitat, que ve 

acompanyada, en alguns casos, d’una disminució de la captura comercialitzada així com pèrdues econòmiques a nivell 

d’espècie. També es detecta una disminució de la fracció rebutjada per certes espècies. Els resultats d'aquest estudi 

donen una primera visió dels possibles efectes d'un augment de la mida de malla al cóp de les xarxes de ròssec a 

Mallorca. 

Paraules clau: selectivitat, mida de malla, talla de primera captura, pesca de ròssec. 

 

Abstract: Ensuring the sustainability of fishing and the fishing sector, together with the consolidation of the maximum 

sustainable yield (MRS), is one of the main objectives of the multi-year plan for demersal fisheries in Western 

Mediterranean. This plan, mainly focused on the management of fishing effort for bottom trawls fisheries, considering 

the implementation of different conservation measures, such as the selectivity improvement. Therefore, this study 

evaluates the potential improvement of selectivity of the trawls fishing gears in Mallorca through increasing the mesh 

size to 45 or 50 mm square instead of the one used currently (40 mm square). For the analyzed species, a general 

improvement in the selectivity is observed, which in some cases, it is coupled with a decrease of the commercialized 

catch and the economical losses at species level. A decrease of the discard fraction is also detected for certain species. 

The results of this study show a first approach of the possible effects of a mesh size increase for the codend in trawls 

gears in Mallorca. 

Key words: selectivity, mesh size, length at first catch, bottom trawl fishery. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La política pesquera comú té com a objectiu principal garantir la sostenibilitat de la pesca i l’estabilitat dels 

ingressos i els llocs de feina dels pescadors, així com arribar al Màxim Rendiment Sostenible de les espècies 

explotades. Per assolir-ho, el Reglament (UE) 2019/1022 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019 

estableix un pla plurianual per a la pesca demersal en el Mediterrani occidental (MAP), que adopta mesures de gestió 

com assignar l’esforç pesquer màxim, zones de tancament espai-temporals i l’aplicació d’altres mesures, entre les quals 

hi ha l’adopció d’especificacions tècniques que permetin millorar la selectivitat de les xarxes de ròssec, per a protegir 

els juvenils i recuperar els estocs. 

 

La forma i la mida de la malla del cóp són dos factors determinants per a la selectivitat de les xarxes de ròssec 

(MacLennan, 1992). Un augment de la mida millora la selectivitat, incrementant les talles de primera captura (L50, talla 

a la qual un exemplar té una probabilitat del 50% de quedar retingut) de les espècies capturades (Lucchetti et al., 2021). 

Malgrat la implementació de la malla actualment en vigor en el cóp per la flota de ròssec mediterrània (40 mm 

quadrada) va permetre augmentar la L50 fins arribar a la talla mínima de referència de conservació (TMRC) per algunes 

espècies com els molls (Mullus spp.), aquesta mesura no ha estat suficient per altres espècies com el lluç (Merluccius 

merluccius). 

 

El present estudi pretén avaluar l’efecte que l’augment de la llum de la malla quadrada actual (40 mm) pot tenir 

sobre la selectivitat dels arts de ròssec a Mallorca. S’estimen no tan sols les corbes i paràmetres de selectivitat, sinó 

també els rendiments pesquers, en termes d’abundància i biomassa de les captures i les potencials pèrdues econòmiques 

que la seva implementació podria suposar. 

 

METODOLOGIA 

 

Durant octubre i novembre de 2021, es varen dur a terme dues campanyes pilot de pesca experimental a Palma i 

Cala Rajada, respectivament a bord de dos vaixells de la flota comercial. Es varen realitzar pesques en caladors 

mailto:beatriz.guijarro@ieo.csic.es
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habituals de la flota de ròssec i en tres estrats batimètrics diferents: plataforma costanera, talús mitjà i talús superior. Els 

dos tipus de malla de cóp analitzats van ser: quadrada de 45 mm de llum a la plataforma costanera i talús superior i 50 

mm per al talús mitjà. El mètode aplicat va ser el de cóp cobert, que consisteix en cobrir el cóp amb un sobrecop de 

llum de malla més petita (ròmbica de 18 mm), per retenir els exemplars escapats. Aquest sobrecop és 1,5 vegades més 

llarg i ample que el cóp i equipat amb anelles per mantenir la seva forma i evitar que afecti negativament l’eficiència de 

filtrat i selectivitat de la xarxa. 

 

Una vegada la captura arribava a bord, es triava per separat el cóp i el sobrecop i, amb ajuda de la tripulació, es 

triava la captura per espècies, separant la part comercial de la rebutjada. Degut a les limitacions de temps, es va 

prioritzar el mostreig de les espècies objectiu del MAP: moll (Mullus surmuletus), lluç, gamba blanca (Parapenaeus 

longirostris), escamarlà (Nephrops norvegicus) i gamba vermella (Aristeus antennatus). Quan va ser possible, es van 

mostrejar espècies accessòries. El pes de la fracció mostrejada (mostra) es va calcular amb la relació talla-pes 

disponible en la bibliografia i el pes total de la captura va ser obtingut a bord del vaixell. Les mesures dels exemplars es 

realitzaren emprant un ictiómetre en peixos i cefalòpodes (1/2 cm inferior, longitud total o mantell, respectivament) i un 

peu de rei pels crustacis (mm inferior, longitud cefalotòrax). 

 

Les dades obtingudes (biomassa i abundància) han sigut estandarditzades per hora efectiva de pesca. A partir de les 

distribucions de talles, i per a aquelles espècies amb un nombre suficient d’individus mesurats tant al cóp com al 

sobrecop, s’ha ajustat una corba logística per calcular els paràmetres de selecció. La corba logística expressa la 

probabilitat de que un peix de talla L quedi retingut al cóp, segons la següent fórmula: . També es 

va calcular la talla de primera captura: ; i els valors mínim i màxim del rang de selecció: 

 i . 

 
Per tal de comparar els resultats obtinguts mitjançant les malles experimentals (45 ò 50 mm) amb els que 

s’haguessin obtingut utilitzant la malla actualment en vigor (40 mm), es varen calcular els rendiments de biomassa 

(kg/h) i abundància (individus/h), a partir de la distribució de talles total (cóp+sobrecop) utilitzant informació 

bibliogràfica de corbes de selecció amb malla quadrada de 40 mm de la zona d’estudi (Guijarro i Massutí, 2006; 

Ordinas et al., 2006), considerant les fraccions potencialment comercialitzables (individus>TMRC) i potencialment 

rebutjables (individus<TMRC). Per aquelles espècies sense TMRC, se van separar les fraccions segons la informació 

disponible dels propis embarcaments. Aquest mateixa aproximació es va utilitzar per recalcular el rendiments amb les 

malles experimentals a partir de les corbes logístiques calculades en aquest estudi. Per avaluar possibles pèrdues 

econòmiques, es va calcular el rendiment econòmic (€/h) de manera anàloga, utilitzant el preu de primera venda de cada 

categoria comercial, obtingut a partir d’informació dels fulls de venta diaris de la flota pesquera 

(OPMALLORCAMAR). 

 

 

RESULTATS 

 

En total, es varen realitzar 29 pesques vàlides: 10 a la plataforma costanera de Cala Rajada (50-56 m, malla de 45 

mm), 10 al talús superior de Palma (391-513 m, malla de 45 mm) i 9 al talús mitjà de Cala Rajada (531-572 m, malla de 

50 mm). Es van poder calcular les corbes de selecció de 14 espècies, tres d’elles espècies objectiu del MAP: moll, lluç i 

gamba vermella. De les altres dues espècies del MAP, gamba blanca i escamarlà, no es varen agafar suficients individus 

de talles petites (i.e. escapats al sobrecop) per poder ajustar les corbes de selecció. En general, les L50 calculades amb 

malles experimentals són superiors a les calculades a estudis anteriors en aquesta àrea per la malla quadrada de 40 mm 

(Taula I). 

 

La comparativa entre els rendiments de la captura comercial potencial, tant en termes de biomassa com en valor 

econòmic, mostren una important variabilitat entre les espècies. Des d’aquelles en les que no es veuen diferències amb 

un canvi de malla (lluç amb malla de 45 mm o moixina G. melastomus amb malla de 50 mm) fins nivells de reducció 

que arriben quasi al 30% (Fig. 1). Així, en termes econòmics, amb la malla de 45 mm, per a espècies com el moll, el 

serrà (S. cabrilla), l’aranya (T. draco) o la mòllera (P. blennoides), els percentatges de reducció superen el 10%, 

arribant quasi al 30% en el cas de l’aranya. Amb la malla de 50 mm, el percentatge de reducció per la gamba vermella 

es de tan sols un 4%. Els rendiments de la captura rebutjada potencial mostren reduccions del 40% pel lluç amb malla 

de 45 mm, del 10% per la moixina amb malla de 50 mm i entre 16 i >90% per P. blennoides amb malles de 45 i 50 mm, 

respectivament (Fig. 1). 
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Cala Rajada 

Plataforma costanera 

40 mm malla quadrada 45 mm malla quadrada 

S1 S2 L50 S1 S2 L50 

Loligo vulgaris -6.07 1.04 5.8 -17.58 2.20 8.0 

Mullus surmuletus -12.58 1.03 12.2 -5.38 0.41 13.3 

Octopus vulgaris -6.03 1.00 6.0 -6.09 1.00 6.1 

Scorpaena notata -17.87 1.84 9.7 -10.26 1.01 10.2 

Serranus cabrilla -11.42 0.81 14.1 -5.80 0.40 14.4 

Trachinus draco -14.99 0.83 18.1 -10.61 0.54 19.7 

Palma 

Talús superior 

40 mm malla quadrada 45 mm malla quadrada 

S1 S2 L50 S1 S2 L50 

Argentina sphyraena - - - -10.26 0.57 18.1 

Merluccius merluccius -10.03 1.66 15.2 -11.53 0.71 16.3 

Phycis blennoides -7.88 0.55 14.4 -8.25 0.50 16.4 

Plesionika martia -18.51 1.00 18.5 -8.85 0.42 21.1 

Cala Ratjada 

Talús mitjà 

40 mm malla quadrada 50 mm malla quadrada 

S1 S2 L50 S1 S2 L50 

Aristeus antennatus -12.29 0.58 21.2 -6.27 0.29 21.7 

Galeus melastomus -8.84 0.40 22.4 -15.30 0.57 27.1 

Phycis blennoides -7.88 0.55 14.4 -38.44 2.31 16.7 

TAULA I. Corbes de selectivitat (S1 i S2: paràmetres de selectivitat; L50 : talla de primera captura) de les malles experimentals (45 i 50 mm), 

estimades a l’estudi i de la malla en vigor (40 mm), obtingudes de Guijarro i Massutí. (2006) i Ordines et al. (2006). 
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FIGURA I. Variació dels rendiments promig de la captura comercial potencial entre la malla tradicional (40 mm) i les experimentals (45 mm:blau; 
50 mm: verd en valor econòmic per la captura comercial (esquerra) i en biomassa per la fracció rebutjada (dreta). Només s’inclouen les espècies en 

les que s’han trobat variacions en els seus rendiments entre els dos tipus de malles. Lv: L. vulgaris, Ms:M. surmuletus, Ov: O. vulgaris, Sn: S. notata, 

Sc: S. cabrilla, Td: T. draco, Pb: P. blennoides, Pm: P. martia, Aa: A. antennatus. 
 

DISCUSSIÓ 

 

La millora de la selectivitat de les xarxes de ròssec és una mesura que pot ser clau per aconseguir una explotació 

sostenible dels recursos marins, ja que permet augmentar el percentatge d'individus de talles petites que escapen del 

cóp. Aquesta mesura pot evitar la captura d'individus que no són comercialitzats, bé perquè són de talles <TMRC, com 

en el cas del lluç, bé perquè no són d’interès comercial, com en el cas de la mòllera. Malgrat això, és important tenir en 

compte que aquestes pèrdues de captura, impliquen una disminució del rendiment pesquer a curt termini, que pot afectar 

a la sostenibilitat econòmica de la pesqueria. No obstant, la situació es reverteix 2-4 anys després de l’aplicació 

d‘aquestes mesures, ja que les poblacions recuperen biomassa i, amb això, s’incrementa el rendiment per recluta 

(Ferragut-Perelló et al., Submitted). 

 

Respecte a les espècies objectiu del MAP, un canvi de les malles actuals del cóp de 40 mm cap a malles de 45 mm 

implicaria, en el cas del moll, unes pèrdues econòmiques que s'aproximen al 20%, mentre que no hi hauria una reducció 

de rebujos per aquesta espècie, ja que la malla actual ja no captura exemplars per davall la TMRC. En canvi, en el cas 

del lluç, no s'han detectat pèrdues econòmiques, però sí una reducció de rebujos de fins al 40% amb la malla de 45 mm. 

No obstant això, la L50 amb malla de 45 mm (16.3 cm), malgrat millorar la de 40 mm, encara no arribaria a la TMRC 

(20 cm), a diferència de la malla de 50 mm (22.1 cm; Ferragut-Perelló et al., Submitted) per la qual cosa encara hi 

hauria una fracció important de la captura que hauria de ser rebutjada. Respecte a la gamba vermella, la reducció del 
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valor econòmic estaria en torn al 4%. Per les altres espècies objectiu del pla (gamba blanca i escamarlà), no s'han pogut 

calcular les corbes de selecció degut a la falta d'individus de talles petites en les captures. 

 

La multiespecificitat de les pesqueries mediterrànies fa que aquest tipus de mesura mostri resultats diferents segons 

l'espècie analitzada i, per tal d’avaluar el seu efecte a nivell global, sigui necessari no només analitzar un gran número 

d’espècies, sinó també realitzar els estudis necessaris en les èpoques de l’any i estrats de fondària adients, de manera 

que es pugui cobrir tot el rang de talles de les diferents espècies. Això també fa que els resultats no siguin sempre 

extrapolables a altres àrees. No obstant, els resultats d'aquest estudi donen una primera visió dels efectes d'un augment 

del canvi de malla al cóp de les xarxes de ròssec. 
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Abstract: The reduction of fishing days is one of the simplest management measures used to reduce fishing effort. In 

fact, a fishing effort regime is the main measure applied in the bottom trawl fishery since the adoption of the 

multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea. Seasonal fishing 

closures are a common measure applied in certain areas in the mainland. However, the selection of a biologically 

adequate period is not easy in the multi-species Mediterranean demersal fisheries and their establishment is based on 

economic purposes. A closure of one day per week could serve as an alternative which ideally could reduce the annual 

catches without affecting the economic benefits of the fleet. The aim of this study was to compare both approaches and 

determine its effects in biological and economic terms. Data used was obtained from the sale bills of the bottom trawl 

fleet from some ports in the mainland (which usually perform seasonal closures) and from Mallorca (a day-per-week 

closure), from with catches per unit effort (CPUE) were analysed. The results from this study would allow a better 

understanding of the effects of both approaches in reaching the sustainability of the bottom trawl fishery. 

Key words: Trawling, CPUE, Economic rates, Fishing effort, Management. 

 

Resum: La reducció de dies de pesca és una de les mesures de gestió més simples per reduir l’esforç pesquer. De fet, 

des de l’adopció del pla de multianual per a les pesqueries que exploten estocs demersals al Mediterrani occidental, 

s’aplica com a principal mesura per a la flota de ròssec un règim d’esforç pesquer. Les aturades temporals són una 

mesura aplicada comunament a algunes àrees de la costa peninsular. No obstant això, la selecció d’un període 

biològicament adequat no és fàcil en la pesqueria multiespecífica demersal del Mediterrani i el seu establiment es basa 

en qüestions econòmiques. Una alternativa podria ser una aturada de un dia per setmana que idealment reduiria les 

captures anuals sense afectar els beneficis econòmics de la flota. L’objectiu d’aquest treball és comparar ambdues 

aproximacions i determinar els seus efectes en termes biològics i econòmics. S’utilitzaren dades de les fulles de venda 

de la flota de ròssec de varis ports de la península (que fan aturades temporals) i de Mallorca (aturada de un dia per 

setmana), de les que s’analitzaren les captures per unitat d’esforç (CPUE). Els resultats d’aquest estudi permetran 

entendre millor els efectes d’ambdues aproximacions en aconseguir la sostenibilitat de la pesqueria de ròssec.  

Paraules clau: Ròssec, CPUE, Rendiments econòmics, Esforç pesquer, Gestió. 

 

The reduction of fishing days is one of the simplest management measures used to reduce fishing effort at sea. In 

fact, a fishing effort regime is the main measure applied in the Mediterranean bottom trawl fishery since the adoption of 

the multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean sea (EUMAP; Regulation 

(UE) 2019/2022 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019), whose main objective is to make the 

fisheries sustainable in the long term from an environmental, social and economic point of view, with a maximum 

sustainable yield. Most of the Mediterranean demersal stocks are currently exploited above values considered 

sustainable (FAO, 2020), which makes the application of management measures especially relevant. 

 

Even before the adoption of the EUMAP, in 2020, the reduction of fishing days at sea was a common measure 

applied in certain areas, in which closed fishing seasons were adopted (Lleonart and Franquesa, 1999). However, this 

approach is not easy to implement in multi-species fisheries such as the Mediterranean demersal fishery, as the many 

target species may have different recruitment and reproductive periods and so, their establishment is based on economic 

purposes in agreement with fishermen. In this sense, closures are adopted generally for economic purposes and reducing 

effort intensity rather than protecting spawning and/or recruitment of exploited species. 

 

In fact, recent studies in the Spanish mainland show that, after a closure period, the resumption of fishing activity 

did not always result in higher CPUE and a general decrease or not changes of market prices of the main target species 

(Samy-Kamal et al., 2015a). This short closure period (one month) cannot substantially raise biomass due to an increase 

of the abundance of individuals, but solely due to the increase of fish weight, so the main apparent effect is the overall 

reduction of fishing effort for that specified period. In spite of this, one (or two) month closure periods has been a 

common practice for the bottom trawl fleet in many ports in the Iberian Peninsula. 



 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          269 

 

 

An alternative management measure could be a day per week closure when market prices of target species are lower 

(Guillen and Maynou, 2014; Samy-Kamal et al., 2015b) and, in fact, this approach has been used for several years in 

the bottom trawl fleet operating in the Island of Mallorca (Balearic Islands). One of the peculiarities of the fishing 

market in Mallorca is that all catches from the fleet of the Island are centralized in a single fish market (Palma). Thus, 

all the ports of Mallorca were divided in three groups and, in 2009 and 2016-2019, the bottom trawlers belonging to 

each of these groups did not operate one alternated day per week. This strategy allows a reduction of the annual fishing 

effort but avoids leaving the market without product. In this context, the aim of the present study was to determine and 

compare the effect of these two different management strategies (seasonal closure and a one day per week closure), both 

in biological and economic terms, in bottom trawl fishery in the Western Mediterranean. 

 

Information of catches was obtained from the daily sale bills of the bottom trawl fleet. This information is 

disaggregated by day, boat and species or commercial category and corresponds to the biomass landed (kg) and its first 

sale value (€). In each case, catches per unit of effort (CPUE) were calculated and used for the analysis. A preliminary 

analysis for the fishing tactics in the fishery was carried out in each of the ports analysed, as a way to determine the real 

effort directed at the species under study. These analyses were carried out for fleets operating around Ibiza and 

Formentera from ports in the Iberian Peninsula and for the fleet based in Mallorca, in order to cover both approaches in 

the reduction of fishing days: one month closure period and one day per week alternate closure. In each case, the fishing 

tactics were selected accordingly to make the results comparable. The results from this study would allow a better 

understanding of the effects of both approaches in reaching the sustainability of the bottom trawl fishery from both a 

biological and economic point of view. 
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Abstract: Within the agri-food resources, national and community policies aim to achieve the sale of healthy, high-

quality and Km "0" foods, in order to satisfy consumer needs, enhance the competitiveness of companies and the 

valorization of local products. For the fishing sector, these policies also pursue the achievement of the previous 

objectives. As a result, the priorities of the sector are oriented towards the application of sustainable fishing activities, 

that is, actions that allow progress on the improvement of both tools and techniques that, on the one hand, support and 

reinforce the local identity of the products, and on the other hand, imply greater practical applications in the regulation 

of fisheries, in the maintenance and conservation of biodiversity. In general, the processes that can negatively affect the 

conservation of marine biological diversity are: fishing overexploitation of resources, the transformation of the seabed, 

water pollution, the modification of coastal environments, recreational activities and the appearance / increase of 

pathogenic agents in the natural environment. Its corresponding effects are the loss of effective populations, the 

disappearance of species at a local and regional scale, the loss of genetic diversity, the fragmentation of stocks, and the 

fragmentation and modification of habitats and ecosystems. Today it is widely recognized that fishing grounds, 

particularly in the Mediterranean, are mostly highly exploited, which has led to a loss of genetic variability in a 

multitude of species of commercial interest. This has serious consequences in the medium and long term for the 

conservation and sustainability of the exploitation of a certain species, fundamentally those subjected to great fishing 

pressure, and which therefore coincide with those of fishing interest. In addition, several species "sensitive" due to their 

high ecological interest, are subjected to various degrees of threat due to direct and indirect human activities or to 

strange natural events. In fact, in fragile ecosystems, situations can occur that can be accompanied by phenomena of 

imbalance of the species involved. The guiding principle of the action to be carried out is to enhance knowledge and 

prioritize studies in the genetic field of marine organisms, through the creation and maintenance of reference biological 

collections (specimens, tissues, DNA) and the its application as an instrument in the determination of origin, 

identification and traceability of fishing species for the promotion of local products. It is about valuing the local product 

with objective tools that guarantee their origin and avoid consumer fraud with products of external origin, using genetic 

characterization. 

The techniques based on the study of DNA, through the use of different molecular markers, allow the incontestable 

identification of species and have proven to be very useful for studies of genetic variability of populations. The 

determination of the variability of the natural stocks of the Balearic Islands in relation to other areas of the Atlantic and 

Mediterranean would offer relevant knowledge for the adequate management and monitoring of these resources, as well 

as an improvement in the estimation of fishing effort. In addition, scientific data of this type would provide advantages 

and knowledge in aspects as important as environmental sustainability, as well as the quality and transparency of local 

products in the face of the growing demand of the tourism sector, guaranteeing their origin with a "certification" of 

quality, with the consequent economic benefits for Balearic society in general (trust, guarantee, valorization), and the 

fishing sector in particular. It is, in short, what the local fishery products, from «Km 0», can be unequivocally 

recognized by means of the stock identification techniques that, nowadays, molecular biology provides us. 

In summary, the completion of the project will mean a series of socio-economic benefits for the fishing-food and 

tourism sector: 

a) It will satisfy the consumer's demand for food quality. 

b) It will enhance the competitiveness of the local sector, since it will generate added value for its products 

c) It will promote the creation of new designations of origin (they do not exist in the Balearic Islands of fishing origin) 

c) It will help the management and sustainability of resources 

d) It will provide the innovation, research and development (I+R+D) centers of the Balearic Islands with laboratory 

techniques and instruments for fraud analysis and diagnosis. 

e) It will provide administrations with a precise and fast verification and detection methodology, as well as reliable 

biological information, for inspection and management plans. 
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f) It will create new high-quality jobs, within the field of R&D, related to the management, maintenance and control of 

the new created origin denominations and their commercial promotion. 

Key words: Marine species, fisheries resources, DNA, genetic variability, Km 0. 

Resum: Dins dels recursos agroalimentaris, les polítiques nacionals i comunitàries pretenen aconseguir la venda 

d'aliments saludables, d'alta qualitat i de Km "0", a fi de satisfer les necessitats del consumidor, potenciar la 

competitivitat de les empreses i la valorització de productes locals. Per al sector pesquer, aquestes polítiques també 

persegueixen la consecució dels objectius anteriors. Com a conseqüència, les prioritats del sector s'orienten a 

l'aplicació d'activitats pesqueres sostenibles, és a dir, accions que permeten un avanç sobre la millora, tant d'eines com 

de tècniques que, d'una banda, donin suport i reforcin la identitat local dels productes, i per una altra, suposin majors 

aplicacions pràctiques a la regulació de les pesqueres, al manteniment i a la conservació de la biodiversitat. En 

general, els processos que poden afectar negativament la conservació de la diversitat biològica marina són: la 

sobreexplotació pesquera dels recursos, la transformació dels fons marins, la contaminació de les aigües, la 

modificació d'ambients litorals, les activitats recreatives i la aparició / augment d'agents patògens en el medi natural. 

Els seus efectes corresponents són la pèrdua d'efectius poblacionals, la desaparició d'espècies a escala local i regional, 

la pèrdua de diversitat genètica, la fragmentació dels estocs, i la fragmentació i modificació d'hàbitats i ecosistemes. 

Avui en dia està àmpliament reconegut que els caladors de pesca, en particular a la Mediterrània, es troben 

majoritàriament altament explotats, cosa que ha conduït a una pèrdua de variabilitat genètica en una multitud 

d'espècies d'interès comercial. Això comporta greus conseqüències a mitjà i llarg termini per a la conservació i 

sostenibilitat de l'explotació d'una determinada espècie, fonamentalment aquelles sotmeses a una gran pressió 

pesquera, i que coincideixen, per tant, amb aquelles d’interès pesquer. A més, diverses espècies "sensibles" pel seu 

elevat interès ecològic, es troben sotmeses a diversos graus d'amenaça a causa de les activitats humanes directes i 

indirectes o a esdeveniments naturals estranys. De fet, en ecosistemes fràgils, es poden presentar situacions que poden 

anar acompanyades de fenòmens de desequilibri de les espècies involucrades. El principi orientador de l'actuació a dur 

a terme consisteix en potenciar el coneixement i prioritzar els estudis en àmbit genètic d'organismes marins, mitjançant 

la creació i manteniment de col·leccions biològiques de referència (exemplars, teixits, ADN) i de la seva aplicació com 

a instrument en la determinació d'origen, identificació i traçabilitat d'espècies pesqueres per a la promoció de 

productes locals. Es tracta de valoritzar el producte local amb eines objectives que garanteixin l’origen d’aquests i 

evitar fraus al consumidor amb productes d’origen extern, fent servir la caracterització genètica. 

Les tècniques basades en l'estudi de l'ADN, mitjançant la utilització de diferents marcadors moleculars, permeten la 

incontestable identificació d'espècies i han demostrat ser molt útils per a estudis de variabilitat genètica de poblacions. 

La determinació de la variabilitat dels estocs naturals de les Illes Balears en relació amb altres àrees de l'Atlàntic i 

Mediterrani oferiria coneixements rellevants per a l'adequada gestió i monitorització d'aquests recursos, així com una 

millora de l'estimació de l'esforç pesquer. A més, dades científiques d’aquest tipus aportarien avantatges i 

coneixements en aspectes tan importants com la sostenibilitat ambiental, així com la qualitat i la transparència dels 

productes locals enfront de la creixent demanda del sector turístic, garantint el seu origen amb una «certificació» de 

qualitat, amb els conseqüents beneficis econòmics a la societat balear en general (confiança, garantia, valorització), i 

al sector pesquer en particular. Es tracta, en definitiva, del què els productes pesquers locals, de «Km 0», puguin ser 

reconeguts inequívocament mitjançant les tècniques d’identificació d’estocs que, avui en dia, ens proporciona la 

biologia molecular. 

Resumint, la culminació del projecte suposarà una sèrie de beneficis socioeconòmics per al sector pesquer-alimentari i 

turístic: 

a) Satisfarà la demanda de qualitat alimentària del consumidor. 

b) Potenciarà la competitivitat del sector local, ja que generarà valor afegit per als seus productes  

c) Impulsarà la creació de noves denominacions d'origen (no existeixen a les Balears d’origen pesquer) 

c) Ajudarà a la gestió i a la sostenibilitat dels recursos 

d) Proveirà als centres de d’innovació, recerca i desenvolupament (I+R+D) de les Balears de tècniques i instruments 

de laboratori per a anàlisi i diagnosi de fraus. 

e) Dotarà a les administracions d'una metodologia de verificació i detecció precisa i ràpida, així com d'informació 

biològica fiable, per a la inspecció i plans de gestió. 

f) Crearà nous llocs de feina d’alta qualitat, dins l’àmbit de l’I+R+D, relacionats en la gestió, manteniment i control 

de les noves denominacions d’origen creades i la promoció comercial d’aquestes. 

Paraules clau: Espècies marines, recursos pesquers, ADN, variabilitat genètica, Km 0. 
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Resumen: El conocimiento de la diversidad biológica es clave para entender la estructura de las especies y sus 

interrelaciones en los ecosistemas. En los ultimos años, se ha demostrado que la técnica basada en el ADN ambiental 

(eDNA) es una herramienta útil para el monitoreo de la biodiversidad marina. El eDNA es capaz de detectar el material 

genético liberado por los organismos que habitan o transitan por un determinado ambiente. El objetivo del presente 

trabajo fue realizar una prueba piloto para evaluar la utilidad del eDNA metabarcoding para monitorear la diversidad de 

peces asociados a los caladeros de merluza (Merluccius merluccius) y comparar con las especies capturadas usando el 

arte experimental GOC-73 durante la campaña MEDITS de 2019. Del total de especies, 14 se identificaron con ambos 

métodos, mientras que 30 y 51 fueron identificadas exclusivamente con eDNA y el GOC-73, respectivamente. Si bien 

se han identificado más especies con el método tradicional, se puede observar que el eDNA puede ser utilizado como 

una herramienta complementaria, ya que hay especies que no se pudieron detectar con el método tradicional. El uso de 

ambas herramientas podría mejorar el estudio de la biodiversidad de peces y de otros grupos taxonómicos. 

Paraules clau: Biodiversidad, eDNA metabarcoding, herramientas de monitoreo, MEDITS, Peces. 

 

Abstract: Knowledge of biological diversity is key to understanding the structure of species and their interrelationship 

in ecosystems. Over the last few years, the environmental DNA (eDNA) has proven to be a useful tool to improve the 

monitoring of marine biodiversity. eDNA is capable of detecting the genetic material released by the organisms that 

inhabit or transit through a certain environment. The objective of the present work was to carry out a pilot study to 

evaluate the usefulness of eDNA metabarcoding to monitor the diversity of fish associated with European hake 

(Merluccius merluccius) fishing grounds and compare these results with the species captured using the GOC-73 

experimental gear during the MEDITS survey in 2019. Of the total species, 14 were identified with both sampling 

methods, while 30 ans 51 were identified exclusively with eDNA and GOC-73, respectively. Although more fish species 

have been detected with the traditional method, it can been seen that eDNA can be used as complementary monitoring 

tool, since there are species that could not be detected with the traditional method. The use of both monitoring tools 

could improve the study of the biodiversity of fish and other taxonomic groups. 

Key words: biodiversity, eDNA metabarcoding, MEDITS, Monitoring tools, Fish. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de la diversidad biológica es un gran reto y actualmente una tarea clave para entender la estructura 

de las especies, sus interrelaciones y en definitiva entender los ecosistemas. En este sentido, el monitoreo de la 

biodiversidad es necesario para recopilar datos con el objetivo de entender el estado de conservación de los ecosistemas. 

En los ultimos años, se ha demostrado que la técnica basada en el ADN ambiental (environmental DNA, eDNA) es una 

herramienta útil para el estudio de la biodiversidad marina (Jarman et al., 2018). El eDNA puede detectar el material 

genético liberado por los organismos que habitan o transitan por un determinado ambiente, siendo capaz de identificar 

la “huella genética” de cada uno de ellos para asociarlo a una determinada especie (Taberlet et al., 2012). La aplicación 

de esta herramienta permite detectar la presencia y abundancia genética de una especie, independiente de su ciclo de 

vida, tamaño o forma, sin necesidad de ser observada o capturada. 

El eDNA puede obtenerse directamente de los componentes abióticos del ecosistema: del sedimento, del aire o del 

agua. Se trata, por lo general, de fragmentos cortos de ADN nuclear o mitocondrial que pueden ser extraídos de la 

muestra y analizados (Herder et al., 2014). El desarrollo de esta herramienta ha sido posible gracias al desarrollo de la 

tecnología de secuenciación masiva (HTS, por sus siglas en ingles de High Throughput Sequencing), lo cual ha dado 

lugar al enfoque multiespecífico, que se basa en amplificar material genético de un grupo de especies objetivo o 

“metabarcoding” (Ruppert et al., 2019). Al principio, esta herramienta fue aplicada en ecosistemas acuáticos de agua 

dulce (p. ej. ríos, lagos, lagunas) debido a su fácil acceso. Recientemente, esta herramienta también se está usando en 

ecosistemas marinos; sin embargo, se ha observado que en este tipo de ecosistemas las moléculas de ADN tienen un 

alto rango de variabilidad e inestabilidad, por lo que su aplicación es uno de los mayores retos (Thomsen et al., 2012). 

Debido a esto, es necesario realizar perfeccionar los métodos para probar la validez de los resultados obtenidos. 

mailto:sergio.ramirez@ieo.csic.es


 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          273 

 

El objetivo del presente trabajo fue realizar una prueba piloto para evaluar la utilidad de la herramienta eDNA 

metabarcoding para monitorear la diversidad de peces en la plataforma profunda, correspondiente al rango batimétrico 

con mayor abundancia de merluza (Merluccius merluccius), una de las principales especies objetivo de la pesca de 

arrastre, en diferentes estaciones ubicadas en las islas de Mallorca y Menorca. Los resultados obtenidos se han 

comparado con las especies capturaras usando el arte de arrastre experimental GOC-73 durante la campaña de 

investigación MEDITS 2019. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para la prueba piloto, se obtuvieron las muestras de agua de mar durante las campañas de investigación 

oceanográfica MEDITS, que se llevan a cabo anualmente, con el objetivo de evaluar los ecosistemas y recursos 

demersales de la plataforma y el talud continental de manera independiente a la pesca (Spedicato et al., 2009). En la 

campaña, realizada en 2019 a bordo del B/O Miguel Oliver, se obtuvieron muestras de 18 estaciones (Fig. 1) entre 107 

y 248 m de profundidad,  con un arte de arrastre experimental GOC-73. La duración de cada muestreo fue de 30 

minutos (ver Bertrand et al., 2002 para más detalles). Una vez a bordo, la captura se separó por especies y se elaboró un 

listado faunístico con su peso y número de individuos. 

Las muestras de agua de mar, que se obtuvieron de las mismas estaciones que el arte experimental GOC-73, se 

colectaron con una roseta tipo SBE ECO que está compuesta por seis botellas Niskin con capacidad de 5 litros. Las 

botellas se abrieron a 5 metros del fondo oceánico. Una vez colectada, el agua fue filtrada usando filtros de membrana 

de nitrato de celulosa con tamaños de poros de 0.45 μm y diámetro 47 mm. Los filtros se preservaron a -20ºC. 

 
FIGURA 1. Mapa de las 18 estaciones de muestreo situadas a lo largo de las Islas Baleares durante la campaña MEDITS de 2019. 

 

La extracción de ADN se realizó con el protocolo fenol-cloroformo seguido del kit de purificación Monarch. Las 

librerías genómicas se prepararon usando el método Fluiding de dos pasos usando los primers propuestos por Valentini 

et al. (2015) para el fragmento 12S rRNA. La secuenciación de las librerías se llevó a cabo con la plataforma MiSeq. 

Ambos procedimientos se realizaron en el Roy J. Carver Biotechnology Center. Los análisis bioinformáticos (calidad de 

lecturas, eliminación de quimeras, agrupación y asignación taxonómica) se realizaron con el paquete QIMME2 (Bolyen 

et al., 2019). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se obtuvieron un total de 593.463 lecturas resultantes, de los cuales el 88 % coincidieron con peces teleósteos. Se 

pudieron identificar 43 unidades taxonómicas operacionales (UTOs), que están representados en 18 órdenes, 30 familias 

y 30 géneros. (Fig. 2). 28 UTOs se pudieron identificar a nivel de especie (con ≥97% de similitud) y otros fueron 

identificados a nivel familia y/o género. Las especies con mayor número de lecturas resultantes fueron Boops boops 

(n=57682), Dipturus oxyrinchus (n=48517) y Trachurus trachurus (m=44759). La falta de asignación a nivel especie 
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indica que las bases de datos genéticas (p.ej. GenBank, Bold System) están actualmente incompletas, al menos para el 

fragmento 12S rRNA de especies marinas. 

 
FIGURA 2. Abundancia relativa del número de lecturas resultantes para el fragmento 12S rRNA obtenidas de las muestras de agua de mar para las 

18 estaciones de muestreo realizadas a lo largo de las Islas Baleares durante la campaña MEDITS de 2019. 
 

Por otra parte, con el arte experimental GOC-73 se identificaron 65 especies de peces teleósteos, representados en 

18 órdenes, 37 familias y 49 géneros (Fig. 3). Las especies más abundantes fueron Glossanodon leioglossus (n=64141), 

Capros aper (n=6870) y Trachurus trachurus (n=6724) 
 

 
FIGURA 2. Abundancia relativa del número de individuos por especie capturados con el arte experimental GOC-73 para las 18 estaciones de 

muestreo realizadas a lo largo de las Islas Baleares durante la campaña MEDITS de 2019. 

 
Al comparar las especies identificadas con eDNA y el arte GOC-73 se observó que, del total de especies, 14 se 

identificaron con ambos métodos, mientras que, 30 y 51 fueron identificadas exclusivamente con eDNA y el arte 

experimental GOC-73, respectivamente (Fig. 3). Dada la sensibilidad que tiene el eDNA, se esperaba al menos poder 
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detectar el mismo número de especie que las capturadas con el arte experimental. Las diferencias encontradas sugieren 

que es necesario mejorar la aplicación del eDNA para el monitoreo de peces. Entre las modificaciones sugeridas están: 

i) aumentar la cantidad de agua filtrada, ii) probar distintos materiales y tamaños del poro de los filtros, iii) probar 

distintos métodos de extracción y purificación de ADN, iv) usar más de un marcador, preferentemente un marcador bien 

caracterizado como es el caso del DNA barcode (citocromo c oxidasa subunidad I), v) construir una base de datos 

genética con las especies del área de estudio. Estas diferencias también pueden estar relacionadas con el 

comportamiento del ADN en la columna de agua. Actualmente, se conoce poco el efecto que tienen los factores bióticos 

y abióticos en la concentración del ADN en los ecosistemas marinos (Barnes y Turner, 2016), lo cual puede afectar el 

uso del eDNA en este tipo de ecosistemas. 

FIGURA 3. Diagrama de Ven mostrando las species de peces capturadas en la campaña MEDITS de 2019, detectadas con eDNA en muestras de agua 

y con ambos métodos. 

 

Si bien se han identificado más especies con el método tradicional, se puede observar que el eDNA puede ser 

utilizado como una herramienta complementaria, ya que hay especies que no se pudieron detectar con el método 

tradicional. El uso de ambas herramientas podría mejorar el estudio de la biodiversidad de peces y de otros grupos 

taxonómicos. 
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Abstract: The Balearic Islands (western Mediterranean) are a prominent spawning ground for tuna and many other 

large pelagic-oceanic species. Since 2001, regular ichthyoplanktonic and hydrographic surveys are being conducted 

providing key information on their habitat variability during the reproductive season. This information is used to 

produce fisheries independent abundance indices for tuna, which are incorporated into stock assessment models by the 

international fisheries management bodies. Important fisheries exploiting swordfish (Xiphias gladius) in the northern 

Atlantic and Mediterranean are declining. The present work explores, for the first time, the early-life ecology of 

swordfish in the Mediterranean through the analyses of the environmental variables that define their larval habitat in the 

Balearic Islands, an area where they reproduce during summer. Besides increasing our knowledge on the ecology of this 

species, this work represents a step forward to the estimation of a fishery independent abundance index of swordfish in 

the Mediterranean. 

Key words: fish larvae, fishery sciences, mathematical models, pelagic environment, spawning grounds  

 

Resum: Les Illes Balears (Mediterrani occidental) són una zona de posta destacada per la tonyina i per moltes altres 

grans espècies pelàgic-oceàniques. Des de l’any 2001, campanyes ictioplanctòniques i hidrogràfiques regulars es duen 

a terme proporcionant informació clau de la variabilitat del seu hàbitat durant l’època de posta. Aquesta informació és 

emprada per produir índexs d’abundància per a la tonyina, que són incorporats als models d’assessorament pesquer 

pels organismes internacionals de gestió pesquera. Les pesqueres d’emperador (Xiphias gladius) de l’Atlàntic Nord i 

del Mediterrani es troben en declivi. El present treball explora, per primera vegada, l’ecologia dels estadis primerencs 

del cicle de vida d’aquesta espècie al Mediterrani mitjançant l’anàlisi de les variables ambientals que defineixen 

l’hàbitat larvari a les Illes Balears, una àrea on es reprodueixen durant l’estiu. A banda d’incrementar el coneixement 

sobre l’ecologia d’aquesta espècie, el present treball representa una passa endavant cap a l’estimació d’un índex 

d’abundància independent de les pesqueries d’emperador al Mediterrani.  

Paraules clau: larves de peixos, ciències pesqueres, models matemàtics, ambient pelàgic, àrees de posta. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Sustainable exploitation of fish populations is a main objective of fisheries management. The use of habitat studies 

to produce fisheries independent abundance indices that can be incorporated into population models is crucial to allow 

more accurate estimates of fish stocks. Swordfish (Xiphias gladius) sustains valuable fisheries worldwide, mainly 

composed of surface long-liners. Since the 1990s, their catches are declining in the Atlantic and in the Mediterranean 

waters although, unlike other large pelagic migrants like tuna, they are considered independent stock units (Macías et 

al., 2005). This brought out the establishment of a 15-year recovery plan in 2016, which included the adoption of a total 

allowable catch (TAC) that was implemented the following year. The Mediterranean spawning stock biomass, annually 

assessed using only fisheries dependent data, is less than 15% of biomass at maximum sustainable yield and a high 

proportion of the yearly catches (50-70%) consist of small-sized individuals (ICCAT, 2019). 

 

In the Mediterranean, swordfish reproduction takes place during summer months, i.e. June-August and peak in early 

July (Macías et al., 2005) whereas in equatorial regions it spawns all the year round (Palko et al., 1981). Spawning 

grounds have been identified in the northern shores of all Mediterranean basins and, in the western Mediterranean, the 

main area encompasses from the Alboran Sea to the Balearic Islands (Arocha, 2007). The Balearic Islands are an 

important spawning area for many species (Torres et al., 2011). There is no information regarding the vertical 

distribution of swordfish larvae in the water column of the Mediterranean and, in the Atlantic, recently hatched larvae 

seem to be above 30 m depth (Tanning, 1955). 
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Summer ichthyoplanktonic surveys have been conducted regularly in the Balearic Islands between 2001 and 2020, 

in the framework of different projects. Hence, the methodology for data collection (e.g fishing gear, mesh size of the 

net, depth of the hauls) has varied to accommodate the different main goals of each project. Since 2018, the surveys 

have been incorporated within the European Data Collection Framework to estimate a Bluefin tuna larval index. This 

raises an opportunity to maintain the collection of larvae of many other species such as swordfish. In the present work, 

we take advantage of these already existing summer ichthyoplanktonic surveys and analyse, for the first time, the 

oceanographic environmental conditions that define the habitat of swordfish larvae in the western Mediterranean Sea. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

The study area encompasses the waters off the Balearic Islands, in the western Mediterranean Sea (Fig. 1A). The 

area is characterised by the presence of a front, generated by the coexistence of the modified Atlantic waters and 

Mediterranean resident waters, whose location varies annually (Balbín et al., 2014). Fronts are key concentration areas 

for particulates and are also important spawning areas of small and large pelagic worldwide. 

 

(A)                                                                     (B) 

 
FIGURE 1. Study area (A) and presence of swordfish larvae in the samplings for the period 2004-2017 (B). 

 

Summer surveys were conducted since 2001 in the Balearic Islands. Sampling grid consists mainly of a regular 

square mesh of 10x10 nautical miles (Fig. 1B). A total of 1116 ichthyoplankton stations were performed between 2004 

and 2017 and processed for non-target species like swordfish (Table I). In-situ hydrographic variables were 

concurrently retrieved using a CTD probe and averaged from surface down to the depth of the mixed layer (DML, m), 

i.e. salinity (SML, psu), temperature (TML, ºC), fluorescence (FML, mg/m3) and oxygen (OML, ml/l). Other variables 

such as day of the year (day), longitude (lon), latitude (lat), hauling depth (hauldep), day-night (dn), bottom depth (dep), 

distance to coast (dist) or slope (slope) were also considered. Sea surface satellite environmental data were also 

retrieved at the sampling locations (average over 0.2 degrees around the sampling locations) and dates from Copernicus 

Marine Service, i.e. chlorophyll (CHL, mg/m3), temperature (SST, ºC) and average chlorophyll from the previous 7 

days (CHL_7d, mg/m3). Residual temperature after removing the effect of the day of the year (Tres) and temperature 

above the yearly mean (TMLya) are estimated and used as covariates. 

 

The habitat of swordfish larvae was analysed through relating their presence-absence in ichthyoplanktonic hauls 

with in-situ environmental conditions by means of a general additive model using the ‘mgcv’ package (Wood, 2017). 

Binomial models (‘logit’ link function) were fitted by means of restricted maximum likelihood, which is considered a 

more efficient than other available methods, e.g. general cross-validation. The analysis was performed within the R free 

programming software (R Core Team, 2020). 

 

RESULTS 

 

A total of 111 swordfish larvae were identified at 73 icthyoplanktonic stations representing a frequency of 

appearance of 0.065, with a certain variability among years (Table I). 
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TABLE I. Ichthyoplanktonic surveys and swordfish larvae: characteristics of the surveys, hauls, abundance of swordfish larvae (N larvae), number 

of positive stations for swordfish larvae (Npositive) and frequency of appearance (F). B60: bongo-60; B90: bongo-90. 

 

The habitat of swordfish larvae was not significantly affected by the geographical variables (i.e. lat, dep, slope, 

dist2coast) or by some environmental variables (MLD, FML or the factor daynight), at the values and ranges found in 

the study area and period. However, many oceanographic-environmental variables had significant effects on the 

presence of swordfish larvae: higher probability of presence at intermediate values of SML, low CHL and OML 

concentrations, higher TML and SST and, in areas showing positive TMLya (Table II, Fig. 2). The shallower hauls, i.e. 

30 m towing depth, also showed higher probability of encountering swordfish larvae. The highest probability of finding 

larvae in the hauls was between the day 180 (28th of June) and 220 (7th of July). 

 
Type of 

model 

Variable  Units Range values p-value DE 

(%) 

∆AIC AUC Values with 

presence 

Preferred 

values 

Univariate SML psu 36.6 – 38.4 0.00752** 1.8 6.1 0.587 37.0 – 38.1 37.3 – 
37.8 

 TML ºC 20.1 – 27.0 5.61 10-5 *** 3.3 15.6 0.643 21.5 – 27.0 > 24 

 OML ml/l 4.30 – 5.76 3.15 10-5 *** 3.9 15.9 0.661 4.4 - 5.4 < 4.75 

 SST ºC 20.3 – 27.3 6.72 10-5 *** 3.1 9.8 0.639 21.5 – 27.3 > 24.2 

 CHL mg/m3 0.035 – 0.122 0.00114 ** 2.2 9.9 0.590 0.035 – 0.069  < 0.06 

 TMLya - -4.29 – 2.17 3.06 10-6 *** 4.4 20.8 0.663 -2.99 – 1.85 > 0 

 day - 164 – 224  0.000141 *** 3.4 14.4 0.638 171 - 224 180 – 220 

 hauldep m 30, 70 0.00143 *** 2.4 10.8 0.594 30, 70 30 

          

Multivariate TMLya, SML, 
towdepth 

   7.6 36.0 0.735   

 SST, SML, 

towdepth 

   6.4 27.4 0.701   

 

TABLE II. Swordfish larval habitat: significant variables at p-value <0.01.  

 

DISCUSSION 

 

This is the first study defining the larval habitat of swordfish in the Mediterranean. Environmental variables 

describing the mesoscale oceanography have effects on the larval habitat of swordfish in the Balearic Islands, similar to 

other large pelagic species such as Bluefin tuna (Álvarez-Berastegui et al., 2016). 

 

The intermediate salinity values are indicative of the front that is formed in the Balearic Islands between the resident 

Mediterranean and the Atlantic waters. The seemingly preference of swordfish larvae for these intermediate waters 

highlights the importance of the front on the early-life ecology of this species and suggests either an active selection of 

the front as a spawning area or a retention role of the front. In fact, frontal areas have been identified as important 

breeding areas for swordfish in the Gulf of Mexico (Suca et al., 2018) and for many other large pelagic species. 

Swordfish larvae from the Balearic Islands clearly prefer water temperatures above 24ºC, which agrees with the 

previous knowledge regarding the species early-life stages (Palko et al., 1981). The fact that swordfish larvae are 

tightened to the higher temperatures in each year and that no decreased preference is observed at the higher values,  

suggests that the higher limit of the larvae thermal tolerance is not reached in the Balearic Islands in early July. In the 

Gulf of Mexico, water temperature between 24 and 28ºC had a significant positive effect on the presence of swordfish 

larvae, the highest probability being found at 28ºC and levelling off at higher SST (Suca et al., 2018). 

 

The present work confirms the Balearic Islands as a recurrent swordfish spawning area for more than a decade 

(2004-2017). Swordfish reproduces in pairs rather than in schools like other large pelagic species (e.g. tuna). Hence, the 

low abundance and low frequency of appearance for swordfish larvae in the hauls is coherent with the reproductive 

Year Survey dates N stations Gear Sizemesh 

(µm) 

Tow depth 

(m) 

N larvae N positive F 

2004 18/06 – 08/07 165 B60 333 70 2 2 0.012 

2005 27/06 – 23/07 183 B60 333 70 8 8 0.044 

2006 17/06 – 14/07 51 B90 500 30 21 12 0.235 

2008 29/07 – 11/08 41 B90 500 30 8 5 0.122 

2010 20/06 – 23/06 29 WP2 500 30 4 2 0.069 

2012 21/06 – 08/07 153 B90 500 30 11 10 0.065 

2013 20/06 – 10/07 124 B90 500 30 15 11 0.089 

2014 13/06 – 30/06 92 B90 500 30 5 4 0.044 

2015 23/06 – 09/07 92 B90 500 30 2 2 0.022 

2016 21/06 – 07/07 95 B90 500 30 3 3 0.032 

2017 26/06 – 12/07 91 B90 500 30 32 14 0.154 
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strategy of the species and with larval densities in other breeding areas (Suca et al., 2018). Further research includes 

validating oceanographic operational models that provide high resolution and quality data in the western Mediterranean 

(WMOP, SOCIB www.socib.es), explore the explicative power of other derived variables (e.g. temperature increments, 

location of salinity and chlorophyll fronts) and analyse the temporal and spatial variability of catches and mature 

individuals from the fisheries operating in this same area. 

 

 
FIGURE 2. Effects of the most significant environmental variables on the habitat of swordfish larvae for the period 2004-2017. 
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Health Monitoring Scheme: resultats preliminars 
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Resum: Es presenten els resultats preliminars del seguiment de Paracentrotus lividus i Arbacia lixula a les costes 

d’Eivissa mitjançant la realització de 30 transectes a 10 estacions de seguiment. Les dades obtingudes mostren 

diferències significatives tant en relació a la freqüència de cada espècie a la localitat, la densitat observada i l’estructura 

de la població. Aquest seguiment s’emmarca en el Coastal Health Monitoring Scheme impulsat per la Càtedra de la Mar 

Iberostar Foundation de la Universitat de les Illes Balears. 

Paraules clau: Paracentrotus lividus, Arbacia lixula, bioindicadors, seguiment, salut costanera. 

 

Abstract: Preliminary results about the monitoring of Paracentrotus lividus i Arbacia lixula at Eivissa coast through 30 

different line transects at 10 monitoring stations. Obtained data show significative differences according to the species 

frecuency at the station, the observed density and the population structure. This monitoring is carried out under the 

frame of the Coastal Health Monitoring Scheme launched by the Càtedra de la Mar Iberostar Foundation of the 

University of the Balearic Islands. 

Key words: Paracentrotus lividus, Arbacia lixula, bioindicaros, monitoring, coastal health. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

A les Illes Balears trobem dues espècies d’eriçons altament comuns a la costa, si bé es poden trobar altres espècies 

amb menor freqüència. Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) [Echinoidea: Parenchinidae] i Arbacia lixula (Linnaeus, 

1754) [Echinoidea: Arbaciidae]  i Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) constitueixen dos elements importants de la 

fauna bentònica rocosa de les Illes Balears amb unes densitats prou importants que permeten el seguiment a llarg 

termini dins un programa de monitoratge.  

A més les dues espècies, al tractar-se d’espècies herbívores i en mostrar un increment poblacional deixen marques 

evidents sobre la roca conegudes com a bleaching generant un greu impacte ecològic a microescala. Ambdues espècies 

son presa de diferents predadors com ara Maja crispata, Diplodus sargus, D. vulgaris, Labrus merula, Coris julis o 

Methasterrias glacialis entre d’altres espècies. En aquest sentit, les oscil·lacions poblacionals venen influenciades, entre 

d’altres paràmetres, per les oscil·lacions de les comunitats de predadors, així com patògens que afecten a la dinàmica de 

la població.  

Així, donada la seva abundància, el seu paper ecològic com a herbívor, i la seva condició de presa d’una comunitats 

de predadors els fan valedors de la categoria d’espècies bioindicadores. 

En la present comunicació es presenten els primers resultats d’un seguiment realitzat a l’estiu de l’any 2022 a l’illa 

d’Eivissa en el marc del Coastal Health Monitoring Scheme impulsat per a la Càtedra de la Mar Iberostar Foundation de 

la Universitat de les Illes Balears i realitzat íntegrament per alumnes del grau de Biologia i tutoritzats per professors del 

Departament de Biologia.  

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

El seguiment es va realitzar mitjançant una metodologia senzilla de fàcil replicació. A un total de 10 estacions 

repartides a tota Eivissa es varen col·locar 3 transectes d’una longitud de 20 metres guiats per una corda que marcava 

l’eix central, i es comptatilitzaren els eriçons de cada espècie amb una amplada de 1,5 metres a cada costat de l’eix 

central. Obtenint així valors de densitat per a cada espècie expressats en ind/m2 

A més, cada espècimen va esser mesurat el seu diàmetre intern (cm) amb l’ajuda d’un peu de rei de plàstic submergible. 

Amb aquesta informació va proporcionar informació sobre la estructura de la població basada en la mida del cos 
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RESULTATS 

 

Al llarg de les 10 estacions de seguiment i els 30 transectes la espècie més abundant va esser clarament P. lividus 

amb 994 exemplars localitzats, mentre que d’A. lixula es localitzaren 366 exemplars. Les densitats observares variaren 

significativament entre les localitats i la espècie, així com la freqüència de cada espècie respecte al total d’exemplars 

trobats a cada localitat (Figures 1 i 2). 

 

 
Figura 1. Densitat observada d’Arbacia lixula (gris) i Paracentrotus lividus (negre) a les localitats estudiades expressada en ind/m2. 

 

 
Figura 1. Freqüència d’abundància dels individus localitzats d’Arbacia lixula (gris) i Paracentrotus lividus (negre) a cadascuna de 

les localitats estudiades. 

 
Respecte a l’estructura de la población els valors del diàmetre intern dels exemplars mesurats mostraren diferències 

significatives entre les localitats estudiades (F=3,575 i p<0,001 per a P. lividus; F= 4108 i p<0,001 per a A. lixula) 

(Figures 3 i 4). 
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Figura 3. Valors mitjans dels diàmetres interns dels exemplars de P. lividus observats per a cadascuna de les localitats estudiades. 

 
Figura 3. Valors mitjans dels diàmetres interns dels exemplars de A. lixula observats per a cadascuna de les localitats estudiades. 

 

DISCUSSIÓ 

 

Aquests primers resultats consitueixen un temps zero per a poder establir un seguiment a mig i llarg termini en el 

marc del Coastal Health Monitoring Scheme impulsat per la Càtedra del Mar Iberostar Foundation. Cal encara 

comparar aquestes dades amb les obtingudes a Mallorca, Menorca i Formentera per tal d’observar diferències espacials 

de les seves poblacions, i sobretot esperar a disposar dades en els propers anys, fet que ens permetrà establir tendències 

i correlacionar aquestes amb altres seguiments d’altres paràmetres que complementin el coneixement de l’estat dels 

ecosistemes bentònics de les Illes Balears.  
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Could a marine protected area be a hotspot for plastic pollution? The case study 

of Cabrera MPA and Columbretes (NW Mediterranean Sea) 
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Abstract: To study the spatial distribution of sea surface plastics in marine protected and non-protected areas, 65 sea 

surface trawls were carried out using a Hydro-bios manta net coupled with a 335-micron mesh. 19 locations were 

sampled in the Balearic Archipelago (Mallorca, Cabrera MPA, and Menorca) and in Columbretes (NW Mediterranean 

Sea). Plastics were found at each sampling site, and similar values were found in protected areas with no local land-

based contamination sources, such as Columbretes [0.04 (± 0.03) item/m2], and in high anthropized areas, such as the 

island of Mallorca [0.04 (± 0.07) items/m2]. Differences were found in characteristics of plastic items, with the less 

anthropized areas characterized by higher abundances of very small fragments.  Plastics were composed mainly of 

polyethylene (PE, 63.3%) and polypropylene (PP; 24.9%). The polymer composition showed a homogenous 

composition between islands and differences were detected only amongst Columbretes and the other islands. Results 

from this study provide with further evidence into the ubiquity of plastics in the marine environment and highlight that 

remote and protected areas could act as receptor for small and aged floating plastics composed mainly by fragments, 

which might have potentially harmful effects on protected ecosystems. 

Key words: floating plastics, plastic pollution, marine protected area, Balearic Archipelago 

 

Resum: Amb el propòsit d'estudiar la distribució espaial dels plàstics en la superfície del mar en àrees maries 

protegides i no protegides, 65 pesques superficials es van dur a terme utilitzant una xarxa Hydro-bios dotat amb una 

malla de 335 micrones. 19 estacions van ser mostrejades a l'Arxipèlag Balear (Mallorca, AMP Cabrera i Menorca) i a 

Columbretes (NO Mar Mediterrani). Es van observar plàstics a cada punt de mostreig, en concret es van observar 

concentracions similars tant a les àrees protegides com a les fonts de contaminació terrestres no locals, com és el cas 

de Columbretes [0,04 (± 0,03) ítems/m2] i una major concentració en àrees antropitzades, com és el cas de Mallorca 

[0,04 (± 0,07)ítems/m2]. També es van trobar diferències en les característiques dels plàstics, amb una menor 

abundància de fragments petits de plàstics en àrees menys atropitzades. Els plàstics trobats estàn principalment 

compostos per polietilè (PE, 53,3%) i polipropilè (PP; 24,9%). La composició polimèrica mostra una distribució 

homogènea entre les illes i només es van detectar diferències entre Columbretes i la resta d'illes.Els resultats d'aquest 

estudi corroboren la ubiqüitat dels plàstics en el medi marí i evidencia que les àrees marines protegides podríen actuar 

com a receptors de plàstics flotants petits i vells amb efectes potencialment perjudicials en els ecosistemes protegits. 

Paraules clau: plàtics flotants, polució per plàstics, àrees marines protegides, Arxipèlag Balear 
 

INTRODUCTION 

 

Nowadays, plastics are considered one of the major threats to marine environments and associated biodiversity 

(Deudero and Alomar, 2015).One of the international instruments to protect seas and ocean biodiversity is the creation 

of an extensive network of Marine Protected Areas (MPAs) (Coll et al., 2010).  

An increasing number of studies are showing that MPAs are not sheltered from marine plastic pollution despite of 

their protection status, and differences in marine plastic composition, considering shape, polymer, and size range, 

amongst areas subjected to different levels of human pressure, is currently a topic of discussion (Fagiano et al., 2022b). 

This leads to a few open questions whether plastic pollution can have different implications regarding the protection 

status of an area and if different policies can contribute specifically to the mitigation of plastic pollution in MPAs. 

This study investigates plastic pollution in the Balearic Archipelago (Mallorca, Cabrera MPA, and Menorca), and 

the Natural Park of Columbretes Islands (Columbretes), located in the NW Mediterranean Sea, which are subjected to 

different levels of human pressure and are all considered hotspots for biodiversity. The main aim of this research is to 

study, at a local and regional scale, plastic pollution along the surface waters of four islands in the Western 

Mediterranean Sea, subjected to different levels of human pressures and protection. The specific aims of the study are to 

i) evaluate differences in plastic abundance in the study area and ii) to characterize sea surface plastics according to 

shape, size and polymer in marine areas considering different levels of human pressure and protection. 
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MATERIAL AND METHODS 

 

Sampling collection was carried out in August, September and October 2018 around the coastal waters of Mallorca, 

Cabrera MPA and Menorca in the Balearic Islands and in the waters of Columbretes (Valencia). 65 sea surface trawls 

were carried out using a Hydro-Bios manta net (www.hydrobios.de) in 19 locations. This manta trawl net has a frame 

opening with dimensions of 40 × 70 cm and is equipped with a cod length net of 2 m with a mesh size of 335 μm. 

Collected samples were visually sorted by separating plastics from organic material, and the separated plastics were 

counted, weighed and measured, and a subset of the characterized items was further classified according to shape. A 

minimum subset of 10% of total plastics was analyzed by attenuated total reflection Fourier-Transform Infrared 

Spectroscopy (ATR-FTIR) to determine polymer type. Different parametric and non-parametric tests were further 

applied to evaluate differences in plastic abundance and composition (shape, polymer, and size) between Islands. 

 

RESULTS 

 

Spatial distribution of floating marine plastics 

A total of 10,637 plastic items were identified along the whole study area. Plastics were found at each location and 

in all samples. Plastic mean abundance showed a uniform distribution amongst Islands [Mallorca: 0.04 (± 0.07) 

items/m2, Cabrera MPA: 0.04 (± 0.03) items/m2, Menorca: 0.06 (± 0.05) items/m2 and Columbretes: 0.04 (± 0.03) items 

/m2] (figure 1). The highest plastic abundance [14.27 (± 15.00) items/m2] was quantified within a marine litter windrow 

in Columbretes. 

 
Fig 1. Box plot summary of the abundance 

(items/m2) for the floating plastics collected 
by manta trawl according to Islands 

(Mallorca, Cabrera MPA, Menorca and 

Columbretes). Error bars indicates the 
standard deviation.   
 
 

 

 

 

 

Composition of floating marine plastics  

 

Shape 

Fragments were the most abundant plastic´s shape category observed (73.16%), followed by films (12.78%) and 

filaments (5.57%). Columbretes presented the highest number of fragments, reaching a percentage of over 90%, while 

films in this area represented the lowest percentage of identified shapes (3%). Fragments were more abundant in the two 

Islands characterized by low human pressures: Cabrera MPA (81.61%) and Columbretes (93.75%) in comparison to the 

two Islands characterized by higher human pressures: Mallorca (64.90%) and Menorca (75.35%). An opposite pattern 

was detected for films, the highest percentage was detected in Mallorca (20.20%) and the lowest in Columbretes 

(2.08%), while Cabrera MPA (10.34%), and Menorca (8.50%) showed a similar percentage (figure 2). Significant 

differences in shape composition between Islands were observed (permanova, p< 0.01, R2 0.12), these differences were 

found between Columbretes and Mallorca and Columbretes and Menorca (pairwise permanova, p_value < 0.05). 

Whereas no significant differences were detected between Cabrera MPA and Columbretes (pairwise permanova, p> 

0.05). 

 

Polymer 

Plastics were composed mainly of polyethylene (PE), followed by polypropylene (PP; 25%). The third most 

abundant polymer was polycarbonate (PC; 4.6%) followed by polystyrene (PS, 3%) (figure 2).  

Columbretes was characterized by the highest abundance of HDPE (63%), PC (13%) and PS (10%), and the lowest 

abundance of PP (13%) and the absence of LDPE in comparison to polymers observed in the other islands. LDPE was 

also particularly low represented in Cabrera MPA (4%) when compared to Mallorca (20%) and Menorca (19%) (figure 

2). Significative differences were observed between Islands (permanova, p_value < 0.01, R2 0.25), particularly between 

Columbretes and all of the other Islands (pairwise permanova, p_value < 0.05), and between Cabrera MPA and 

Mallorca (pairwise permanova, p_value < 0.05). 

 

 

 

 

http://www.hydrobios.de/
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Size 

Plastics with very smaller sizes, ranging from 2900 µm to 163000 µm, were found in samples collected at 

Columbretes and Cabrera MPA, whereas were not represented in samples collected from Mallorca nor Menorca islands 

(figure 5). Differences were encountered according to the plastic size distribution among the islands (anova, p< 0.001). 

 
FIGURE 2 A) Bar chart representing the relative abundance (in percentage) of plastic items’ shape categories (fragment, film, filament, pellet, 

Styrofoam and granule) collected with the manta trawl in the study area according to Islands (Mallorca, Cabrera MPA, Menorca, and Columbretes). 

B) Bar chart representing the relative abundance (in percentage) of plastic items’ polymer categories collected with the manta trawl in the study area 

according to Islands (Mallorca, Cabrera MPA, Menorca and Columbretes). C) Box plot summary of plastic particles´ size (surface area; log 
transformed) for the plastic particles collected with the manta trawl in the study area according to Islands (Mallorca, Cabrera MPA, Menorca, and 

Columbretes). Error bars indicates the standard deviation and different letters indicate they are significantly different according to Tukey's HSD test. 

D) Kernel density (log transformed) plot showing the distribution of plastic particles´ size (surface area) according to Islands (Mallorca, Cabrera 
MPA, Menorca, and, Columbretes).  

 

DISCUSSION 

 

Similar values abundances of plastics were found in protected areas without local land-based contamination sources, 

such as Columbretes, and in highly anthropized areas, such as the island of Mallorca. It seems that plastic distribution in 

the study area is not influenced by the proximity of the sampled area to the sources of contamination or its protection 

status. Moreover, a marine litter windrow was detected in the MPA of Columbretes (14.27 (± 15.00) items/m2). These 

marine litter windrows could be representing hot-spot areas of interaction between plastics and biota and have been 

recently proposed as a tool to tag areas and periods of severe pollution accumulation (Cózar et al., 2021). 

Differences were found in shape, polymer composition, and size range distribution. Columbretes present the highest 

number of fragments reaching a percentage higher than 90%, the lowest percentage of films representing less than 3%. 

Furthermore, Columbretes is characterized by the presence of very small plastics with sizes ranging from 2900 µm to 

163000 µm. Plastics within the same size range were detected in Cabrera MPA, but not in Mallorca and Menorca. 

Moreover, Cabrera MPA, located only a few kilometers from Mallorca, showed a plastic shape composition 

intermediate between Columbretes and Mallorca with a percentage of fragments of 81.61% and films of 10.30%.  

The lower abundance of plastic films observed in Columbretes combined to a consistent abundance of small plastic 

fragments suggest that plastics detected within these waters could be more aged and be arriving from distant sources 

when compared to plastics detected within islands in the Balearic Sea, which are more exposed or closer to potential 

marine debris sources. 

The polymer composition of plastics collected around Columbretes resulted different from those identified around 

the three sampled islands in the Balearic Sea. Columbretes showed the highest frequency of occurrence of PS. 

Polystyrene is extensively used in the fishing industry to produce containers and packaging materials (Cai et al., 2018) 

and could represent an important contamination source for areas such as Columbretes, where artisanal fishing is 

permitted and where land-based plastic inputs are close to zero. 
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Differences in plastics shape, polymers and size composition, as the ones detected by the present study, could 

possibly have a strong implication for the protection of habitats. A size range of plastic similar to that one of 

zooplankton organisms has been indicated to increase the likelihood of ingestion of plastics by zooplankton feeders, 

increasing the probability for plastics to enter the food web (Fagiano et al., 2022a). Furthermore, plastics, particularly 

hard fragments, could act as mobile rafts offering opportunities for the spread of new species, including pathogens, to 

remote locations and representing a threat to MPAs, where efforts have been designated to protect species and habitats  

(Barnes et al., 2018). 

 

CONCLUSION 

 

Results of this study provide further evidence of the ubiquity of marine plastics in the marine environment and 

highlight the possibility that not only remote and protected areas are not sheltered from plastic pollution, but they could 

be concentrating specific plastic´ size ranges, shape categories and polymers. 

This study aim to contribute and consolidate scientific evidence available for the elaboration and monitoring of 

future management plans focused on the mitigation and prevention of plastic pollution in marine protected areas. 
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Resum: Des de l’any 2012, el grup d’investigació d’espècies marines al·lòctones de l’Institut Espanyol d’Oceanografia 

(IEO) ha anat recopilant la informació d’aquestes espècies a les diferents demarcacions marines espanyoles i, 

específicament, a la Llevantí-Balear on es troben les Illes Balears. S’ha obtingut informació a partir de campanyes de 

mostreig a la mar, seguiments de biodiversitat marina pròpies de l’IEO, revisió de publicacions i de bases de dades de 

plataformes digitals de biodiversitat. El resultat ha sigut la creació d’una base de dades d’entorn a 30.000 registres, a dia  

d’avui. Les espècies al·lòctones introduïdes per l’activitat humana són una pressió sobre el medi ambient que altera la 

composició de la comunitat nativa i produeix canvis en la biodiversitat i en les cadenes tròfiques per competició i 

depredació. A més, algunes d’aquestes espècies poden tenir efectes adversos sobre la salut humana. La llista d’espècies 

detectades a la demarcació Llevantí-Balear fins l’any 2021 és de 163 espècies, de les quals 62 es troben a l’arxipèlag 

Balear. 

Paraules clau: espècies exòtiques, base de dades, pressió antròpica, Illes Balears. 

 

Abstract: Since 2012, the non-indigenous marine species research group of the Spanish Institute of Oceanography 

(IEO) has been collecting information on these species in the different Spanish maritime regions and, specifically, in the 

Catalan-Balearic Basin where the Balearic Islands are located. Information has been obtained from sampling 

campaigns at sea, IEO's own marine biodiversity monitoring, review of publications and databases of digital 

biodiversity platforms. The result has been the creation of a database of around 30,000 records, to date. Non-

indigenous species introduced by human activities are a pressure for the environment that alters the composition of the 

native community and produces changes in biodiversity and food chains through competition and predation. In 

addition, some of these species can have adverse effects on human health. The list of species detected in the Basin until 

2021 is 163 species, of which 62 can be found at the Balearic archipelago. 

Key words: alien species, database, anthropogenic pressure, Balearic Islands. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L'augment constant d'activitats antropogèniques en el medi marí és un dels principals factors que faciliten la 

introducció i dispersió d'espècies al·lòctones, que es consideren una amenaça important per a la biodiversitat global i la 

funció dels ecosistemes. Les pressions antropogèniques i els impactes relacionats s'aborden en polítiques europees com 

la Directiva Marc d'Estratègia Marina (Directiva 2017/845) per aconseguir el bon estat ambiental de les aigües marines 

dels Estats Membres mitjançant l'avaluació dels descriptors qualitatius rellevants. Entre aquests, les espècies al·lòctones 

introduïdes per activitats humanes es consideren al Descriptor 2 per tal d'avaluar nivells que no alterin negativament els 

ecosistemes.  

 

Per tal d'entendre el procés invasor a escala regional i subregional (Tsiamis et al., 2021), des de l’any 2012 l’Institut 

Espanyol d’Oceanografia ha anat recopilant els registres d'espècies al·lòctones i invasores (EAI) a les diferents 

demarcacions marines espanyoles en una base de dades alimentada per literatura científica i grisa. La llista d'EAI de les 

Illes Balears contempla les espècies detectades a l'arxipèlag, sense incloure espècies migradores, algues unicel·lulars ni 

espècies qüestionables que requereixen estudis moleculars per confirmar-ne l'origen exòtic. 

 

L'estatus d'EAI es valora per a les espècies de les que es disposa d'informació segons la distribució nativa (Zenetos 

et al., 2017): a) AL·LÒCTONA, quan es coneix que la zona d'introducció difereix de la nativa; b) CRIPTOGÈNICA, 

quan el seu origen de distribució nativa és incert; i c) CRIPTO-EXPANSIÓ, quan hi ha evidència sobre el estatus 

al·lòcton però amb incertesa del mode d’introducció des de l’àrea de distribució nativa (propagació natural vs. mediada 

pels humans). 
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RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Un inventari actualitzat de les EAI identificades a la demarcació Llevantí-Balear registra 163 espècies fins a l'any 

2021 i, d’aquestes, 62 es troben a l’arxipèlag Balear (Taula I). Al Mar Balear el grup taxonòmic d’espècies al·lòctones 

més representatiu és el de macroalgues (19), seguit dels mol·luscs i ascidies (10). 

 

Espècie Estatus 

Macroalgues  

Acrothamnion preissii (Sonder) E.M.Wollaston, 1968 A 

Antithamnionella boergesenii (Cormaci & G.Furnari) Athanasiadis, 1996* C 

Antithamnionella spirographidis (Schiffner) E.M.Wollaston, 1968 C 

Asparagopsis armata Harvey, 1855 A 

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon, 1845 C 

Batophora occidentalis var. largoensis (J.S.Prince & S.Baker) S.Berger & Kaever ex M.J.Wynne, 1998* A 

Bonnemaisonia hamifera Hariot, 1891 A 

Botryocladia madagascariensis G.Feldmann, 1945 A 

Caulerpa cylindracea Sonder, 1845 A 

Caulerpa taxifolia (M.Vahl) C.Agardh, 1817 A 

Chondria coerulescens (J.Agardh) Sauvageau, 1897 C 

Codium fragile (Suringar) Hariot, 1889 A 

Goniotrichopsis sublittoralis G.M.Smith, 1943 A 

Halimeda incrassata  (J.Ellis) J.V.Lamouroux, 1816 A 

Hypnea spinella (C.Agardh) Kützing, 1847 A 

Lophocladia lallemandii (Montagne) F.Schmitz, 1893 A 

Polysiphonia atlantica Kapraun & J.N.Norris, 1982 C 

Pyropia koreana (M.S.Hwang & I.K.Lee) M.S.Hwang, H.G.Choi Y.S.Oh & I.K.Lee, 2011 C 

Womersleyella setacea (Hollenberg) R.E.Norris, 1992 A 

Ascidies  

Ascidiella scabra (Müller, 1776) C 

Botrylloides leachii (Savigny, 1816) C 

Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) C 

Clavelina lepadiformis (Müller, 1776) C 

Cystodytes philippinensis Herdman, 1886 C 

Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841) C 

Distaplia bermudensis Van Name, 1902 A 

Ecteinascidia turbinata Herdman, 1880 C 

Microcosmus squamiger Michaelsen, 1927 A 

Styela plicata (Lesueur, 1823) C 

Briozous  

Amathia verticillata (delle Chiaje, 1822) C 

Crustacis  

Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) C 

Callinectes sapidus  Rathbun, 1896 A 

Caprella scaura  Templeton, 1835 A 

Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 A 

Paracaprella pusilla Mayer, 1890 A 

Paranthura japonica Richardson, 1909 A 

Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) C-E 

Cnidaris  

Clytia linearis (Thorneley, 1900) A 

Eucheilota paradoxica Mayer, 1900 A 

Oculina patagonica de Angelis, 1908 C 

Pennaria disticha Goldfuss, 1820 C-E 

Ctenòfors  
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Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 A 

Equinoderms  

Protoreaster nodosus (Linnaeus, 1758) A 

Esponges  

Paraleucilla magna Klautau, Monterio & Borojevic, 2004* A 

Foraminífers  

Euthymonacha polita (Chapman, 1900)* C 

Parasorites orbitolitoides Hofker, 1930* A 

Mol·luscs  

Anteaeolidiella lurana (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967)* C 

Aplus assimilis (Reeve, 1846)* C 

Aplysia dactylomela Rang, 1828* C 

Biuve fulvipunctata (Baba, 1938)* A 

Bursatella leachii Blainville, 1817 A 

Haloa japonica (Pilsbry, 1895) A 

Lamprohaminoea ovalis (Pease, 1868)* A 

Pinctada radiata (Leach, 1814) A 

Steromphala albida (Gmelin, 1791) A 

Teredo navalis Linnaeus, 1758 C 

Peixos  

Fistularia commersonii Rüppell, 1838 A 

Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789)* A 

Poliquets  

Branchiomma luctuosum (Grube, 1870) A 

Dispio uncinata Hartman, 1951 C 

Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923) A 

Novafabricia infratorquata (Fitzhugh, 1973) A 
 

TAULA I. Llistat actualitzat d’EAI al Mar Balear. A: Al·lòctona; C: Criptogènica; C-E: Cripto-Expansió. L'asterisc (*) indica espècies registrades a 
partir del 2012 i en negreta les incloses al Catàleg Espanyol d’espècies exòtiques invasores. 

 

 

Les espècies al·lòctones i invasores detectades a les Illes Balears fins a l'any 2021 conformen un 38% de les 

registrades a la demarcació Llevantí-Balear. D'aquesta llista actualitzada, prop del 18% correspon a espècies introduïdes 

des de l'any 2012, dada que corrobora l'augment de l'esforç de mostreig a l’arxipèlag a la darrera dècada. Així mateix, 

un 18% està inclòs al Catàleg Espanyol d’espècies exòtiques invasores (R.D. 630/2013).  

Per altra banda, a l’arxipèlag hi ha espècies que són detectades per l'ampliació del seu rang de distribució natiu i que 

arriben per dispersió natural, afavorides pel canvi climàtic en un procés conegut com a tropicalització o 

meridionalització (Bianchi et al., 2018), com és el cas dels peixos Parablennius pilicornis, Scorpaena maderensis i 

Sparisoma cretense, que estan ampliament establerts a les illes. 

 

AGRAÏMENTS 

 

Aquest estudi forma part del projecte ESMARES2-C3, del programa de “Asesoramiento científico-técnico para la 

protección del medio marino: Evaluación y seguimiento de las Estrategias Marinas, Seguimiento de los espacios 

marinos protegidos de competencia estatal (2018-2021)”, finançat mitjançant un encàrrec de la Dirección General de 

Protección del Mar, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico al IEO. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bianchi, C., Caroli, F., Guidetti, P. i Morri, C. 2018. Seawater warming at the northern reach for southern species: Gulf 

of Genoa, NW Mediterranean. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 98(1): 1-12. 

Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en 

consideración a la hora de elaborar estrategias marinas. 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. BOE-

A-2013-8565. 



 290        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

Tsiamis, K., Palialexis, A., Connor, D., Antoniadis, S., Bartilotti, C., et al. 2021. Marine Strategy Framework Directive 

Descriptor 2, Non-Indigenous Species. Delivering solid recommendations for setting threshold values for non-

indigenous species pressure on European seas. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 

Zenetos, A., Çinar, M.E., Crocetta, F., Golani, D., Rosso, A., et al. 2017. Uncertainties and validation of alien species 

catalogues: The Mediterranean as an example. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 191: 171-187. 



 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          291 

 

Análisis genético como herramienta para conocer la conectividad a pequeña 

escala de la escórpora Scorpaena notata en las Islas Baleares 
 

Genetic analysis as a tool to assess the small-scale connectivity of the scorpionfish Scorpaena 

notata in the Balearic Islands 
 

Adriana TUDURÍ-SUBIABRE1, Noemi PASINI1, Joana Francesca FERRAGUT1, Antònia PICORNELL1 y 

Sergio RAMÍREZ-AMARO1,2nillnil 
 

1 Laboratori de Genètica, Universitat de les Illes Balears, Ctra. de Valldemossa, km 7.5. Palma, Illes Balears. apicornell@uib.es. 
2 Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Centre Oceanogràfic de les Balears, Palma, Illes Balears. 

 

Resumen: Estudiar el medio marino empleando herramientas genéticas ayuda a conocer cómo están entrelazados los 

ecosistemas y su estructura poblacional. El objetivo del presente estudio es estimar la conectividad de la escórpora 

Scorpaena notata a pequeña escala a lo largo de la plataforma continental de las Islas Baleares, empleando herramientas 

genéticas, concretamente mediante la secuenciación de la subunidad I de la Citocromo C Oxidasa (COI). Se colectaron 

un total de 51 muestras de músculo a lo largo del litoral de las Islas Baleares durante las campañas de investigación 

oceanográfica MEDITS y CANAL-2022. Del total de muestras, se observaron 16 haplotipos diferentes, derivados de 19 

sitios polimórficos. Los haplotipos se compartieron entre los sitios de muestreo estudiados. Los índices de 

diferenciación poblacional (FST) no mostraron diferencias significativas entre estos sitios, sugiriendo una sola población 

de esta especie en las Islas Baleares. Esta elevada conectividad puede deberse a que la dispersión larvaria, que es la 

etapa más importante para la dispersión, como se ha observado en otras especies de la familia Scorpaenidae. Dada la 

pequeña escala espacial de este estudio el uso de técnicas con una mayor resolución, como las basadas en secuenciación 

masiva, permitiría un análisis más concluyente de la conectividad de esta especie. 

Palabras clave: código de barras del ADN, COI, diferenciación poblacional, Islas Baleares, Scorpaena notata. 

 

Abstract: The study of the marine environment using genetic tools helps to know how ecosystems are intertwined, and 

their population structure. The objective of this study is to estimate the connectivity of the scorpionfish Scorpaena 

notata on a small scale along the continental shelf of the Balearic Islands, using genetic tools, specifically through the 

sequencing of subunit I of Cytochrome C Oxidase (COI). A total of 51 muscle samples were collected along the coast of 

the Balearic Islands during the oceanographic research campaigns MEDITS and CANAL-2022. Of the total samples, 

16 different haplotypes were observed, derived from 19 polymorphic sites. Haplotypes were shared among the sampling 

sites studied. Population differentiation indices (FST) showed no significant differences between these sites, suggesting a 

single population of this species in the Balearic Islands. This high connectivity may be due to the larval dispersal, 

which is the most important stage for dispersal, as has been observed in other species of the family Scorpaenidae. 

Given the small spatial scale of this study, the use of higher resolution techniques, such as those based on massive 

sequencing, would allow a more conclusive analysis of the connectivity of this species. 

Keywords: Balearic Island, COI, DNA barcode, population differentiation, Scorpaena notata. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Conocer la conectividad en los ecosistemas marinos es clave para comprender el funcionamiento de las poblaciones. 

En este sentido, el grado en que las poblaciones se autoabastecen es un proceso necesario para su regulación y su 

capacidad para adaptarse a un entorno fluctuante o resiliencia (Botsford et al., 2001). Las herramientas moleculares han 

ayudado a conocer los diferentes procesos de conectividad en diferentes especies marinas. En particular, el ADN 

mitocondrial (ADNmt), debido a su elevada tasa de sustitución nucleotídica, herencia matrilineal, ausencia de 

recombinación y mayor disponibilidad, es uno de los marcadores más empleados para obtener información a diferentes 

niveles en especies marinas: estructura poblacional, flujo genético, diversidad genética y patrones históricos 

demográficos. La diversidad genética intra o inter poblacional, ayuda a conocer la capacidad de respuesta que presentan 

las especies y las comunidades biológicas frente a cambios ambientales, ya sean cambios naturales o cambios 

provocados por la influencia humana (Ovenden et al., 2015). Uno de los genes más utilizados para conocer la 

conectividad poblacional de los peces es el fragmento mitocondrial Citocromo C Oxidasa subunidad I (COI), también 

conocido como DNA Barcoding (Suriya et al., 2020) 

 

La especie en este estudio es la escórpora Scorpaena notata que pertenece a la familia Scorpaenidae. Esta especie se 

distribuye desde la Golfo de Vizcaya hasta Senegal, incluyendo todo el Mediterráneo. Presenta un pequeño tamaño 

(máx. 20 cm) y habita frecuentemente en fondos rocosos, aunque también es posible encontrarlo en suelos arenosos y 

praderas marinas a una profundidad a partir de 5 m hasta 700 m (Bergbauer y Humberg, 2002). En las Islas Baleares, 
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esta especie se captura de manera accesoria en los trasmallos y con redes de arrastre y se clasifica dentro la categoría 

comercial de “morralla” (Ordines et al., 2009). 

 

El objetivo del presente estudio es conocer la conectividad de Scorpaena notata a pequeña escala a lo largo de la 

plataforma continental de las Islas Baleares, empleando herramientas genéticas, concretamente mediante la 

secuenciación de COI. Este trabajo se engloba dentro del proyecto MARFISH (PDR2020/69), proyecto coordinado 

entre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Universitat de les Illes Balears (UIB), y cuyo propósito es evaluar 

el efecto de la protección del medio marino en los recursos pesqueros, su calidad nutricional y la productividad de las 

pesquerías, mediante un enfoque multidisciplinar. El área de estudio es el lugar de importancia comunaria (LIC) en el 

área del Canal de Menorca (donde desde 2016 está prohibida la pesca de arrastre en dos Zonas de Protección Pesquera) 

en comparación con diversas áreas de las Islas Baleares. Entre los objetivos específicos destacar el análisis de los 

procesos de movilidad y conectividad entre zonas protegidas y abiertas a la pesca, aspectos esenciales para la 

conservación de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad de las pesquerías. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se han recolectado un total de 51 muestras de músculo de S. notata a lo largo del litoral de las Islas Baleares (Fig. 

1). Estas muestras se obtuvieron de las campañas de investigación oceanográfica MEDITS y la campaña CANAL-2022. 

Las campañas MEDITS tiene tienen como objetivo recopilar información para la evaluación de los ecosistemas y 

recursos demersales en toda la costa europea del Mediterráneo, incluyendo los fondos sedimentarios de la plataforma 

continental y el talud. Por otra parte, la campaña CANAL_04_2022 se realizó en el Canal de Menorca para obtener 

muestras de los recursos pesqueros demersales y para análisis fisiológicos de condición, biología reproductiva y trófica, 

análisis moleculares y marcado de ejemplares para conectividad, y caracterización de bentos con el objetivo de evaluar 

el efecto de las Zonas de Protección Pesquera del Canal de Menorca en los recursos pesqueros. 

 

De cada ejemplar capturado, se tomó una muestra de tejido muscular (aproximadamente 1 cm2), que se conservó en 

etanol 96% y se almacenó a -20ºC hasta su procesamiento en el laboratorio. 

 

 
 

FIGURA 1. Ubicación de las diferentes muestras de Scorpaena notata recogidas a lo largo del Mar Mediterráneo, distribuidas en 5 zonas en el 

presente estudio (Menorca, indicado en verde; Canal de Menorca, en amarillo; Mallorca sud, en lila; Mallorca norte, en morado e Ibiza, en azul).  
 

El ADN total del tejido muscular se extrajo de cada muestra utilizando el kit de extracción DNeasy (Qiagen, Hilden, 

Alemania). Posteriormente, un fragmento de 555 bp del gen mitocondrial COI fue amplificado utilizando los cebadores 

FFd2 y FRd1, seleccionados de los cócteles de cebadores descritos por Ivanova et al. (2007). La secuencia de FF2d es 

TTCTCCACCAACCACAARGAYATYGG y de FRd1 CACCTCAGGGTGTCCGAARAAYCARAA. Los productos 

de PCR fueron visualizados en un gel de agarosa y purificados utilizando el kit MicroCLEAN (Microzone, UK). El 

proceso de secuenciación Sanger se realizó en la empresa MACROGEN. 

 

Las secuencias COI obtenidas fueron editadas y alineadas usando el programa BioEdit 

(https://thalljiscience.github.io/). Los índices de diversidad molecular fueron estimados mediante el programa DnaSP 

v.5.10.01 (http://www.ub.edu/dnasp/), y los correspondientes valores de diferenciación (FST) entre zonas de muestreo 

Mallorca 

Ibiza 

Menorca 
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mediante el programa Arlequin v3.5.1.2 (http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35/). La red de haplotipos siguiendo el 

algoritmo median joining se realizó usando el programa Network 4.6.1.1 (www.fuxus-technology.com). 

 

RESULTADOS 

 

En la Tabla I se resumen los parámetros de diversidad estimados en las distintas zonas de muestreo. Se han 

observado en global 16 haplotipos diferentes, derivados de 19 sitios polimórficos. Como se puede observar en la Tabla 

I, el área con mayor diversidad es el Sur de Mallorca (Hd= 0,933 +/- 0,122) y Menorca, con sólo 3 haplotipos, la menos 

variable (Hd= 0,511 +/- 0,164) 
 

La diferenciación genética entre pares de poblaciones se detalla en la Tabla II. Como se puede observar, ninguna de 

las comparaciones resultó significativa.  

En la Figura 2 se puede observar la red de haplotipos hallados en este estudio, en la que destaca un haplotipo central 

(H1) que engloba a 26 de los individuos muestreados, procedentes de las 5 áreas de estudio. De él derivan en forma de 

estrella los demás haplotipos. La mayoría de ellos se han observado en 1 sólo individuo o 2, a excepción del haplotipo 7 

y el haplotipo 2, con 6 y 4 individuos, respectivamente. 

 

 
Figura 2. Red de haplotipos para el gen COI construido con el programa Network usando el algoritmo median-joining. El tamaño de los círculos es 

proporcional a la frecuencia del haplotipo en la población (Menorca, indicado en verde; Canal de Menorca, en amarillo; Mallorca sud, en lila; 
Mallorca norte, en morado e Ibiza, en azul). 

 

Áreas N S Nh (%) Hd +/- SD k π 

Menorca 10 2 3 (30,0%) 0,511 +/- 0,164 0,556 0,001 

Canal de Menorca 15 8 9 (60,0%) 0,800 +/- 0,108 1,181 0,002 

Mallorca Sur 6 6 5 (83,3%) 0,933 +/- 0,122 2,000 0,004 

Mallorca Norte 10 10 6 (60,0%) 0,844 +/- 0,103 2,156 0,004 

Ibiza 10 3 4 (40,0%) 0,644 +/- 0,152 0,756 0,001 

Total 51 19 16 (31,4%) 0,727 +/- 0,120 1,234 0,002 
 

TABLA I. Índices de diversidad genética del fragmento de mtDNA estudiado en las 5 áreas de muestreo. Número de individuos (N), el número de 
sitios polimórficos (S), el número de haplotipos (Nh), la diversidad haplotípica (Hd) +/- desviación estándar (SD), el número promedio de diversidad 

(k) y la diversidad nucleotídica (π). 
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Áreas Ibiza Menorca Mallorca Norte Mallorca Sur 
Canal de 

Menorca 

Ibiza --- 0,991 0,595 0,568 0,991 

Menorca 0,000 --- 0,991 0,622 0,991 

Mallorca Norte 0,003 0,000 --- 0,973 0,144 

Mallorca Sur 0,000 0,000 0,000 --- 0,459 

Canal de Menorca 0,000 0,000 0,013 0,005 --- 

 
TABLA II. Matriz de valores FST en la parte inferior de la diagonal y en la parte superior el p-valor. Los colores más oscuros indican mayor 

diferenciación de acuerdo al valor de significancia. 

 

DISCUSIÓN 

 

Se conoce que la mayoría de las especies dentro de la familia Scorpaenidae tienen larvas pelágicas. En S. notata no 

se conoce el periodo larvario, sin embargo, en otras como S. maderensis y S. guttata el periodo larvario promedio se 

estima de 29 y 30 días, respectivamente (Carr y Reed, 1993, Macpherson y Raventos 2006). Para la mayoría de las 

especies marinas la fase larvaria es la etapa más importante de dispersión en todo su ciclo de vida. La dispersión de sus 

larvas está condicionada con la dinámica oceanográfica principalmente por las corrientes marinas que son capaces de 

transportar partículas a larga distancia en periodos cortos de tiempo. Este proceso de dispersión puede causar la poca 

diferenciación genética entre las áreas de estudio en el presente estudio. Sin embargo, dada la pequeña escala espacial 

del este estudio es prescindible usar las nuevas técnicas, como ddRAD-seq basadas en la secuenciación masiva, lo cual 

podría aportar diferentes conclusiones. 
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Resum: L’objectiu d’aquest estudi és construir un marc de monitoratge per avaluar els canvis a les comunitats 

bentòniques de coves utilitzant una tècnica fotogramètrica nova i no invasiva anomenada structure-from-motion (SfM). 

Aquest mètode fa servir imatges superposades per a construir models digitals 3D a partir de filmacions. Per provar 

aquesta metodologia, vam realitzar prospeccions al juny de 2019 i al novembre de 2021, mitjançant busseig amb 

escafandre autònoma a la cova Cagaires (Illa de l'Aire, Menorca). Com a resultat, trobàrem una pèrdua de 12 colònies 

de briozous erectes i 5 esponges globoses. També vàrem observar el nou assentament de 10 colònies i un augment de 

mida de 35 colònies del briozou estructurant Schizoretepora serratimargo (Hincks, 1886), amb una taxa de creixement 

promig de 3,17 (± 0,30 SE) cm d'alçada, 6,86 (± 0,42 SE) i 5,84 (± 0,42 SE) cm de diàmetre major i menor 

respectivament, i 77,22 (± 9,65 SE) cm2 d’àrea total. Els nostres resultats indiquen que aquesta metodologia permet un 

seguiment precís i eficient de les comunitats bentòniques de coves submarines amb una elevada complexitat estructural, 

dotant-nos de les eines per desenvolupar mesures de gestió adaptades a la dinàmica poblacional necessàries per a la 

seva conservació.  

Paraules clau: Models digitals 3D, coves marines, structure-from-motion, monitoratge, impacte del busseig. 

 

Abstract: In the present study we aim to build a monitoring framework to assess changes in cave community 

assemblages using a novel, non-invasive technique called structure-from-motion (SfM) photogrammetry. This method 

relies on images acquired by video sequences to build fine-scale 3D digital models. To test this methodology, we 

conducted surveys in June 2019 and November 2021, by diving at Cagaires' Cave (Illa de l'Aire, Menorca Island). As a 

result, we found a loss of 12 bryozoan colonies with erect skeletons and 5 individual globose sponges. We also observed 

the settlement of 10 new colonies and the increase in the size of 35 colonies of the bryozoan Schizoretepora 

serratimargo (Hincks, 1886), with  a recorded average growth rate of 3.17 (± 0.30 SE) cm in height, 6.86 (± 0.42 SE), 

5.84 (± 0.42 SE) cm of maximum and minimum diameter, respectively, and 77.22 (± 9.65 SE) cm2 of total area. Our 

results indicate that this methodology allows precise and efficient monitoring of structurally complex marine caves' 

benthic communities, providing us with the tools to develop management measures adapted to their population 

dynamics, necessary for their conservation.  

Key words: 3D digital models, marine caves, structure-from-motion, monitoring, diving impact. 

  

 

INTRODUCCIÓ  

 

Les coves marines submergides i semisubmergides són un hàbitat d'importància comunitària, recollit a l'Annex I de 

la Directiva Hàbitats, la conservació del qual requereix la designació de Zones Especials de Conservació (ZEC) 

(Hábitat 8330, Directiva 92/43/CEE). Aquest hàbitat es caracteritza per la dominància animal (Uriz et al., 1993) i 

presenta algunes de les comunitats més diverses i fràgils de la Mediterrània (Gerovasileiou i Voultsiadou, 2012). No 

obstant, existeix un desconeixement d'aquests hàbitats degut a les dificultats per a crear mapes bentònics detallats i 

caracteritzar la biodiversitat, l'estructura i la dinàmica de les espècies, així com els impactes als que són sotmeses. A 

causa de la seva singularitat, les coves són un lloc d'especial atractiu per als bussejadors recreatius (Rodrigues et al., 

2016), essent aquest un important factor de pertorbació (Lloret et al., 2006), a conseqüència de l'alt nombre de visites 

que reben algunes de les coves més populars. Els impactes que els bussejadors poden causar a les comunitats de coves 

són: i) disminució de les estructures tridimensionals a causa del trencament d'organismes per contacte dels bussejadors 

amb les superfícies de la cova (Di Franco et al., 2009), ii) augment de la mortalitat d'organismes sèssils en quedar 

atrapats en les bombolles d'aire exhalades i acumulades al sostre (Lloret et al., 2006), iii) obturació d'organismes o 

interferència amb les seves funcions biològiques a causa de la resuspensió de sediment (Milazzo et al., 2002; Di Franco 

et al., 2010), i iv) pertorbació en el comportament de la fauna mòbil per la presencia humana seva presència (Barker et 

al., 2011).  

about:blank
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Aquest estudi pretén construir un marc de seguiment per caracteritzar l'estructura i la dinàmica temporal de les coves 

marines utilitzant fotogrametria SfM. La tècnica SfM és un mètode fotogramètric automatitzat d'alta resolució i de baix 

cost que permet crear models digitals 3D a partir de punts idèntics identificats en imatges 2D superposades (Fonstad et 

al., 2013). Mitjançant aquesta tècnica, obtenim una reconstrucció 3D del transsecte basat en un núvol de punts d'alta 

densitat que serà utilitzat per analitzar els canvis temporals a les comunitats de coves. Aquest treball forma part d'un 

estudi més ampli que s’està duent a terme en el marc del projecte LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, 

innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español”, l’objectiu del qual es identificar els 

efectes de l'activitat de busseig a les coves marines del LIC ESZZ16002-Canal de Menorca.  

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

L'estudi es va dur a terme a la cova de Cagaires, una cova submarina situada a l'Illa de l'Aire (Menorca, Illes 

Balears, Espanya) molt freqüentada per bussejadors recreatius, amb més de 900 visites estimades anualment (Fig. 1A). 

Mitjançant busseig amb escafandre autònoma vàrem instal·lar un transsecte longitudinal permanent de 8 metres de 

llargària a una de les parets de la cova (Fig. 1B), delimitat únicament per cargols de poliamida que sobresurten menys 

de 3 cm i amb diàmetre de 8 mm, fixats amb massilla polivalent resistent a l'aigua. La instal·lació d'un transsecte 

permanent serveix per a crear una xarxa de referència definida per diversos punts fàcilment identificables, és a dir, 

punts de control terrestre (GCP), per tal de reconèixer de manera inequívoca l'àrea d'estudi en mostrejos successius. 

 

 
 

FIGURA 1. Localització (A) i vista lateral (B) de la cova de Cagaires. La ubicació del transsecte es mostra en vermell a B. 

 
Posteriorment, es van realitzar dos mostrejos del transsecte, un al juny de 2019 i un altre al novembre de 2021. A 

cada mostreig es van dur a terme tres filmacions del transsecte en pla zenital, a una velocitat constant d'aproximadament 

3 m/min, assegurant una superposició horitzontal consistent i major al 70% entre filmacions. Abans de gravar, es va 

col·locar un cordill guia a través dels cargols de poliamida, per establir una referència visual de l’àrea de filmació i  

escales tridimensionals a cada banda del transsecte per l’escalat posterior. Per al càlcul de l’error relatiu de les 

reconstruccions 3D, entès com la diferència entre la mesura real i la mesura en el model, es va col·locar una escala 

tridimensional addicional al mig del transsecte de l’any 2021, mentre que al 2019 es varen utilitzar marques de mida 

conegudes realitzades al cordill guia. Les filmacions es van fer amb una càmera compacta Sony Cyber-shot DSC-

RX100 VI amb caixa estanca d'alumini (Isotta) i quatre focus de vídeo submarí (POWERPRO 50W) en format Full HD 

a 50 fps (XAVC S HD/50p 50M) i qualitat extrafina. Abans d'iniciar la filmació, es va fer una correcció del balanç de 

blancs amb l'ajuda d'una placa de poliestirè de color blanc. Una vegada obtingudes les filmacions, van ser processades 

per generar els models tridimensionals amb el programa Pix4DMapper i comparades a través de l'algoritme M3C2 

(Multiscale Model to Model Cloud Comparison) implementat al programa CloudCompare (Lague et al., 2013). 

Addicionalment, es van mesurar a cada model 3D, el diàmetre màxim, mínim, l'alçada, la longitud i la superfície 

màxima dels individus del briozou estructurant Schizoretepora serratimargo (Hincks, 1886) per determinar el seu 

desenvolupament. 

 
RESULTATS 

 

Es va avaluar l’evolució dels organismes al transsecte al cap de 28 mesos, on es van calcular les distàncies 

orientades entre els dos models 3D, mitjançant l'algoritme M3C2. Els resultats d'aquesta comparació obtinguts 

projectant les distàncies calculades sobre el model de 2019 es mostren a la figura 2. Vam trobar una pèrdua de 12 

colònies de briozous erectes amb esquelets fràgils i 5 esponges individuals amb morfotips globosos. També vàrem 

observar el nou assentament de 10 colònies i l'augment de mida de 35 colònies del briozou S. serratimargo amb una 

taxa de creixement promig de 3,17 (± 0,30 SE) cm d'alçada, 6,86 (± 0,42 SE) i 5,84 (± 0,42 SE) cm de diàmetre major i 

menor respectivament, i 77,22 (± 9,65 SE) cm2 d’àrea total. L’error relatiu de les reconstruccions, calculat a partir de la 
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comparació de tres mesures conegudes a cada transsecte, va oscil·lar entre -0,52 i 0,30 (promig -0,11± 0,24 SE) cm a la 

reconstrucció de 2019, i entre 0,00 i 0,66 (promig 0,23 ± 0,21 SE) cm a la reconstrucció de 2021.  

 

 
 

FIGURA 2. (A) Núvol de punts 3D de juny de 2019 i novembre de 2021 i mapa de la diferència d'alçada estimada entre els dos núvols de punts 

(valors entre ± 15 cm), utilitzant la comparació de model a escala de núvols (M3C2) (els colors vermells indiquen creixement i els colors blaus 

indiquen pèrdues); (B) Detall de diferents seccions dels núvols de punts 3D de 2019 i 2021. 

 

CONCLUSIONS 

 

Els nostres resultats indiquen que aquesta metodologia produeix una reconstrucció detallada en 3D de la superfície 

de la cova marina que ens permet visualitzar i identificar fàcilment els canvis en els organismes bentònics al llarg del 

temps i fer mesures amb una precisió a escala de subcentímetre. Atès a l’efecte que podria ocasionar el busseig a la 

cova de Cagaires, s’ha observat una pèrdua de grans colònies estructurals, tot i que cal tenir en compte que durant 

l’estiu de 2020 i 2021 la freqüència de busseig va ser mínima degut a la COVID-19. El creixement que es produeix és 

apreciable en gran mesura en colònies ja presents i també amb l’elevada quantitat de nous reclutes, fent pensar que la 

dinàmica de creixement poblacional de les comunitats cavernícoles podria ser molt més elevada del que es creia. En 

general, aquesta metodologia resulta poc eficient per la determinació de les espècies mitjançant identificació visual, i 

esdevé necessari complementar-la amb la recollida de mostres in situ. Així doncs, aquesta tècnica possibilita dur a 

terme un seguiment eficient de les comunitats bentòniques de les coves submarines per a conèixer millor la seva 

dinàmica i, per tant, desenvolupar les mesures de gestió pertinents per a la seva conservació. Futurs estudis són 

necessaris per a determinar la precisió i l’exactitud de les mesures a l’hora d’obtenir valors automàtics de canvi en 

l'estructura de la mida i la biomassa.  
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Resum: Les coves submergides i semi submergides conformen un hàbitat vulnerable recollit a l'Annex I de la Directiva 

Hàbitats 92/43/CEE (hàbitat 8330) i altament desconeguda la seva presència en el medi marí. Algunes de les coves 

submarines que es coneixen són d’un gran atractiu pels bussejadors recreatius, degut a la seva bellesa i singularitat. 

D’altre banda l’activitat de busseig causa diversos impactes a les comunitats de coves, directament relacionat amb la 

seva freqüència. En aquest context, s’ha dut a terme un estudi mitjançant enquestes als operadors de busseig de 

Mallorca i Menorca, amb especial atenció a aquells que operen a l’àmbit del LIC-ESZZ16002-Canal de Menorca, amb 

l’objectiu de 1- generar un mapa de la seva presència en la seva màxima extensió, 2- analitzar l’activitat del busseig en 

coves i 3- quantificar la seva importància, així com la percepció de l’impacte generat. Amb les dades recollides s’ha 

generat el primer mapa amb la ubicació i freqüència de busseig a Mallorca i Menorca. Amb aquest estudi s’han donat 

les primeres passes per a determinar consensuadament mesures de gestió i conservació, posant de manifest la 

participació ciutadana com a eina per a l’anàlisi i cartografiat de l’impacte del busseig recreatiu a l’hàbitat comunitari 

8330. 

Paraules clau: coves submergides i semi submergides, busseig recreatiu, hàbitat 8330, participació ciutadana. 

 

Abstract: Submerged and semi-submerged caves are vulnerable habitats included in Annex I of the Habitats Directive 

habitat (8330), and their presence is highly unknown in the Mediterranean. Some of the well-known underwater caves 

are very attractive locations to recreational divers, due to their beauty and uniqueness. On the other hand, diving 

activities cause several impacts on cave communities, directly related to its frequency. In this context, a study has been 

carried out through surveys of diving operators in Mallorca and Menorca, with special attention to those who operate 

in the scope of the LIC ESZZ16002- Canal de Menorca, with the aim of 1) generate a map of its presence in its 

maximum extent, 2) analyse the activity of diving in caves, and 3) quantify its importance, as well as the perception of 

the impact generated. With the data collected, the first map of caves locations and frequentation by divers in Mallorca 

and Menorca has been generated. This study has helped to take the first steps to consensually determine management 

and conservation measures, highlighting citizen participation as a tool for the analysis and mapping of the impact of 

recreational diving on Community habitat 8330. 

Key words: submerged and semi-submerged caves, recreational diving, habitat 8330, citizen participation 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El projecte LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio 

marino español” té per objectiu aconseguir una xarxa d’espais marins gestionada de forma eficaç, participada, i amb la 

investigació com a eines bàsiques per a la presa de decisions. Una de les escomeses del projecte es determinar els 

efectes del busseig recreatiu a l’hàbitat 8330 (coves submergides i semi submergides) al LIC ESZZ16002- Canal de 

Menorca per tal d’establir mesures de regulació del busseig a les coves de la Xarxa Natura 2000 (XN2000) que en 

minimitzin el seu efecte.  
L’activitat de busseig recreatiu s’ha vist incrementada a nivell mundial les últimes dècades (PADI statistics, 2021) i 

les illes Balears no en són una excepció amb aproximadament 800.000 bussejadors a l’any (RSTC-Europe, 2020). I, tot 

i les iniciatives per a minimitzar l’impacte de l’activitat al medi marí, és una font important d’impacte pels fons marins 

(Giglio et al., 2020), especialment en aquells hàbitats atractius per al busseig com les coves. Les coves marines 

submergides i semi submergides són un hàbitat d'importància comunitària, recollit a l'Annex I de la Directiva Hàbitats, 

la conservació del qual requereix la designació de Zones Especials de Conservació (ZEC). Es caracteritzen per una 

dominància animal (Uriz et al., 1993), per presentar comunitats fràgils (Gerovasileiou i Voultsiadou, 2012) i per una 

singularitat paisatgística que les fa atractives pel busseig recreatiu (Rodrigues et al., 2016) i alhora vulnerables a la 

degradació per l’elevada afluència de visitant en algunes d’elles (Lloret et al., 2006).  

Mitjançant participació ciutadana aquest treball revisa i analitza els resultats dels qüestionaris realitzats als 

operadors de busseig que duen a terme la seva activitat a les illes de Mallorca i Menorca. L'objectiu va ser estimar la 

dimensió de la indústria del busseig recreatiu i determinar la importància que té el busseig en coves. A més, es va 
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georreferenciar la presencia de gran part de les coves marines presents a Mallorca i Menorca i demanar informació 

sobre les seves característiques i el nombre de visites per part dels operadors, per poder així generar un mapa precís de 

coves marines i de les seves pressions humanes associades. Finalment, es va recopilar informació sobre les percepcions 

i actituds dels operadors de busseig relatives a l'impacte de l'activitat a les coves marines i futures mesures de protecció.  

 

METODOLOGIA 

 

Obtenció de dades i disseny del qüestionari 

El present estudi es va realitzar l’estiu de l’any 2019 mitjançant un qüestionari de preguntes directes, amb resposta 

múltiple i d’opinió amb una durada aproximada d’una hora, dirigides a operadors de busseig, de les illes de Mallorca i 

Menorca, amb especial atenció als operadors que realitzen la seva activitat al LIC ESZZ16002- Canal de Menorca i 

concretament a les coves d’aquesta àrea XN2000. Per cartografiar les coves s’ha realitzat una recerca bibliogràfica per a 

la ubicació de coves submergides i semi submergides que no son objecte d’activitats recreatives indicades pels 

operadors enquestats. Els qüestionaris es dirigiren a propietaris i/o responsables en actiu dels operadors de busseig. 

Cada enquesta tenia un total de 37 preguntes dividides en 5 seccions diferenciades, amb la finalitat de recopilar 

informació sobre 1- la indústria, 2- la localització i característiques de les coves, 3- la importància del busseig en coves 

així com els 4- coneixements generals sobre la seva protecció i  5- les possibles mesures de conservació. Cada centre de 

busseig s’ha considerat com un sol operador de busseig independentment del nombre d’ubicacions des on operin, tot i 

que les preguntes relatives a la percepció s’han tractat com a resposta única per tal d’evitar duplicitats. 

 

Freqüència de busseig a l’hàbitat 8330 

S’han enfocat dues seccions de l’enquesta a l’objectiu de localitzar les coves marines de Mallorca i Menorca, i 

concretament les que es troben situades al LIC ESZZ16002, les seves característiques i el volum de bussejadors que hi 

accedeixen, així com definir les característiques que fan que les coves puguin ser susceptibles de ser seleccionades com 

a punt de busseig, la importància del busseig a coves i la seva repercussió econòmica per als operadors enquestats. 

 

Participació ciutadana i percepció sobre l’impacte del busseig en coves 

Per tal de determinar el grau de coneixement tant de l’hàbitat 8330 com dels seus valors i alhora la predisposició de 

participar en activitats i formacions per a la protecció de les coves marines s’han dedicat dues seccions consecutives de 

l’enquesta que tenen com a objectiu transversal fomentar la participació de cara a una futura regulació consensuada i 

efectiva per tal de minimitzar els impactes del busseig a les comunitats de coves marines de la Xarxa Natura 2000. 

 

RESULTATS  

 

Descripció general dels operadors de busseig a Mallorca i Menorca 

En el moment de realitzar les enquestes, estiu de l’any 2019, es van localitzar un total de 49 centres de busseig 

actius a les illes de Mallorca i Menorca, dels quals 39 accediren a realitzar les enquestes de manera presencial (79,5%), i 

d’aquestes el 34,6% (17 centres de busseig) realitzen les seves activitats, total o parcialment, dins els límits del LIC del 

canal de Menorca. En general es tracta de petites i mitjanes empreses (5,2 ± 0,4SE treballadors/centre de busseig), amb 

una antiguitat mitjana de 20 anys i que treballen majoritàriament des d’una sola localització (el 88,5%) i amb una 

mitjana d’embarcació per centre de busseig de 1,2 (± 0,1 SE) i una eslora mitjana de 8,2 m (±0,24 SE). Pel que fa a la 

estacionalitat, els centres de busseig es troben actius de mitjana 7,1 mesos (±0,26 SE), essent juliol i agost els mesos 

amb major activitat, malgrat que l’activitat anual va des del mes d’abril a l’octubre. Aquesta activitat habitualment es 

veu reforçada amb un altre negoci per la marcada estacionalitat de l’activitat de busseig recreatiu, ja sigui o no del 

mateix gremi. 

 

Freqüència de busseig i localització de coves  

L’activitat de busseig en coves representa el 17,2% (± 2,4 SE) de les sortides totals de busseig anuals, tot i que 

alguns centres afirmen que realitzen la meitat de les immersions en coves, aquest fet pren rellevància degut a 

l’existència de personal contractat específic, tot i que no exclusiu, per a la realització d’aquesta activitat. Cal destacar 

que els grups en coves són menys nombrosos que en immersions ens altres hàbitats, amb una ratio de bussejador per 

guia més reduïda per poder cobrir les necessitats dels usuaris i per tractar-se d’un busseig més tècnic. Per altra banda, 

alhora d’escollir un indret per a realitzar una immersió, si bé la presència de coves i túnels presenta interès per a la 

majoria de centres de busseig (91,4%), el factor més important són les condicions ambientals (100%) del moment i en 

segon lloc l’experiència de busseig dels clients (91,4%). 

Amb les dades recollides s’ha generat un mapa (FIGURA 2) on es localitzen totes les coves on es duen a terme 

activitats de busseig, a més de totes aquelles coves que s’han detectat mitjançant recerca bibliogràfica. S’han identificat 

164 coves marines, 56 de les quals es troben en l’àmbit del LIC ESZZ16002, essent Menorca l’illa amb major densitat 

de coves (0,16 coves/Km de costa). També s’ha pogut quantificar la freqüència amb la que es busseja a cada una 

d’aquestes coves. S’ha estimat, a partir de les dades recollides de les immersions mensuals a coves, que es duen a terme 
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unes 41.692 immersions anuals en l’hàbitat 8330. En termes de freqüència de bussejadors cal destacar que el 7,9% del 

total de coves presentaren freqüències promig de visites molt altes (> 900 bussejadors/any), 5 d’elles dins els límits del 

LIC Canal de Menorca. La freqüència de busseig a una cova respon principalment, a la proximitat de les coves al centre 

de busseig (57,1%), i a la seva accessibilitat, facilitat i amplitud (48,6%), entre d’altres factors com ara la bellesa de la 

cova. 

 
FIGURA 2.Mapa de coves submergides i semi submergides (hàbitat 8330) de les Illes de Mallorca i Menorca elaborat a partir de les dades extretes 

de les enquestes a operadors de busseig i recerca bibliogràfica. 
 

Participació ciutadana i percepció sobre l’impacte del busseig en coves 

Més de la meitat dels operadors enquestats indicaren que desconeixien la protecció de l’hàbitat 8330, tot i el 

desconeixement el 62,9% considera que les causes de protecció es deuen a la seva biodiversitat, seguit de la seva 

geologia (20%) o per evitar que pateixin degradació (11,4%). Per altra banda, les causes que consideren com a 

principals impactes son la ruptura d’organismes per contacte (82,9%), seguit de l’acumulació de bombolles d’aire al 

sostre (34,3%). Per a minimitzar els impactes detectats es valora com a l’acció més positiva la realització d’un 

ecobreifing previ a les immersions (reunió informativa de les condicions amb les què es farà la immersió), aspecte que 

asseguren fer tots els centres, seguit de l’acompanyament de guies professionals i de reduir els grups durant les 

immersions. De fet, entre les mesures proposades pels enquestats per a evitar els possibles impactes causats pel busseig 

a coves cal destacar l’ecobriefing específic de coves (51,4%), la revisió de les condicions dels bussejadors com la 

flotabilitat (48,6%), l’experiència mínima (45,7%) i la formació específica de busseig a coves (42,9%) (FIGURA 3). 

 

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

 

El present estudi ha generat per primera vegada una mapa de coves i freqüències de busseig a les illes de Mallorca i 

Menorca, amb especial atenció al LIC ESZZ16002- Canal de Menorca, aportant dades per a poder avaluar la 

conservació de l’hàbitat comunitari 8330 (coves submergides i semi submergides) ja que l’activitat de busseig es 

presenta com el principal factor antròpic d’afectació directa a aquest hàbitat. 

Amb l’anàlisi dut a terme s’aporten dades clau per a generar un protocol per a regular l’activitat de busseig a coves 

de la Xarxa Natura 2000 marina, que compta amb una primera acceptació del sector dels operadors de busseig, resultat 

dels primers contactes fets on s’han explicat els objectius del projecte i la importància de l’hàbitat 8330. La majoria dels 

enquestats manifestaren estar disposats a participar en seminaris sobre els efectes del busseig a coves i les possibles 

mesures de minimització. A més, la presa de dades a partir d‘enquestes ha demostrat ser una eina útil que aporta 

informació valuosa, així com la regulació participativa i consensuada amb la implicació dels actors en la conservació 
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duent a terme pràctiques com els ecobriefings. De manera que per aquest tipus d’hàbitat altament desconegut, la 

participació ciutadana esdevé una eina molt útil alhora de localitzar i implementar mesures per la reducció dels impactes 

en hàbitats marins i com a conseqüència una millora de gestió. La informació obtinguda servirà com a base per a la 

presa de decisions a l'hora de generar un protocol per regular el busseig a les coves de la XN2000 marina i un manual 

de bones pràctiques per a un busseig sostenible a la XN2000 marina, ambdós objectius del projecte LIFE IP 

INTEMARES. 

 

 
FIGURA 3. Mesures de minimització de l’impacte del busseig a coves proposades pels enquestats. 
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Resum: La Directiva d’Estratègies Marines exigeix desenvolupar una sèrie d’indicadors per a dur a terme programes de 

seguiment, com ara, en el cas de les comunitats de l’infralitoral rocós, en relació a l’avaluació i seguiment de l’estatus 

de les espècies protegides. Aquest treball aporta una visió general i preliminar de la distribución de les espècies 

protegides de l’infralitoral rocós a les Illes Balears. Les dades s’han obtingut a partir de censos visuals amb escafandre 

autònom durant l’estiu del 2022. Als hàbitats mostrejats s’han trobat les espècies protegides Paracentrotus lividus, 

Cladocora caespitosa, Lithophaga lithophaga, Ophidiaster ophidianus, Pinna rudis i Luria lurida, la distribució 

espacial de les quals varia a escala local i no en el marc geogràfic. L’anàlisi de la densitat de macroinvertebrats 

catalogats no presenta diferències significatives entre localitats del litoral balear declarades com espais naturals 

protegits o sense figures de protecció. La majoria dels espais marins protegits a Balears són reserves marines d’interés 

pesquer centrades en la gestió de la pesca artesanal, i no tant en la conservació d’hàbitats i biodiversitat. 

Paraules clau: Estratègia marina, censos visuals, distribució, espècies protegides, macroinvertebrats 

 

Abstract: The Marine Strategy framework directive (MS) requires a series of indicators to be developed and monitoring 

programs to be carried out. For example, in the case of the infralittoral rocky communities, evaluation and monitoring 

of the status of protected species are required by the MS. This study is a preliminary overview of the distribution of the 

protected species in the infralittoral rocky shores of the Balearic Islands and is developed using data of an 

oceanographic survey carried out during summer 2022. During this survey underwater visual census were carried out 

by SCUBA divers to evaluate the density of benthic invertebrates in several sites of the five Balearic Islands. 

Preliminary results from this work indicate that Paracentrotus lividus, Cladocora caespitosa, Lithophaga lithophaga, 

Ophidiaster ophidianus, Pinna rudis and Luria lurida are the protected species found in the considered domain so far. 

Additionally, the distribution of these species varies more at site scale rather than at Island scale. Finally, the densities 

of protected macroinvertebrate species inside and outside of protected areas did not vary significantly, possibly due to 

the fact that most of the Marine Protected Areas (MPAs) in the Balearic Islands are Marine Reserves of fisheries 

interest, and they focus on fishery management rather than habitat and biodiversity conservation. 

Key words: Marine Strategy, Visual census, distribution, protected species, macroinvertebrates 

 

INTRODUCTION 

The Marine strategy framework directive (2008/56/EC) is an extensive program developed by the European Union 

in order to achieve the good environmental status (GES) of the marine domain. To achieve GES, a series of indicators 

must be developed in order to asses effectively the current environmental status. For example, some of the required 

indicators that are being developed are diversity, geographic range and common species composition, among others. In 

addition, to comply with the Marine Strategy directive, evaluation and monitoring of protected species is needed, so that 

proper management decisions can be developed. Protected species are species that require special management 

measures, due to their ecological importance, conservation status and/or commercial value. In this regard, a series of 

lists of protected species have been created during international, (Berna convention - ETS No. 104 and Barcelona 

convention - BOE-A-1999-24061), national (MITECO - BOE-A-2021-15244) and regional conventions (Catàleg 

d'Espècies Amenaçades de les Illes Balears BOIB 131, 26/10/2017). Once the target species have been identified, their 

status and distribution patterns have to be evaluated for an effective management. Usually, the Marine Protected Areas 

(MPAs) are created in areas that need management. Depending on the objective of the management the MPAs are 

divided in Marine Reserves (for fishery management) and Protected natural parks (with the aim of conservation of 

natural areas). The present work is a preliminary overview on the distribution of protected species of the Balearic 

Islands integrated in the checklist of the documents listed above. These were sampled during an oceanographic survey 

carried out the summer of 2022 with the aim of characterizing of the infralittoral rocky communities. Therefore, the 

objective of this study is to provide an overview of the most common protected species that can be found in this habitat 

and how they vary between the islands. 
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METHODOLOGY 

The data used were obtained from an oceanographic survey carried out on board of the R/V Francisco de Paula 

Navarro which navigated around the five Balearic Islands (Figure 1). Along these islands 27 sites in total were chosen, 

considering the presence of rocky substrate in the infralittoral (5 - 18m) zone substrate. These sites (distributed between 

each island) were chosen according to suitability for sampling the rocky benthic communities and in relation to the fact 

that the site is located inside or outside an MPA. 

 
Figure 1 Map of the study area with the diving sites. The different colours refer to the average number of protected species observed at each site. The 

blue polygons refer to the Marine Protected Areas (MPAs) 

 

 

At each site underwater visual census was performed by SCUBA divers who evaluated the abundance of benthic 

invertebrates in four transects 50 m long. Along each transect a 0.5x0.5 m frame was placed at every 2 m (25 frames 

frames per transect), all the invertebrates found inside frames were counted (¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.).  
The data used in this study consist of an extract of all the protected invertebrates found during this survey. The 

hypothesis of a significant difference in the distribution of protected species was tested with a PERMANOVA 

(Anderson 2014) using a Bray-Curtis similarity matrix obtained from square root transformed data. The factors 

considered were Protection (2 levels – Protected, Not protected) as fixed, the factor Island (5 levels - Ibiza, Formentera, 

Mallorca, Menorca, Cabrera) and the sites as replicates for each island. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

From the lists of protected species considered there are 78 species 

(among algae, invertebrates and teleosts) that are protected in the 

Balearic Islands and live in the infralittoral area. Among all the protected 

species 52 taxa are invertebrates. Six of the listed species were found in 

the Balearic Islands, these were Paracentrotus lividus, Lithophaga 

lithophaga, Cladocora caespitosa, Ophidiaster ophidianus, Pinna rudis 

and Luria lurida. Paracentrotus lividus appear to dominate the densities 

of the protected species found, while P. rudis and L. lurida occur 

occasionally (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). A possible explanation for the low proportion of 
Figure 2. Visual census of the benthic invertebrates 

using a 0.5x0.5 m frame.  
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protected species can be partly because the transects are made in the upper part of the infralittoral, while some of the 52 

protected species are found from depths starting from 25-30 m to greater ones (for example Corallium rubrum, 

Paramuricea clavata or Homarus gammarus, among others). However, 36 protected species should inhabit in the depth 

surveyed, therefore the reasons for the lack of these species could be that their habitat conditions in the shallower depths 

are no longer appropriate, be it for human direct influence (habitat destruction, harvesting), indirect influence (rising sea 

temperatures) or due to natural dynamics. 

To test whether the density of these species varies 

significantly between protected and not protected areas the 

PERMANOVA was performed using a crossed design. With 

the Protection factor as fixed and the Island factor as fixed 

returned that the factor Protection is not significant (p = 0.188) 

while the difference between islands was significant in this 

design (p = <0.001). Possibly, the lack of significant 

difference in densities of protected species between protected 

and not protected areas can be due to the fact that most MPAs 

in the Balearic Island (except for Cabrera) are Marine 

Reserves that aim at managing fishing activities rather than 

habitat conservation. Therefore, the management measures 

applied may not have effect on the benthic invertebrate 

communities. In this regard, Cabrera was the Island with the highest density of protected species (2.96 ind m2), while 

Ibiza had the lowest (1.36 individuals per m2). The hypothesis of significant difference in the densities of protected 

species between islands (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), the PERMANOVA was 

performed using a nested design with the Island as fixed factor and the site as random factor and nested in the factor 

island. This test shows that the factors island (p = 0.023) and site (p = < 0.001) are significant.  

The implication for this is that the density patterns of the species found are quite spatially variable, both at island 

scale and at site scale. However, these are preliminary results which still do not have enough statistical strength since 

more variables should be included in the analysis in order to be robust enough to enable a more complete description of 

the data. 

 
 Table 1:Average density (individuals per m2) of the protected species for each site and island. Sites in bold indicate marine protected areas. 

 

 

Island Site P. lividus L. lithophaga C. caespitosa O. ophidianus P. rudis L. lurida 

Menorca 

Fornells 0.68 0 5.40 0 0 0 

Illa Bledes 0 0 0.04 0 0 0 

Illa de l'Aire 0.76 0 0.04 0.08 0 0 

Punta Nati 1.99 0.12 0.04 0 0 0 

Punta s'Esperó 0.28 0 0 0.04 0 0.04 

Mallorca 

Cala Castell 3.09 0.05 0 0 0 0 

Cala Figuera 1.05 1.52 0.20 0.08 0 0 

Cala 

Rafeubetx 1.28 0 0.04 0.08 0 0 

Cala Ratjada 5.52 2.08 0.04 0 0 0 

Cap de Regana 0.32 0.08 0.04 0 0 0 

Cap Llebeig 0.44 3.44 0.84 0.20 0 0 

Cap Pinar 0.13 0 0.04 0 0.04 0 

Es Ratjoli 2.44 0.64 0 0 0 0 

Punta del Vent 0.32 0 0 0 0 0 

Racó del Xot 0.92 0.58 0.08 0 0 0 

Sa Illeta 3.61 0.17 0.08 0 0 0 

Son Servera 1.72 1.08 0.12 0 0 0 

Ibiza 

Cala Albarca 0.52 0.36 0.44 0.28 0 0 

Cap Martinet 0.32 0 0.80 0 0 0 

Sa Conillera 0.12 2.00 0.12 0 0 0 

Santa Eularia 0.48 0 0.48 0 0 0.04 

Ses Formigues 0.56 0.16 0.04 0.08 0 0 

Formentera 

Cap de Barbaria 2.68 0 1.40 0.04 0 0 

Illa Espardell 1.44 0.04 1.68 0.04 0 0 

Punta des Far 0.29 0 0 0.04 0 0 

Punta Sa 

Gavina 0.41 0 0.24 0 0 0 

Cabrera Ses Rates 0.64 2.04 0 0.28 0 0 

Figure 3. Overall densities of protected species found in the visual 

census (mean ± SE). Error bar for P. lividus reaches 38.84 ind m2. 
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Finally, when looking at how the number of specie vary 

between protection levels and islands, the number of 

protected species observed inside and outside of protected 

areas do not appear to vary significantly (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.), probably for 

the same reason described above. When looking at the 

variation in the number of protected species between sites, a 

maximum of four protected species are found in the same 

transect in Cala Figuera and Cap Llebeig (Mallorca), Ses 

Formigues and Cala Albarca (Ibiza) and Illa Espardell 

(Formentera) while the site with lowest species richness on 

average is Bledes (Menorca) and Punta del Vent (Mallorca). 

However, when looking at the bar plot (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.), we 

observed that the number of species varies considerably between the sites, while on average it doesn’t appear to vary 

much between the islands. Overall, the results from this study suggest a low number of protected species present in the 

Balearic Island, and that the densities of this species do not vary significantly between protected and not protected 

areas. A change in the objective of the existing MPAs towards habitat conservation/restoration possibly could improve 

the species richness and densities of these protected species as well as the overall condition of the marine environment.  
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Resum: El coral vermell (Corallium rubrum) s'enfronta a un declivi generalitzat de les seves poblacions a causa de la 

seva històrica explotació intensiva i a l'efecte del canvi climàtic. A Espanya, les Illes Balears són un dels darrers llocs 

on es pot trobar aquesta espècie doncs s’ha estat explotant des de relativament poc temps, però no hi ha cap informació 

sobre el seu estat ecològic. Amb l'objectiu de determinar per primera vegada l'estat general de les poblacions i la 

influència de la protecció que li confereixen les reserves de Balears, es van mostrejar diversos paràmetres poblacionals 

en Corallium rubrum en 6 localitats de l'arxipèlag situades tant en zones protegides com explotades. Totes les localitats 

estaven dominades per colònies amb mides petites, de manera que cap de les localitats superava un 10% de colònies per 

sobre de la talla mínima d'extracció (7 mm diàmetre basal). Les diferències entre reserves i zones explotades van ser 

mínimes, degut en part a esdeveniments d'extracció il·legal en el Parc Nacional de Cabrera. Les dades indiquen que la 

protecció de les reserves i la gestió pesquera ha estat insuficients com ha passat a la resta de la Mediterrània i que cal 

una avaluació continua de l'estat d'aquesta espècie per prendre les mesures adequades per protegir aquesta espècie  a les 

Balears. 

 

Paraules clau: Corallium rubrum, Coral vermell, Conservació, Espècies longeves, Estratègies marines 

Abstract: Red coral (Corallium rubrum) is facing a widespread decline due to its historical intensive exploitation and 

the effect of climate change. Balearic Islands are one of the last locations in Spain where this species can be found 

since it has been exploited recently, but there is no information on its ecological status. With the aim of determining for 

the first time the general state of the populations and the influence of the proteccion from marine reserves, several 

demographic parameters were sampled in Corallium rubrum in 6 localities along the archipelago, located in both 

protected and exploited areas. All localities were dominated by small size colonies, and none of the localities exceeded 

10% of colonies above the minimum extraction size (7 mm basal diameter). The differences between marine reserves 

and exploited areas were minimal, due in part to illegal extraction events in the Cabrera National Park. Our results 

indicate that the protection from marine protected areas and fisheries management has been insufficient and it is 

needed that a continuous assessment of the status of this species to implement effective conservation measures 

Key words: Corallium rubrum, Red coral, Conservation, Long-lived species, Marine strategies 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

Las comunidades del coralígeno mediterráneo son áreas óptimas para el desarrollo de una gran biodiversidad debido 

a la complejidad estructural que aportan al ecosistema (Ballesteros 2006). El coral rojo (Corallium rubrum) es la 

especie que da nombre a este hábitat y forma parte del grupo de especies estructurales que dan forma y funcionalidad 

por su carácter bioconstructor (Ballesteros 2006).  

El coral rojo, históricamente, ha sido objeto de explotación pesquera desde milenios debido al gran interés de su 

esqueleto calcáreo para su uso ornamental (Tsounis et al., 2007). En las últimas décadas, el desarrollo de nuevas 

tecnologías de extracción (SCUBA, ROVs, Sonar) ha provocado que las poblaciones de Corallium rubrum se hayan 

visto tan mermadas que ha sido catalogada como especie en peligro de extinción según la IUCN (Garrabou et al., 2017). 

Su recuperación se ve muy limitada debido a la baja conectividad entre poblaciones y su lento crecimiento, lo que ha 

ocasionado que la mayoría de poblaciones mediterráneas estén dominadas por colonias de pequeño tamaño (Constantini 

et al., 2010, Bavrestello et al., 2014).  

Las poblaciones en buen estado de conservación se encuentran en estratos profundos o en reservas marinas donde 

las medidas de gestión incrementan las opciones de supervivencia de la especie (Malló et al., 2019). A pesar de ello, la 

creación de reservas no puede proteger a los corales de eventos de mortalidad masiva provocadas por olas de calor 

profundas, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, a eventos de extracción ilegal dentro de estas áreas de 

protección (Malló et al., 2019; Linares et al., 2012). 
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Situación en España y Baleares 

En el litoral español, la ausencia de estudios sobre las poblaciones de coral rojo se ha traducido en una serie de 

medidas de protección insuficientes para asegurar el buen estado de ecológico de la especie. Las Islas Baleares son uno 

de los lugares en España donde se extrae coral rojo, sin embargo, no existen datos claros sobre la situación general de 

las poblaciones de coral rojo que puedan respaldar la gestión de esta especie. Por ello, este estudio tiene como objetivo 

evaluar por primera vez las poblaciones de Corallium rubrum en las Islas Baleares y comprobar la efectividad de las 

zonas de reserva sobre la protección de la especie. 

 

METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 

El área de estudio se compuso por 6 áreas costeras del archipiélago balear pertenecientes a la campaña 

INFRAROCK_0716 (Fig. 1A). Las localidades de Ansiola, Imperial y Fornells pertenecen a áreas protegidas mientras 

que Castell, Vent y Aubarca pertenecen a áreas tradicionalmente explotadas.  

 
 

FIGURA 1: A)Mapa del área de estudio. Los puntos rojos son los puntos de muestreo de la campaña INFRAROCK 2016 donde se muestreó coral 

rojo, los puntos negros indican zonas de muestreo sin presencia de coral rojo . B) Gráfico de la talla media en función de los 3 rangos de 

profundidad muestreados. 
Muestreo 

En todas las estaciones los muestreos se realizaron hasta al menos 40 metros de profundidad, rango mínimo para 

poder encontrar la presencia de coral rojo en Baleares. Para cada localidad, se muestreó en la primera facie en la que se 

encontrase coral rojo. Estas se dividían en 6 estaciones a igual profundidad y se realizaban 3 réplicas en cada una de 

ellas. Cada réplica consistía en una fotografía tomada en un área de 400 cm2 delimitada por un cuadrado de PVC. 

Posteriormente a partir de cada fotografía mediante el software ImageJ, se procedía a estimar las variables: Diámetro 

basal (mm), Altura (mm), Nº de colonias, Biomasa y Grado de ramificación. 

 

Análisis estadístico 

Para analizar la influencia del factor reserva, las diferencias de las localidades por separado y la influencia de la 

profundidad sobre las tallas se realizó un ANOVA en cada caso. En el primero se tomó Tratamiento, de dos niveles, 

como factor fijo y  Sitio, de 3 niveles como factor aleatorio anidado. En el segundo caso Localidad se tomó como factor 

fijo de 6 niveles y Sitio como factor aleatorio anidado de 6 niveles. Por último, la profundidad se consideró como un 

factor fijocon 3 niveles: somero, medio y profundo. Para comprobar las tendencias de las poblaciones se realizaron 2 

ACP con las variables medidas, tanto para los sitios por separado como ordenados en reserva y control. 

 

RESULTADOS 

 

Todas las localidades estaban dominadas por colonias de pequeño tamaño sin llegar tan si quiera a un 10% de 

colonias superiores a 7mm (Talla mínima legal de extracción) (Tabla I). Castell e Imperial, las estaciones más 

profundas, mostraron los valores máximos en cuanto a diámetro basal, diferenciándose significativamente del resto de 

estaciones (F5,96= 10,83, p-valor<0,01). La localidad de Vent, la más somera, presentó los valores mínimos para el 

mismo parámetro, diferenciándose de Castell significativamente. Respecto a la altura de las colonias, Castell también 

presentó unos valores significativamente superiores (F5,96= 9,531, p-valor<0,01)  que los demás puntos de muestreo. En 

lo referido a biomasa, Castell, Imperial y Vent se diferenciaron significativamente de Aubarca (F5,96= 6,181, p-

valor<0,01), que presentaba los valores máximos para este parámetro. En cuanto al número de colonias (F5,96= 35,185, 

p-valor<0,01), en Aubarca se observaban unos valores significativamente superiores al resto de localidades. Castell e 

Imperial, por el contrario, se diferenciaron estadísticamente del resto de estaciones por presentar los valores mínimos. 

Las tendencias descritas se corroboran al observar el ACP (Fig. 2A). Las tallas (diámetro basal) de las poblaciones en 
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estratos más profundos se diferenciaron significativamente de aquellas en estratos más someros (F2, 105 =11,53, p-

valor<0,01)  (Fig. 1B). 

 

Influencia de las reservas marinas 

No se observaron diferencias entre tratamientos para la distribución de tallas (Fig.3). Las únicas diferencias 

significativas se obtuvieron en los parámetros “Altura” y “Ramificación”. No obstante, estas diferencias se atribuyen a 

la influencia de los valores que presenta la localidad de Castell y no tanto al efecto de las reservas. Al realizar el ACP se 

observa como ambos tratamientos se superponen, mostrando tendencias muy similares (Figura 5).  

 

DISCUSIÓN 

 

Evaluar el estado de conservación de las poblaciones de coral rojo en las Baleares es ciertamente complejo. En las 

poblaciones muestreadas en el rango de profundidad (35-65 metros) podemos afirmar que la especie no se encuentra en 

un buen estado, ya que la estructura demográfica indica un sesgo claro de una proporción de tallas inferior a la talla de 

explotación, de un 90%. Se conoce que el coral rojo presenta un rango de distribución muy amplio y el rango de 

explotación puede ser de hasta 120 metros, de modo que es posible que poblaciones profundas se encuentren en mejor 

estado. De todos modos, es significativo que de un total de 19 localidades muestreadas tan solo en 6 se encontrase coral, 

por lo que denota que su presencia en zonas someras es bastante reducida. Respecto a la protección que ofrecen las 

reserva marinas hay que destacar que en el Parque Nacional de Cabrera, que cuenta con una serie de medidas de gestión 

y protección entre las que se encuentra la prohibición total de la extracción de Corallium rubrum., la especie no se ha 

visto favorecida.  Estas medidas llevan activas desde hace más de 30 años, por lo que lo esperable sería encontrar 

numerosas colonias de grandes dimensiones (Linares et al., 2012; Malló et al., 2019). En cambio, la mayoría de 

colonias localizadas en esta área de protección presentaban unas dimensiones y unas densidades características de zonas 

explotadas. En este estudio se han encontrado evidencias de extracciones furtivas en las placas basales de las colonias 

de coral rojo situadas en Imperial. Esto puede llegar a suponer una pérdida del 70% de la biomasa de la población en 

algunos casos y explica estos valores tan bajos como los observados en este estudio (Garrabou et al., 2017).  

 

Poblaciones explotadas en Mallorca 

La zona del norte de Mallorca concretamente el puerto de Pollença y Alcúdia, han albergado durante años la 

presencia de embarcaciones artesanales dedicadas a la pesca de coral rojo. En esta zona encontramos las localidades de 

Castell y Vent que son caladeros con condiciones ambientales similares y que han sido explotados hasta 2020 y 2018 

respectivamente. Sus colonias presentan las características típicas de poblaciones explotadas durante décadas; están 

dominadas por colonias de pequeño tamaño y una biomasa  muy baja (Montero-Serra et al., 2019). Sin embargo, 

presentan algunas diferencias debido a la distinta profundidad a la que se encuentran. Castell al encontrarse en estratos 

inferiores, más difíciles de explotar, cuenta con colonias de mayor tamaño, pero poco numerosas (Constantini et al., 

2010). Por el contrario, Vent presenta un mayor número de colonias pero con dimensiones muy pequeñas ya que se trata 

de un caladero muy somero y fácilmente explotable (Tsounis et al., 2007; Bavestrello et al., 2014). 

En Ibiza encontramos la localidad de Aubarca, que se trata de un caladero en el que hay evidencias de extracciones 

masivas desde 1960 (Soriano y Massó 2011). A pesar de contar con las características propias de una población 

sobreexplotada cuenta con una gran abundancia que puede haber asegurado la supervivencia de la especie en este punto.  

 

CONCLUSIONES 

 

Este ha sido el primer estudio demográfico del coral rojo en el archipiélago Balear con la finalidad de evaluar el 

estado de sus poblaciones, que presentan un elevado grado de sobreexplotación. Las diferencias entre localidades se 

dieron por las particularidades geográficas de cada una. Las medidas de protección y de gestión pesquera han sido 

insuficientes para conservar en buen estado ecológico y los beneficios socio-ecológicos del coral rojo en las Islas 

Baleares. Por tanto, es necesario realizar una evaluación periódica de estas poblaciones para obtener más información 

sobre su estado ecológico.   
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FIGURA 2: A) ACP para las localidades por separado, se observan diferentes grupos con distintas tendencias. Las variables más influyentes son la 

Biomasa y la Profundidad. B) ACP de las zonas control y reserva, los grupos se superponen sin observarse tendencias. 

 

 
FIGURA 3: Comparativa de la frecuencia de tallas en las zonas de reserva y las zonas contro (in protección). La proporción de colonias superiores 

a los 7mm de diámetro es muy escasa. 
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TABLA I: Características estudiadas de las poblaciones de Corallium rubrum muestreadas. N= Tamaño de muestra, Ramificación=nº de veces que 

se ramifica una colonia. Las filas con letras coincidentes no se diferencian significativamente para su tratamiento correspondiente (p-valor<0,01). 
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Biology, fecundity, age and diet of large-scaled gurnard Lepidotrigla cavillone 

(Lacèpede, 1801) from the Balearic Sea (Western Mediterranean).  
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Abstract: The biology of the large-scaled gurnard Lepidotrigla cavillone (Teleostei: Triglidae) was studied for the first 

time in the Balearic Islands. Samples were obtained from scientific surveys as well as from the commercial bottom 

trawl fleet during one year. Length at first maturity was estimated by fitting a logistic curve and growth parameters 

were calculated by fitting the von Bertalanffy growth function (VBGF), based on otolith readings. Sampled individuals 

ranged from 1 to 4 years, reaching sexual maturity during the first year (8.9 and 8.5 cm for males and females, 

respectively). The seasonal variability of Le Cren’s condition index (Kn) and the hepatosomatic (HIS) and 

digestivosomatic (DSI) indices were determined for both sexes. The monthly variability of the gonadosomatic index 

(GSI) and its relationship with Kn, HSI and DSI suggests that the species has a mixed income-capital breeder strategy 

and a long spawning season (April–August). Batch fecundity was estimated using the gravimetric method, with annual 

realized fecundity being from 16000 to 47000 oocytes per female. Diet was studied by stomach content analysis 

showing it is based mainly on crustaceans. The distribution of abundance was modelled based on survey data using 

generalized additive models, showing the highest abundances in the north of the Menorca Channel and west off 

Mallorca Island.  

Keywords: Triglidae, reproductive biology, spawning, condition, feeding habits 

 

Resum: S’ha estudiat per primera vegada la biologia del capet Lepidotrigla cavillone (Teleostei: Triglidae) a les Illes 

Balears. Les mostres s’han obtingut de campanyes oceanogràfiques, així com de la flota comercial d'arrossegament de 

fons durant un any. Es va estimar la talla de primera maduresa ajustant una corba logística i els paràmetres de 

creixement es van calcular ajustant la funció de creixement de von Bertalanffy (VBGF), a partir de lectures d'otòlits. 

Els individus mostrejats van oscil·lar entre 1 i 4 anys, assolint la maduresa sexual durant el primer any (8,9 i 8,5 cm 

per a mascles i femelles, respectivament). Es va determinar la variabilitat estacional de l’índex de condició de Le Cren 

(Kn) i dels índexs hepatosomàtic (HIS) i digestivosomàtic (DSI) per a ambdós sexes. La variabilitat mensual de l'índex 

gonadosomàtic (GSI) i la seva relació amb Kn, HSI i DSI suggereix que l'espècie té una estratègia de reproducció 

mixta “capital-income” i una temporada de posta prolongada (abril-agost). Es va estimar la fecunditat parcial 

mitjançant el mètode gravimètric, així com la fecunditat anual resultant de 16.000 a 47.000 oòcits per femella. La dieta 

es va estudiar mitjançant l'anàlisi del contingut estomacal confirmant que s’alimenta principalment de crustacis. La 

distribució de l'abundància es va modelar a partir de dades de campanyes oceanogràfiques utilitzant models additius 

generalitzats, mostrant les abundàncies més altes al nord del canal de Menorca i a l'oest de l'illa de Mallorca. 

Paraules clau: Triglidae, biologia reproductiva, període de posta, condició, hàbits alimentaris 

 

 

INTRODUCTION 

 

The large-scaled gurnard Lepidotrigla cavillone (Lacepède, 1801) is a demersal species belonging to the Triglidae 

family. In the Mediterranean Sea, this family is represented by 8 species of gurnards (Chelidonichthys cuculus, 

Chelidonichthys lucerna, Chelidonichthys obscurus, Eutrigla gurnardus, Lepidotrigla cavillone, Lepidotrigla 

dieuzeidei, Trigla lyra and Chelidonichthys lastoviza). The large-scaled gurnard is distributed in the Eastern Atlantic 

from the coast of Portugal to Mauritania including the Mediterranean Sea (Fischer et al. 1987), where it is one of the 

most common gurnard species inhabiting muddy and sandy bottoms of the continental shelf and upper slope (Colloca et 

al., 1997). The species feeds basically on crustaceans, being mysids, decapods, and amphipods the most important 

groups (Caragitsou and Papaconstantinou, 1990; Terrats et al., 2000). It is an important commercial species in the 

Mediterranean (Colloca et al., 1997), but it has a very low commercial value in the Balearic Islands where it is 

frequently sold together in a mixed fish category known as “morralla” (Ordines et al. 2006). 
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MATERIAL AND METHODS 

 

Biological sampling: A total of 833 individuals of Lepidotrigla cavillone were collected monthly around the 

Balearic Islands from May 2021 to May 2022. Individuals were obtained from the MEDITS and CIRCA-LEBA 

surveys, carried out annually in spring-summer and autumn, respectively, and the catches of the bottom trawl fleet 

operating in Mallorca from Cala Ratjada, Santanyí and Palma (Fig. 3). Individuals were measured (TL; total length to 

the lower mm) and weighed, including total (TW), eviscerated (EW), gonad (GW), stomach (SW), and liver (LW) 

weights (±0.01 g). Sex and maturity were macroscopically determined, and female gonads were stored in buffered 

formalin for fecundity analysis. When the specimen presented small and transparent gonads, sex could not be 

distinguished macroscopically, so it was considered indeterminate. We selected four maturity stages for females: (I) 

immature, with small gonads, often clear and blood vessels indistinct; (II) developing, with pinkish and larger gonads, 

blood vessels becoming visible; (III) spawning capable, with large gonads, prominent blood vessels and visible 

hydrated oocytes; (IV) regenerating, with small gonads, blood vessels reduced but present. For males, only active (I), 

with small testes, often clear and threadlike; and inactive (II), with larger and firm testes stages were identified. The 

otoliths of 357 individuals were removed cleaned and stored dry in envelopes for age determination by means of 

counting of annual rings under a microscope. 

Biological indexes and parameters. The following parameters were calculated: i) sex ratio (female:male); ii) 

length-weight relationships for all individuals and by sex, established by fitting a power regression, EW = a*TLb, 

where a is the intercept and b is the allometric constant; iii) length at first maturity (L50; length at which 50% of the 

individuals are mature) was calculated for females, males and both sexes together from the logistic curve PL= 

e(a+b*L)/(1+e(a+b*L)), where PL is the proportion of mature individuals for a given size class L; iv) growth parameters from 

the Von Bertalanffy growth function, Lt = L∞*(1 – e (–k(t – t0)) where LT is the total length at age t, L∞ is the asymptotic 

length (introduced in the model as Lmax/0.95), k is the instantaneous growth coefficient, and t0 is the hypothetical age at 

which length is equal to zero, was fitted to the observed length-at-age data by using nonlinear regression procedures in 

the INBIO R package. Four morphometric indices were also calculated: i) gonadosomatic index (GSI= GW/EW·100;), 

ii) digestivosomatic index (DSI= SW/EW·100), iii) hepatosomatic index (HIS=LW/EW·100), and iv) the relative 

condition index (Kn; Le Cren, (1951), as observed weight divided by the expected weight at length, estimated from a 

length-weight relationship) for males and females separately.  

Fecundity: Batch fecundity (BF) was estimated by the gravimetric method from a total of 25 females (those with 

hydrated ovaries and without early-stage POFs). Samples of approximately 0.25-0.5 g were taken from the ovary 

avoiding the ovarian wall ensuring a representative sample of oocytes (100-150 eggs). The oocytes were separated with 

a 600 µm sieve to count only the hydrated oocytes. Annual realized fecundity (RF) was estimated from BF and from 

the number of batches (NB= 61 days/spawning frequency, assuming a single female actively spawns during two months 

per year; the spawning frequency ((Sf= 1/SF), was calculated from the spawning fraction (SF), which is the % of 

females spawning).  

Diet: The feeding habits were studied from stomach content analysis of a total of 636 individuals caught during the 

MEDITS surveys from 2007 to 2017. Whenever possible, 10 individuals from each haul were separated and their total 

length, sex and maturity were noted. Fresh stomach contents were identified on-board to the lowest possible taxonomic 

level and then all prey items were counted and their volume measured with a calibrated device. The following indices 

based on prey composition were calculated: frequency of occurrence in stomachs containing food (%F), percentage 

represented by each prey taxa in numbers (%N) and volume (%V) relative to the whole prey items, and the Index of 

Relative Importance (IRI=%F(%N+%V) which integrates all the previous information and was standardized following 

%IRI=(IRI/∑IRI)×100 

Habitat modelling: The MEDITS survey is carried out to assess the state of demersal fishing resources along the 

continental shelf and the slope of the Mediterranean Coast. The hauls were conducted during daylight and their duration 

were 30 minutes on the shelf and 60 on the slope at a standard fishing velocity of 3 knots. During the fishing operations, 

the horizontal and vertical openings of the net were measured with an acoustic system and GPS tracking was carried out 

to know the trawled distance. The abundance and biomass of catches were standardized with the trawled surface in each 

haul, obtained through the horizontal opening in the net and the trawled distance. We used the standardized abundance 

at each MEDITS station from 2006 to 2021 to model the distribution of the species with generalized additive model 

(GAM), using depth, location, and year as explanatory variables. Once the model was fitted, we used it to predict the 

abundance of the species in the whole study area, using a 1 km x 1 km cells grid. Then a map representing the mean 

annual predicted abundance was created. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Females represented up to 53.18 % of the studied population whereas males and indeterminate specimens 

represented 43.10 % and 3.72 %, respectively. The sex-ratio, 1:0.81, was similar to that reported in previous studies, 

e.g. 1:0.78 in Aegean Sea (Uçkun, 2005) or 1:0.93 in the Thyrrenian Sea (Colloca et al., 1997). However, the seasonal 

evolution of the sex-ratio shows that the higher proportion of females may be restricted to spring and autumn while in 
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winter and summer the proportion of sexes is not significantly different, indicating that some males may arrive to the 

areas where females inhabit during the spawning season (see below). 

The growth in weight (EW) was allometrically negative for the entire population (b= 2.71), males (b= 2.75) and 

females (b= 2.68). The length at first maturity of the females was established at 8.5 cm while for the males was at 8.8 

cm, similarly to values observed in the Adriatic Sea (8.9 cm for females; Dobroslavic et al., 2015), but lower than those 

estimated in the Aegean for both females and males (10.5 cm; Ilkyaz et al., 2010).  The VBGF parameters were L∞= 

15.79 and k = 0.35 and 0.28 and t0 = -0.62 and -1.20 for males and females, respectively.  The age of the individuals 

ranged from 1 to 4 years for both sexes, with most of the population in the age classes of 2 and 3 years (53% and 35%, 

for males and 49% and 38%, for females, respectively). These results are similar to those observed in the rest of studied 

areas of the Mediterranean such as the Thyrrenian Sea (Colloca et al. 1994), and Aegean Sea (Uçkun 2005; Ilkyaz et al. 

2010). Although, in this last work it was reported individuals up to 6 years. The triglids are characterized by a higher 

growth rate during the first years of life (Colloca et al., 1997), according to our results, the species acquires their 

maturity before the first two years of life. 

The mean GSI were above 4 from April to August (Fig.1), suggesting an extended spawning season (SS) during 

spring-summer with two significant peaks, the first one in April and the second in July. Our results were similar in 

beginning and duration of spawning season to 

that observed in the Tyrrhenian Sea (SS from 

April to September; Colloca et al., 1997), while 

in the Adriatic Sea it was earlier and longer (SS 

from February to September, Dobroslavic et 

al., 2015) and, in the Aegean, earlier and 

shorter (SS from February to May; Ilkyaz et al., 

2010). These differences were probably due to 

environmental or population structure 

differences. 

Before and during the spawning season, 

DSI and HSI increased, decreasing after it; on 

the contrary, Kn decreased before spawning, 

but increase progressively thereafter (Fig.2). 

According to these results, and considering that 

females feed throughout the year, reproductive 

investment should be mainly done at the 

expense of muscle (body reserves). The HSI dynamics is similar 

to DSI, indicating that food intake supports lipids reserve of liver 

despite vitellogenin synthesis. On the contrary, muscle reserves 

(mainly proteins) dedicated to gonadal development are not 

replenished by food intake, as shown by the Kn dynamics, at 

least in the first peak of spawning.  Overall, this suggests a 

mixed capital-income bioenergetics strategy  

No significant seasonal differences were found in BF 

throughout the year, but significant seasonal differences were 

found in oocyte size, being the oocytes released in July and 

August larger than those spawned in April. These results 

suggested that the egg quality and contribution of the females 

spawning in summer could be higher than those spawning in 

spring. In fact, the oocyte diameter significantly increased with 

condition (Kn) that showed their maximum value in summer, i.e. 

summer-spawning females would have better condition and 

release larger eggs than spring-spawning ones. The annual 

realized fecundity ranged between 16,000 to 47,000 eggs per 

female.  

Fig. 2 Seasonal variation  (mean±standard error) of the 

hepatosomatic index (HSI), digestivosomatic index (DSI), 
and Le Cren condition factor (Kn). 

Fig.1 Monthly variation of the Gonadosomatic index (GSI, mean±standard error). 

The number of sampled females per month is shown between brackets.  
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274 from the 636 stomachs analyzed were full 

of food. A total of 39 different prey items 

representing 5 phylums (Annelida, Crustacea, 

Mollusca, Pisces and Cnidaria) were identified. 

Crustaceans were by far the most important prey 

phylum (%N= 95.13; %V= 96.54; %F= 98.90). 

This observation is in accordance with several 

studies that have studied the feeding habits of L. 

cavillone in the Mediterranean (Terrats et al., 

2000). At species/genus level, Lophogaster typicus 

(37.24%) and Philocheras spp (10.14%) were the 

most important identified prey in terms of volume. 

The small-sized peracarids crustaceans represented 

50% of the diet in terms of numerical importance 

(Mysidacea: 29.24%N, Gammaridae: 18.45%N and 

Lophogastridae 12.71%N), while decapods 

crustaceans were less abundant (N=12.70%). 
Distribution model indicated that L. cavillone 

abundance is concentrated between 90 and 200 m 

depth around the Balearic Islands, mainly in the 

Southwest and Northwest of Mallorca (Fig. 3). The ecosystem-based fisheries management (EBFM) requires including 

into resources assessment other components of the ecosystem than target species. In this sense, the results presented 

here contribute to improve the biological knowledge of an important bycatch species of the bottom trawl fleet operating 

in the continental shelf of the Balearic Islands. 
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Resum: Amb l’objectiu de recopilar informació sobre la pesca recreativa marítima practicada a les Illes Balears, la 

Direcció General de Pesca i Medi Marí (DGPMM) va crear a l’any 2018 l’aplicació mòbil el Diari de Pesca Recreativa 

(DPR). Entre els anys 2018 i 2021, 873 pescadors recreatius d’embarcació s’han donat d’alta en el DPR i s’han 

recopilat 1130 declaracions. L’anàlisi de la informació comunicada ha aportat informació sobre l’esforç i el rendiment 

de la pesca recreativa d’embarcació, així com sobre la composició específica i la vulnerabilitat de les seves captures. 

Finalment i malgrat que encara quedi molta feina per endavant en la nostra opinió els resultats recopilats fins ara 

demostren l'eficàcia del DPR com a mètode de recopilació de dades sobre la pesca recreativa. 

Paraules clau: pesca recreativa, recopilació de dades, aplicacions mòbils.  

 

Abstract: In 2018, with the aim of collecting information on recreational maritime fishing practiced in the Balearic 

Islands, the Directorate General of Fisheries (DGPMM) created the Diari de Pesca Recreativa (DPR) mobile 

application. Between 2018 and 2021, 873 recreational boat fishermen have registered with the DPR and 1130 

statements have been collected. The analysis of the reported information has provided information on the effort and 

yield of recreational boat fishing, as well as on the specific composition and vulnerability of its catches. Finally and 

although there is still much work to be done in our opinion the results collected so far demonstrate the effectiveness of 

the DPR as a method of collecting data on recreational fishing. 

Key words:recreational fishing, data collection, mobile applications. 

 

INTRODUCCIÓ 

La pesca recreativa és una de les activitats de lleure més antigues i populars que suposen, aproximadament, el 12 % 

de la captura mundial total (FAO, 2012). S’estima que a nivell global es practicada per uns 350 milions de persones 

(Arlinghaus et al., 2019) i que només en América del Norte, Oceania i Europa involucra a més de 100 milions de 

persones (FAO 2016). A causa de la intensa activitat, la pesca recreativa pot causar impactes significatius en les 

poblacions de peixos marins (Coleman et al., 2004, Radford et al., 2018) i, en conseqüència, actualment existeix una 

creixent preocupació pels seus efectes en els ecosistemes marins (Schroeder i Love 2002, Cooke i Cowx 2004, Lewin et 

al. 2006). La pràctica de la pesca recreativa a les Illes Balears és molt antiga i tradicional i ha experimentat un 

increment important en els darrers anys passant d’unes 20.000 llicències l’any 2000 a aproximadament 42.000 en 

l’actualitat.  

En els darrers anys, s’ha produït un interès creixent per part de la Unió Europea per conèixer els efectes que té la 

pesca recreativa, com activitat emergent, sobre el recurs pesquer i poder avaluar la seva evolució. Per aconseguir 

aquests objectius ha decidit integrar la pesca recreativa dins els programes de recopilació i gestió de dades de pesca i ha 

donat les instruccions als estats membres perquè ho facin. 

Seguint els objectius relacionats amb la recopilació de dades per estimar el volum de captures de la pesca recreativa, 

l’any 2018 la DGPMM va crear una aplicació mòbil per a la recopilació de dades de la pesca recreativa, el Diari de 

Pesca Recreativa (DPR). Des de que l’aplicació es va posar en funcionament s’ha anat implantant com a eina de 

declaració dels pescadors recreatius d’embarcació de forma progressiva a totes les reserves marines de les Illes Balears. 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Des de que el DPR es va posar en funcionament s’ha anat implantant com a mètode de declaració dels pescadors 

recreatius d’embarcació de forma progressiva a totes les reserves marines de les Illes Balears. A l’any 2018 es van 

donar d’alta 156 pescadors, mentre que en els anys 2019 i 2020 van ser 307 i 410, respectivament, acumulant un total 

de 873. 

mailto:amgrau@dgpesca.caib.es
mailto:amira@dgpesca.caib.es
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Per altra banda, entre el 2018 i el 2020 s’han recopilat 1130 declaracions de pescadors d’embarcació. El nombre de 

declaracions ha anat augmentat progressivament de manera que, només en l’any 2020 se n’han comunicat 758. Aquest 

augment es relaciona directament amb la incorporació de reserves marines al projecte i l’augment del nombre d’usuaris. 

 

FIGURA 1. Evolució entre els anys 2018 i 2020 del nombre de pescadors donats d’alta i el nombre de declaracions comunicades mitjançant el DPR.  

Els pescadors d’embarcació també tenen la possibilitat de declarar mitjançant fulls de registre que emplenen i fan 

arribar a la DGPMM. En el mateix termini només s’han rebut 89 declaracions en paper, demostrant que la declaració 

mitjançant el DPR és més eficient.  

A més, el DPR permet fer la declaració mitjançant una fotografia i/o fent una llista d’espècies i nombre de peces 

capturades. Els pescadors han demostrat preferència per la llista, suposant el 47% de les declaracions rebudes, mentre 

que les fotografies han suposat el 35%. El 18% restant es correspon a sortides “sense captures”. 

Si es considera el nombre total de pescadors que disposen de claus per registrar la seva activitat mitjançant el DPR 

només el 25 % han comunicat alguna declaració. És un % molt baix si es te en compte que la declaració de l’activitat és 

obligatòria a totes les reserves marines de les Illes Balears des de gener de l’any 2019 (Llei 3/2019, de 31 de gener, 

Agrària de les Illes Balears) i que en algunes d’elles és fins i tot anterior, ja que és un requisit establerts en les normes 

de la seva declaració. El nombre de declaracions recopilades per pescador recreatiu d’embarcació des que es va posar en 

funcionament el DPR oscil•la entre 1 i 51. 

La modalitat més practicada dins les reserves marines és el roquer (31%) i la menys freqüent és el curricà de fons 

(4%), segurament a causa, al menys en part, de la prohibició d’aquesta modalitat que existeix en algunes reserves 

marines. La resta de modalitats es practiquen en uns percentatges similars, compresos entre el 13 i el 19%. L’aplicació 

també serveix per detectar tendències com l’augment de modalitats de pesca com la del calamar. 

 

FIGURA 2. Percentatge de les modalitats de pesca d’embarcació practicades segons les declaracions dels propis pescadors.  
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Quant a l’estacionalitat, els mesos amb més activitat són, com era d’esperar, els d’estiu (juliol, agost i setembre), 

mentre que els mesos amb menys activitat són els d’abril i de maig. 

Si s’analitzen les modalitats practicades al llarg dels mesos (Fig. 3), es veu que en setembre la modalitat més 

practicada és la pesca del raor, que la fluixa es practica principalment entre juny i novembre i que entre novembre i 

febrer els calamars és la modalitat més habitual. 

 

FIGURA 3. Nombre de sortides declarades per mesos, separades per modalitats de pesca. 

Per reserves marines, el roquer és la modalitat més practicada a la major part d’elles (Badia de Palma, Punta de sa 

Creu, Illes del Toro i les Malgrats i sa Dragonera), mentre que a la RM de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago la més 

practicada és la fluixa i a la RM del Llevant de Mallorca és la pesca del raor. 

Els resultats obtinguts a partir de les declaracions dels pescadors recreatius d’embarcació permeten concloure que 

normalment, a les sortides que realitzen dins les reserves marines, hi participen entre 1 i 3 pescadors per embarcació i 

les jornades de pesca tenen una durada mitjana de gairebé 3 hores. Quant al rendiment, la informació permet estimar 

que els pescadors capturen una mitjana de 1 ,045 Kg/sortida, suposant uns  375 g/hora. 

 

 Nre. observacions Mitjana  Desv.est. 

Nre. pescadors/embarcació 1127 1,93 1,02 

Temps pesca (h/sortida) 1127 2,86 1,39 

Captura total (kg/pescador) 670 1,045 1,169 

CPUE (kg/pescador·h) 668 0,375 0,423 

TAULA I. Nombre d’observacions, mitjana i desviació estàndard dels principals paràmetres calculats a partir de les declaracions sobre l’esforç 

(nre. pescadors/embarcació i temps de pesca) i el rendiment (Captura total i CPUE) de la pesca recreativa d’embarcació. 

Referent a la composició específica de les captures, s’han reportat un total de 16150 peces de 54 espècies de peixos i 

3 cefalòpodes. Les espècies més abundants en nombre de peces són el raor (25%), la vaca (20%) i el serrà (18%) (Fig. 

4A). Si es consideren les captures en biomassa, les més abundants són el raor (18%), el calamar (13%), la vaca (12%) i 

el serrà (12%) (Fig. 4B). Sembla, per tant, que la pesca del calamar és de cada vegada més important i les seves 

captures només són superades pel raor. 
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FIGURA 4. Percentatge de les espècies més abundant segons el nombre de peces declarades (A) i segons el % de la biomassa capturada estimada 
(B). .  

Per altra banda, també es pot calcular l’índex de vulnerabilitat de la captura dels pescadors recreatius d’embarcació 

dins l’àmbit de les reserves marines de les Illes Balears  fent la mitjana ponderada de l’índex de vulnerabilitat intrínseca 

de les espècies de peixos marins reportades (Cheung et al., 2005) i la biomassa capturada de cada una d’elles. El resultat 

(39,4) es pot classificar en un nivell de vulnerabilitat baixa, però molt pròxim al nivell de moderada (40-60). 

Per concloure, en la nostra opinió, els primers resultats obtinguts demostren que el DPR és un mètode de declaració 

més eficient que els fulls de registre i demostren el seu el seu potencial com a mètode de recopilació de dades i per 

implicar al sector de la pesca recreativa en la gestió dels recursos marins. 
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Abstract: Menorca was declared as a Biosphere Reserve by the UNESCO in 1993 and this designation was extended to 

the surrounding marine waters in 2019. Regardless of legally environmental protection, marine protected areas are not 

free from plastic pollution neither its impacts. The aim of this study is to quantify and characterize plastic pollution 

along coastal waters of this area with high environmental heritage. For this, a total of 90 manta trawl samples were 

obtained from the North, South, East and West of Menorca. Results demonstrate, once again, that all samples contained 

plastic items and that fragments and fibers were the most common identified shapes accounting for more than 80% of 

the total identified plastics. As it is common in sea surface samples polyethylene and polypropylene were the dominant 

polymers. Results from this monitoring program highlight the need to gather robust scientific data in order to apply 

management plans in marine biospheres in order to fight plastic pollution.   

Key words: Sea surface plastics, monitoring, marine protected areas, pollution. 

 

Resum: Menorca fou declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO al 1993 i aquesta denominació es va estendre 

a les aigües marines circumdants al 2019. Independentment de la protecció legal del medi ambient, les zones marines 

no son lliures de contaminació per plàstics ni pels seus impactes. L'objectiu d'aquest estudi és quantificar i 

caracteritzar la contaminació per plàstics (sobretot meso i microplastics) a les aigües costaneres de Menorca, amb alt 

patrimoni natural. Per això, es van obtenir un total de 90 mostres neustoniques amb manta trawl al nord, sud, est i oest 

de Menorca. Els resultats demostren que totes les mostres analitzades contenien plàstics i que els fragments i les fibres 

son les tipologies més comunes representant més del 80% del total dels plàstics identificats. Com és comú en mostres 

d’aigües superficials, el polietilè i el polipropilè son els polímers dominants. Els resultats d'aquest programa de 

seguiment incideixen sobre la necessitat de recopilar dades científiques sòlides per tal d'aplicar mesures i plans de 

gestió per combatre la contaminació per plàstics a àrees amb figures de protecció.   

Paraules clau: plàstics flotants, vigilància ambiental, zones marines protegides, contaminació. 

 

INTRODUCTION 

 

In the last decade, science has given more than enough evidence that plastic pollution is widely present and spread 

in all sea environments from seafloor to sea surface. Moreover, marine species, especially coastal habitants, are at high 

risk of ingesting plastics (Compa et al., 2022). The Balearic Islands, located in the western Mediterranean Sea, are 

vulnerable to plastic pollution especially during the summer high touristic season in which its population increases 

drastically. In this area, in sea surface water samples obtained during August from coastal areas there was almost two-

fold as much plastic as samples obtained during the other months and the number of items decreased significantly with 

distance from the coastline (Compa et al., 2020). Plastic sources can be sea-based (20%) or land-based (80%) and 

backtracking simulations from Compa et al. (2020) indicated that in the Balearic Islands, marine litter was mainly 

locally sourced. However, these islands are situated in the middle of the Algerian and Balearic sub-basins (Acosta et al., 

2004) and are influenced by the Northern and Algerian Currents, which can potentially be transferring plastics from 

more distant areas to these islands (Alomar, 2020). Consequently these islands are exposed to land and sea based plastic 

pollution from local sources but also from distant sources. Amongst the Balearic Islands, Menorca, situated in the 

northern part of the archipelago was declared a Biosphere Reserve by UNESCO in 1993 and the marine environment 

was included as part of this reserve in 2019. When studying the overlap between seafloor plastics and microplastics 

ingested in demersal and benthic species it could be seen that the coast off Menorca (especially outside Ciutadella) was 

one of the lowest impacted areas by plastic pollution (Alomar et al., 2020) and this was also observed when quantifying 

the risk of plastic ingestion by ichthyofauna in the Balearic Islands (Compa et al., 2022). Consequently, with the 

existing data it could be thought that this island is less impacted, in terms of plastic pollution, than the rest of the 

archipelago, but there is still very little amount of data to conclude this.  

The Research Station Jaume Ferrer in la Mola, Menorca, amongst its goals has the execution of monitoring 

programs in a sustained manner which allow obtaining the necessary indicators for the evaluation and management of 

mailto:carme.alomar@ieo.csic.es
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the marine ecosystems of Menorca. Amongst these programs, plastic pollution monitoring aims to quantify and evaluate 

plastic presence in coastal waters of Menorca seasonally, before, during and after the summer season. Consequently, the 

aim of this research is to quantify plastic loads in the four cardinal points (North, South, East and West) around 

Menorca in an attempt to provide for the first time with a time series of this contamination in a marine biosphere 

reserve.   

 

MATERIAL AND METHODS 

 

In order to quantify plastic pollution around Menorca, four macro areas, corresponding to the four Cardinal points 

(East, South, West and North) were sampled (Fig. 1 a,b). Samples were obtained in May, July, October in 2021 and 

2022. At each study area, sea surface was sampled by means of a manta trawl which consists of a metallic frame with a 

rectangular opening with dimensions of 40 x 70 cm and which is equipped with a cod length net of 2 m with a mesh 

size of 335 μm. This manta trawl is towed at an average speed between 1.5 and 3 nautical miles per hour parallel to the 

coast for 10 min and can only be operated during calm conditions (Suaria et al., 2016). Once in the laboratory, all 

samples are filtered through a filtration ramp using a glass fibre filter and left to dry at room temperature in the covered 

glass Petri dishes. Each filter is visually inspected under the stereomicroscope and plastic items are quantified and 

classified according to shape (fragment, filament, pellet, fibre and foam) and colours (black, white, green, red, blue, 

transparent, yellow, brown, translucid and beige) following standardized protocols (Galgani et al., 2013). In order to 

estimate the abundance of plastics per sampling site (items/m2), once that items were counted and categorized, the sea 

surface area trawled with the manta net was calculated according to the trawling distance and width of the manta net 

(Suaria et al., 2016). Plastic abundances (count) were expressed as mean value ± standard deviation (sd). To study 

significant differences in plastic abundance along coastal areas of Menorca according to year, month and sampling area, 

a PERMANOVA analysis of three fixed factors: Year, Month and Area was conducted. The variables items /m2 were 

transformed using the log x + 1, and the resemblance matrix was built based on Euclidean distance. Statistical 

differences were established at p < 0.05 and analyses were performed using Primer V6 and the add-on package 

PERMANOVAþ (Anderson et al., 2008). Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis was applied in a 

subset of samples to verify the polymer composition of the identified items.    

 

RESULTS 

 

A total of 90 sea surface samples were analyzed to study plastic abundance along four coastal areas in Menorca (Fig. 

1 A, B). Mean values ranged from 0.06 ± 0.01 items/m2 (South of Menorca) to 0.40 ± 0.02 items/m2 (West of Menorca) 

in 2021, and from 0.11 ± 0.04 items/m2 (South) and 0.11 ± 0.02 items/m2 (West) to 0.42 ± 0.16 items/m2 in the West of 

Menorca in 2022 (Table 1). According to PERMANOVA analyses, significant differences were observed according to 

area and the interaction month and area (PERMANOVA; p < 0.05). According to areas, highest mean values were 

observed in the West (0.24 ± 0.04 items/m2), which included Port of Ciutadella, and values were significantly higher to 

plastic abundances in the East (0.14 ± 0.02 items/m2). Lowest plastic abundances were given in the South of the Island 

(0.13 ± 0.02 items/m2) and were significantly lower to values obtained in the West and North of Mallorca (Table 1; 

PERMANOVA; p < 0.05). Regarding type of plastics, in all study areas fibers and fragments predominate, accounting 

for more that 80% of the identified items, and only in the North fragments predominate over fibers (Fig. 2). According 

to polymers, the most frequent are Polyethylene (PE) and Polypropylene (PP), accounting for more that 70% of the 

identified polymers, and all foams were composed of Styrofoam.    

 

FIGURE 1. Sampling areas along the coast of Menorca Biosphere 

Reserve and plastic abundance (items/m2) for the two study years A) May, July and October 2021 and B) 2022. 
 

 

A B 
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Year Month East   North   South   West 

2021 May 0.17 ± 0.04   0.15 ± 0.03   0.16 ± 0.06   0.20 ± 0.09 

  July 0.15 ± 0.03   0.30 ± 0.08   0.07 ± 0.03   0.14 ± 0.03 

  October 0.12 ± 0.03   0.23 ± 0.11   0.06 ± 0.01   0.40 ± 0.02 

  Total 2021 0.15 ± 0.02   0.23 ± 0.04   0.10 ± 0.02   0.25 ± 0.05 

                                  

2022 May 0.16 ± 0.04   0.18 ± 0.07   0.20 ± 0.04   0.42 ± 0.16 

  July 0.15 ± 0.04   0.14 ± 0.02   0.18 ± 0.05   0.11 ± 0.02 

  October 0.12 ± 0.05   0.21 ± 0.01   0.11 ± 0.04   0.19 ± 0.11 

  Total 2022 0.15 ± 0.03   0.16 ± 0.03   0.19 ± 0.03   0.26 ± 0.10 

  Total survey 0.14 ± 0.02   0.22 ± 0.03   0.13 ± 0.02   0.24 ± 0.04 
 

Table I. Plastic abundances (ítems/m2) quantified during 2021 and 2022 along coastal sea surface waters of Menorca, Biosphere reserve.  

 

DISCUSSION 

 

Results from this investigation show, once again, that plastic pollution is widely spread as plastics were observed in 

all sea surface samples, this being a recurrent finding in the western Mediterranean Sea (Fagiano et al., 2022). Once 

more, fibers and fragments were the most dominant shapes identified in this research, accounting for more than 80% of 

the identified plastic items and in accordance to literature, PE and PP were the predominant polymers (Fagiano et al., 

2022). These results are important since fragments can be indicating fragmentation process of larger items in the marine 

environment into smaller items. On the other hand, the presence of fibers is indicative of domestic and industrial water 

discharges into the sea and can be suggesting a more local sourced based pollution from nearby urban and industrialized 

areas. It is worth noting that the highest percentage occurrence of fragment items was given in the North area. In 

addition, the observation of abandoned fishing material along the coast and during the survey was frequent in this zone. 

This area is interested by commercial fishing and is exposed to frequent strong north winds. These factors could be 

influencing the higher abundance of fragments, transported from more distant areas and originate from locally activities 

such as fisheries. Results from this research reflect the need to gather scientific data, on a wider temporal scale, in order 

to provide managers with enough robust scientific data which can be applied for building appropriate and effective 

management measures in protected areas in order to reduce and mitigate plastic pollution in marine ecosystems. With 

this study, initial data is provided, but it is just an initial phase which needs continue.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE 2. Percentage of occurrence of plastic items regarding type and according to the four sampling areas.   
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Resum: La pesca de ròssec és l’activitat de major impacte sobre els ecosistemes bentònics de la Mediterrània 

occidental. S’han analitzat dades recollides durant les campanyes MEDITS i registres del sistema de seguiment de 

vaixells via satèl·lit entre 2006 y 2020, amb l’objectiu d’avaluar l’efecte de la pesca de ròssec sobre la comunitat 

bentònica dels fons explotats per aquesta activitat a les Illes Balears. Per fer-ho, s’ha estimat l’estat de conservació 

d’aquestes comunitats mitjançant l’índex de sensibilitat a la pesca de ròssec BESITO, que depenent de les 

característiques funcionals de cada espècie, estima la seva sensibilitat a l’impacte de la pesca. Els resultats mostren 

canvis del BESITO amb la profunditat, però no ha mostrat resposta envers l’esforç pesquer. Amb aquests resultats, i en 

les condicions en que s’ha dut a terme l’estudi, es descarta la hipòtesi de que a major esforç, menor biomassa d’espècies 

sensibles. Això sembla indicar que la flota de ròssec de les Illes Balears actualment no està perjudicant, més del que ja 

ho ha fet en el passat, a les comunitats bentòniques, que romanen en un estat d’equilibri. 

Paraules clau: Ròssec, Bentos, Esforç pesquer, Impacte, Conservació. 

 

Abstract: Bottom trawling is the activity with a major impact on benthic ecosystems of the western Mediterranean. 

Data from MEDITS sampling surveys and records of the Vessel Monitoring by Satellite System between 2006 and 2020 

have been analyzed, in order to assess the effect of trawling on the benthic communities of the Balearic Islands. For this 

purpose, the BESITO trawling sensitivity index has been calculated. This index estimated the sensibility of species 

taking into account their functional traits. The results have shown that BESITO changes with depth, but does not 

respond to fishing effort. From these results, and under the conditions in which the study has been developed, rule out 

the reasonable hypothesis that the greater the fishing pressure, the lower the biomass of sensitive species. This seems to 

indicate that the fishing fleet is not impacting benthic communities of the Balearic Islands more than it has damaged 

them in the past, remaining in a state of equilibrium. 

Key words: Trawling, Benthos, Fishing Effort, Impact, Conservation. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La flota de ròssec, la de major capacitat pesquera a nivell mundial (FAO, 2016), es troba també entre les menys 

selectives, exercint un impacte tant sobre espècies comercials i no comercials, com sobre el fons marí. Entre altres 

afectes, el pas de l’art de pesca pel fons provoca la suspensió del sediment i danys físics sobre la flora i la fauna marina 

bentòniques, reduint l’abundància d’espècies que amb el seu creixement i/o acció sobre el medi són capaces de crear 

hàbitats. Es tracta majoritàriament d’organismes sèssils, amb desenvolupaments verticals importants o que poden 

modificar el substrat (Jones et al., 1994). La sensibilitat dels organismes bentònics a l’impacte de la pesca depèn de les 

seves característiques funcionals (González-Irusta et al., 2018). 

 

En el marc de les Estratègies Marines (Marine Strategy Framework Directive, MSFD), s’ha proposat l’ús d’índexs 

que incorporen les característiques funcionals de les espècies, per a determinar aquesta sensibilitat i estimar l’estat de 

conservació de les comunitats bentòniques, a partir de la presencia d’espècies més sensibles o resilients. En concret, 

l’índex BESITO (BEnthos Sensitivity Index to Trawling Operations; González-Irusta et al., 2018) considera que la 

sensibilitat de les espècies a la pesca de ròssec ve determinada per característiques morfològiques, fisiològiques, vitals i 

reproductives de les espècies. L’índex pren valors d’1 a 5, essent 1 el valor que prenen les espècies més resilients i 5 el 

que prenen les sensibles. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’efecte de la pesca de ròssec sobre les comunitats 

bentòniques de les Illes Balears, mitjançant l’ús de l’índex BESITO com a indicador del seu estat de conservació. 
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MATERIAL I MÈTODES 

 

S’han utilitzat dades de les campanyes de recerca oceanogràfica MEDITS, que tenen com objectiu l’avaluació dels 

ecosistemes i recursos demersals, recollides entre 2006 i 2020. Aquestes campanyes es realitzen anualment en fons 

sedimentaris explotats per la flota de ròssec de Mallorca i Menorca, entre 50 i 800 m de fondària . El mostrejador és l'art 

de ròssec experimental GOC-73 (Spedicato et al., 2019). Els mostrejos, uns 50 anuals, es realitzaren de dia, amb una 

durada entre 20 i 60’ depenent de l’estrat batimètric i a una velocitat mitjana de 3 nusos. L'obertura horitzontal i vertical 

de la xarxa (18-22 i 2.5-3.2 m, respectivament) s’estimà amb els sistemes SCANMAR i MARPORT. Amb aquestes 

dades i la distància recorreguda, estimada a partir de dades GPS, es calculà l'àrea mostrejada. Un cop a bord, la captura 

es separa per espècies/taxons i s’elabora un llistat florístic i faunístic amb el pes i nombre d’individus per espècie/taxó. 

L’abundància i biomassa de les espècies s’estandarditza a km2, considerant l’àrea mostrejada a cada estació. 

 

Per calcular l’esforç associat a cada estació de mostreig, s’ha calculat el nombre de dies que les barques de la flota 

de ròssec han operat a la pesquera on es situa aquesta estació. Aquestes pesqueres foren identificades prèviament per 

Farriols et al., (2017), a partir de les dades recollides pel sistema de seguiments de vaixells via satèl·lit (VMS, de les 

seves sigles en anglès), que també ha servit per calcular el nombre de dies de pesca per pesquera. 

 

Seguint els criteris d’inclusió de González-Irusta et al. (2018), s’han seleccionat un total de 149 espècies 

bentòniques, a les que s’ha assignat les característiques funcionals necessàries per al càlcul de l’índex BESITO, segons 

la fòrmula: 

 

 
 

On BT1, BT2, BT3, BT4, BT5, BT6 ,BT7 i BT8 representen les puntuacions que s’ha donat a cada espècie per a les 

característiques funcionals següents: mida, longevitat, mobilitat, fixació al substrat, posició bentònica, flexibilitat, 

fragilitat i tipus d’alimentació, respectivament. Els criteris d’assignació de puntuacions per a cada característica estan 

detallats a González-Irusta et al. (2018). 

 

Un cop calculat el valor d’aquest índex per a cada espècie, s’ha calculat el valor de biomassa total (suma dels valors 

dels distints taxons) corresponents a cada categoria del BESITO (1-5). Per a obtenir un valor global del BESITO per a 

cada estació de mostreig s’ha calculat una mitjana del valors de les distintes categories, ponderada a la biomassa, segons 

la fórmula: 

 
 

on  és el valor global del BESITO a la mostra j; i és el valor de cada categoria del 

BESITO, i va de 1 a 5; i  és la suma de la biomassa a cada categoria i del BESITO a la mostra j.  

 
A continuació s’ha ajustat un model additiu generalitzat (GAMs), per veure si la sensibilitat es veu afectada per les 

variables explicatives fondària, esforç pesquer, localització geogràfica i any. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Els resultats mostren un efecte significatiu de la fondària sobre el valor global del BESITO, amb valors inferiors a 

major fondària (Fig. 1). Això es deu principalment a que la majoria d’esponges i ascidis, les espècies que en general han 

mostrat valors superiors del BESITO, i per tant una major sensibilitat a la pesca de ròssec, són més abundants a fons de 

la plataforma continental, mentre que els crustacis, que han presentat valors més baixos del BESITO, són més 

abundants al talús superior i mig. Els alts valors del BESITO a esponges i ascidis es deu a que presenten característiques 

funcionals més sensible als efectes de la pesca de ròssec, com una major fixació al substrat i el seu tipus d’alimentació, 

ja que són organismes filtradors. Aquesta correlació del BESITO amb la fondària no és un resultat sorprenent. Aquesta 

és la variable ambiental que més influeix en la composició i abundància de les comunitats marines, tant demersals 

(Massutí i Reñones, 2005), com bentòniques (Massutí et al., 2022). 

 



 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          327 

 

0 2 4 6

-1
.0

-0
.5

0
.0

0
.5

loges

s
(l
o
g
e
s
,1

)

100 300 500 700

-1
.0

-0
.5

0
.0

0
.5

prof

s
(p

ro
f,

3
)

 -0.6 

 -0.4 

 -0.2 
 -0.2 

 -0.2 

 -0.2 

 -0
.2 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.2 

 0.2 

 0.
2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.4 

s(longini,latini,27.98)

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

3
9

.0
3

9
.2

3
9

.4
3

9
.6

3
9

.8
4

0
.0

4
0

.2

longini

la
ti

n
i

 -0.4 

 -0 .2 

 -0.2 

 -0.2 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.4 

-1se

 -0.6
 

 -0 .6  

 -0 .4 

 -0.4 

 -0.2 

 -0.2 

 -0 .2 

 -0.2 

 -0.2
 

 -0.2 

 -0.2 

 -0.2 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

+1se

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

3
9
.0

3
9
.4

3
9
.8

4
0
.2

response

longini

la
ti
n
i

 2.
2 

 2
.4
 

 2.5 

 2.5 

 2.6 

 2
.6
  2

.6
 

 2.7 

 2
.8 

0 2 4 6

-1
.0

-0
.5

0
.0

0
.5

loges

s
(l
o
g
e
s
,1

)

100 300 500 700

-1
.0

-0
.5

0
.0

0
.5

prof

s
(p

ro
f,

3
)

 -0.6 

 -0.4 

 -0.2 
 -0.2 

 -0.2 

 -0.2 

 -0
.2 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.2 

 0.2 

 0.
2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.4 

s(longini,latini,27.98)

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

3
9

.0
3

9
.2

3
9

.4
3

9
.6

3
9

.8
4

0
.0

4
0

.2

longini

la
ti

n
i

 -0.4 

 -0 .2 

 -0.2 

 -0.2 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.4 

-1se

 -0.6
 

 -0 .6  

 -0 .4 

 -0.4 

 -0.2 

 -0.2 

 -0 .2 

 -0.2 

 -0.2
 

 -0.2 

 -0.2 

 -0.2 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

+1se

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

3
9
.0

3
9
.4

3
9
.8

4
0
.2

response

longini

la
ti
n
i

 2.
2 

 2
.4
 

 2.5 

 2.5 

 2.6 

 2
.6
  2

.6
 

 2.7 

 2
.8 

 
FIGURA 1. Resultats de l’anàlisi GAM que mostren la resposta del índex BESITO a la profunditat (Prof) i a la transformada logarítmica de l’esforç 

pesquer (Loges), respecte a la resposta dels seus polinomis, sent 3 el grau de la profunditat i 1 el de l‘esforç. Les marques discontínues representen els 

intervals de confiança del 95%. 
 

En canvi, tot i que s’observa un efecte significatiu de l’esforç pesquer sobre el valor global del BESITO (Fig. 1) la 

variança que explica el model quan s’inclou aquest factor puja tan sols un 0.3%. Les biomasses de les diferents 

categories del BESITO tampoc experimenten una influència rellevant de l’esforç, que deixa de ser significativa per a les 

categories 4 i 5. A la Fig. 2 es mostra l’evolució del percentatge de biomassa per categoria del BESITO, on s’observa 

que la categoria més abundant és la 3. Aquests resultats contrasten amb els obtinguts al Mar Cantàbric, on sí que s’ha 

observat un descens de la biomassa de les espècies més sensibles amb l’esforç pesquer (González-Irusta et al., 2018). 

Les diferències en els resultats podrien ser degudes a que, tot i que la font de dades de l’esforç és la mateixa en ambdós 

treballs (dades VMS), l’aproximació duta a terme és diferent. El diferent grau d’activitat pesquera de la flota de ròssec, 

molt menor a les Illes Balears respecte al Mar Cantàbric, amb el conseqüent menor gradient d’impacte, podria influir 

també en que no s’observi aquesta relació. 
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Figura 2. Evolució de la biomassa per categoria de l’índex BESITO (en tant per 100), en la que els colors indiquen les categories BESITO (blau: 1; 
marró: 2; vermell: 3; carabassa: 4; i gris: 5). 

 

S’ha de tenir en compte també que les comunitats estudiades són comunitats ja transformades pels efectes de la 

pesca de ròssec, que es desenvolupa a l’àrea d’estudi de manera semi-industrial des de mitjans del segle passat. Per tant, 

també és possible que la pesca de ròssec actualment no estigui perjudicant, de manera rellevant, a la comunitat 

bentònica que hagi pogut aconseguir perdurar a l’impacte que ja han sofert. En aquest sentit, la flota de ròssec de les 

Illes Balears ha reduït el seu nombre d’embarcacions un 55% entre 1990 i 2014, però els desembarcaments s’han 

mantingut quasi constants (Quetglas et al., 2017). Aquesta tendència de reducció de la flota es tradueix també en un 

descens dels dies de pesca, d’aproximadament un 40% des de 2006 fins al 2020 (Fig. 3). Tot i això, no es disposa de 

dades en períodes anteriors on l’esforç va ser major, i encara més abans, quan era menor, per a poder comparar-les amb 

les del període actual. En el futur serà necessari explorar l’efecte de la pesca de ròssec sobre la sensibilitat de les 

espècies tenint en compte, però, les diferents comunitats bentòniques presents en el rang batimètric estudiat, 
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principalment per a separar la plataforma continental del talús, que com s’ha demostrat, presenten una sensibilitat molt 

diferent a la pesca de ròssec.  
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Figura 3. Evolució de l’esforç pesquer de la flota de ròssec durant la sèrie temporal considerada. 
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Resum: Aquest estudi compara les comunitats epibentòniques de quatre àrees del Canal de Menorca, designat Lloc 

d’Interès Comunitari en el marc de la Xarxa Natura 2000, sotmeses a diferents intensitats d’esforç de la pesca de ròssec, 

inclosa una que no ha estat mai arrossegada. Les mostres biològiques provenen de 39 estacions mostrejades amb patí 

epibentònic durant una campanya oceanogràfica al 2019. L’existència de dues zones excloses a la pesca de ròssec des 

de 2016 i l’anàlisi de dades procedents del sistema de posicionament de vaixells via satèl·lit, s’han utilitzat per a 

assignar el nivell d’esforç a cada àrea mostrejada. Hem comparat la diversitat, composició i densitat de la flora i fauna 

epibentònica, juntament amb la cobertura de rodòlits i la morfologia de tres espècies que conformen aquests tipus de 

fons a les quatre àrees. Els resultats, que mostren impactes negatius de la pesca de ròssec sobre els fons de rodòlits i els 

primers indicis de la seva recuperació a àrees recentment tancades a la pesca, indiquen que aquest tancament és una 

mesura efectiva per a la conservació d’aquest hàbitat d’especial interès i s’ha d’incloure en el pla de gestió necessari per 

a declarar el Canal de Menorca com a Zona Especial de Conservació. 

Paraules clau: comunitats epibentòniques; pesca de ròssec; esforç pesquer; biodiversitat; rodòlits. 

 

Abstract: The present study compares the epibenthic communities of four areas of the Menorca Channel, designated a 

Site of Community Importance (SCI) within the Natura 2000 network, subjected to different bottom trawl fishing 

intensity levels, including one that has never been impacted by trawling. Biological samples were collected from 39 

beam trawl stations, sampled during a scientific survey on April 2019. The existence of two Fishing Protected Zones in 

the Menorca Channel since 2016 and data from Vessel Monitoring System (VMS) analysis were used to assign the 

fishing effort level of each sampled area. We compare the diversity, composition, and density of the epibenthic flora and 

fauna, together with the rhodoliths coverage and the morphology of the main species of rhodoliths of the four areas. 

The results, show negative impacts of bottom trawling on rhodoliths beds as well as some signals of their recovery in 

areas recently closed to bottom trawl fishery. This indicates that the closure to fishery is an effective measure for the 

conservation of this habitat of special interest and must be included in the management plan required to declare the 

Menorca Channel as a Special Area of Conservation. 

Key words: epibenthic communities; bottom trawling; fishing effort; biodiversity; rhodoliths. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els fons de rodòlits estan caracteritzats per l’acumulació d’algues calcàries vermelles que pertanyen principalment 

als ordres Corallinales i Hapalidiales (Rhodophyta; Basso et al., 2015). Els rodòlits poden estar composats totalment per 

alga coral·lina no geniculada (que a vegades pot ser més d’una espècie) o tenir un nucli d’un altra material, altrament 

anomenats rodòlits nucleats. Es troben des d’àrees somes fins a més de 150 m de fondària, mentre disposin de llum 

suficient per al seu creixement, que també es veu afavorit per les corrents, que els mouen, permetent mantenir 

superfícies fotosintèticament actives a tot el seu voltat, prevenint que quedin tapats pel sediment. Les espècies 

formadores de rodòlits son considerades bioenginyeres, degut a que incrementen la complexitat estructural dels fons 

sedimentaris, creant hàbitats que proveeixen del refugi necessari per a una àmplia varietat d’espècies marines durant 
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fases vitals crítiques. Les activitats pesqueres, atretes per la presència d’espècies d’alt valor comercial, causen una sèrie 

d’impactes directes i indirectes sobre aquest tipus de fons (Ordines et. al., 2017; Cabanellas et al., 2017). 

 

El Canal de Menorca presenta una àmplia distribució d’espècies i hàbitats d’interès per a la conservació, tal com 

plataformes de coral·lígen, fons de rodòlits i fons detrítics d’origen biogènic. Per tot això, l’any 2014 una àrea de 1674 

km2 va ser designada Lloc d’Importància Comunitària (LIC; Fig. 1), que ha de ser declarada Zona Especial de 

Conservació (ZEC). A més, al 2016, dues àrees més petites del LIC varen ser excloses de la pesca de ròssec com a 

resultat de la implementació del Reglament (EC) N° 1967/2006, relatiu a les mesures de gestió per a la gestió sostenible 

dels recursos pesquers al Mediterrani, i que considera els fons de rodòlits i coral·ligen com a hàbitats d’especial interès 

que requereixen de figures de protecció i, per tant, sobre els que es prohibeixen la pesca de ròssec i altres ormejos de 

pesca bentònics. Amb l’objectiu de desenvolupar el pla de gestió necessari per a la designació del Canal de Menorca 

com a ZEC, es necessita informació sobre l’impacte de l’activitat pesquera sobre els fons de rodòlits i coral·lígen. 

 

El present estudi, desenvolupat en el marc del projecte LIFE IP INTEMARES (https://intemares.es/en), pretén 

avaluar els efectes de la pesca de ròssec sobre els fons de rodòlits del LIC del Canal de Menorca. Els resultats ja han 

estat publicats a Farriols et al. (2022): https://doi.org/10.3390/d14010020. 

 

 
 

FIGURA 1. Mapa del Canal de Menorca mostrant el Lloc d’importància Comunitària (LIC; en lila) i les Zones de Protecció Pesquera (ZPP, en 
blau), declarades al 2014 i 2016, respectivament. Els punts negres representen els senyals del sistema de posicionament de vaixells via satèl·lit 

(VMS) durant el període: A) 2014–2015; i B) 2017-2018. També es presenten les quatre àrees amb distints nivells d’esforç de la flota de ròssec (No 

impacte: verd; esforç Baix: groc; esforç Mig: carabassa; esforç Alt: vermell) que es comparen en aquest estudi. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Quatre àrees amb diferents historials pesquers, i nivells d’esforç de la pesca de ròssec, han estat seleccionades en 

base a la informació recollida mitjançant el sistema de posicionament de vaixells via satèl·lit (VMS, de les seves sigles 

en anglès; Fig. 1). S’han considerat dos períodes, abans i després de la declaració de les dues zones de protecció 

pesquera (ZPP) en les que es prohibí la pesca de ròssec al Canal de Menorca al 2016 (BOE A-2016-8512 Orden 

AAA/1479/2016): 2014–2015 i 2017–2018. Es varen identificar quatre àrees de mostreig amb distinta història i/o nivell 

d’esforç de la flota de ròssec : (i) No impacte (NI), àrea que mai ha estat explotada per la flota de ròssec; (ii) Baix (B), 

àrea dins la zona tancada a la pesca de ròssec des de 2016, amb un nivell baix d’esforç previ a la protecció; (iii) Mig 

(M), àrea dins la zona tancada a la pesca de ròssec des de 2016, amb un nivell alt d’esforç previ a la protecció; i (iv) Alt 

(A), àrea sotmesa a un alt nivell d’esforç pesquer fins a l’actualitat. El valor mig del nombre de dies que la flota de 

ròssec pescà a cadascuna d’aquestes zones durant el període 2014–2015, estimat a partir de les dades VMS, varen ser de 

0, 77, 125, i 148 a NI, B, M, i A, respectivament. Durant el període 2017-2018, a A s’hi registraren 218 dies de pesca, 

mentre que a la resta d’àrees aquest esforç va ser nul. 

 
Del 21 d’abril al 10 de maig de 2019, es va dur a terme una campanya de recerca oceanogràfica a bord del V/R 

Ángeles Alvariño. Durant aquesta campanya, es recol·lectaren dades i mostres per a caracteritzar la geomorfologia del 
fons, el tipus de sediments, i la flora i fauna epibentònica de les quatre àrees. La cartografia del fons es va dur a terme 
mitjançant una ecosonda multifeix i la composició granulomètrica es va estimar a partir 24 mostres de sediment 
agafades amb draga Shipek. També es recolliren 39 mostres de fauna i flora mitjançant un patí epibentònic tipus 
Jennings, de dos metres d’amplada i malla de 10 mm al cop. Una vegada a bord, la captura es separava per espècies o 
taxons el més baixos possible, i es pesaven i comptaven el nombre d’individus. A més, a cadascuna de les mostres es 
seleccionaren 15 individus a l’atzar de les espècies de rodòlits Lithothamnion valens, Spongites fruticulosus, i 
Phymatolithon calcareum per a analitzar la seva morfologia. A cada àrea es realitzà un mostreig d’imatges mitjançant el 
trineu fotogramètric TASIFE. En total es realitzaren 53 transectes de vídeo que s’utilitzaren per a calcular la cobertura 

https://intemares.es/en
https://doi.org/10.3390/d14010020
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de rodòlits. Altres dades tingudes en compte a les anàlisis foren les relacionades amb les condicions hidrodinàmiques de 
la zona. Les velocitats prop del fons es varen interpolar amb un model generat amb dades diàries de velocitats 
proporcionades pel Sistema d’Observació i predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB; http://www.socib.eu/). A 
partir dels valors obtinguts del model, es varen calcular els valors mitjos de les components de la velocitat i el seu 
mòdul entre les posicions inicials i finals de cada patí epibentònic. 

 

Els valors de biomassa i nombre d’individus s’estandarditzaren a 1000 m2 utilitzant la superfície escombrada a cada 

pesca, obtinguda mitjançant la distància recorreguda, estimada a partir de les dades GPS, i l’amplada del patí. A cada 

àrea s’han calculat els valors mitjos dels següents indicadors i índexs: abundància i biomassa estandarditzades de la 

comunitat epibentònica completa i principals grups taxonòmics, riquesa específica (S), índexs de diversitat de Shannon 

(H’) i d’equitativitat de Pielou (J’), i N90 (Farriols et al., 2022), així com la mida i rodonesa de L. valens, S. fruticulosus, 

i P. calcareum, i la cobertura dels rodòlits. Per determinar la relació entre les principals variables ambientals i la 

distribució de les comunitats epibentòniques s’ha aplicat un anàlisi multivariant on la variable dependent eren les 

abundàncies estandarditzades i les variables explicatives eren la profunditat, reflectivitat, pendent i orientació del fons, 

el contingut d’arena, grava i sediment, i les dues components de les corrents de fons, juntament amb el mòdul de la 

velocitat. A més, mitjançant el test t-Student, s’han comparat entre àrees els valors mitjos de densitat i biomassa dels 

principals grups taxonòmics, i dels índexs de diversitat, així com la cobertura de rodòlits i la mida i rodonesa de les tres 

espècies de rodòlits considerades. Abans d’aquestes comparacions, s’ha aplicat un test de Shapiro–Wilk per testar la 

normalitat de les mostres i quan no ha estat corroborada s’ha aplicat el test no-paramètric de Kruskall–Wallis. 

 

Per avaluar la capturabilitat de les espècies presents a l’àrea d’estudi, s’ha determinat la composició específica de les 

captures de la flota de ròssec utilitzant dades recol·lectades pels observadors científics a bord de la flota pesquera. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Les àrees de la part central del Canal de Menorca (NI i B) han mostrat diferències en la profunditat, geomorfologia i 

velocitat de les corrents de fons comparant-les amb les àrees de la part sud (M i A). Per evitar que l’efecte d’aquestes 

diferències en les variables ambientals impedeixi detectar l’efecte de la pesca de ròssec sobre les comunitats 

epibentòniques analitzades, s’han comparat escenaris ambientals similars: (i) NI vs. B.; i (ii) M vs. A. 

 

Els resultats obtinguts mostraren un efecte clar de la pesca de ròssec en la composició i diversitat de les comunitats 

epibentòniques. La diversitat va mostrar valors superiors de tots els índexos calculats a NI respecte a B i valors 

superiors de N90 a M respecte a B. També s’han detectat valors d’abundància menors a B que a NI tant per a esponges 

com per ascidis, sent aquest darrer grup també menys abundant a A que a M. Això podria estar relacionat amb la 

sensibilitat i capturabilitat d’aquestes espècies a la pesca de ròssec. De fet, espècies com l’esponja Suberites domuncula 

i els ascidis Ascidia mentula i Molgula appendiculata són freqüentment capturades per la flota de ròssec al Canal de 

Menorca i al conjunt de les Balears (Ordines et al., 2017). El mateix passa amb l’equinoderm Spatangus purpureus, un 

eriçó que també és present freqüentment a les captures de la flota de ròssec a la part sud del Canal de Menorca, i que ha 

mostrat valors d’abundància superiors a M que a A. La presència d’aquestes espècies a les àrees amb menors nivells 

d’esforç pot indicar que les comunitats epibentòniques s’han començat a recuperar dels efectes de la pesca de ròssec. 

 

Un altre indicador de l’impacte de la pesca és el canvi tant en la mida com morfologia d’espècies fràgils. En aquest 

sentit, les espècies de rodòlits són bons indicadors per a detectar l’efecte de l’impacte de la pesca, com se demostra a 

alguns treballs anteriors que han trobat canvis tant en la mida com en l’esfericitat de rodòlits ramificats (Lithothamnion 

valens i Phymatolithon calcareum) i nucleats (Spongites fruticulosus) degut a aquest impacte (Barberà et al., 2012; 

Cabanellas et al., 2017). Els resultats d’aquest treball també han mostrat valors superiors de mida i esfericitat de L. 

valens i S. fruticulosus a NI respecte a B (Fig. 2), mentre que no s’han detectat diferències en aquests paràmetres entre 

M i H. La taxa de creixement de les espècies formadores de rodòlits és baixa (Basso et al., 2016) i això podria ser la 

causa de que les tres espècies considerades encara no s’hagin recuperat tres anys després de la prohibició de la pesca de 

ròssec a M. En contra dels resultats esperats, la biomassa i la mida de P. calcareum no semblen afectades per la pesca 

de ròssec, mentre que s’han trobat valors superiors d’esfericitat a NI i M en comparació amb B i A, respectivament. La 

mida mitja de P. calcareum és inferior als 30 mm a les quatre àrees, per davall de les mides mitges de les altres dues 

espècies estudiades (Fig. 2). Aquest fet podria fer-la menys sensible al pas de la xarxa del bou, experimentant només 

canvis en la rodonesa. Aquesta menor sensibilitat podria explicar els resultats obtinguts en quant a cobertura de rodòlits, 

amb valors significativament majors a NI que a B, i a M que a A. En aquest darrer cas s’ha de tenir en compte que P. 

calcareum és l’espècie més abundant les dues àrees amb un històric de major esforç pesquer. 

 

Els resultats obtinguts mostren que el temps transcorregut entre la implementació de les ZPP al Canal de Menorca i 

el període de mostreig (tres anys) no ha estat suficient perquè les comunitats epibentòniques s’hagin recuperat, tot i que 

mostren signes de que aquesta recuperació ja ha començat. En qualsevol cas, els impactes negatius de la pesca de ròssec 

sobre els fons de rodòlits del Canal de Menorca, observats en les diferències que s’han detectat entre NI i B, i els 

http://www.socib.eu/
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primers signes de la seva recuperació a àrees que han estat tancades recentment a aquesta pesquera, com són la major 

abundància i cobertura d’espècies sensibles a l’impacte de la pesca a M en comparació a A, indiquen que aquesta és una 

mesura efectiva per a la conservació d’aquest habitat d’especial interès i ha de ser inclòs al pla de gestió requerit per a 

declarar el Canal de Menorca com a ZEC.  
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FIGURA 2. Valors mitjos i errors estandard de la mida (en mm) i rodonesa de les tres espècies de rodòlits, estimades a partir de les mostres de patí 
epibentònic a les quatre àrees considerades: No impacte (NI), esforç Baix (B), esforç Mig (M), i esforç Alt (A). Es presenten els p-valors del test t-

Student per testar diferències entre les àrees. * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 
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Abstract: During the last decades, aquaculture production and consumption has risen rapidly and it is expected to 

increase along with human population increase. The main aim of this investigation was to evaluate microplastic loads 

in an experimental IMTA system integrated by two common Mediterranean commercially important species: Sparus 

aurata and Mytilus galloprovincialis. Microplastic ingestion in these two species and microplastic environmental loads 

were quantified in an experimental IMTA system and two control sites in the coast of Andratx (Mallorca). Microplastics 

were present in 33% of the analyzed S. aurata, 94% of the studied M. galloprovincialis and 100% of the sea surface 

water samples. Microplastic ingestion was higher in mussels (5.68 ± 0.72 MPs/ind) than in fish (2.03 ± 0.30 MPs/ind). 

Type and composition of ingested particles was different according to species: films and filaments predominate in fish 

while fibers in mussels and HDPE polymers were most common in fish while cellulose acetate predominate in mussels. 

Fragments made out of HDPE were the most common shape of microplastics found in coastal surface waters. Results 

suggest that microplastic loads in reared species as well as the surrounding environment should be considered in 

periodical monitoring of IMTA facilities. 

Key words: Bioindicators, Environmental assessment, Plastic pollution , Aquaculture  

 

Resum: Durant les últimes dècades, la producció i el consum de productes de l'aqüicultura han augmentat ràpidament 

i s'espera que s'incrementin amb el creixement de la població humana. L'objectiu principal d'aquesta investigació va 

ser avaluar l'abundància de microplàstics a un sistema d'aqüicultura multitròfica integrada (IMTA), integrat per dues 

espècies d'importància comercial i comunes del Mediterrani: Sparus aurata i Mytilus galloprovincialis. La ingesta de 

microplàstics a aquestes dues espècies així com l'abundancia de microplàstics va ser quantificada a un sistema 

IMTAd'Andratx (Mallorca). Es varen quantificar microplàstics al 33% de les S. aurata analitzades, al 94% dels M. 

galloprovincialis estudiats i al 100% de les mostres d'aigua superficial. La ingesta de microplàstics va ser més elevada 

als musclos (5.68 ± 0.72 MPs/ind) que als peixos (2.03 ± 0.30 MPs/ind). El tipus i la composició de les partícules 

ingerides va ser diferent segons les espècies: els films i els filaments d'HDPE predominaven als peixos, mentre que les 

fibres de cel.lulosa d'acetat als musclos. Els fragments d'HDPE eren més freqüents a les aigües superficials costaneres. 

Els resultats d'aquest estudi suggereixen que els microplàstics així com les espècies cultivades i l'entorn de les gàbies, 

haurien de considerar-se en el seguiment periòdic de les instal·lacions IMTA. 

Paraules clau: Bioindicadors, avaluació del medi ambient, contaminació per plàstics, aqüicultura 

 

INTRODUCTION 

 

Recent studies have demonstrated that commercially important species, including fish and mussels, are susceptible 

to plastic ingestion (Alomar et al., 2021; Rios-Fuster et al., 2021). Moreover, chronic exposure to plastics often results 

in physiological effects; e.g., an increase in enzymatic activity, especially GST (Capó et al., 2022). Additionally, 

behavioral changes due to plastic ingestion associated with aquaculture practices have also been reported in fish and 

mussel species (Rios-Fuster et al., 2021). Because of their ecological and economic importance, Sparus aurata and 

Mytilus galloprovincialis (two of the most common reared fish and mussel species, respectively) are considered 

bioindicator species of plastic ingestion (Fossi et al., 2018). During the last decades, aquaculture production and 

consumption have risen rapidly, with an average increase in the consumption rate of 1.5% over the past 50 years, which 

is expected to increase in parallel to human population (Food and Agriculture Organization (FAO)). Among 

commercially important species S. aurata (gilthead seabream) and M. galloprovincialis (Mediterranean mussel) are key 

species in the aquaculture sector. Traditionally, S. aurata and M. galloprovincialis have been reared separately, but an 

increase in the use of Integrated Multi-Trophic Aquaculture Systems (IMTA) (combing species and optimizing niches  

and mitigating environmental impacts) is expected. Even though IMTA facilities are considered sustainable aquaculture  

practices, most of the equipment and gear used in these facilities are still primarily composed of plastic polymers such 

as Fiber-Reinforced Plastic, High-Density-Polyethylene (HDPE), and Polyvinyl Chloride (PVC) (Huntington, 2019). 

Consequently, a considerable amount of plastic and non-plastic materials can be abandoned, lost, or discarded into the  
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marine environment. Therefore, considering the expected expansion of IMTA activities and the potential increase of the 

use of plastic materials associated with these activities, the main goal of this study is to evaluate plastic loads in an 

IMTA system integrated by two common edible species through the study of plastic ingestion in S. aurata and M. 

galloprovincialis and by characterizing plastics ingested in species according to shape, size, and polymer type, as well 

as plastics in the surrounding water where the species are reared.  

 

MATERIAL AND METHOD 

 

The study was conducted from May to September 2019 at the experimental research station of LIMIA (Laboratorio 

de Investigaciones Marinas y Acuicultura) from the Autonomous Government of the Balearic Islands in Andratx, 

southwest coast of Mallorca (Balearic Islands, Spain). An IMTA system inside the harbor of Andratx (impacted site-

fish cages) and two reference sites (Control 1 and Control 2) were selected to assess plastics derived from the 

aquaculture cages in animal species and adjacent waters. The external site (Control 1) was approximately 350 m away 

from the impacted site (cages) within the harbor of Andratx. Control 2 was located approximately 2 nautical miles from 

the harbor of Andratx, in Cala Egos, an area that is not exposed to human pressures or aquaculture practices. For plastic 

ingestion analyses in fish and mussels, a total of 45 inividuals of S. aurata and 105 individuals of M. galloprovincialis 

were analyzed. A total of 15 S. aurata individuals were collected from the cages (5 individuals per cage) at the 

beginning of the study (T0) and after 60 days (T60) and 120 days (T120) from the start of the study. For mussels, at the 

beginning of the experiment (T0), 15 individuals were sampled from the mussels which had been in quarantine inside 

the facilities of LIMIA. After this first sample collection, mussels were deployed at sea and 15 M. galloprovincialis 

individuals were sampled at each study site (cages, Control 1 and Control 2) after 60 days (T60) and 120 days (T120) 

from the start of the study. To evaluate the number of environmental plastic types at the sampling sites, sea surface 

samples were collected with a manta trawl net. This device is composed of a frame opening 40 × 70 cm, and is 

equipped with a 2 m cod length net 335 μm mesh size. At each sampling site (cages, Control 1, and Control 2), three 

manta trawl tows were conducted for each sampling period (T0, T60, and T120).  

 

Plastic isolation and extraction from biological matrixes (fish and mussels) was done by chemical digestion with 

KOH before the visual identification of plastic items under the stereomicroscope (Dehaut et al., 2016). To identify, 

quantify and characterize plastics, filters with the digested sample were placed in glass Petri dishes and visually sorted 

under the stereomicroscope (Euromex NZ, 1903 S). For plastic quantification and characterization in samples of the sea 

surface once in the laboratory, plastic was separated from the organic material through visual sorting in all sea surface 

samples. As with sea biota samples, items were measured, and the color and shape of items were recorded following the 

same categories but fibres were not taken into account. Attenuated total reflection Fourier-Transform Infrared 

Spectroscopy (ATR - FTIR) analysis was applied to a subset of the particles identified, to determine the polymers 

composing these particles. 

 

RESULTS 

 

In total, 33% of the fish sampled ingested plastics inside the IMTA system with a mean value of 2.03 ± 0.30 items 

per individual. The highest mean values of ingested plastics were observed 2 months after the start of the study (T60, 

1.93 ± 0.80 items per individual) while the lowest values were given at the start of the study (T0, 0.27 ± 0.15 items per 

individual). However, no significant differences were observed between sampling periods (PERMANOVA, p > 0.05). 

The total number of plastics ingested by a S. aurata individual ranged from 1 to 7 plastics, with the highest number of 

plastics in a single fish on T60 (Fig. 1a). In S. aurata, a total of 45 different plastic particles were identified: 51% of 

them were films, 20% filaments, and 7% fragments. The predominant color identified in plastics was transparent (40%), 

followed by white (13%) and black particles (13%). Colors such as blue, brown, turquoise, orange, and red were also 

observed at lower percentages. ATR-FTIR spectroscopy revealed that the most common plastic polymers in S. aurata 

were HDPE (29%) followed by Low-Density Polyethylene (LDPE) (19%) and Polypropylene (PP) (12%).  

 

In M. galloprovincialis, 94% of the individuals ingested plastics with a mean value of 5.68 ± 0.72 items per 

individual. The highest mean values (7.58 ± 1.55 items per individual) were observed on T120, but these values were 

not significantly different from mean ingestion values at T0 and T60, 4.36 ± 0.34 items per individual and 4.22 ± 0.56 

items per individual, respectively (PERMANOVA, p > 0.05). The highest mean values were observed in the fish cages 

(6.27 ± 1.33 items per individual) followed by Control 1 (5.97 ± 0.99 MPs/individual) and Control 2 (4.50 ± 0.81 items 

per individual) (Fig 1b); however, no significant differences were observed between sampling locations 

(PERMANOVA, p > 0.05). According to plastic types, the vast majority of particles (97%) were fibers, and only one 

pellet (0.09%) and five films (0.44%) items were observed in mussel samples. The remaining particles, 2%, were 

fragment type. Concerning the color of plastics identified, the predominant color was transparent (80%) followed by red 

(6%) and black and blue (5% each). ATR-FTIR analyses were conducted on 8% (98 items) of the particles identified; 
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half of the particles were composed of cellulose acetate (55%), followed by Styrene-acrylonitrile (14%), polyester 

(11%), with a lower representation of LDPE (6%) and Polyethylene terephthalate (PET) (7%). 

 

For plastic quantification in sea surface waters of the study area, a total of 27 samples were analyzed, three samples 

per sampling location and sampling period. Plastics were present in all samples with a mean value of 0.31 ± 0.09 

MPs/m2 for the whole study area. The highest mean values were observed on T60 (0.46 ± 0.26 items/m2) and the lowest 

values were detected at the start of the study (T0; 0.12 ± 0.06 items/m2) (Fig 1c). The highest mean values were 

observed at Control 1 (0.50 ± 0.26 items/m2) followed by mean values at the fish cages (0.24 ± 0.05 items/m2) and 

Control 2 (0.18 ± 0.09 items/m2) but no significant differences were observed between sampling locations. More than 

half of the plastics particles along coastal sea surface waters were fragments (63%) followed by film types (30%); 

pellets (0.20%) and foams (0.81%) were the least common types of plastics. The predominant colors were translucid 

(27%), transparent (24%) and black (17%); the least common colors were orange (0.30%), red (0.30%), and yellow 

(0.70%). 

 

 

 
FIGURE 1. Plastic abundance (mean ± se) in fish (A), mussels (B) and sea surface waters (C) quantified in an IMTA system during the three 

sampling periods (T0, T60 and T120). 
 

DISCUSSION 

This study provides insight into the evaluation of plastic loads in a coastal IMTA by quantifying plastics in key biota 

species and seawater. Plastics were present in all sampling periods in fish (33% of sampled S. aurata), mussels (94% of 

sampled M. galloprovincialis), and sea surface water samples (100% of the samples). Plastic ingestion was higher in 

filter feeders (mussels, 5.68 ± 0.72 items per individual) than in a species with a higher trophic level (fish, 2.03 ± 0.30 

items per individual). Additionally, the type and composition of the ingested plastic particles were different according 

to species: films and filaments composed up to 70% of the ingested plastics in S. aurata, HDPE, and LDPE polymers 

were the most common plastic types found in this fish (28% and 12%, respectively). Fibers (97%) made up of cellulose 

acetate (51%) were predominant in M. galloprovincialis. It is interesting to note that in sea surface water samples, the 

most common shape of plastics was fragments (63%), which are not commonly observed in mussels or fish individuals 

from the study area. 

Our results suggest that the environment surrounding aquaculture facilities is exposed to plastic pollution and that 

animal species are ingesting these particles. There is scientific evidence that plastic pollution in aquaculture can lead to 

a potential loss of 0.7% of the annual income due to biological effects that add to the costs associated with the removal 

of litter from nets (Werner et al., 2016). In 2015, all United Nations Member States adopted the 2030 Agenda for 

Sustainable Development integrating 17 Sustainable Development Goals, among which “SDG 14-Life Below Water” 

aims at the conservation and sustainable use of the oceans, seas, and marine resources. Thus, responsible use of coastal 

waters to prevent pollution must be achieved; consequently, monitoring of marine activities such as aquaculture should 

be conducted regularly through well-established standardized monitoring protocols and strategies that include 

bioindicator species.  

Until now, concerns related to environmental impacts of aquaculture development have included the destruction of 

natural ecosystems, eutrophication, an increase of organic matter, the introduction of exotic species, ecological impacts 

related to diseases, the entanglement of cultured species in nets, and the decline of fisheries adjacent to aquaculture 

facilities due to the associated pollution (Martínez-Porchas and Martínez-Cordova, 2012). However, marine litter, 

including plastics, has not been usually included among these initial concerns. Moreover, the increasing number of 

negative weather events related to climate change, the growth of the aquaculture industry, the expansion of the plastic 

industry, the substitution of traditional materials for plastic materials, and the lack of real alternatives to plastics for 

most of the aquaculture gear, are strongly linked to a more severe increase in marine litter projected by 2025 (Vidal et 
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al., 2020). Therefore, plastic quantification in biota, seawater, and seafloor, should be included as standard parameters 

in aquaculture monitoring, at a regular temporal scale both in impacted and control areas. Plastic quantification should 

also be taken into account for environmental impact assessments, as well as for eco-labeling and certification standards 

of aquaculture sustainable practices. 
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Abstract: The Mediterranean Sea is currently under several anthropogenic pressures of which plastic pollution is a 

major threat. The main aim of this study is to develop a risk assessment for plastic ingestion for a marine protected 

area (MPA) in the western Mediterranean Sea. The focus is to link microplastic intake concentrations using a sample of 

multiple bioindicator species and to develop hazard maps for the sea floor and sea surface collected within the same 

time frame as ingestion studies for bioindication species. Taking into account the connectivity between the sea floor and 

the sea surface, the results of this study identify areas of concern where marine diversity is at risk of ingestion of 

microplastic debris. In terms of risk, our results indicate that areas of high species diversity are at high risk of plastic 

exposure. Furthermore, the scenarios of the global model indicated that there was a higher risk compared to 

considering benthic and pelagic habitats separately. In general, the results of this study highlight the marine diversity 

in Cabrera MPA are at risk of microplastic exposure, and the simplified methodology proposed in this study can be 

forwarded to other seas and oceans.. 

Key words: plastic debris, microplastic ingestion, biodiversity, marine protected areas 

 

Resum: La mar Mediterrània es troba actualment sota diverses pressions antropogèniques de les quals la contaminació 

per plàstics és una amenaça important. El principal objectiu d'aquest estudi és desenvolupar una avaluació de riscos per 

a la ingestió microplàstics d'una àrea marina protegida (MPA) en la Mar Mediterrània Occidental. L'objectiu és 

relacionar les concentracions de ingesta amb múltiples espècies de bioindicadors i desenvolupar mapes de perills i 

amenaces per al fons marí i la superfície del mar recollits en el mateix marc de temps que els estudis d’ingesta. Tenint 

en compte la connectivitat entre el fons de la mar i la superfície del mar, els resultats d'aquest estudi identifiquen àrees 

on la diversitat marina està en risc d'ingestió de residus microplàstics. En termes de risc, els nostres resultats indiquen 

que les zones d'alta diversitat d'espècies tenen un alt risc d'exposició al plàstic. A més, els escenaris del model global 

indican que hi havia un major risc en comparació al model discret considerant els hàbitats bentònics i pelàgics per 

separat. En general, els resultats d'aquest estudi posen en perspectiva la diversitat marina a Cabrera MPA estan en risc 

d'exposició per microplàstics, i la metodologia simplificada proposada en aquest estudi es pot transmetre a altres mars i 

oceans de petita escala. 

Paraules clau: plastics, ingesta de microplàstics, biodiversitat, àrees marines protegides. 

 

INTRODUCTION 

 

The marine environment is currently subjected to various human pressures, including coastal heat waves 

associated with mass mortality events (Garrabou et al., 2022), eutrophication, under water noise and plastic pollution in 

the Mediterranean. Evidence of interactions between marine fauna and plastic debris has been evidenced throughout the 

Mediterranean Sea in fish (Alomar et al., 2020; Avio et al., 2020; Compa et al., 2018; Pennino et al., 2020), 

elasmobranchs (Alomar and Deudero, 2017), seabirds , invertebrates (Lombardo et al., 2022) and sea turtles (Camedda 

et al., 2014) among others. Risk assessments have highlighted hotspot areas plastic debris exposure for ichthyofauna in 

the Balearic Islands (Compa et al., 2022) and for the western Ionian Sea, Galli et al. (2022) also identified an overlap 

between ingestion considering species richness and microplastic concentrations of the sea surface from empirical data. 

A general theme across these assessments, despite the different approaches, indicates marine plastic pollution is global, 

pervasive and increasing. The main aim of this study is to develop a risk assessment for plastic ingestion for a marine 

protected area (MPA) in the western Mediterranean Sea linking the intake concentrations using multiple bioindicator 

species sample, develop hazard maps for the sea surface and seafloor of the coastal waters, and develop risk maps for 

marine diversity at risk of ingesting microplastics.  

 

MATERIAL AND METHODS 

 

The MPA of Cabrera Archipelago Maritime-Terrestrial National Park (Cabrera MPA) (Fig. 1), is located off 

the southeastern coast of the island of Mallorca in the Balearic Islands located in the western Mediterranean Sea. It is 

the largest of the 19 national parks that cover an area of more than 908 square meters, of which 895 is a marine area. 

mailto:montse.compa@ieo.csic.es
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The intake rates from the ingestion study in Compa et al, 2022 for Cabrera MPA were used to identify the species 

affected by plastic exposure. Considering all species were from within the region, habitat suitability maps were 

developed considering their bathymetry. Microplastics data was collected from the sea surface and the sea floor during 

the fieldwork campaigns in Cabrera MPA during July-August 2019 and 2020. Sea surface data were collected using a 

manta trawl and seafloor sediment samples were collected during scuba dive surveys. To develop hazard maps, we used 

the kernel interpolation with barriers tool with Gaussian distribution (KIB) from the Geostatistical Analyst extension in 

ArcGIS version 10.8. To determine exposure, the suitable habitat maps for each species were multiplied by the hazard 

map. Three exposure models were calculated to develop two risk scenarios. For the first exposure model, the plastic 

seafloor hazard map was used for benthic and pelagic species, and the second exposure model, the sea surface hazard 

map was used for pelagic and benthopelagic species. Next, the third hazard map combined both sea surface and seafloor 

data to determine global risk. 

Sea surface

Seafloor

Depth (m)

Es Burrí

Estells

Es Port

San
ta M

aria

Ses Rates

Microplastic Samples

 

FIGURE 1. Map of the study area of Cabrera MPA and sampling locations for microplastics on the sea surface (triangles) and on the seafloor 
(circles). The colour bar on indicates the bathymetry for the study area (m). 

RESULTS 

A total of 25 suitable habitat maps were developed for all of the species identified as ingesting plastic debris 

and these spatially explicit maps were combined with the different hazard scenarios to identify exposure risk. The 

overall exposure risk for benthic species ranged from 0 to 4.3 species when considering the seafloor hazard map (Fig. 

2A) and the area with the highest exposure risk is located within the bay of Es Burrí. However, for pelagic species, the 

exposure risk ranged from 0 to 8.6 species affected by the sea surface hazard map (Fig. 2B) while the most affected 

areas are in the eastern coastal bay of Es Burrí and on the eastern coast within Ses Rates. When considering the risk 

map that combined plastics from the seafloor and the sea surface, the risk oscillated from 0 to 17 species (Fig. 2C).  The 

highest exposure risks were located within the bay areas, especially within the harbour of Es Port, Ses Rates on the 

western coast, and in Es Burrí on the eastern coast.  

 

 
FIGURE 2. Results of the exposure models for marine diversity considering the plastic hazard maps for: A) the sea floor, B) the sea surface, and C) in 

all compartments. 
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DISCUSSION 

 

In this study, we developed hazards maps based on empirical data on plastic concentrations for the seafloor and sea 

surface collected within the same time frame as the ingestion studies for the bioindicator species and integrating suitable 

habitat maps, we developed exposure maps to identify hotspot areas of concern where species are at risk of ingesting 

microplastics in Cabrera MPA. For the suitable habitat maps, we opted to use bathymetry as an indicator for species 

presence following a similar method used by Guerrini et al., 2019 to model for suitable/unsuitable habitat for fin whales 

by using Boolean masks using a combination of water depth and chlorophyll-A data. The results provided 

presence/absence suitable habitat for all of the species and considering the local range of the area analysed. Taking into 

account the connectivity between the sea floor and the sea surface, the results of this study identify areas of concern 

where marine diversity is at risk of ingestion of microplastic debris. The hazard and exposure models from this study 

provide spatially explicit evaluation of plastic exposure across marine diversity and indicates that fairly simple analyses 

can be used to evaluate areas of concern, especially for small target areas such as Cabrera MPA. Overall, this study 

identifies there are several areas of high risk of marine diversity in Cabrera MPA ingesting microplastics. Considering 

the quantification of these impacts are difficult to assess, the next steps in future risk assessments would be to include a 

risk evaluation, including the results of the risk analysis (risk after taking into management efforts) with the established 

risk criteria and benchmarks to determine the significance of the level and type of risk (Stelzenmüller et al., 2018). 
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Resum: Les praderies de Posidonia oceanica de Cala Vedella estan incloses dins la Xarxa Natura 2000 i catalogades 

dins del decret de posidònia del Govern Balear. Malgrat la seva protecció per figures ambientals, aquestes praderies 

estan sotmeses a pressions ambientals com el fondeig d’embarcacions. Per tal d’avaluar canvis a les praderies de 

Posidonia oceanica, l’any 2019 es va inicidonr un programa de monitorització. Aquest estudi presenta les dades 

obtingudes al programa de monitorització durant els darrers 4 anys a 3 estacions situades a diferents profunditats a Cala 

Vedella. El percentatge de cobertura de posidònia, l’índex de conservació com indicador de la quantitat de mata morta, i 

la densitat de feixos, s’han utilitzat per avaluar la salut de l’ecosistema. La densitat de feixos ha mostrat una tendència 

positiva durant els 4 anys d’estudi a totes les estacions. En canvi,  l’índex de conservació ha mostrat una tendència 

negativa a dues estacions. Aquests resultats poden indicar que alteracions locals com són el fondeig d’embarcacions 

afecten negativament a les praderies de Posidonia oceanica de la zona. 

Paraules clau: Posidonia oceanica, monitorització, salut ambiental, Xarxa Natura 2000, Fondeig 

 

Abstract: Posidonia oceanica meadows of Cala Vedella are included in the Natura 2000 Network and listed under the 

Balearic Government posidonia decree. Despite their protection with environmental legislation, these meadows are 

subjected to environmental pressures such as boat anchoring. To evaluate changes of Posidonia oceanica   a monitoring 

program was initiated in 2019. This study presents the data obtained in the monitoring program over the last 4 years in 

3 stations located at different depths in Cala Vedella. The percentage of posidonia cover, the conservation index as an 

indicator of the amount of dead mate, and shoot density, have been used to assess the health of the ecosystem. Shoot 

density has shown a positive trend during the four-year study at all stations. By contrast, the conservation index has 

shown a negative trend at two stations. These results may indicate that local alterations such as boat anchoring 

negatively affect  Posidonia oceanica meadows in the area.  

Key words: Posidonia oceanica, monitoring, environmental health, Natura 2000 Network. Anchoring.  

 

INTRODUCCIÓ 

 

En aquest estudi es presenten els resultats de 4 anys de seguiment de les praderies de Posidonia oceanica a Cala 

Vedella. S’han analitzat la dinàmica poblacional de la praderia, cobertura lineal, índex de conservació i densitat màxima 

de feixos durant els període 2019-2022. 

 

Cala Vedella se situa a l’Illa d’Eivissa a la costa occidental. Els seus fons estan conformats per praderies de 

Posidonia oceanica, Cymodoceoa nodosa, algues fotòfiles, arenals i zones rocoses. La praderia de Posidonia oceanica 

de Cala Vedella està catalogada, pel Decret 25/2018 per a la conservació de la Posidònia del Govern Balear, com 

pradera a regular, e inclosa dins la Xarxa Natura 2000, catalogada com Lloc d’Interès Comunitari (LIC ES5310104) 

Costa Oest d’Eivissa. 

 

Degut a la manca d’informació sobre l’estat de ambiental de les praderies de Posidonia oceanica a Cala Vedella, el 

GEN-GOB amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia va iniciar aquest programa de seguiment 

amb l’objectiu de determinar l’estat de conservació i evolució de la praderia de Posidonia oceanica, i proposar una sèrie 

de recomanacions per la seva preservació. 

 

METODOLOGIA 

 

Per tal d’avaluar canvis a les praderies de Posidonia oceanica en funció de la profunditat i de les principals 

pressions, l’àrea d’estudi es va dividir en tres zones on es van instal·lar les tres estacions de seguiment situades a 3 m de  

fondària Cala Vedella I, a 12,5 m Cala Vedella II, i a 15,5 m Cala Vedell III  (Fig 1). En les estacions de seguiment es 

van instal·lar 9 parcel·les fixes (3 per cada estació) per determinar la dinàmica poblacional de la praderia. Per 

determinar la cobertura i densitat màxima es van realitzar 5 transsectes lineals de 30 m de longitut. Tres d'aquests 

transsectes comencen des d'un punt fixe en la parcel·la de seguiment amb uns rumbs establerts a 0°, 120°, i 240°. Els 
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altres dos es realitzen a l'atzar en les proximitats. L’índex de conservació es va calcular basant-se en la metodologia 

establerta per Díaz i Marbà, 2009. 

 

Per cada estació es va fer una regressió lineal de les dades de dinàmica mesurada a les parcel·les , cobertura lineal, 

índex de conservació, i densitat màxima  per la sèrie temporal 2019 – 2022. Per veure si les tendències temporals eren 

positives o negatives es fa fer un test ANOVA que ens permet detectar la significança de la pendent a la recta de 

regressió lineal. S'ha utilitzat el programa estadístic IBM SPSS Statistics 26. 

 

RESULTATS 

 

Els valors de la densitat mesurada a les parcel·les  mostren que en totes les parcel·les de seguiment s’ha produït un 

augment de feixos del 2019 respecte al 2022, excepte a la parcel·la CVII- II, on hem passat de 332 feixos/m2 l’any 2019 

a 216  feixos/m2 l’any  2022 (Taula 1) . 

 

Estació Parcel·la  Profunditat 
Densitat (feixos/m2) 

Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 

CVI 
CVI_I 3 492 520 972 1016 
CVI_II 3 652 612 1460 1368 
CVI_III 3 516 508 672 720 

CVII 

CVII_I 12,5 352 392 444 440 

CVII_II 12,5 332 268 216 216 

CVII_III 12,5 212 248 396 424 

CVIII 

CVIII_I 15,5 363 413 418,75 443,75 

CVIII_II 15,5 375 388 500 481,25 

CVIII_III 15,5 263 350 443,75 393,75 

 
TAULA 1. Parcel·les instal·lades de dinàmica poblacional en la zona d'estudi. La seva estació de seguiment, número de parcel·la, densitat de feixos 
en 2019, 2020, 2021, i 2022. Nota: amb groc apareixen les parcel·les que han disminuït densitat respecte al 2019.  

 

Els valors de cobertura lineal per la sèrie temporal 2019-2022 per les estacions Cala Vedella I, i Cala Vedella II no 

presenten canvis amb el temps (ANOVA, p>0,05). A l’estació Cala Vedella III s’ha produït una reducció significativa 

del percentatge de cobertura lineal amb el temps (ANOVA, p<0,05), passant d’una cobertura mitjana del 89,47 ±  

4,39% l’any 2019 a una valor del 77,40 ± 5,25% l’any 2022 (Fig 2). 

 

Els valors de l’índex de conservació per la sèrie temporal 2019-2022 per l’estació Cala Vedella II no presenten 

canvis amb el temps (ANOVA, p>0,05). A l’estació Cala Vedella I i Cala Vedella III s’ha produït una reducció 

significativa del índex de conservació amb el temps (ANOVA, p<0,05). Cala Vedella I ha  passant d’un valor mitjà de 1 

± 0,00 l’any 2019 a un valor de 0,88 ± 0,10 l’any 2022. Cala Vedella III ha  passant d’un valor mitjà de 1 ± 0,00 l’any 

2019 a un valor de 0,89 ± 0,05 l’any 2022 (Fig 3). 

 

Els valors de densitat màxima per la sèrie temporal 2019-2022 per les tres estacions presenten canvis amb el temps 

(ANOVA, p<0,05). L’estació Cala Vedella I  ha incrementat la seva densitat màxima passant d’un valor mitjà de 645,60 

±  151,28 feixos/m² l’any 2019, a un valor de  777,07 ± 54,38 feixos/m² l’any 2022. L’estació Cala Vedella II ha 

incrementat la seva densitat màxima passant d’un valor mitjà de 298, 67 ± 107,08 feixos/m² l’any 2019, a un valor de 

423,47  ±  20,77 feixos/m² l’any 2022. L’estació Cala Vedella III ha incrementat la seva densitat màxima passant d’un 

valor mitjà de 385,60  ± 95,24 feixos/m² l’any 2019, a un valor de 564,80 ± 54,48, feixos/m² l’any 2022. 

 

DISCUSIÓ I CONCLUSIONS 

 

Les praderies de Posidonia oceanica situades a l'estació Cala Vedella II es troben en un mal estat de conservació, 

l’índex de conservació ens indica una mitjana d'un 29% de praderia morta, amb zones que arriba fins al 55% de la 

praderia. En aquesta zona la densitat de feixos es baixa comparada amb els valors obtinguts per Quintana et al., 2009. 

No s'aprecia un augment de la superfície ocupada per la praderia des de l'inici de l'estudi l'any 2019. Les estacions Cala 

Vedella I i Cala Vedella III presenten un millor estat de conservació amb una major cobertura i menys quantitat de 

praderia morta. Una possible raó és que aquestes zones tenen menor pressió de fondeig que Cala Vedella II. Cala 

Vedella I, a l'època estival queda dins la zona abalisada de bany, i Cala Vedella III se situa a la zona exterior. 

 

L'augment de densitat de feixos observat és insuficient per regenerar la praderia, tal com indiquen el percentatge tan 

elevat de praderia morta que tenim a l'estació situada a Cala Vedella II. A zones on s'han perdut feixos i rizomes de 
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praderia de Posidonia oceanica, la recuperació pot trigar segles, ja que la posidònia té un creixement molt lent (1-7 cm 

per any, Montefalcone et al., 2006). La densitat de feixos és independent de la quantitat de praderia morta, indicatiu que 

hi ha diferents impactes que afecten la praderia (Blanco – Murillo et al., 2022). Aquest fet es dona a zones impactades 

pel fondeig, com l'estació situada a Cala Vedella II, on tenim praderies amb un elevant percentatge de mata morta, però, 

en canvi, una densitat que ha augmentat amb el temps (Blanco – Murillo et al., 2022). 

 

Cala Vedella és una zona que funciona com a port natural durant tot l'any i a l'època estival rep una pressió molt 

elevada per part d'embarcacions recreatives. Aquestes pressions deterioren les praderies de Posidonia oceanica de la 

zona (Sobrado et al., 2016). Per tal de garantir la salut ambiental de les praderies de Posidònia oceanica  s'han de 

prendre mesures com la regulació del fondeig a Cala Vedella. 
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FIGURA 1. Localització de les estaciones de seguiment a Cala Vedella i cartografia de Posidonia oceanica. Els triangles indiquen les estaciones 

de seguiment instal·lades l’ any 2019. Triangle negre: Cala Vedella I. Triangle vermell: Cala Vedella II. Triangle groc: Cala Vedella III. 
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FIGURA 2. Regressió lineal del percentatge de cobertura lineal en les diferents estacions de seguiment durant el període 2019 - 2022. Nota: els punts 
blaus fan referencia a la cobertura mesurada a cada transsecte. L’asterisc indica que s’han produït diferencies significatives de la cobertura amb els 

anys de mostreig (ANOVA, p<0,05). 

 
 

 
 

 

 
 

FIGURA 3. Regressió lineal de l’índex de conservació (IC) en les diferents estacions de seguiment durant el període 2019 - 2022. Nota: els punts 

blaus fan referencia al IC mesurat a cada transsecte. L’asterisc indica que s’han produït diferencies significatives al IC amb els anys de mostreig. 



 344        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

Tendències en l’esforç de la flota de ròssec a les Illes Balears 

 
Effort trends on the bottom trawl fleet in the Balearic Islands 

 

Amanda COHEN-SÁNCHEZ1, Sergi JOHER1, Maria Teresa FARRIOLS1, Maria VALLS1, Francesc 

ORDINES1, Enric MASSUTÍ1 i Beatriz GUIJARRO1 
 

1 Centre Oceanogràfic de les Balears (COB-IEO), CSIC, Moll de Ponent s/n, 07015 Palma (Illes Balears). amanda.cohen@ieo.csic.es 

 

Resum: L’estat actual de la majoria d’estocs demersals al Mediterrani indiquen una situació d’explotació per damunt 

dels límits que considerats sostenibles, reduint-ne la productivitat biològica i, en conseqüència, reduint també els 

rendiments econòmics de la flota. Arribar a uns nivells d’explotació sostenibles és el principal objectiu del pla 

plurianual per a la pesca demersal en el Mediterrani Occidental. Aquest pla contempla reduir durant el període 2020-

2025 com a màxim un 40% els dies de pesca de la flota de ròssec respecte al període de referència (2015-2017). Aquest 

estudi avalua les tendències de l’esforç pesquer, des de l’any 2015 fins el 2021, analitzant les dades de les caixes blaves, 

que donen informació sobre la localització on s’està exercint la pressió pesquera. A les Illes Balears, s’observa una 

reducció de dies de pesca d’un 12.5% durant el període previ al pla plurianual (2018-2019), i una reducció d’un 13 i 5% 

addicionals per 2020 i 2021, respectivament. Estacionalment, l’estiu és l’època de major esforç pesquer i l’hivern, la de 

mínim. A més, s’han identificat canvis en els nivells d’esforç en alguns dels caladors analitzats. Aquestes dades mostren 

la importància del seguiment i l’anàlisi de dades en la presa de decisions de la gestió pesquera.   

Paraules clau: Mediterrani, pesca de ròssec, règim d’esforç pesquer, Illes Balears 

 

Abstract: The current state of demersal stocks in the Mediterranean indicates that these populations are exploited over 

the limits of what is considered sustainable, reducing their biological productivity and, in consequence, also reducing 

the fisheries benefits. Achieving a sustainable exploitation is the main objective of the multi-year plan for demersal 

fishing in the Western Mediterranean. During the five years it will last (2020-2025), this plan aims to reduce the days 

the trawling fleet fishes up to 40% in respect to the reference years (2015-2017). This study evaluates the effort trends 

of the bottom trawl fleet, from 2015 to 2021, analyzing the data from the mandatory location trackers, which provide 

information on the location where fishing pressure is being exerted. In the Balearic Islands, a reduction of 12.5% in 

fishing days is observed during the pre-plan period (2018-2019), compared to the reference period, and an additional 

reduction of 13 and 5% respectively for 2020 and 2021. Seasonally, summer is the time where more effort is exerted in 

fishing, whilst winter is where there is least. Variations within effort in the different identified fishing grounds were also 

seen. This data amplifies the importance of following up on and analyzing data when managing fisheries.  

Key words: Mediterranean Sea, bottom trawling, fishing effort regime, Balearic Islands 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L’estat actual de la majoria d’estocs demersals en el Mediterrani, indica una situació d’explotació per damunt dels 

valors que es consideren sostenibles (FAO, 2020). Això no tan sols redueix la productivitat biològica dels estocs i les 

pesqueres, sinó que també implica uns baixos rendiments econòmics de la flota. El pla plurianual per a la pesca 

demersal en el Mediterrani occidental (EUMAP en anglès; UE, 2019/1241), té com a objectiu contribuir als objectius de 

la Política Pesquera Comú, incloent que la pesca sigui ambiental, social i econòmicament sostenible a llarg termini. 

L’EUMAP està basat, principalment, en la implementació d’un règim de gestió d’esforç pesquer per a la flota de ròssec 

i contempla, pels seus cinc anys de duració (2020-2025), reduir fins a un 40% els dies de pesca de la flota de ròssec 

respecte al període de referència (2015-2017). Altres mesures contemplades en l’EUMAP són la implantació de vedes i 

mesures tècniques per a millorar la selectivitat de les pesqueres i els ormejos pesquers. 

 

La pesca de ròssec és una de les pesqueries més importants del Mediterrani (Lleonart i Maynou, 2003). Tot i no ser 

la flota més nombrosa, les seves captures representen el 60% del total dels desembarcaments pesquers oficials de la 

flota pesquera professional de Mallorca (Guijarro et al., 2020). Així, aquesta flota és clau tant com a proveïdora de 

producte, com pel manteniment de l’estructura actual de comercialització de les captures i la part social, de la que 

formen una part important les confraries de pescadors (Sacchi, 2008). Malgrat això, la baixa selectivitat i l’impacte 

sobre el fons marí dels arts de ròssec, fan que sigui una pesca molt impactant sobre el medi ambient (Ordines et al., 

2017). 

 

La pesca de ròssec a les Illes Balears es comença a desenvolupar de manera més intensiva, augmentant el número de 

barques i la seva capacitat de pesca, entre els anys seixanta i vuitanta del segle passat (Quetglas et al., 2017). Després, 

la flota disminueix en número d’embarcacions, però segueix creixent en capacitat de pesca, amb augments de la 

potència dels motors, que van permetre incrementar les dimensions de les xarxes i la velocitat de pesca i, fins i tot 

compensar la reducció d’embarcacions (Quetglas et al., 2017). La flota de ròssec explota un rang batimètric molt ample, 
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que inclou quatre estrats de fondària, classificats com a estratègies de pesca (Palmer et al., 2009): plataforma costanera 

(50-100 m), plataforma profunda (100-200 m), talús superior (200-500 m) i talús mitjà (500-1000 m). L’objectiu 

d’aquest estudi és analitzar les variacions interanuals i estacionals de l’esforç pesquer exercit per aquesta flota entre els 

anys 2015 i 2021, tenint en compte les seves estratègies de pesca i les principals pesqueres que explota. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Les dades es van obtenir dels senyals de localització que emeten, aproximadament cada 2 hores, les caixes blaves 

(VMS, Vessel Monitoring System) dels vaixells de la flota de ròssec. Aquests senyals donen informació, per cada 

vaixell, de data, hora, velocitat i localització geogràfica. Per excloure els punts que no corresponen a activitat pesquera 

(p.ex. navegació) es filtraren les dades originals, mantenint només aquells punts amb velocitats entre 2 i 3,4 nusos. 

Després, a cada punt s’hi assignaren la profunditat, amb la batimetria EMODNET, i el calador prèviament identificat 

(Farriols et al., 2017; Guijarro et al., 2020), alhora classificant-lo per estratègies de pesca. S’assignà un codi de marea 

(dia de pesca i vaixell de pesca), i es filtraren les dades, eliminant els duplicats per evitar tenir més d’un punt per marea 

i pesquera. A més, mitjançant un codi de marea, s’identificà si un vaixell havia feinejat en més d’una pesquera durant 

una mateixa marea. Com que la flota de ròssec realitza marees diàries (és a dir, surt i entre en el seu port cada dia), 

l’esforç es reparteix suposant esforç 1 (un dia) per un vaixell que ha anat a una sola pesquera en una marea, 0.5 (mig 

dia) per un vaixell que ha anat a dues pesqueres en una marea i, així, successivament. Aquests anàlisis es van fer en 

l’entorn R (R Foundation for Statistical Computing, Viena, Àustria) i mitjançant QGIS versió 32.1. 

 

A partir d’aquesta informació, es van recomptar el número de marees que la flota de ròssec que pesca al voltant les 

Illes Balears va realitzar per any i per cada una de les estratègies de pesca, així com el número de marees mensuals. Les 

dades anuals es van analitzar considerant quatre períodes de temps: període de referència (2015-2017), abans del pla 

EUMAP (2018-2019: Pre-pla) i, ja dins del període d’implementació d’aquest pla, durant el primer any (2020: Pla A) i 

el segon (2021: Pla B). Es van analitzar les diferències interanuals (considerant els períodes esmentats) i estacionals 

d’esforç amb un ANOVA de dos factors (període, mes i la seva combinació). A més, es van generar mapes amb la 

informació anual, així com la informació estacional. La informació també es va analitzar a nivell de port base (incloent 

la flota de la Península Ibèrica que explota el talús de les Illes Pitiüses), d’illa i de pesquera. 

 

RESULTATS 

 

Es confirma una important baixada de l’esforç de la flota de ròssec al llarg dels anys (Fig. 1A), amb diferències 

significatives entre el període de referència i totes les altres etapes (p<0.001). Només en la etapa Pre-pla es reduí 

l’esforç un 12.5% respecte del període de referència, mentre que en el Pla A i Pla B s’ha reduït fins a un 25.9 i 31.2%, 

respectivament, en relació al mateix període. Els primers anys, l’estratègia que mostrà la major disminució d’esforç 

pesquer és la del talús mitjà (~50%), seguida de la plataforma costanera (~30%), però ens els darrers anys la 

importància relativa d’ambdues estratègies s’ha igualat i arriba a prop del 40% en ambdós casos. Estacionalment també 

es veuen diferències significatives (p<0.001), sent l’esforç més alt als mesos d’estiu i més baix als mesos d’hivern, 

concretament al gener (Fig. 1B). Durant els mesos d’estiu, l’estratègia amb un esforç més important és el talús mitjà 

(~50%), mentre que a l’hivern ho és la plataforma costanera (~40%). 

 

Respecte a l’origen, la flota local és la que genera un major esforç pesquer, entre el 40 i 50%, mentre que la flota 

peninsular representa entre 20 i 30% de l’esforç, concentrant-se al talús de les Illes Pitiüses. Les embarcacions amb port 

base a Menorca, Eivissa i Formentera representen un percentatge força menor, d’aproximadament 15, 10 i 5%, 

respectivament. 

 

Quan a les pesqueres (Fig. 2), es veu una activitat més alta en les pesqueres del talús mitjà del nord d’Eivissa i 

Mallorca, durant els primers anys. No obstant això, els anys següents, l’esforç de la pesquera del talús mitjà al nord 

d’Eivissa ha disminuït i ha augmentat a la pesquera del talús superior a la mateixa zona. La disminució generalitzada de 

l’esforç durant el període d’estudi es veu reflectida en la majoria de les pesqueres i, fins i tot, en alguns casos ha arribat 

a desaparèixer en els darrers anys. 

 

DISCUSSIÓ 

 

La situació de sobrepesca generada per l’esforç pesquer i la manca de selectivitat ha generat una disminució de la 

biomassa dels recursos. L’anàlisi de les dades de caixes blaves, que permet la localització de la flota pesquera i 

monitoritzar la seva evolució, ha permès veure que es va produir una reducció de l’esforç pesquer de la flota de ròssec 

abans d’haver-se implantat el EUMAP. Aquesta reducció es deu a que moltes barques van deixar de treballar, ja fos per 

ser venudes o desballestades, i també a l’estratègia aplicada a les Illes Balears de fer aturades durant un dia a la setmana 

que s’ha aplicat en certs períodes de temps. Amb l’entrada en vigor de l’EUMAP, l’esforç s’ha reduint encara més, 
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arribant el 2021 al 31.2% respecte al període de referència. Aquestes dades s’apropen als objectius assolits de la 

reducció, de fins al 40%, de l’esforç de la flota de ròssec. 

 

Les diferències estacionals d’esforç, amb una menor activitat per l’hivern, se poden explicar pel mal temps i per les 

reduccions setmanals abans esmentades, mentre que als mesos de major activitat, durant els mesos d’estiu, hi ha una 

major demanda i, a més, generalment el temps és millor. Aquesta major demanda, especialment d’algunes espècies en 

concret, com la gamba vermella Aristeus antennatus, també explica els canvis en la importància relativa de cada una de 

les estratègies de pesca al llarg de l’any. La falta de diferències en la interacció entre anys i mesos mostra que, encara 

que existeixen variacions interanuals, les dinàmiques dels mesos es mantenen al llarg dels anys. 

 

Malgrat l’anàlisi de la composició per espècies de les captures a cada pesquera es farà posteriorment, la seva 

identificació amb cada una de les estratègies de pesca i el coneixement previ de les seves principals espècies objectiu 

(Palmer et al., 2009), permet identificar que a les pesqueres amb major esforç pesquer durant el període d’estudi 

s’explota, quasi exclusivament, la gamba vermella. Això és degut al desplaçament d’aquest esforç des de la plataforma 

continental al talús, que es produir d’ençà mitjans de segle passat, per a l’explotació de crustacis decàpodes de gran 

fondària, amb un alt valor comercial (Oliver, 1983). No obstant això, el canvi en l’esforç pesquer, a partir del període 

Pre-pla, detectat als caladors de les Illes Pitiüses, indica que la flota peninsular està canviant la seva estratègia de pesca 

i reduint el seu esforç sobre la gamba vermella. Això podria ser degut a una sobreexplotació d’aquest recurs, que fa que 

aquesta pesqueria no sigui tan rentable (Gorelli et al., 2016) o també com a conseqüència de les importants fluctuacions 

en la capturabilitat d’aquest recurs, degudes a canvis en les condicions oceanogràfiques. 

 

Aquest estudi posa en evidència la importància de l’anàlisi de les dades i el seguiment de l’activitat de la flota 

pesquera per a la seva gestió, ja que els canvis en aquesta s’haurien de tenir en compte a l’hora d’establir mesures 

reguladores. Així mateix, és important conèixer aquesta activitat a petita escala, fins i tot a nivell de pesquera. Per 

motius culturals, pels propis recursos o degut a situacions concretes, les tradicions i pràctiques pesqueres no són les 

mateixes per a totes les flotes, fins i tot en una àrea com les Illes Balears que, a nivell de recopilació i anàlisi 

d’explotació dels seus recursos, es considera una única unitat funcional. Aquesta informació a petita escala, pot 

permetre també una gestió més localitzada, contingentada per pesquera, amb una participació més directa dels 

pescadors i les confraries. És important remarcar també que, a les Illes Balears, la reducció de l’esforç no va començar 

amb l’aplicació de l’EUMAP i que ja s’ha arribat a nivells de reducció molt propers als que el mateix pla marca. 
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FIGURA 1. A: Esforç pesquer, en percentatge de dies de pesca (eix esquerre) i dies totals de pesca (eix dret) per any i estratègia de pesca. B: Esforç 

pesquer, en percentatge de dies de pesca (eix esquerre) i dies totals de pesca (eix dret) per any i estratègia de pesca. 

 

 
 

 
FIGURA 2. Mapa dels caladors de les Illes Balears, segons l’ esforç pesquer (mitja de dies treballats anualment) per períodes del pla de pesca: A: 

Període de referència: 2015-2017, B: període Pre-pla: 2018-2019, C: període Pla A 2020 i D: període Pla B 2021. 
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Resum: S’analitzen els estats d’explotació i conservació de la rajada Raja clavata a les Illes Balears, per mitjà d’un 

model de producció i l’anàlisi de la diversitat genètica. Per al model s’ha analitzat la sèrie de dades de les campanyes 

MEDITS al voltant Mallorca i Menorca. Per a les anàlisis genètiques es van prendre mostres de múscul de 31 individus 

obtinguts en aquestes campanyes i es va a utilitzar el marcador mitocondrial Citocrom C Oxidasa subunitat I (COI). Els 

resultats mostren que aquesta espècie es troba en estat de sobreexplotació a Balears, però sotmesa a nivells d’esforç 

pesquer més baixos que la majoria de les espècies objectiu de la flota pesquera de ròssec en aquesta àrea, i més baixos 

que els que experimentava en el passat. Tot plegat, presenta una tendència estable en els darrers anys. No obstant això, 

es van obtenir nivells baixos en els índexs de diversitat genètica d’aquesta població, la qual cosa li suposaria manco 

capacitat de recuperació enfront a canvis ambientals o de nivell explotació als que es pugui veure sotmesa en el futur. 

Paraules clau: Codi de barres de l’ADN, Rajada,  Conservació, Illes Balears, Sobreexplotació. 

 

Abstract: Analysis of the exploitation and conservation status of the skate Raja clavata in the Balearic Islands are 

carried out through a production model and the genetic diversity analysis. For the model, the MEDITS surveys data 

series developed around Mallorca and Menorca has been analysed. Genetic analysis of muscle samples of 31 

individuals obtained in these surveys have been developed using the COI mithocondrial gene. Results show that this 

species is overexploited in the Balearic Islands, but under lower fishing effort than the main target species of the bottom 

trawl fleet in this area, and also under lower effort than it was subjected in the past. It presents a stable trend during 

the recent years, although its low genetic diversity entails less recovery capacity over environmental or exploitation 

level changes than can affect this species in the future. 

Key words: DNA barcode, Skate, Overexploitation, Conservation, Balearic Islands. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La rajada clavellada (Raja clavata) és el batoïdeu amb més importància comercial al Mediterrani (Carbonara et al., 

2020). Es troba entre els 60 i els 600 m de profunditat, però sobretot associada a fons de crinoïdeus, al marge del talús. 

Sol arribar a talles màximes de 95 cm i les seves talles de primera mauresa son de 75 i 67 cm, per femelles i mascles, 

respectivament (Ramírez-Amaro et al., 2018, 2020). A més, com gran part dels elasmobranquis, és una espècie 

vulnerable als impactes antròpics, degut principalment a l’estratègia vital que presenta: creixement lent, maduració 

sexual tardana i baixa fecunditat (Stevens et al., 2000). Això fa que aquestes espècies presentin en general una baixa 

capacitat de recuperació enfront a la sobrepesca. 

El model Abundance Maximum Sustainable Yields (AMSY, Froese et al., 2019) és un model de producció dissenyat 

per situacions amb escassetat de dades que permet conèixer l’estat i el nivell d’explotació al que està sotmès un estoc, 

basat en dades de campanyes científiques. 

La diversitat genètica del gen mitocondrial de la Citocrom Oxidasa C subunitat I (COI) s’ha utilitzat recentment 

amb èxit com a indicador de l’estat de conservació de distintes espècies, incloent algunes poblacions d’espècies 

d’osteïctis objectiu de la pesca a les Illes Balears (Petit-Marty et al., 2021)  

Aquest estudi pretén diagnosticar la població de R. clavata a les Illes Balears. Concretament els seus estats 

d’explotació, a través d’un model de producció, i de conservació, a través d’anàlisis moleculars per a determinar  la 

seva diversitat genètica. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Estat d’explotació 

S’han utilitzat dades de biomassa estandarditzada de R. clavata recollides durant les campanyes MEDITS a 

Mallorca i Menorca, des de l’any 2004 fins al 2021. Aquestes campanyes es realitzen anualment durant el mes de juny, 

utilitzant com a mostrejador l'art de ròssec experimental GOC-73 (per més especificacions veure Spedicato et al. 2019). 

Les pesques es realitzen de dia, amb una durada d’entre 20 i 60 min, depenent de l’estrat batimètric, i a una velocitat 

mitjana de 3 nusos. L'obertura horitzontal i vertical de la xarxa (18-22 i 2.5-3.2 m, respectivament) s’estima amb un 

mailto:francesca.ferragut@ieo.csic.es
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sistema MARPORT. Amb aquestes dades, juntament amb la distància recorreguda, estimada a partir de dades GPS, es 

calcula l'àrea mostrejada a cada estació, que deprés és utilitzada per estandarditzar les dades de biomassa (tones, en 

aquest cas) per km2. 

 

Els model de producció (AMSY) s’ha aplicat a aquestes dades de biomassa mitjançant l’script de Froese et al. 

(2019) implementat al software R.  

 

Estat de conservació 

Durant les campanyes MEDITS de 2021 i 2022 es recollí una petita mostra de teixit d’aleta pelviana d’individus de 

R. clavata, al voltant de Mallorca i Menorca entre 60 i 420 m de fondària (Fig. 1). Un cop al laboratori, es va realitzar 

l’extracció d’ADN utilitzant el DNeasy extraction kit (Qiagen, West Sussex, United Kingdom), per tal d’amplificar el 

fragment del gen mitocondrial Citocrom Oxidasa C subunitat I (COI) mitjançant la reacció en cadena de la polimerassa 

(PCR) i la utilització dels primers FF2d i FR1d (Ivanova et al., 2007). Les condicions de la PCR consistiren en: 35 

cicles de 2 min a 95ºC, 1 min a 94ºC, 1 min a 54ºC i 11 min a 72ºC. Els productes amplificats es van purificar utilitzant 

el QIAquick® PCR Purification Kit (QUIAGEN) i es van enviar a seqüenciar per mètode Sanger als serveis externs 

MACROGEN (Madrid).  

 

 
 

FIGURA 4. Localització de les mostres de Raja clavata analitzades genèticament. Isòbates: 50, 100, 200, 400 i 800 m. 

 

Les seqüències obtingudes es van alinear i editar amb el software BioEdit 7.0.5.2. amb altres tres seqüències de COI 

de R. clavata de Mallorca (IDs de GenBank: KY949088, KY949091, KY949093) seqüenciades a Ramírez-Amaro et al. 

(2018). Llavors, es van calcular els índexos NH: número d’haplotips, h: diversitat haplotípica, i π: diversitat 

nucleotídica; i es va realitzar un anàlisi d’història demogràfica (mismatch distribution) amb el software DnaSp v6, amb 

l’objectiu de determinar expansions o declivis poblacionals passats. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Estat d’explotació 

El model desenvolupat indica que a les Balears R. clavata es troba sobreexplotada, però sotmesa a un nivell de 

mortalitat per pesca (F) en relació a la F corresponent al màxim rendiment sostenible (FMSY) relativament baix (F/FMSY 

= 1.44) en comparació a algunes de les principals espècies objectiu de la flota de ròssec de Balears (F/FMSY = 4.4 i 2 per 

Merluccius merluccius i Mullus surmuletus, respectivament, GFCM 2022), encara que a un nivell per damunt del seu 

rendiment màxim sostenible (MSY). El valor de la biomassa actual també indica sobreexplotació (B/BMSY = 0.76), tot i 

que aquesta relació presenta una tendència estable en els darrers 18 anys (Fig. 2) en concordança amb estudis previs 

sobre la tendència de l’abundància i biomassa de l’espècie a Balears (Ramírez-Amaro et al., 2020). 

 

L’única espècie objectiu a Balears amb una F menor que FMSY és l’escamarlà (Nephrops norvegicus) que es 

distribueix principalment al talús superior, l’estrat batimètric que manco explota la flota de ròssec de Mallorca i 
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Menorca. R. clavata comparteix aquest rang de fondària, principalment el seu marge superior (200-300 m; Ramírez-

Amaro et al., 2018), que són els fons menys explotats d’aquest estrat (Massutí et al., 2020). Aquesta distribució faria 

que gran part de la població de R. clavata estigui sotmesa a un nivell d’esforç relativament baix, que permet que la 

sobreexplotació d’aquesta espècie, malgrat les seves característiques vitals que la fan vulnerable, no sigui tan elevat 

com el d’altres espècies, incloent els osteïctis abans anomenats.  

 

 
FIGURA 5. Biomassa de Raja clavata en relació a la biomasa pel seu rendiment màxim sostenible durant els darrers anys. 

 

Estat de conservació 

En total, es van analitzar 31 seqüències de R. clavata del fragment de COI amb una longitud de 591 parells de bases 

(pb). Es van identificar 3 haplotips diferents (en 28, 2 i 1 individus, respectivament), amb 2 mutacions. Les diversitats 

haplotípica (h=0.185) i nucleotídica (π =0.00032) van ser baixes. Per tenir un punt de comparació amb altres zones, es 

va realitzar una cerca bibliogràfica amb estudis utilitzant el mateix marcador genètic. La Taula I mostra que a les Illes 

Balears els índexs de diversitat genètica calculats presenten valors més baixos, comparats amb els obtinguts en altres 

zones del Mediterrani. A més, es detecten el mateix nombre d’haplotips amb una mostra entre dues i tres vegades 

superior que en altres àrees.  

 

Àrea geogràfica N NH h±SD π±SD 

Atlàntic Nord-Est* 10 3 0.511±0.16 0.00499±0.003 

Costa algeriana* 11 3 0.345±0.17 0.00063±0.0007 

Liguria-Tirrè* 17 3 0.404±0.4 0.00074±0.0008 

Mar Adriàtic* 17 3 0.228±0.13 0.00058±0007 

Conca llevantina* 15 3 0.257±0.14 0.00046±0.0006 

Illes Balears 31 3 0.185±0.090 0.00032±0.0004 
 

Taula I. Resultats dels anàlisis genètics de les mostres de Raja clavata a les Illes Balears i altres zones del Mediterrani. N: número de mostres, NH: 

número d’haplotips, h: diversitat haplotípica, π: diversitat nucleotídica. * Valors calculats a partir de les seqüències obtingudes per Ferrari et al. 
(2018). 

 
L’anàlisi d’història demogràfica indica que la població ha patit un declivi en el passat i que actualment s’acosta a un 

equilibri, ja la corba resultant presenta forma de L (Rogers i Harpending, 1992). Així, els nivells de diversitat 

nucleotídica i haplotípica més baixos que en altres àrees podrien explicar-se per un episodi de declivi de la població en 

el passat, després del qual, la població s’hauria recuperat sense l’entrada d’individus d’altres zones. 

 

Per tant, sembla que la població de R. clavata a les Illes Balears en el passat hauria experimentat alguna davallada 

important de la seva població que hauria provocat una disminució de la seva diversitat genètica. En els últims anys, 

aquests nivells d’explotació han disminuït, tot i que encara es situen per damunt del MSY. En aquest sentit, l’espècie 

objecte d’estudi segueix la tendència d’estabilització d’altres elasmobranquis d’aquest àrea (Ramírez-Amaro et al., 

2020). 

 

Una altra possibilitat seria que la població de Balears s’hagués generat a partir d’una quantitat d’individus 

relativament petita i homogènia i que des de llavors l’intercanvi d’individus amb altres àrees hagi sigut poc freqüent. 
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¿Son las Islas Baleares una región aislada genéticamente para la raya Myliobatis 
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Resumen: La raya águila común, Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758), es una especie demersal-semipelágica con una 

amplia distribución desde el océano Atlántico oriental, incluyendo Mediterráneo, hasta el océano Índico occidental. En 

los últimos años se ha observado una disminución de las poblaciones de esta especie debido a la sobrepesca y la pérdida 

de hábitat. Actualmente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga a esta especie 

como en Peligro Crítico. En este contexto, es necesario aumentar el conocimiento biológico y ecológico de esta especie 

para mejorar las actuales medidas de gestión y conservación. Un aspecto clave para esto es conocer la conectividad 

entre las poblaciones. El presente estudio tiene como objetivo conocer si los individuos la raya águila común que 

habitan en las Islas Baleares están aislados genéticamente de otras zonas del Mediterráneo y del Atlántico oriental. Para 

alcanzar este objetivo se utilizaron dos marcadores mitocondriales (COI y ND2). Los análisis de diferencia poblacional 

indicaron una ligera diferenciación en los individuos de las Islas Baleares respecto a los de Sudáfrica y del Mar 

Adriático. Este patrón geográfico también se observó en la red de haplotipos. En la red se pueden observar dos 

haplogrupos dominantes, uno de ellos conformado principalmente por individuos de Baleares. Los resultados de esté 

estudio sugieren que las Islas Baleares tiene conectividad con otras localidades del Mediterráneo Occidental, pero hay 

diferencia con localidades mas lejanas como Sudáfrica y del Mar Adriático. 

Palabras llaves: Myliobatis aquila, Islas Baleares, estructura poblacional, mtDNA. 

 

Abstract: The common eagle ray, Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758), is a demersal-semipelagic species with a wide 

distribution from the eastern Atlantic Ocean, including the Mediterranean, to the western Indian Ocean. In recent 

years, a decline in the populations of this species has been observed due to overfishing and habitat loss. The species is 

currently listed as Critically Endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). In this 

context, it is necessary to increase biological and ecological knowledge of this species in order to improve current 

management and conservation measures. A key aspect for this is to know the connectivity between populations. The 

present study aims to determine whether the individuals of the common eagle ray inhabiting the Balearic Islands are 

genetically isolated from other areas of the Mediterranean and the eastern Atlantic. Two mitochondrial markers (COI 

and ND2) were used to achieve this objective. Population difference analyses indicated a slight differentiation in 

individuals from the Balearic Islands compared to those from South Africa and the Adriatic Sea. This geographical 

pattern was also observed in the haplotype network. Two dominant haplogroups can be observed in the network, one of 

them consisting mainly of individuals from the Balearic Islands. The results of this study suggest that the Balearic 

Islands have connectivity with other localities in the Western Mediterranean, but there is a difference with more distant 

localities such as South Africa and the Adriatic Sea.  

Key words: Myliobatis aquila, Balearic Islands, population structure, mtDNA. 

 

 

INTRODUCIÓN 

 

La águila de mar, Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758), es una raya demersal y semipelágica la cuya distribución se 

extiende del océano Atlántico oriental y el mar Mediterráneo, hasta el océano Índico occidental (Grancagnolo y 

Arculeo, 2021). En los últimos 40 años las poblaciones de M. aquila han desminuido debido a la sobrepesca y pérdida 

de hábitat (Jabado et al., 2021). Por estas razones la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

clasifica a M. aquila como una especie en Peligro Crítico (Jabado et al., 2021). Hasta ahora, la información sobre la 

biología y ecología de esta especie es escasa y no se dispone de datos genéticos sobre la estructura de su población. Para 

evaluar la vulnerabilidad de las poblaciones y gestionarlas de una manera eficaz, es esencial conocer su conectividad 

geográfica a pequeña y gran escala. 

El Archipiélago de las Islas Balear tiene una elevada diversidad de elasmobranquios (tiburones y rayas), y es una de 

las zonas insulares más alejadas en todo el Mediterráneo, dado que el archipiélago y la Península Ibérica están 
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separados por profundidades de 800m a 2000 m. Estas grandes profundidades pueden actuar como una barrera 

geográfica para el intercambio de individuos (Quetglas et al. 2012)  

El objetivo de este estudio es conocer si la población de M. aquila de Baleares está aislada genéticamente de otras 

zonas del Mediterráneo y del Atlántico oriental. Para alcanzar este objetivo, se analizaron dos regiones genéticas de 

ADN mitocondrial, COI y ND2, en muestras de individuos recogidas en el Mar Adriático, Estrecho de Sicilia, Mar 

Tirreno e Islas Baleares y en el Océano Atlántico Oriental (Golfo de Cádiz y Sudáfrica). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se recogieron muestras de tejidos de 124 individuos de M. aquila durante diversas campañas oceanograficas 

realizadas en el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico entre 2008 y 2021. El mayor número de las muestras del 

Mediterráneo se obtuvieron durante las campañas oceanográficas MEDITS. Las muestras del océano Atlántico se 

recogieron durante las campañas ARSA (CIEM 2017) entre 2018 y 2020, y las muestras de Sudáfrica se obtuvieron 

durante la campaña AFRICANA-VOYAGE 273 en 2011 (Tabla I). Los individuos fueron identificados a bordo, y se 

guardó un pequeño trozo de tejido de la aleta pélvica que fue almacenado en etanol al 96% a -20°C.  

 

 
TABLA I. Esquema de muestreo de las muestras de Myliobatis aquila recogidas en el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico Oriental. GA= 
Código de Área Geográfica; N= número de individuos. 

 

El ADN genómico (ADNg) se extrajo de unos 20 mg de de tejido. Se utilizaron dos marcadores moleculares 

mitocondriales: citocromo c oxidasa subunidad I (COI) y NADH deshidrogenasa subunidad 2 (ND2). Ambos 

fragmentos se amplificaron utilizando la técnica de PCR, los primers para amplificar el fragmento COI fueron los 

propuestos por Folmer et al. (1994) y Ward et al. (2005). Para el fragmento ND2, se utilizaron los primers propuestos 

por Sandoval-Castillo et al. (2011). En total se amplificaron 119 y 118 muestras para el fragmento COI y ND2, 

respectivamente.  

 

Las amplificaciones exitosas se purificaron y se enviaron a secuenciar por el método Sanger en los servicios externo 

MACROGEN Europe (Ámsterdam y Madrid). Las secuencias se editaron utilizando el software MEGA-X 

(https://www.megasoftware.net).  

 

La diversidad genética (haplotipos y nucleótidos) se estimó para cada fragmento y para el fragmento concatenado 

(COI+ND2) usando el programa DnaSP 6 (http://www.ub.edu/dnasp/). Los análisis de diferenciación genética se 

realizaron sólo para los dos genes concatenados. Para esto se realizó la prueba de Chi-cuadrado (X2) por comparación de 

pares para evaluar el grado de diferenciación genética, se realizó un análisis de varianza molecular (AMOVA), 

probando diferentes escenarios de estructura poblacional, y se estimaron los valores pairwise fixation index (Φst), 

utilizando el software Arlequin v.3.5 (http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35/). También se empleó el software 

PopArt 1.7 (https://popart.maths.otago.ac.nz/) para crear redes de haplotipos a través del método Median Joining 

Network. Finalmente, se examinó el grado de divergencia genética entre las poblaciones de la muestra mediante el 

clustering bayesiano, utilizando el software BAPS v.6.0 (http://web.abo.fi/fak/mnf//mate/jc/software/baps.html). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se obtuvo un total de 114 y 115 secuencias con una longitud de 503 y 99 pares de bases (pb) para el fragmento COI 

y ND2, respectivamente. Se concatenaron 110 secuencias con una longitud total de 1502 pb.  

 

En general, los índices de diversidad genética estimados para la COI mostraron una baja diversidad genética, con un 

número relativamente bajo de haplotipos dentro de cada sitio de muestreo (Tabla II). Por otra parte, los índices para el 

fragmento ND2 mostraron una mayor diversidad genética que COI, independientemente del lugar del muestreo. Esta 

mayor diversidad de ND2 también ha sido observada en poblaciones de Raja polystigma (Frodella et al. 2016).  

 

Área Geográfica Código 

GA 

N Año Detalles de la recolección 

Islas Baleares BA 40 2014, 2020, 2021 MEDITS 

Sudáfrica SA 6 2011 AFRICANA-VOYAGE 273 

Golfo de Cádiz GC 28 2018, 2020 SP-ARSA 

Mar Tirreno TY 11 2009, 2010, 2013, 2018 MEDITS, pescador 

Estrecho de Sicilia SS 3 - - 

Mar Adriático AD 36 2008, 2011, 2013, 2014, 

2015, 2019 

MEDITS, pescador 

https://www.megasoftware.net/
http://www.ub.edu/dnasp/
http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35/
https://popart.maths.otago.ac.nz/
http://web.abo.fi/fak/mnf/mate/jc/software/baps.html
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TABLA II. Índices de diversidad haplotípica y nucleotídica de los genes COI y ND2. ÁG= Área geográfica; n= número de secuencias; S= sitios de 

segregación; h= número de haplotipos; Hd= diversidad haplotípica; K= número medio de diferencias nucleotídicas; π= diversidad nucleotídica. 
Consulte la Tabla 1 para ver los acrónimos. 

 

 

Los resultados Φst indican que la población de las Islas Baleares es significativamente diferente de las del Mar 

Adriático y del Atlántico (Golfo de Cádiz y Sudáfrica). Por otra parte, los valores no detectaron diferencias con las 

poblaciones del Estrecho de Sicilia y del Mar Tirreno (Tabla III). La estructuración genética entre subcuencas 

mediterráneas ha sido observada en otros estudios de especies de elasmobranquios, como en poblaciones de 

Scyliorhinus canicula (Ramírez-Amaro et al. 2018) y de Raja Asterias (Catalano et al. 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
TABLA III. Pairwise fixation index (debajo de la diagonal) y valorde significancía p (encima de la diagonal) para cada par de comparación para 

los genes concatenados ND2-COI. Los valores en negrita fueron significativos en el intervalo de confianza del 95%. Los códigos de las muestras 

geográficas se indican en la Tabla I. 

FIGURA 1 Red de haplotipos mediante el método de median-joining de las secuencias mitocondriales concatenadas. Los tamaños de los círculos en 
la red son proporcionales a la frecuencia del haplotipo en el conjunto de datos y están coloreados según las colecciones de muestras. Consulte la 

Tabla 1 para ver los acrónimos. 

ÁG COI ND2 

n S h Hd K π n S h Hd K π 

BA 39 1 2 0.0513 0.0513 0.0001 37 6 7 0.6682 1.0871 0.0011 

AD 30 1 2 0.0667 0.0667 0.0001 31 4 4 0.4882 0.6194 0.0006 

SS 2 3 2 1.0000 3.0000 0.0060 3 2 2 0.6667 1.3333 0.0013 

TY 10 1 2 0.3556 0.3556 0.0007 10 1 2 0.5333 0.5333 0.0005 

GC 27 2 3 0.1453 0.1482 0.0003 28 2 3 0.5370 0.5661 0.0006 

SA 6 0 1 0.0000 0.0000 0.0000 6 2 3 0.7333 0.9333 0.0009 

Total 114 6 5 0.1186 0.1560 0.0003 115 12 14 0.6921 0.9437 0.0010 

 
BA AD SS TY GC SA 

BA -- 0.0000 0.1712 0.1802 0.0000 0.0000 

AD 0.2298 -- 0.0090 0.0270 0.5135 0.0090 

SS 0.1689 0.5370 -- 0.2342 0.0180 0.0631 

TY 0.0431 0.1017 0.2308 -- 0.2072 0.0360 

GC 0.2056 -0.0121 0.5163 0.0467 -- 0.0000 

SA 0.3336 0.2173 0.4822 0.2308 0.2232 -- 
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La red de haplotipos del fragmento concatenado mostró dos haplogrupos que fueron Hap_1 y Hap_2, que 

compartieron casi el 40% cada uno de los haplotipos de todas las secuencias (Fig. 1). Los haplogrupos no presentaron 

una segregación geográfica clara. Por una parte, el Hap_1 presentó haplotipos de individuos de todas las zonas excepto 

de Sudáfrica; mientras que el Hap_2 presentó haplotipos de individuos del Mar Adriático, el Mar Tirreno, el Golfo de 

Cádiz y Sudáfrica. 

El análisis de clúster bayesiano indicó la presencia de tres grupos genéticos principales, apoyados por un alto valor 

de probabilidad (99,94%). El primer grupo fue compartido principalmente por individuos de Mar Adriático y Golfo de 

Cádiz, y todos los individuos de Sudáfrica. El segundo grupo fue compartido por individuos de las Islas Baleares y el 

Mar Tirreno, y finalmente el tercer grupo estuvo compuesto por individuos de las Islas Baleares y del Golfo de Cádiz.  
 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados del presente estudio indican que las poblaciones de M. aquila de las Islas Baleares están conectadas 

genéticamente con las de la sub-cuenca del Mediterráneo Occidental, pero están aisladas de las poblaciones más lejanas 

como son el Mar Adriatico y el Océano Atlántico Oriental (Golfo de Cádiz y Sudáfrica). Por otra parte, la red de 

haplotipos y el análisis de clúster no detectan una diferenciación geográfica clara entre las poblaciones analizadas. Dado 

que no parece haber una clara segregación geográfica sería conveniente usar técnicas moleculares más resolutivas, 

basadas en secuenciación masiva, como por ejemplo ddRAD-seq, las cuales podrían aportar resultados más 

concluyentes. Asimismo, es necesario realizar experimentos de marcaje-recaptura para conocer los patrones de 

migración de esta especie, lo cual es clave para entender su estructura poblacional. 
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Resumen: El Canal de Menorca presenta un elevado número de hábitats y biodiversidad, por lo que fue declarado 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en 2014. En 2016 algunas áreas del Canal fueron declaradas Zonas de 

Protección Pesquera (ZPP), en las cuales se prohibió la pesca de arrastre, con el objetivo de proteger los fondos de 

maërl y de coralígeno. El salmonete de roca Mullus surmuletus habita en estos fondos y se encuentra entre las especies 

de peces demersales de mayor importancia comercial en las pesquerías de arrastre de las Islas Baleares. El objetivo fue 

estimar la diversidad genética de la población de M. surmuletus para evaluar el efecto de las ZPPs del Canal. Para esto, 

se analizó la región del ADN mitocondrial Citocromo C oxidasa subunidad I (COI) en individuos de salmonete de tres 

zonas del Canal de Menorca (LIC, ZPP y una zona adyacente al LIC, ADY). Los índices de diversidad genética 

mostraron una mayor diversidad en la zona ZPP, lo que podría indicar un mejor estado de conservación con respecto a 

las zonas LIC y ADY. La red de haplotipos mostró una elevada conectividad entre individuos de las tres zonas, lo cual 

podría ayudar a compensar la diversidad observada. 

Palabras llaves: Canal de Menorca, Mullus surmuletus, diversidad genética, ADNmt, COI. 

 

Abstract: The Menorca Channel presents a high number of habitats and biodiversity, because of this was declared a 

Site of Community Importance (SCI) in 2014. In 2016 some areas of the Channel were declared Fisheries Protection 

Zones (FPA), where trawling was banned, aiming to protect the maërl and coraligenous seabeds. The red mullet Mullus 

surmuletus inhabits these seabeds and is among the most commercially important demersal fish species in the trawl 

fisheries of the Balearic Islands. The aim of this study was to estimate the genetic diversity of the M. surmuletus in 

order to evaluate the effect of the ZPPs on the restoration and conservation of fishery resources. To do that, the 

mitochondrial DNA region Cytochrome C oxidase subunit I (COI) was analysed in mullet individuals from three areas 

of the Menorca Channel (LIC, ZPP and an area adjacent to the LIC, identified with ADY). Genetic diversity indices 

showed a higher diversity in individuals from the ZPP, which could indicate a better conservation status compared to 

individuals from the LIC and ADY areas. On the other hand, the haplotype network showed a high connectivity between 

individuals from the three zones, which could compensate for the observed genetic diversity. 

Key words: Channel of Menorca, Mullus surmuletus, genetic diversity, mtDNA, COI. 

 

INTRODUCIÓN  

 

En las últimas décadas, se están produciendo cambios en la manera de evaluar y gestionar las pesquerías a nivel 

mundial, ya que no sólo se tiene en cuenta a las especies objetivo sino a todo el ecosistema, lo cual se conoce como el 

enfoque ecosistémico de la pesca (EEP). En este sentido, una de las estrategias para la preservación y regeneración de 

los recursos pesqueros es la implementación de Zonas de Protección Pesquera (ZPP). Si bien la conservación de los 

ecosistemas marinos debería ser prioritaria en política pesquera, es necesario evaluar el efecto de estas zonas de 

protección en la restauración de la productividad de los recursos. Una de las principales herramientas para entender la 

influencia que ejerce el medioambiente sobre los recursos son los indicadores de condición, que pueden ser 

morfológicos, bioquímicos o fisiológicos (Lloret et al., 2014). 

Sin embargo, el desarrollo de herramientas moleculares, ha generado nuevos indicadores que pueden ser de ayuda 

para conocer el estado de conservación de las poblaciones. Uno de estos indicadores es la diversidad genética, la 

variación de genes dentro y entre especies- que permite comprender la respuesta de las comunidades biológicas y 

especies ante los cambios ambientales naturales y el impacto antrópico, como la degradación del hábitat o la sobrepesca 

(Ovenden et al. 2013). En particular, el nivel de diversidad genética del fragmento mitocondrial Citocromo C Oxidasa 

subunidad I (COI) ha demostrado ser eficaz como indicador del estado de conservación de especies comerciales (Petit-

Marty et al., 2020). 

El Canal de Menorca presenta una amplia distribución de hábitats y especies de interés para su conservación, como 

los fondos de coralígeno, de maël y detríticos biogénicos (Moranta et al., 2014). Por lo que, en 2014, esta área fue 

declarada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Recientemente, en las Islas Baleares se han adoptado 



 VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          357 

 

medidas de gestión que tienen como objetivo proteger los hábitats sensibles (HS) y los hábitats esenciales (Essential 

Fish Habitats, EFH). Como consecuencia del Reglamento del Consejo Nº 1967/2006, en 2016, se han declarado Zonas 

de Protección Pesquera en el Canal de Menorca, en las que se ha prohibido la pesca de arrastre con el objetivo de 

proteger los fondos de maërl (formado por diversas especies de algas rojas calcáreas). Este tipo de fondo alberga una 

elevada biodiversidad y producción secundaria macro-bentónica y tiene un efecto positivo sobre la abundancia, 

condición fisiológica y aspectos vitales claves en los recursos demersales de la plataforma continental de las Islas 

Baleares. 

El salmonete de roca Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) es una especie de interés comercial que este asociado a los 

fondos de maërl. Esta especie tiene una amplia distribución, desde el Canal de la Mancha hasta el norte de África 

occidental, y el Mediterráneo. Además de los fondos de maël habita en fondos de arena y los sustratos blandos a 

profundidades inferiores a 100 m. Es una de las especies objetivo más importantes en la pesquería de arrastre en las 

Islas Baleares.  

El objetivo del presente estudio es evaluar la eficacia de Zona de Protección Pesquera en el Canal de Menorca 

usando la diversidad genética en el salmonete de roca M. surmuletus. Para estimar los índices de diversidad genética se 

empleó el marcador mitocondrial COI (DNA barcode) y se comparó entre dos zonas sometidas a distintos niveles de 

explotación pesquera: zona de plataforma costera abierta a la pesca dentro del LIC Canal de Menorca y una zona abierta 

a la pesca adyacente al LIC (ADY), ubicada en el levante de Mallorca. 

 
FIGURA 1. Mapa con los sitios de muestreo de M. surmuletus: LIC (azúl); ADY (verde); ZPP (rojo). Los tres tipos de zonas de muestreo, definidas 

en la campaña CANAL-2022 se marcan sombreadas: ZPPs del LIC del Canal de Menorca (naranja), zona abierta a la pesca dentro del LIC del 
Canal de Menorca (azúl) y zona adyacente al LIC del Canal de Menorca abierta a la pesca (verde). Las lineas delimitan la extención actual de las 

zonas LIC Canal de Menorca y ZPPs (azúl y rojo, respectivamente).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se recolectaron 46 muestras de tejido de distintos individuos de M. surmuletus. Las muestras se obtuvieron durante 

las campañas de investigación oceanográfica MEDITS y la campaña CANAL-2022 (Fig. 1; Tabla I). Las campañas 

MEDITS tienen como objetivo recopilar información para la evaluación de los ecosistemas y recursos demersales en 

toda la costa Europea del Mediterráneo, incluyendo los fondos sedimentarios de la plataforma continental y el talud. Por 

otra parte, la campaña CANAL_04_2022 que se realizó en el Canal de Menorca para obtener muestras de los recursos 

pesqueros demersales para realizar análisis fisiológicos de condición, biología reproductiva y trófica, análisis 

moleculares y marcado de ejemplares para conectividad, y caracterización de bentos con el objetivo de evaluar el efecto 

de las Zonas de Protección Pesquera del Canal de Menorca en los recursos pesqueros. Los individuos fueron 

identificados a bordo y el tejido muscular fue extraído de la parte ventral, para posteriormente ser preservado en etanol 

al 96% y almacenado a -20°C. 
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TABLA I. Esquema de recogida de muestras de Mullus surmuletus en el Canal de Menorca e índices de diversidad genética y haplotípica del 

fragmento Citocromo C Oxidasa subunidad I (COI). N= número de individuos; S= sitios polimórficos; h= número de haplotipos; Hd= diversidad de 

haplotípica; Kt= diferencia media de nucleótidos; π= diversidad nucleotídica.  
 

El ADN genómico (ADNg) se extrajo de aproximadamente 20 mg de tejido de cada muestra. Posteriormente, el 

fragmento COI fue amplificado utilizando los cebadores FFd2 y FRd1 descritos por Ivanova et al. (2007). Los 

productos de la amplificación se purificaron utilizando el kit MicroCLEAN (Microzone, UK). El proceso de 

secuenciación SANGER se realizó en la empresa MACROGEN (Madrid). Las secuencias se editaron utilizando el 

programa MEGA-X (https://www.megasoftware.net).  

Se estimaron los siguientes índices de diversidad genética: número de haplotipos (h), número de sitios polimórficos 

(S), diversidad haplotípica (Hd) y nucleotídica (π), y la diferencia nucleotídica media (Kt), utilizando el programa 

DnaSP 6 (http://www.ub.edu/dnasp/). Además, se construyó una red de haplotipos siguiendo el algoritmo median-

joining usando el programa PopArt 1.7 (https://popart.maths.otago.ac.nz/). Para el análisis de los datos, las muestras se 

agruparon en tres zonas: LIC, ZPP y ADY. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Del total de muestras se obtuvieron 41 secuencias del fragmento COI con una longitud de 560 pares de bases (pb). 

Las muestras de ZPP mostraron los valores más altos en todos los índices de diversidad genética en comparación de las 

zonas LIC y ADY (Tabla I). Las dos zonas abiertas a la pesca mostraron valores similares en todos los índices de 

diversidad genética.  

FIGURA 2. Median-joining network de haplotipos de las secuencias mitocondriales COI. Los tamaños de los círculos en la red son proporcionales a 
la frecuencia del haplotipo en el conjunto de datos y están coloreados según las colecciones de muestras. 

 

Petit-Marty et al. (2022) evalúo el uso del COI, usando el índice de diversidad nucleotídica, sugiriendo que los 

niveles de esta diversidad pueden dar un diagnóstico del estado de conservación de las especies explotadas. Teniendo 

esto en cuenta, en el presente estudio se observó que la diversidad nucleotídica de la zona ZPP (π=0.004) fue el doble 

que la encontrada en LIC (π=0.002) y ADY (π=0.002). Esto podría indicar que los individuos de M. surmuletus que se 

ZONA N 

COI 

N° 

secuencias 
S h Hd Kt π 

LIC 15 13 3 3 0,603 1,179 0,002 

ZPP 16 14 8 6 0,747 2,098 0,004 

ADY 15 14 4 4 0,626 1,274 0,002 

Total 46 41 9 8 0,683 1,583 0,003 

https://www.megasoftware.net/
http://www.ub.edu/dnasp/
https://popart.maths.otago.ac.nz/
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distribuyen en la zona ZPP tienen mejor estado de conservación. Si bien, la ZPP fue declarada en 2016, es posible que, 

en especies de tiempos generacionales cortos, como M. surmuletus (3.8-4.6 años; www.fishbase.org), se puedan 

detectar ya mejorías en su estado de conservación.  

Por otra parte, la red de haplotipos de las secuencias de COI mostró dos principales haplotipos, Hap1 y Hap2, el 

primero comprendiendo el 36,6% de todas las secuencias y el segundo el 43,9%, separados por dos pasos mutacionales. 

Los haplotipos adicionales están vinculados mediante pocos pasos mutacionales, de 1 a 3 (Fig. 2). En ambos haplotipos 

se observaron individuos obtenidos en todas las zonas, lo que indica una elevada conectividad entre las mismas, lo que 

es de esperar dada la cercanía geográfica. Los procesos de conectividad son esenciales para mantener y restaurar los 

procesos ecológicos, en ocasiones reflejados en la diversidad genética, que contribuye a la adaptación y persistencia de 

cualquier especie frente a perturbaciones globales (Gandra et al., 2021). En un estudio reciente se usó como modelo a la 

especie Diplodus vulgaris para evaluar la conectividad entre una Área Marina Protegida (AMP) y áreas adyacentes de 

pesca, y se observó un alto flujo genético entre todas las zonas (Sahyoun et al., 2016). De acuerdo con estos autores, la 

elevada conectividad ayudo a que los niveles de diversidad de las áreas adyacentes se mantuvieran a niveles similares a 

los encontrados dentro de la AMP. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este estudio se usa, por primera vez, la diversidad genética como una herramienta para evaluar la eficiencia de 

una Zona de Protección Pesquera en el Canal de Menorca usando a Mullus surmuletus como especie modelo. Los 

valores más altos en todos los índices de diversidad genética se observaron en las muestras de ZPP, en comparación de 

las zonas LIC y ADY. Esto podría indicar que los individuos de M. surmuletus que se distribuyen en la zona ZPP tienen 

mejor estado de conservación. Sin embargo, es necesario realizar más estudios usando un mayor número de individuos 

recolectados y otros marcadores mitocondriales para confirmar estos resultados y seguir investigando el efecto de la 

protección del medio marino en los recursos pesqueros de esta zona. 
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Abstract: Clusters of epipelagic goose barnacles (Lepadidae), attached to an autonomous underwater vehicle (glider) 

patrolling along the Balearic Sea were found, indicating these organisms can stand unprecedented and unreported 

environment with high thermohaline variability (every 6 hours). Seizing this opportunity, this project aims: 1) to 

identify these epipelagic drifters from the Western Mediterranean region using an array of methods, 2) to assess their 

genetic diversity, and 3) to evaluate the environmental boundaries they can tolerate. Specimens collected were objective 

of morphological and molecular analyses in order to discern among species of the Lepadidae family in the Western 

Mediterranean. The use of a genetic marker (cytochrome C oxidase 1) was used to conduct molecular analysis for 

species discrimination. Combined results have yielded sequences into five groups which contrast with the three 

morphospecies found. These results imply the existence of hidden cryptic species which have not been detected until 

now. In addition, oceanographic data collected by the gliders has been used to define the environmental boundaries 

(depth, salinity, and temperature) that the species collected have been exposed to. 

Key words: Goose barnacles, Integrative approach, Western Mediterranean, Glider. 

 

 

Resum: Es van trobar grups de percebes epipelàgics (Lepadidae), units en un  vehicle submarí autònom (glider) que 

patrullava al llarg del mar Balear, indicant que aquests organismes poden fer front a un ambient amb alta variabilitat 

termohalina (cada 6 hores). Aprofitant aquesta oportunitat, aquest projecte té com a objectiu: 1) identificar aquests 

percebes epipelàgics de la regió mediterrània occidental mitjançant una sèrie de mètodes, 2) avaluar la seva diversitat 

genètica, i 3) avaluar els límits mediambientals que poden tolerar. Els espècimens recollits eren objectius d'anàlisi 

morfològica i molecular per poder distingir entre espècies de la família Lepadidae a la Mediterrània Occidental. L'ús 

d'un marcador genètic (citocrom C oxidasa 1) es va utilitzar per dur a terme anàlisi molecular per a la discriminació 

d'espècies. Els resultats combinats han donat seqüències en cinc grups que contrasten amb les tres morfoespècies 

trobades. Aquests resultats impliquen l'existència d'espècies críptiques ocultes que no s'han detectat fins ara. A més, les 

dades oceanogràfiques recollides pels gliders s'han utilitzat per definir els límits ambientals (profunditat, salinitat i 

temperatura) als quals les espècies recollides han estat exposades. 

Paraules clau: Percebes, Enfocament interdisciplinari, Mediterrani occidental, Glider. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Goose barnacles are scalpellomorph cirripedes. They are epipelagic, sessile, pedunculated filter-feeders, The 

epipelagic larvae attach to a wide range of substrates which includes natural, artificial substrates or even in living 

organisms (Cupul-Magaña et al., 2011), and are considered occasional dominators of marine floating debris (Astudillo 

et al., 2009). Availability of suitable substrates and open sea environmental conditions are two of the main factors 

restricting the oceanic distribution of goose barnacles (Conway et al., 1990).  

 

Owning to the open sea conditions, they have developed a flexible peduncle and five hard shells (Fig 1A, B). These 

shells differ in shape, colour patter and ornamentation among species. 

 

The family Lepadidae is widely distributed around the globe. However, species show narrower distribution 

according to surface water temperature (Schiffer y Herbig, 2016). Lack of knowledge have been found to establish 

ecological boundaries between Lepadidae species despite the consideration of external factors such as pelagic larval 

duration (PLD), nutrients or currents. Laboratory experiments failed to provide ecological boundaries either.  Despite 

the availability of more genetic and morphological data, there is a great variability (in the latter) that lead to a bias in the 

records of these organisms (De Graaf, 1952). 
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 FIGURA 1. A-B) External morphology of two Lepadidae genera. A) Lepas with five-shell shape (* another shell underneath) B) Conchoderma with 
the external epithelium covering the shells) . C-D) Example of different substrates where Lepadidae individuals were found in Mallorca. C) Old 

trainer in Sa Coma; D) Detail of a SOCIB glider after a mission. 
  

BACKGROUND 

 

The family Lepadidae gathers four genera (Chan et al., 2021) of which Lepas (Linnaeus, 1758) and Conchoderma 

(von Olfers, 1814) are the most species-diverse and widely distributed. There are six species within Lepadidae family 

currently reported in the Mediterranean, however the morphological identification is not always straight forward 

because some of the considered diagnostic characters vary with growth and overlap between species. Conducting a 

multidisciplinary and integrative taxonomy approach, and considering molecular, morphological, ecological and 

geographic information to resolve species boundaries and evolutionary relationships has proven to be ideal in this kind 

of situations (Dayrat, 2005). The use of DNA fragments that are highly variable and show a greater genetic divergence 

between species (interspecific) than among individuals of the same species (intraspecific) and of great value assessing 

the evolutionary relationships and species delimitation (Hebert et al., 2003). These markers are gene fragments which 

accumulate random mutations that are inherited only by the descendants of the original populations but not by closely 

related species where there is no genetic exchange (Ballard y Whitlock, 2004). Among the markers, the cytochrome C 

Oxidase I (COI) has been widely used in species complex and epipelagic drifters (Hebert et al., 2004). 

 

Aims  

i) To assess the species richness of goose barnacle’s in the Western Mediterranean following and integrative 

approach. 

ii) To evaluate the intraspecific morphological (internal and external features) and intraspecific genetic variability 

of the Western Mediterranean species. 

 Try to assess the environmental boundaries of Western Mediterranean species.   

METHODS 

 

Individuals of Lepadidae were collected from stranded material found at beaches along the coast of the Balearic 

Islands and from the autonomous underwater vehicles (gliders) recovered after different missions leaded by Balearic 

Islands Coastal Observing and Forecasting System (SOCIB), that covered spatial and seasonal variability among the 

Western Mediterranean. 

C D 



 362        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

Morphological identifications and molecular analysis (phylogenetic, genetic distances and species delimitation) 

were carried out at the Department of Biology (University of Balearic Islands). Extraction, amplification of gene 

fragment, purification, and sequencing were conducted prior to the molecular analysis. 

 

RESULTS  

 

Morphological diagnosis revealed two main morphogroups of Lepas and one of Conchoderma showing internal 

variability. While the results of the molecular analysis resulted in the assessment of five clades, compatible with the 

phylogenetic species concept. These results were only congruent with the morphological analyses of Conchoderma 

while splitting appeared in L. anatifera and L. pectinata as each of them were divided into two molecular clusters.    

 

All clades were found in coastal debris and gliders except Conchoderma which was only found during glider 

missions. None of these clades could be separated into biogeographic groups due to high intraspecific diversity. 
However, the ability to cope with pressures of almost 100 atm, temperatures of 13°C and salinities of 35.8 PSU were 

recorded. 

 

DISCUSSION 

 

Intraspecific morphological differences found are in accordance with previous reports of shells shape variability (De 

Graaf, 1952). Although, more precise diagnostic characteristics have been determined in the present study to discern 

among the three species previously cited L. anatifera, L. pectinata and C. virgatum. However, classification should not 

relegate to this parameter only, as they were insufficient to discern between the species revealed from molecular 

analyses. 

 

Regarding on molecular data, no geographical structure could be discerned among the individuals included in the 

analyses, contrasting the geographical structure previously found in L. anatifera by Schiffer y Herbig, (2016). This 

could be explained by the high intraspecific variability in the present study. 

 

The conditions during the gliders missions have overcome environmental the limits described for these species 

(Conway et al., 1990), tolerating enormous environmental changes (0 - 951 meters, 13-28 ºC, 35.8-38 PSU) in short 

time periods (every 6 hours for 40-70 days). Although the time spent in a non-epipelagic environment is not comparable 

to that of surface waters, it opens a new spread possibility through harsh environmental conditions that could shed light 

on Lepadidae distribution (Schiffer y Herbig, 2016). 

 

The implementation of the integrative approach has revealed engaging information on the family Lepadidae in the 

Western Mediterranean. The intraspecific variability in genetic diversity aims for sampling effort in other areas of the 

Mediterranean for further comparisons. 

 

CONCLUSIONS 

 

i) Three morphospecies identified as L. anatifera, L. pectinata and C. virgatum were found among the studied 

samples, all of them previously reported in the Mediterranean. L. anserifera, L. hillii and Dosima 

fascicularis were not collected for the present study. 

ii) High morphological and genetic variability were found among these species, indicating that these may in fact 

hold cryptic species and should be considered species complexes. 

iii) After evaluating the physicochemical variables that these species are able to tolerate, the ecological range of 

the species are herein expanded. 

An array of different types of data and methodologies have integrated for assessing the species richness of goose 

barnacles in Western Mediterranean. The information obtained reflects the importance of this integrative approach. 
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Resumen: La crisis de la biodiversidad se ha incrementado enormemente en los últimos años, siendo necesario conocer 

la estructura genética y la conectividad entre poblaciones para esclarecer la vulnerabilidad de las especies y establecer 

medidas de conservación adecuadas. Para el presente estudio se seleccionaron 10 localidades costeras de las Islas 

Baleares, principalmente Mallorca. Las muestras se recogieron entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Se eligió una 

especie de invertebrado marino incluida en la Lista Roja de Invertebrados Marinos de las Illes Balears: la estrella de 

mar Asterina pancerii (Gasco, 1870) y las estrechamente relacionadas y a menudo difíciles de distinguir Asterina 

gibbosa (Pennant, 1777) y Asterina phylactica (Emson y Crump, 1979). La principal herramienta utilizada en el 

presente estudio es un fragmento del gen mitocondrial citocromo C oxidasa I (COI), y los análisis incluyen análisis 

filogenéticos y de la diversidad haplotípica. Los individuos se encontraron en el litoral rocoso. Los análisis de 

delimitación especies realizados concluyeron que las tres especies cohabitan en estos hábitats, en contra de lo que 

afirma la literatura. La especie más abundante y diversa genéticamente es A. gibbosa, encontrándose, con 14 individuos 

y 4 haplotipos, 1 para A. phylactica y 1 para A. pancerii  

Palabras clave: Invertebrados protegidos, Asterina, ADN mitocondrial, genética de poblaciones. 

 

Abstract:  The biodiversity crisis has increased enormously in recent years, making it necessary to know the genetic 

structure and connectivity between populations to clarify the vulnerability of species and establish appropriate 

conservation measures. For the present study, 10 coastal towns of the Balearic Islands, mainly Mallorca, were selected. 

The samples were collected between October 2021 and May 2022. A species of marine invertebrate included in the Red 

List of Marine Invertebrates of the Balearic Islands was chosen: the starfish Asterina pancerii (Gasco, 1870) and the 

closely related and often difficult to distinguish Asterina gibbosa (Pennant, 1777) and Asterina phylactica (Emson and 

Crump, 1979). The main tool used in the present study is a fragment of the mitochondrial cytochrome C oxidase I (COI) 

gene, and the analyzes include phylogenetic and haplotypic diversity analyses. Individuals were found on the rocky 

shoreline. The species delimitation analyzes carried out concluded that the three species cohabit in these habitats, 

contrary to what the literature affirms. The most abundant and genetically diverse species is A. gibbosa, with 14 

individuals and 4 haplotypes, 1 for A. phylactica and 1 for A. pancerii. 

Key words: Protected invertebrates, Asterina, mitochondrial DNA, population genetics. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tasa de extinción de especies y pérdida de biodiversidad ha aumentado extremadamente en las últimas décadas, 

por lo que obtener información sobre el estado de conservación y la vulnerabilidad de las especies frente a cambios 

ambientales imprevistos se ha convertido en una prioridad (Petit-Marty et al., 2021). El mar Mediterráneo es 

considerado uno de los 25 hotspots de biodiversidad, pero a causa de la creciente presión que las actividades humanas 

ejercen sobre las especies y sus ecosistemas, actualmente es considerado como uno de los más significativamente 

modificados del planeta (García y Cuttelod, 2013). 

 

La caracterización de la estructura genética poblacional constituye un criterio de gran utilidad para conocer el estado 

de conservación de especies, ya que consiste en un indicador de la heterogeneidad de las poblaciones. Esta variabilidad 

genética mantiene la flexibilidad evolutiva de las poblaciones, incrementando su probabilidad de supervivencia y 

resistencia frente a procesos locales debido a efectos antrópicos o naturales. Estos procesos impactan sobre la diversidad 

genética en las poblaciones locales, erosionando el potencial adaptativo de la especie y aumentando su riesgo de 

extinción, siendo las poblaciones con poca variabilidad genética más vulnerables a estos procesos (Petit-Marty et al., 

2021).  

 

Para poder evaluar la capacidad de las poblaciones de sobrevivir a cambios imprevistos en los ecosistemas, se 

utilizan técnicas moleculares (Macpherson et al., 2009) y marcadores genéticos que permiten la estimación de la 

diversidad genética, la estructura y conectividad entre las poblaciones (Macpherson et al., 2009). El gen mitocondrial de 
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la subunidad I de la citocromo C oxidasa (COI), usado en el presente trabajo, es ampliamente utilizado como marcador 

en estudios de filogenética y genética de poblaciones (Lancheros-Piliego y Hernández Fernández, 2013). Debido a la 

gran dificultad para determinar caracteres biológicos y fenotípicos que permitan realizar una distinción en grupos 

taxonómicos con escasez de caracteres discretos o con alta plasticidad fenotípica, en el género Asterina es necesario 

llevar a cabo un análisis que comprenda el estudio cuidadoso de especímenes vivos recogidos en diferentes localidades, 

a lo largo de todo su rango de distribución para poder descubrir las diferencias morfológicas y biológicas del género 

(López-Márquez et al., 2018). 

 

Según la literatura publicada hasta el momento, las principales diferencias entre las especies mediterráneas que 

conforman el complejo críptico se resumieron en características morfológicas como el tamaño, la relación entre el radio 

mayor y el radio menor (R/r), la forma, el color de la superficie aboral, la presencia de pedicelarios y el número de 

espinas suborales. En cuanto al comportamiento, las características distintivas eran la reproducción, el hábito de 

incubación, la dispersión, el hábitat y la sensibilidad a la luz (López-Márquez et al., 2018). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se han amplificado y secuenciado una región de COI de aproximadamente 650 pares de bases utilizando los 

cebadores universales en un total de 19 individuos del género Asterina de 10 localidades de Mallorca (Cala Blanca, 

Caló des Mago, Caló des Tamarells, Cala Pi, Cala Ratjada, Portals Vells, Puerto de Portitxol, Ses Illetes) y Menorca 

(Cala Teulera y Cala Morell). Las secuencias fueron editadas mediante el programa Geneious Prime V. 2022.2.1 

(Biomatters Ltd., Auckland, New Zealand), fueron alineadas junto con todas las secuencias disponibles en GenBank del 

género Asterina (16) con MAFFT (https://mafft.cbrc.jp/alignment/server/), para posteriormente construir un árbol 

filogenético de máxima verosimilitud mediante el software IQ-TREE (http://iqtree.cibiv.univie.ac.at) (1000 

interacciones y 0,5 de fuerza de perturbación) bajo el modelo de evolución TPM3+F+G4, enraizado con el grupo 

hermano Patiria miniata (Brandt, 1835) (López-Márquez et al., 2018). Se realizó un análisis de delimitación de 

especies mediante el Modelo de Árboles por Procesos de Poisson (PTP) de tasa única (con p-valor de 0,001) y el 

Modelo de Árboles por Procesos de Poisson de tasa múltiple (mPTP) (https://mptp.h-its.org/)  

 
Se realizó el cálculo de la diversidad haplotípica y el número de haplotipos con el programa DnaSP v.4.5. 

(http://www.ub.edu/dnasp/)Además, se ha realizado una revisión bibliográfica de todas las características morfológicas 

y ecológicas del complejo críptico del género Asterina, para determinar los principales caracteres diagnósticos en 

combinación con la identificación molecular. 

 

RESULTADOS 

 

Los análisis filogenéticos resultaron en una topología con bajos valores de soporte (bs <79) en las ramas basales 

(Figura 1). Pero los nodos terminales, con un alto grado de soporte (bs >90) permitieron diferenciar entre especies 

(Figura 1). Los diferentes métodos de delimitación molecular de especies (PTP y mPTP) discriminan 8 MOTUs 

(Unidades Taxonómicas Operacionales Moleculares). Asterina gibbosa y A. pancerii se dividen cada una en 2 MOTUs, 

agrupando los individuos de Mallorca y Menorca en un clúster, y el resto de las localidades continentales en otro 

(Figura 1). 

 

Se hallaron un total de 13 haplotipos entre los 36 individuos analizados del género Asterina, siendo la diversidad 

haplotípica de 0,922. El haplotipo 9 (Cádiz, Devon, Gales, Laredo, O Grove) fue el más frecuente (17%), seguido de los 

haplotipos 1 (Illetes, Cala Ratjada, Cala Teulera, Cala Morell), 6 y 12 (11% cada uno). El número de haplotipos para las 

especies A. gibbosa, A. pancerii y A. phylactica fue de 6, 5 y 4 respectivamente. 
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FIGURA 1: Árbol filogenético obtenido por Máxima verosimilitud de individuos del género Asterina. Los individuos recolectados aparecen en color 

rojo. Los números en los nodos representan el valor de soporte de Bootstrap (valor máximo=100). Grupo hermano (“outgroup”): Patiria miniata 

(MF279282.1). 

 
Haplotipos Especie Código de individuo Individuos Localidades 

H1 A. pancerii AST02, AST05, AST21, AST2 4 Portitxol 

H2 A. pancerii KP768172.1, KP768171.1 2 Alicante 

H3 A. pancerii KP768173.1, MF279275.1 2 Alicante 

H4 A. pancerii KP768174.1 1 Nápoles 

H5 A. gibbosa AST34, AST35 2 Portals Vells 

H6 A. gibbosa AST43, AST96, AST93, AST97 4 Illetes, Cala Ratjada, Cala Teulera, Cala Morell 

H7 A. gibbosa AST88, AST55, AST45 3 Cala Teulera, Cala Blanca, Illetes 

H8 A. gibbosa AST63, AST64, AST65, AST69 

AST70 

5 Cala Pi 

H9 A. gibbosa KP768162.1, MF279278.1, 

MF279277.1, KP768163, 

MF279276, U50058.1 

6 O Grove, Devon (UK), Cádiz, Laredo 

(Cantabria), Gales (UK) 

H10 A. gibbosa KP768164.1 1 A Guarda (Galicia) 

H11 A. phylactica AST22 1 Caló des Mago 

H12 A. phylactica 

 

KP768165, KP768167, 

MF279280, KP768166 

4 Devon (UK) 

H13 A. phylactica MF279281.1 1 Almería 

TABLA I: Distribución de haplotipos identificadas con el marcador COI en las distintas localidades 

 

DISCUSIÓN 

 

Los análisis filogenéticos reflejaron altos valores de soporte (bs>90) en los nodos terminales, permitiendo 

diferenciar un clado Balear (Mallorca-Menorca) en dos de las especies objetivo (A. gibbosa y A. pancerii), aislado del 

resto de localidades continentales. Además, estos clados fueron considerados con rango de especie tras los análisis de 

delimitación molecular de especies (PTP y mPTP). 

La distribución de los haplotipos del complejo críptico de Asterina sugiere una mayor capacidad de dispersión en A. 

gibbosa ya que los haplotipos son compartidos entre localidades distantes. Ello puede deberse a que los juveniles son 

capaces de flotar en la columna de agua (Marthy, 1980). Además, la distribución de los haplotipos parece indicar que la 

conectividad es más restringida en el Mediterráneo que en el Atlántico, donde las corrientes permiten una dispersión a 
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gran escala (Baus et al., 2005) y que la disimilitud existente entre ambos pueda deberse al aislamiento geográfico 

provocado por las diferentes discontinuidades que existen en el Mediterráneo (Macpherson, 2003). El desarrollo 

larvario de A. pancerii, bentónico en todas sus fases, limita su capacidad de dispersión (Barea-Azcón et al., 2008), lo 

que coincide con la estructura poblacional de la especie en el Archipiélago Balear, Alicante y Nápoles, al encontrarse 

con barreras geográficas que impiden la conectividad entre las islas y la costa de España e Italia, produciéndose una 

especiación alopátrica en las Islas Baleares (Macpherson, 2003).  

Los resultados de los análisis moleculares permiten la evaluación de los caracteres diagnósticos tradicionales de las 

tres especies. Así, se pudo comprobar que la coloración, el tamaño o la forma no son caracteres que permitan distinguir 

inequívocamente las tres especies, por lo que es necesario en futuros estudios examinar la presencia de pedicelarios o el 

número de espinas suborales para poder comprobar si pueden servir como caracteres diagnósticos. A pesar de que el 

hábitat se ha considerado un carácter ecológico en la delimitación de especies, con una asociación estrecha o incluso 

exclusiva de A pancerii a praderas de Posidonia oceánica (Barea-Azcón et al., 2008), mientras que A. gibbosa junto a 

A. phylactica se han asociado a costas rocosas semiexpuestas y protegidas (Baus et al., 2005; Emson y Crump, 1979), 

en este estudio se han encontrado individuos de todas las especies en los muestreos realizados en costas rocosas 

semiexpuestas y protegidas. Además, aunque A. phylactica presenta un nicho ecológico separado de A. gibbosa, al 

localizarse durante el día en las partes superiores de los cantos rodados ya que presenta una menor sensibilidad a la luz 

(Emson y Crump, 1979), todos los individuos fueron encontrados en la parte inferior de los cantos rodados cubiertos de 

algas en sus partes superiores. Por esta razón, la consideración del hábitat y de la tolerancia a la luz, no son 

características adecuadas para la delimitación de especies. El resto de características diferenciales utilizadas según la 

literatura no pudieron ser observadas ya que no se recolectaron especímenes vivos, siendo necesario estudios 

posteriores sobre estas características diferenciadoras. 

CONCLUSIONES 

 

- La revisión de bibliografía acerca de los caracteres diagnósticos, biología, ecología y distribución geográfica de las 

especies no son concluyentes. Es necesaria una revisión exhaustiva para un mejor conocimiento de la distribución y 

de las características biológicas, ecológicas y la distribución.  

- Los caracteres diagnósticos en el complejo críptico de A. gibbosa, A. pancerii y A. phylactica tampoco son 

determinantes, siendo necesario un estudio de mayor envergadura para poder determinar los más informativos  

- Se hace un necesario un estudio con un mayor número de ejemplares en el Archipiélago Balear y en otras 

localidades del Mediterráneo para poder llegar a conclusiones más precisas, por lo que este estudio sienta las bases 

para futuras investigaciones y poder determinar medidas de conservación más ajustadas a la realidad. 

- A pesar de que se trata de un estudio preliminar con un número bajo de individuos, los resultados genéticos 

muestran valores relativos de diversidad, observándose señales de especiación al encontrar indicios de un complejo 

formado por un mayor número de especies al esperado  
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Resumen: En este trabajo se describe por primera vez la dieta de cinco especies de peces de gran importancia comercial 

y ecológica en las aguas de Ibiza y Formentera: el tiburón de fondo Galeus melastomus, el pez plano Lepidorhombus 

boscii, la merluza Merluccius merluccius, el salmonete de roca Mullus surmuletus y la escórpora Scorpaena notata. 

Para la descripción y cuantificación de la dieta de estas especies se han analizado un total de 770 estómagos y se han 

identificado un total de 139 presas. Los resultados muestran que G. melastomus se alimenta principalmente de 

cefalópodos y crustáceos. La dieta de L. boscii además de crustáceos y cefalópodos, también incluye pequeños peces. 

M. merluccius es básicamente piscívoro, mostrando un alto nivel de canibalismo. La dieta de M. surmuletus consiste en 

peracáridos, anélidos, crustáceos y equinodermos. Y finalmente, S. notata muestra preferencia por los braquiuros y los 

estomatópodos. Los resultados obtenidos en este trabajo son un primer paso en el estudio de las relaciones predador-

presa que permitirán mejorar el conocimiento de las redes tróficas de las islas Pitiusas. 

Palabras clave: contenidos estomacales, relaciones predador-presa, pesca de arrastre, Mediterráneo. 

 

Abstract: : For the first time the diet of five fish species of great commercial and ecological importance in the waters of 

Ibiza and Formentera has been analyzed: the blackmouth catshark Galeus melastomus, the flatfish Lepidorhombus 

boscii, the hake Merluccius merluccius, the red mullet Mullus surmuletus and the small red scorpionfish Scorpaena 

notata. A total of 770 stomachs were analyzed and 139 preys were identified for the description and quantification of 

the diet of these species. The results show that G. melastomus feeds mainly on cephalopods and crustaceans. The diet of 

L.boscii, in addition, to crustaceans and cephalopods, also includes small fishes. M.merluccius is highly piscivorous, 

showing a high level of cannibalism. The diet of M. surmuletus consists of peracarids, annelids, crustaceans and 

echinoderms Finally, S. notata shows a preference for brachyurans and stomatopods. The results obtained in this work 

are a first step in the study of predator-prey relationships that will improve the knowledge of the food webs of the 

Pitiusas Islands. 

Key words: stomach contents, predator-prey relationships, trawling, Mediterranean. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina DMEM (2008/56/CE) es una ley europea cuyo principal objetivo es 

alcanzar el Buen Estado Ambiental (BEA) de nuestros mares. El D4 es un descriptor complejo, ya que abarca todos los 

compartimentos del ecosistema y todos los aspectos funcionales de las interacciones entre las especies, además de la 

transferencia de energía dentro del sistema y la productividad de los componentes que la forman. La actividad pesquera 

puede incidir sobre las especies en todos los niveles dentro de una red trófica, aunque generalmente se concentra en los 

depredadores y los de mayor valor económico, por ello, es necesario un enfoque ecosistémico para llevar a cabo una 

correcta evaluación de los recursos vivos. 

 

El conocimiento de las relaciones predador-presa es algo esencial para entender la estructura y la dinámica de las 

redes tróficas. Los análisis de contenidos estomacales y de isótopos estables se utilizan de manera complementaria para 

su estudio. Conocer las relaciones tróficas, es la base para comprender como las especies utilizan los recursos 

disponibles en su medio, si compiten por los recursos, y cuál es la posición que ocupan dentro de la red trófica. Gracias 

a los contenidos estomacales obtenemos información detallada sobre la composición, tamaño y cantidad de las presas 

ingeridas (Hyslop, 1980), sin embargo, se considera que esta técnica solo aporta información de la ingesta más reciente 

y no es representativa de la dieta de una especie. Los análisis de isótopos estables, sin embargo, aportan información 

sobre el alimento asimilado y permite determinar el nivel trófico de las especies integrando un rango temporal más 

amplio (Davis y Pineda Muñoz, 2016). Conociendo la dieta y nivel trófico de las especies, es posible calcular el nivel 

trófico de la captura para un lugar geográfico, el cual permite conocer el estado de toda la cadena y el efecto de la pesca 

en el ecosistema (Arroyo et al., 2019). 

 

En 1994, el IEO inició la serie de campañas MEDITS para la evaluación de los recursos pesqueros demersales, a lo 

largo de la costa mediterránea recogiendo información sobre la abundancia y la distribución de las especies en los 

caladeros explotados por la flota de arrastre (Spedicato et al., 2019). En 2001 se inició esta campaña en Menorca y 

Mallorca (Massutí y Reñones, 2005). En 2007 se incorporaron los muestreos de contenidos estomacales e isótopos 
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estables, los cuales han permitido caracterizar las redes tróficas, así como estudiar la alimentación de numerosas 

especies (Valls et al. 2011, 2017). En 2021, la campaña MEDITS se realizó por primera vez en Ibiza y Formentera, 

iniciándose también el análisis de contenidos estomacales y de isótopos estables.  

En este trabajo se presenta los resultados preliminares de la dieta de cinco especies de peces demersales, importantes 

en términos de biomasa y por su papel en las redes tróficas en aguas de Ibiza y Formentera: el tiburón de fondo Galeus 

melastomus, el pez plano Lepidorhombus boscii, la merluza Merluccius merluccius, la escórpora Scorpaena notata y el 

salmonete de roca Mullus surmuletus. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para la descripción y el análisis de la dieta de los peces demersales de las Islas Pitiusas se han utilizado los datos 

obtenidos en las campañas oceanográficas MEDITS realizadas en 2021 y 2022. En estas campañas se muestrearon 

anualmente unas 35 estaciones repartidas en los fondos sedimentarios de la plataforma continental y el talud superior 

entre 50 y 800 m de profundidad. La estrategia de muestreo es tipo aleatorio estratificado, con cuatro estratos de 

profundidad: B (51-100 m), C (101-200 m), D (201-500 m) y E (501-800 m). 

Para el análisis de contenidos estomacales se seleccionaron las especies más importantes en términos de biomasa por 

estrato y a nivel comercial. En cada lance se analizaron 10 individuos al azar de cada especie, de los cuales se anotaron 

la talla (mm inferior), sexo y estado de madurez. Se midió el volumen total del contenido estomacal con un trofómetro 

(Olaso et al. 1998), las presas se separaron e identificaron al nivel taxonómico más bajo posible y se anotó el número de 

presas y el porcentaje del volumen ocupado por estas respecto al volumen total del estómago. Para cuantificar la dieta 

de los depredadores se utilizó el índice volumétrico (%V), el porcentaje numérico (%N) y la frecuencia de aparición 

(%F) de las presas en los estómagos. Aquí se presentan los resultados sobre la composición de la dieta en términos de 

contribución volumétrica de las diferentes presas (%V), ya que se considera el mejor indicador de la energía que 

aportan las mismas (Cortés et al. 1997). 

 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Durante las campañas realizadas en aguas de Ibiza y Formentera se recogieron y analizaron a bordo un total de 2101 

individuos correspondientes a 42 especies de peces, de los cuales se identificaron más de 216 presas. En la Tabla I se 

recoge la información relativa a los 770 estómagos analizados de los cinco predadores presentes en este trabajo, que 

incluye el rango de tallas muestreado (en mm), el número de estómagos analizados, el número de presas identificadas, 

el rango (en m) y estrato de profundidad. 
 

Especie Talla (mm)  Nº estómagos Nº presas Rango profundidad (m) Estratos 

Galeus melastomus 151- 612 292 64 387 - 687 D-E 

Lepidorhombus boscii 133 - 353  196 43 118 - 621 C-D-E 

Merluccius merluccius 103 - 646 158 26 63 - 627 B-C-D- E 

Mullus surmuletus 154- 233 45 30 54 - 217 B -C-D 

Scorpaena notata 100 - 168 79 46 53 - 81 B 
 

TABLA I. Rangos de tallas de los depredadores, número de estómagos analizados, número de presas encontrados y rango de profundidad. 
 

 

Dieta de Galeus melastomus: 

 

Es una especie oportunista (64 presas identificadas), se 

alimenta de moluscos, peces, y crustáceos. El taxón más 

representado en términos volumétricos es el de los 

cefalópodos, con el 41,4%, seguido de peces, con el 20,5% y 

en menor medida, con el 10,2% de crustáceos. Se observa 

además un 3,7 % de sálpas y un 20% de otras presas 

indeterminadas (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Composición taxonómica (%V) de la dieta del 
tiburón de fondo Galeus melastomus. 
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Dieta de Lepidorhombus boscii: 

 

Es una especie bentónica (43 presas identificadas), la 

cual se alimenta de una gran variedad de especies de 

crustáceos entre los que destacan Plesionika spp. 

(15,27%), la gamba blanca Parapenaeus longirostris 

(9,38%), Processa spp.(7,06%), Solenocera membranacea 

(5,62%), y braquiuros como Goneplax rhomboides 

(5,45%) (Fig. 2). Además, también se alimenta del 

cefalópodo Heteroteuthis dispar (5,36%) y en menor 

medida de pequeños peces, como Gadella maraldi 

(4,26%). 

 

 

                                                                                                                         

Dieta de Merluccius merluccius  

 

La merluza es una especie altamente piscívora (Fig. 3). Se 

observa una gran variedad de especies de peces (26 presas 

identificadas), siendo muy destacado el alto índice de 

canibalismo (36,53%). Los peces identificados a nivel de 

especie más presentes son Spicara smaris (12,6%), 

Trachurus mediterraneus (14,36%) y Glossanodon 

leioglossus (4,6%). Además, cabe destacar la contribución 

de la gamba roja Aristeus antennatus (8,82%) a su dieta. 
 

 

 
 

 

 
 

Dieta de Mullus sumuletus 
 

El salmonete es una especie crustacívora, con una 

alimentación muy variada (30 presas identificadas) (Fig. 

4). Preferentemente se alimenta de peracáridos (20,49%) 

y anélidos (20,65%), pero también de crustáceos 

decápodos anomuros (Galatheas 12,2%), equinodermos 

(Ophiuroidea 7,72%). Además de gambas (Processa spp. 

6,37% y Pandalidae 5,54%) y braquiuros (Ebalia spp 

3,99%). 
 

 

Dieta de Scorpaena notata: 

 

La escórpora S. notata es una especie crustacívora, 

con una dieta de gran riqueza y diversidad trófica (46 

presas identificadas). Consume un amplio abanico de 

crustáceos de pequeño tamaño. Su presa favorita son los 

braquiuros del género Liocarcinus (17,56%), seguido de 

los estomatópodos (12,6%) y las Galatheas sp. (4,97%). 
 

 

 

Este estudio es un punto de partida que nos ha 

permitido describir por primera vez la dieta de estas 

cinco especies presentes en las aguas de Ibiza y 

Formentera. Se han observado algunas diferencias 

significativas en la composición de la dieta de las 

especies estudiadas respecto al resto de las Baleares. 

FIGURA 2. Composición taxonómica (%V) de la dieta del pez 
plano Lepidorhombus boscii. 

 

FIGURA 3. Composición taxonómica (%V) de la dieta de la 

merluza Merluccius merluccius. 

 

FIGURA 4. Composición taxonómica (%V) de la dieta del 

salmonete de roca Mullus surmuletus. 

 

FIGURA 5. Composición taxonómica (%V) de la dieta de la 

escórpora  Scorpaena notata. 
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Cabe destacar el elevado canibalismo observado en M. merluccius y la importancia de los cefalópodos en la dieta de G. 

melastomus comparado con los resultados obtenidos en Mallorca (Cartes et al. 2009; Valls et al. 2011). 

Es importante destacar la importancia de estas campañas oceanográficas, ya que, además de recopilar datos que 

ayudan a caracterizar los recursos demersales y las comunidades bentónicas, sirven para profundizar en los factores que 

determinan las variaciones de las relaciones predador-presa como, por ejemplo, el efecto de la talla, la profundidad, el 

hábitat y, el efecto de la pesca entre otras. 
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Resumen: El creciente interés hacia el mar y la preocupación por el estado de sus ecosistemas, tanto desde Menorca 

como en el conjunto de las Islas Baleares, ha hecho que se vean aumentadas las medidas de gestión y protección hacia 

este. Sin embargo, son muchas les presiones y amenazas antrópicas que afectan a los ecosistemas marinos y requieren 

de una gestión dirigida, medidas de recuperación, mitigación o compensación de los impactos. Tras una evaluación 

inicial de presiones e impactos sobre el medio marino (Bagur et al., 2020) enmarcada en los límites de la Reserva de 

Biosfera, este proyecto ha categorizado y evaluado el conjunto de presiones que afectan estas costas. Se han clasificado 

en 5 categorías: actividades productivas y extractivas, actividades recreativas, alteraciones morfológicas, perturbaciones 

químicas y biológicas y vertidos. De estos análisis, se determina que las zonas con una mayor presión son las 

adyacentes a los núcleos urbanos costeros. Para darle un valor añadido al estudio de presiones, se han definido zonas de 

mayor vulnerabilidad cruzando los datos de la magnitud de la presión con datos de sensibilidad del medio. Con ello se 

han definido las zonas más vulnerables a la actividad humana y, como consecuencia, permite priorizar las masas de 

agua en función del riesgo al que están sometidas y así definir áreas prioritarias de actuación. 

Palabras clave: presiones, gestión, medio marino, Menorca, ecosistema 

 

Abstract: The growing interest in the sea and the concern for the state of its ecosystems, both from Menorca and in the 

Balearic Islands as a whole, has led to increased management and protection measures towards it. However, there are 

many anthropogenic pressures and threats that affect marine ecosystems and require an improvement management, 

recovery measures, mitigation or compensation of impacts. After an initial evaluation of pressures and impacts on the 

marine environment (Bagur et al., 2020) framed within the limits of the Biosphere Reserve, this project has categorized 

and evaluated a set of pressures that threaten these coasts. They have been classified into 5 categories: productive and 

extractive activities, recreational activities, morphological alterations, chemical and biological disturbances and 

discharges. From these analyses, it is determined that the areas with the greatest pressure are the adjacent to the 

coastal urban areas. To provide added value to the study, areas of greatest vulnerability have been defined by crossing 

the data on the magnitude of the pressure with data on the sensitivity of the environment. With this, the areas most 

vulnerable to human activity have been defined and, as a consequence, it allows water masses to be prioritized based 

on the risk to which they are subjected and thus define priority areas of action. 

Key words: pressures, management, marine environment, Menorca, ecosystem  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente el medio marino ha sido objeto tanto de aprovechamiento como de vertedero, pero el creciente 

interés en su estado de conservación y una mayor concienciación ambiental ha potenciado la inversión y el desarrollo de 

estudios científicos en esta dirección. Sabemos que las actividades humanas ejercen presiones que causan impactos 

sobre el medio marino y por tanto la tarea de evaluación de estas afectaciones, así como la propuesta de estrategias de 

gestión para minimizar los impactos y garantizar un futuro sostenible son clave.  

  

Existen diversos estudios previos en los cuales se ha abordado el análisis de la presiones y amenazas presentes en las 

aguas de Menorca, aunque siempre tratándose de estudios que trabajan a nivel de grandes masas de agua, analizando el 

conjunto del mar Balear o de la demarcación Levantino – Balear.  El primer análisis de estas características se realizó en 

el marco de la Directiva Marco del Agua (DMA; 2000/60/CE) y tras él un continuo de estudios con macroalgas, 

invertebrados bentónicos y/o fanerógamas como bioindicadores (Arévalo et al., 2008; Duarte et al., 2011; entre otros) o 

incluso otros análisis estrictamente sobre presiones e impactos en aguas costeras (EVREN, 2016).  

 

Mediante una evaluación pormenorizada de las presiones definidas en la costa menorquina, este proyecto pretende 

crear una herramienta básica de consulta para la ciudadanía y los actores sociales (gestores, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones empresariales, vecinales, etc.) para manejar y comprender la situación actual referente a 

los usos y actividades desarrollados en el mar o cerca del mismo y la presión que ejercen sobre el medio marino. 

 
 

 

mailto:adm.obsam@cime.es
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METODOLOGA 
 

En una primera fase se ha definido el inventario de presiones y amenazas susceptibles a afectar el medio marino. El 

conjunto de presiones detectadas sobre las masas de agua costeras se ha clasificado en 5 categorías: (1) actividades 

productivas y extractivas, (2) actividades recreativas, (3) alteraciones morfológicas, (4) perturbaciones químicas y 

biológicas, (5) vertidos. En cada una de ellas se ha definido la fuente de presión como puntual o difusa y se le ha 

asignado un código de identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. 1A Malla utilizada para las presiones terrestres costeras. 1B Malla utilizada para las presiones terrestres vinculadas a las cuencas de 

drenaje. 1C Límites y mallado en la demarcación de las aguas de la Reserva de la Biosfera 

 

Para evaluar estas presiones se ha definido el límite marino de la reserva de biosfera como el área de trabajo. Esta 

superficie marina se ha dividido en tres mallados diferentes (Fig. 1): el primero cubre el dominio de las masas de agua 

costeras definidas por la DMA (478,49 Km2) (1 milla a partir de la línea de base recta), con celdas 1 x 1 Km de lado; el 

segundo mallado discurre desde el límite de las masas de agua costeras al límite de la parte marina de la Reserva de 

Biosfera (445.005 ha) (aproximadamente hasta las 12 millas desde la línea de costa), con celdas 5 x 5 Km de lado; una 

tercera malla cierra el área de las calas para el análisis de presiones concretas así como para el estudio de la influencia 

en la desembocadura de torrentes (Fig. 1A).  

 

En la Fig. 1B, se puede ver la malla utilizada para las presiones terrestres costeras, mientras que en la Fig. 1C, se 

observa la malla utilizada para las presiones terrestres vinculadas a las cuencas de drenaje. Para poder estimar un valor 

por cada presión se han utilizado bases de datos cartográficos y numéricos en función de cada una de las presiones. 

Basándose en la metodológica aplicada por Torrents (2007), se ha establecido una ecuación y un valor umbral 

(=objetivo) para cada presión. Este umbral es un valor cuantitativo considerado como el valor que no debe superar cada 

tipo de presión y a partir del cual una presión será significativa (Fig. 2). Para el cálculo del nivel de sensibilidad se 

determina un valor de importancia en función de diversos parámetros ambientales y normativos. Estos parámetros se 

clasifican en dos niveles de sensibilidad (nivel 1 y nivel 2, Fig. 2), dando un mayor peso a los del nivel 1. Tras el 

proceso de estandarización de datos se obtiene un único valor de sensibilidad por celda. Finalmente, se calculan las 

zonas vulnerables cruzando los datos de la magnitud de la presión para cada cuadrícula (promedio de las 34 presiones) y 

la sensibilidad del medio, estableciendo así la identificación de zonas vulnerables, clasificadas en cinco niveles (Fig. 2). 
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FIGURA 2. Diagrama resumen del planteamiento para la obtención de zonas prioritarias. 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Muchas de las actividades que se desarrollan en la línea de costa están vinculadas a zonas portuarias o a zonas con 

mayores servicios y/o presencia humana. Por tanto, estas zonas son en las que la acumulación de actividades ha dado 

como resultado las intensidades de presión más elevadas. Conjuntamente, son áreas en las cuales se debe tener especial 

atención y tomarlas en consideración en los planes de ordenación turística o territorial (Fig. 3A). En cuanto a la lámina 

de agua dentro de los límites de la DMA, tiene concentraciones de presiones notables principalmente en la zona sur de 

la isla, debidas principalmente al tránsito marítimo. Más alejado de los límites de la DMA, pero dentro de los límites de 

la Reserva de Biosfera, los valores máximos de presión se distribuyen principalmente en la zona sur y el Canal de 

Menorca, debido principalmente al tráfico marítimo, al tendido de cables submarinos y a la pesca profesional. Son 

también importantes las presiones en las zonas este y oeste, donde predomina la presión por pesca profesional (Fig. 3A).  

 

En relación a la zonificación de las zonas sensibles (Fig.3B), en el noreste y el sureste de la Reserva de Biosfera, 

destaca una gran superficie de sensibilidad notable por ser zona de tránsito y presencia de cachalotes. En los límites de 

la DMA se debe abordar el estudio de forma más detallada ya que las áreas con mayor sensibilidad son calas y bahías 

por ser zonas con concentración de parámetros ambientales y normativos.  

 

Las áreas prioritarias o de mayor vulnerabilidad, se han dividido en dos grupos, las vulnerables de menor tamaño o 

microáreas costeras y las de gran extensión que podríamos llamar macroáreas exteriores. En las primeras están los 

puertos, las calas y las bahías, en las segundas el canal de Menorca, la zona sur y en menor medida la zona este de la 

isla. Así pues, esta categoría permite focalizar los esfuerzos a la hora de gestionar los espacios para llevar a cabo 

medidas de mitigación ante presiones existentes o medidas de precaución ante nuevas acciones.  

 

Del grupo de microáreas, destacar la tipología de bahías, concretamente Fornells y Addaia, ya que se trata de áreas 

de gran importancia tanto económica como ambiental, que dan abrigo a embarcaciones, son técnicamente ideales para 

la construcción de puertos y a su vez constituyen espacios naturales de extraordinario valor ambiental. Son entornos 

frágiles de aguas poco profundas, con escasa renovación y comunidades diferenciadas de las de aguas abiertas. Además, 

mantienen un papel importante como zonas de cría y reclutamiento de numerosas especies. No obstante, se aprecian 

valores de vulnerabilidad que fluctúan de bajos a notables en función de la cuadricula (Fig. 3C). Esto indica que se trata 

de emplazamientos muy delicados, donde a pesar de recibir presiones de intensidad variable su impacto se multiplica.     
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FIGURA 3. 3A, Representación gráfica del conjunto de presiones calculadas. 3B, Representación gráfica de las zonas marinas sensibles. 3C, 

Representación gráfica de las zonas marinas vulnerables.  
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Resum: Els boscos dominats per espècies del gènere Cystoseira s.l. són sensibles a les pertorbacions antròpiques i s'han 

registrat declivis històrics en una àmplia àrea geogràfica. L'objectiu d'aquest treball és avaluar els canvis en les 

poblacions de Cystoseira s.l. a 103 cales de Menorca després d’un període de 15 anys. La principal diferència 

identificada ha estat la disminució en l'abundància d'Ericaria amentacea, patró també observat a d'altres zones de la 

Mediterrània. El canvi climàtic sembla ser la raó principal, però no es descarten altres factors com l'eutrofització de 

l'aigua o l'herbivorisme, que poden estar actuant de forma conjunta. No obstant això, les poblacions de Cystoseira s.l. 

encara es troben molt diversificades i estables en comparació amb altres localitats Mediterrànies. Per exemple, s'ha 

detectat un augment inesperat de Cystoseira s.l. al port de Maó, un port natural amb una alta activitat humana, on una 

millora de la qualitat de l'aigua i una menor presència de sediment sembla ser-ne l'explicació. Destaquem la necessitat 

de dur a terme estratègies de maneig a escala local que mantinguin la capacitat de persistència d'aquestes espècies 

formadores d'hàbitat, ja que la seva pèrdua tindria efectes en cascada negatius sobre tot l'ecosistema i els serveis que 

aquest ofereix.  

Paraules clau: bioindicadors, conservació, Cystoseira, NW Mediterrani, pressions humanes. 

 
Abstract: Cystoseira-dominated assemblages are sensitive to anthropogenic pressures, and a historical decline has 

been reported in wide geographical areas. The aim of this study is to assess the changes of Cystoseira s.l. dominated 

populations in 103 sheltered coves of Menorca after a period of 15 years. The main difference identified has been the 

decrease in the abundance of Ericaria amentacea, in agreement with other Mediterranean localities where a similar 

pattern has already been reported. The regression of this species could be related to climate change, favoured by 

eutrophication and overgrazing by sea urchins in certain areas. However, the populations of Cystoseira s.l. are still 

highly diversified and stable compared to other Mediterranean localities. An unexpected increase of Cystoseira s.l. has 

been reported in Maó harbour, a sheltered natural harbour with a high human activity, where an improvement of water 

quality, together with a lower presence of sediment seems to be the explanation. We highlight the need for local scale 

management strategies that sustain the capacity of these habitat-forming species to persist, because their loss would 

have negative cascading effects on the whole ecosystem and the services that they provide. 

Key words: bioindicators, conservation, Cystoseira, human pressure, NW Mediterranean. 

 
INTRODUCCIÓ 

 

Les algues del gènere Cystoseira s.l. són de gran importància a la Mediterrània, ja que són espècies formadores 

d'estructura. És a dir, formen boscos d'una elevada complexitat que serveixen de refugi i zona d'alimentació a un elevat 

nombre d'altres espècies, principalment altres algues, invertebrats i peixos. Aquestes algues han estat afectades per la 

degradació ambiental a nombroses zones i actualment pateixen una regressió general a tota la Mediterrània (Thibaut et 

al., 2005). A causa de la seva elevada sensibilitat a les pertorbacions antròpiques, totes les espècies del gènere 

Cystoseira s.l. excepte Cystoseira compressa estan incloses dins l'Annex II del Conveni de Barcelona i en el Llistat 

d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESPRE).  

 

A les zones arrecerades com badies i cales s'hi pot trobar un elevat nombre d'espècies de Cystoseira s.l., sempre que 

siguin zones ben conservades i relativament poc alterades per la pressió humana. Aquest és el cas de les cales de 

Menorca, on l'any 2009 Sales i Ballesteros van confirmar la presència d'una gran diversitat d'aquestes espècies, que 

formaven comunitats denses i ben constituïdes (Sales i Ballesteros, 2009). 

 

L'any 2020 l'equip de l'OBSAM va recuperar les dades i la metodologia emprada per estudiar l’evolució de les 

poblacions de Cystoseira s.l. en aquestes zones arrecerades, amb els objectius següents: (a) comparar la diversitat i 

mailto:malen.cefali@ieo.es
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abundància actuals de les poblacions de Cystoseira s.l. a les cales amb les observades fa 15 anys; (b) constatar si s’ha 

donat una pèrdua de la qualitat de l'aigua reflectida en la presència i abundància de les poblacions de Cystoseira s.l. 

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

Àrea d’estudi 

Els mostrejos s'han realitzat a les mateixes cales on es va fer el primer estudi l'any 2005 (Sales i Ballesteros, 2009). 

Es tracta de 103 cales repartides per tot el litoral, constituint gairebé la totalitat de les cales de Menorca, excloent-ne 

aquelles massa obertes o amb morfologies inadequades per al creixement de poblacions de Cystoseira s.l. Tenint en 

compte les diferències geomorfològiques de l’illa, s'han dividit les cales en 4 tipologies: nord, on l’heterogeneïtat del 

substrat juntament amb un nombre més gran d'estructures geomorfològiques com cubetes i blocs afavoreixen 

l'assentament d'un nombre més gran d'espècies; sud, amb roques calcàries i costes amb penya-segats que creen zones 

ombrívoles extraplomades que dificulten l'assentament d'aquestes espècies; badies, zones molt arrecerades amb elevada 

presència de fons fangosos i comunitats de fanerògames marines; ports, on els factors de pertorbació antròpica 

adquireixen major rellevància. 

 

Recollida de dades 

El mostreig de les poblacions de Cystoseira s.l. s'ha portat a terme durant la primavera, entre finals de maig i 

principis de juliol de 2020, coincidint amb l'època de major desenvolupament de les espècies de Cystoseira s.l 

(Ballesteros, 1992), facilitant la tasca d'observació i identificació. El procediment consisteix a recórrer amb l'equip de 

busseig lleuger el litoral de cada cala seleccionada apuntant-hi les abundàncies de cada espècie present, estimades 

visualment mitjançant l'escala semiquantitativa de Braun-Blanquet, que s'expressa en valors del + al 5 (Braun-Blanquet, 

1979). Aquesta escala correspon amb una aproximació en percentatge no lineal (+: <5%, 1: 5-10%, 2: 10-25%, 3: 25-

50%, 4: 50-75%, 5: >75% ) per a l'estimació de la cobertura. 

    

Anàlisi estadística 

Per fer possibles les operacions aritmètiques, s’ha aplicat la transformació de Braun Blanquet a les dades 

biològiques (abundància de Cystoseira s.l per cala)  S'ha aplicat una anàlisi PERMANOVA a les dades de l'any 2005 i 

2020 conjuntament per tal de comprovar si hi havia diferències significatives en la composició i abundància de les 

espècies de Cystoseira s.l. A l'hora d'aplicar l'anàlisi també s'ha tingut en compte el factor Tipologia de cala (nord, sud, 

badies, ports). Com que la interacció dels factors "any de mostreig" i "tipologia de la cala" va resultar ser significatiu, 

s'han aplicat tests Pair-wise per tal d'avaluar si les diferències observades eren significatives entre l'any 2005 i 2020 per 

a cada tipologia de cala. Finalment, s'ha utilitzat una anàlisi SIMPER per tal d'estudiar quines eren les espècies que 

contribuïen en major mesura a les diferències observades entre el 2005 i 2020 per a cada tipologia de cala.  

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Durant el període comprès entre 2005 i 2020, no s'ha detectat la desaparició de cap espècie de Cystoseira s.l. present 

a les zones arrecerades de l'illa. Per contra, cal dir que s’ha reduït de 13 a 6 el nombre de cales completament 

desproveïdes de Cystoseira s.l. Es tracta de cales situades a prop de zones d'alta activitat humana i industrial on la 

renovació d'aigua és limitada. L'anàlisi PERMANOVA mostra diferències significatives en les poblacions de Cystoseira 

s.l. tant  entre els anys de mostreig com entre les tipologies de cales, així com la interacció entre els dos factors (Taula 

I). La prova Pair-wise evidencia canvis significatius en les poblacions de Cystoseira s.l. de les cales del sud i de les 

situades en la proximitat de ports (p=0,049 i p=0,023 respectivament).  

 

 

D’altra banda, s’han generat mapes de distribució i abundància de cada espècie (Fig. 1) per possibilitar la 

comparació visual de la distribució de les espècies al llarg de la costa durant el període d'estudi. Els resultats revelen 

una certa estabilitat respecte a la presència i distribució de les vuit espècies de Cystoseira s.l observades (E. amentacea, 

Ericaria balearica, C. compressa, Ericaria crinita, Gongolaria montagnei, Cystoseira pustulata, Cystoseira 

foeniculacea, Gongolaria barbata), amb excepcions puntuals. Tenint en compte les abundàncies de cada espècie per 

Font de variació df 
Efectes principals  

Tipologia 
Test Pair-wise 2005, 2020 

SS F P  t P 

Any 1 4644.8 4.0982 0.004  Nord 1.1069 0.313 

Tipologia 3 77710 68.564 0.001  Sud 1.6657 0.049 

Any x Tipologia 3 2476.9 2.1854 0.009  Ports 2.1074 0.023 

Residual 198 1133.4    Molt arrecerades 1.5321 0.059 

Total 205        

TAULA I. PERMANOVA de les abundàncies d’espècies de Cystoseira s.l. pel factor any (fix) i tipologia (fix). Negreta: p valors significatius. 
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FIGURA 1. Distribució i abundància les espècies de Cystoseira s.l. els anys 2005 i 2020 a les diferents cales mostrejades representades a l'escala de 

Braun Blanquet (+: molt rara; 1: rara; 2: comuna; 3: abundant; 4: molt abundant). 

Ericaria amentacea 

cala i d’acord amb el resultat SIMPER (Taula II), s’ha detectat una disminució d’un 60% en el recobriment d’E. 

amentacea en el conjunt de les cales essent les zones més exposades, situades principalment al sud, on aquest canvi ha 

estat més destacable. Contràriament, les espècies de llocs poc profunds i arrecerats (tipologies ports i badies) han 

augmentat la seva abundància, formant conjunts extensos gairebé restringits a la costa nord. Per a la tipologia badies, les 

espècies G. montagnei i G. barbata han augmentat considerablement la seva abundància, contribuint en més del 50% a 

la dissimilitud observada entre 2005 i 2020 (Taula II). Per a la tipologia ports destaca la colonització de quatre tàxons 

de Cystoseira s.l (C. pustulata, E. crinita, G. montagnei, G. barbata) a cales de la ribera nord del port de Maó com a 

resultat d'una restauració activa l'any 2011 (Verdura et al., 2018) i l'expansió dels tàxons presents anteriorment (C. 

compressa i C. foeniculacea). L’explicació d’aquest fenomen es podria atribuir a una millora en la qualitat de l’aigua 

degut al major control d’abocaments d’aigües urbanes i industrials així com a la menor concentració de sediments 

contaminats al fons degut al dragat portat a terme l’any 2014. A més, el major calat comporta una menor resuspensió de 

sediments al trànsit d’embarcacions la qual cosa permet l’aflorament del substrat rocós sobre el que Cystoseira s.l es pot 

assentar. 

 

Des de fa dècades, les espècies del gènere Cystoseira s.l. es troben en regressió a nombrosos llocs de la 

Mediterrània, essent l'eutrofització, la contaminació i l'herbivorisme les principals causes que semblen haver provocat 

aquest declivi (Thibaut et al., 2005). A més, els darrers anys s’ha començat a descriure l’efecte negatiu del canvi 

climàtic sobre certes espècies de Cystoseira s.l. estimant-se per als propers 80 anys una reducció de l’àrea de distribució 

del 50%-90% per E. amentacea i C. compressa (Buonomo et al., 2018), a les quals se'ls atribueix una temperatura 

òptima per sota dels 28ºC (Savva et al., 2018).  

 

Altres factors amb una major afecció a la zona sud de l’illa i que podrien accelerar la pèrdua d'abundància de 

Cystoseira s.l son el creixement urbà, la demanda d'aigua, els abocaments d'aigües residuals i el trànsit marítim. És 

precisament a la zona de migjorn on es troben els aqüífers més contaminats, amb una elevada concentració de nitrats 

provinents de l’activitat agrícola Aquesta condició, juntament amb la presència de torrents que s'obren pas fins a les 
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cales del sud, creen una contaminació difusa que pot afectar la qualitat de les masses d'aigua litorals, suposant una 

aportació excessiva de nutrients i d'aigua dolça que afecti negativament a l'abundància de Cystoseira s.l. (Pinedo et al., 

2007). 

 
La pèrdua d'aquests boscos marins tindria efectes en cascada sobre tot l'ecosistema i els serveis que aquest ofereix, 

afectant a la qualitat de les aigües. Així doncs, es manifesta una vegada més la necessitat de diversificar el sector 

econòmic alhora d'impulsar estratègies de maneig a escala local que mantinguin la resiliència d'aquestes espècies 

formadores d'hàbitats per persistir malgrat els impactes climàtics.  
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recruitment enhancement: methods and long-term success assessment. Frontiers in Plant Science, 9: 1832. 

TAULA II. Anàlisi SIMPER de les abundàncies de Cystoseira s.l. pel factor “any de mostreig” (2005, 2020). L'anàlisi es va realitzar per a tota l’illa, 

i per a cada tipologia de cala. Ab: abundància mitjana; Dis: dissimilitud mitjana; Dis/SD: coherència amb la dissimilitud mitjana en totes les 
comparacions per parelles de mostres (valors >1 indiquen un alt grau de consistència). Cum %: contribució percentual acumulada a la dissimilitud 

entre 2005 i 2020. Es mostren les espècies que contribueixen fins un 95% de la dissimilitud acumulada.  

 Dissimilitud mitjana Espècies Ab 2005 Ab 2020 Dis Dis/SD Cum % 

Tota l’illa 85.21 

Ericaria amentacea 6.56 2.62 17.93 0.68 21.04 

Ericaria crinita 8.95 8.42 15.36 0.90 39.06 

Gongolaria montagnei 7.44 8.97 14.08 0.86 55.58 

Cystoseira compressa 5.41 3.78 12.71 0.77 70.50 

Ericaria balearica 4.89 4.73 11.33 0.72 83.80 

Cystoseira pustulata 3.52 4.20 7.88 0.63 93.05 

Nord 63.21 

Ericaria crinita 20.48 19.10 16.36 1.31 25.88 

Gongolaria montagnei 15.47 17.00 15.42 1.23 50.27 

Ericaria balearica 8.55 9.15 10.16 0.95 66.35 

Cystoseira compressa 10.02 6.08 8.87 0.95 80.38 

Cystoseira pustulata 7.21 6.03 7.82 0.77 92.76 

Sud 74.21 
Ericaria amentacea 15.98 6.86 48.29 1.59 65.07 

Cystoseira compressa 2.84 2.07 12.34 0.84 81.70 

Molt arrecerades 75.00 

Gongolaria montagnei 4.90 13.70 22.84 1.12 30.45 

Gongolaria barbata 2.96 9.58 17.18 1.14 53.36 

Cystoseira foeniculacea 1.50 9.99 16.89 1.25 75.88 

Ports 97.30 
Cystoseira compressa 0.61 3.12 68.43 1.99 70.33 

Cystoseira pustulata 0.00 2.20 14.54 0.64 85.27 
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Resum: La pesca recreativa és una pràctica tradicional molt arrelada a Menorca que, antigament, estava més orientada a 

l'autoabastiment i, alhora, servia per complementar l'economia de la llar. Aquesta pràctica, d'acord amb la normativa 

vigent, ha de tenir una finalitat recreativa i no pot tenir objectius comercials ni es poden utilitzar utensilis o arts 

professionals. La informació disponible és escassa i l’únic estudi integral de pesca recreativa a Menorca es va fer ja fa dues 

dècades (Cardona et al., 2002). Des de llavors la pesca recreativa ha patit canvis tecnològics, han aparegut noves 

modalitats i a més s’han triplicat el nombre de llicències. L’ús d’enquestes com a vector de recollida de dades, s’ha donat 

continuïtat a l'estudi de Cardona et al. (2002)  i s’ha establert un seguiment sobre la pesca recreativa a Menorca, 

determinant l'evolució d'aquesta activitat en els darrers 20 anys. No s'ha detectat un augment significatiu del nombre de 

pescadors, però si en l'esforç pesquer. Aquest fet, juntament amb una diversificació de les modalitats i de les captures, 

evidencien uns canvis molt importants que s'hauran de tenir en compte a l'hora de gestionar aquesta activitat, en primer 

lloc, a les reserves marines, i a tot el litoral de Menorca. 

Paraules clau: pesca recreativa, Menorca, gestió pesquera, enquestes 

 

Abstract: Recreational fishing is a traditional practice deeply rooted on the island of Menorca which, in the past, was 

more oriented towards self-sufficiency and, at the same time, served as a supplement to the household economy. This 

practice, in accordance with current regulations, must have a purely recreational purpose and cannot have commercial 

objectives nor can professional utensils or arts be used. Information regarding this practice is scarce and the only 

comprehensive study of recreational fishing in Menorca was done two decades ago (Cardona et.al., 2002). Since then, 

recreational fishing has undergone technological changes, the use of new methods and the number of licenses has also 

tripled. The use of surveys as a data collection vector, has been given continuity to the study by Cardona et al. (2002) and 

a monitoring program has been established on recreational fishing in Menorca, determining the evolution of this activity 

in the last 20 years. Although we have not found a significant increase in the number of fishermen, the fishing effort has 

increased. This fact, along with a diversification of methods and catches, suggest very significant changes that will have to 

be considered when managing this activity, firstly, in marine reserves, and lastly all along the coast of Menorca. 

Key words: recreational fishing, Menorca, fisheries management, surveys 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Durant les darreres dècades s'ha viscut un abandonament de la pesca comercial, amb una reducció important del 

nombre d'embarcacions dedicades a aquesta activitat (Sales et al., 2021). En canvi, l'augment del poder adquisitiu de part 

de la població juntament amb la disponibilitat de més temps d'oci, ha produït un efecte contrari sobre la pesca recreativa 

(Morales-Nin et al., 2010). A més, els avenços tecnològics, amb l'ús habitual de sondes a les embarcacions, motors de més 

potència, major freqüentació a zones més profundes i la pràctica de noves modalitats com el jigging o l'spinning, han 

produït un augment de la capacitat extractiva sobre determinades espècies (Morales-Nin et al., 2005). Si bé, en general, els 

impactes derivats de la pesca recreativa són de caràcter local, reversible i relativament fàcils de gestionar (Lewin et al., 

2019), cal destacar que algunes modalitats especialment selectives i efectives, com és la pesca submarina, incideixen de 

manera molt acusada sobre certes espècies (Coll et al., 2004).  

 

Històricament, la pesca professional ha estat en el punt de mira pels estudis pesquers, subestimant i/o desestimant el 

potencial efecte de la pesca recreativa sobre els stocks i l’ecosistema. Aquest fet ha anat evolucionant dins la comunitat 

científica i no és fins el 2000 que es realitza el primer estudi integral de pesca recreativa a Menorca (Cardona et.al., 2002). 

Aquest estudi assenta les bases que permeten donar continuïtat a les dades i mitjançant la necessària actualització de la 

informació, fer possible l’establiment d’un seguiment sobre la pesca recreativa a Menorca, diferenciant el espais marins 

protegits. Una part de l’estudi de Cardona et al., (2002) consistia en la realització d’enquestes a la població resident de 

Menorca per tal de caracteritzar la pesca recreativa a l’illa. Transcorreguts 20 anys, l’objectiu és actualitzar la informació 

disponible sobre aquesta activitat i avaluar els canvis que s’hagin produït mitjançant la realització d'enquestes. 

mailto:sig.obsam@cime.es
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 Les dades obtingudes d'aquest projecte poden ajudar a la planificació i la gestió de la pesca recreativa en general, i, en 

particular als espais protegits de l'illa: Reserva Marina del Nord, Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, Parc Natural de 

l'Albufera des grau o la Xarxa Natura 2000. És particularment important conèixer l'evolució d'aquesta activitat per poder 

fer-ne una gestió adequada i aconseguir així la sostenibilitat, no només des del punt de vista dels recursos, sinó també des 

del de la tradició i la cultura (Sales et al., 2021). 

 

MATERIAL I MÈTODE 

 

Per a la recollida de dades, s'han fet 426 enquestes tant a pescadors recreatius (202) com a la resta de la població (224). 

En el cas de les persones que no pescaven, interessava obtenir respostes sobre la seva percepció envers el funcionament de 

les reserves marines i de les activitats de pesca recreativa il·legals. Les enquestes s’han portat a terme per dues vies 

diferents, una part s'han obtingut telefònicament (enquestes no dirigides) a través de l'empresa IBES (Institut d'Estudis 

Socials S.L.) que s’han encarregat d’estratificar el nombre de trucades en funció del nombre d'habitants per municipi. 

D’aquestes s'han fet 947 trucades a números de telèfon mòbil, de les quals s'han obtingut resposta de 195 persones. La 

resta (231 enquestes) s'han obtingut a través d’un formulari en línia d’una plataforma creada per la mateixa empresa i per 

la qual s’ha portat a terme una campanya de difusió a través de premsa, ràdio,  i xarxes socials. 

 

Per poder obtenir resultats comparables, s’ha dissenyat un qüestionari similar al de Cardona et al., (2002) incorporant 

preguntes noves, bàsicament sobre aspectes econòmics i de percepció de les reserves marines. Compta amb 13 preguntes 

de resposta tancada seguides d’una pregunta més oberta. Així doncs, s'han tingut en compte cinc eixos: el perfil del 

pescador, l'activitat pesquera, les despeses associades, la composició de les captures (Gordoa et al., 2019) i les reserves 

marines. L'enquesta s'ha fet entre el febrer i el maig del 2022 i el procés d'obtenció de dades ha generat 3 mostres, que 

s'han utilitzat per a les anàlisis següents: 

 

- Per aproximar el nombre de pescadors recreatius que hi ha actualment a Menorca s’han utilitzat les enquestes no 

dirigides, que es van realitzar telefònicament (mostra de n=947 persones). 

 

- Per a l'anàlisi central de l'enquesta, que inclou la caracterització dels pescadors recreatius i de la pràctica de pesca 

recreativa, s'han fet servir les respostes de tots els pescadors recreatius enquestats (mostra de n=202 pescadors). 

 

- Per captar la percepció i opinió del públic general sobre les reserves marines i les pràctiques de pesca il·legal, s'han 

utilitzat les respostes de les 195 persones que van contestar telefònicament (mostra de n=195). 

 

A més de l’anàlisi quantitativa i qualitativa de la pesca recreativa de Menorca que s’obté de l’explotació d’aquestes 

dades, també s’han digitalitzat i homogeneïtzat les enquestes originals realitzades l'any 2001 per fer una anàlisi 

comparativa entre les dades actuals i les obtingudes de l’enquesta anterior (Cardona et al., 2002). Un cop generades les 

dues bases de dades completes i corregides, s’ha procedit a l’explotació de les dades mitjançant el programa SPSS.  

 

Per a l’estimació del nombre de pescadors recreatius l’any 2001 i 2022 s’han seguit dues metodologies diferents,  ja 

que al 2001 no es van tenir en compte ni estiuejants amb casa a Menorca ni turistes. La primera estimació es calcula 

utilitzant la població resident a l'illa tot l'any per tal de possibilitar una comparativa entre els dos anys d’estudi. La segona 

fa un càlcul que combina dades externes sobre llicències de pesca i dades de la mateixa enquesta per obtenir una estimació 

més real del nombre total de pescadors recreatius. 
 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

La primera estimació dels resultats, salvant les diferències entre les metodologies dels dos estudis, no revela un canvi 

significatiu del nombre de persones que practiquen la pesca recreativa a Menorca tenint en compte només la població 

resident, amb un resultat de 4.269 pescadors (± 440; IC95%) el 2001 i de 4.154 pescadors (± 1.026; IC95%) el 2022. Si 

tenim en compte la segona estimació (llicències + enquestes), el nombre de pescadors recreatius que hi ha a Menorca 

actualment és de 6.028 amb un marge d’error de ± 532 persones (nivell confiança 95%). 

 

Segons les dades de l'enquesta, tot i no haver augmentat significativament el nombre de pescadors, sí que ho ha fet 

l'esforç pesquer en nombre de jornades acumulades al llarg d'un any, que gairebé s'ha duplicat en el 2022 respecte al 2001. 

Considerant el nombre de pescadors mínim, resulta que el 2022 s'haurien realitzat 365.552 ± 90.288 jornades de pesca, 

mentre que el 2001 el nombre de jornades realitzades s'estima que va ser de 191.550 ± 19.743. Així doncs, actualment 

tindríem un nombre de pescadors semblant o lleugerament superior al del 2001 però que realitzen gairebé el doble de 

jornades de pesca.  

 

Pel que fa al nombre i a la diversitat de modalitats de pesca que es practiquen, aquestes han augmentat molt, passant de 

tan sols 8 modalitats de pesca el 2001 a les 14 modalitats actuals. Mentre que al 2001 la major part de pescadors 

practicaven principalment la pesca de peixos de roca amb canya i amb volantí, al 2022 ha augmentat notablement el 
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percentatge de pescadors que practiquen altres modalitats com la pesca submarina, el raor amb volantí o el curricà oceànic. 

A més, han aparegut noves modalitats com el jigging, l'spinning i el curricà de fons (Fig. 1). 

 

 
 

FIGURA 1. Percentatge de pescadors que declaren practicar cada modalitat de pesca als anys 2001 i 2022. 

 

Aquest augment del nombre de modalitats es reflecteix en un augment notori de la diversitat d’espècies capturades. 

Tenint en compte només les espècies que, com a mínim, un 10% dels pescadors declarava pescar, al 2001 només es 

pescaven 12 espècies diferents, mentre que al 2022 el nombre d'espècies ha estat de 28 (Taula I). Algunes de les espècies 

per a les quals més ha augmentat la freqüència de captura són el calamar, l'espet i el cap roig. En el cas del calamar, en ser 

aquest un esquer utilitzat habitualment en la pesca d'altura (jigging, curricà de fons, curricà oceànic), aquest augment va en 

concordança amb l'aparició d'aquestes noves modalitats de pesca. Pel que fa al cap roig, aquest és pescat habitualment amb 

el jigging, modalitat inexistent al 2001. 

 

TAULA I. Principals especies pescades al 2001 i al 2022. Dades en percentatge de pescadors que declaren pescar-les. 
 

Així, podríem dir que s'ha passat d'una pesca amb finalitat d'autoabastiment, a una pesca més esportiva o 

d'entreteniment. Això segurament respon a un canvi en les tecnologies, amb embarcacions més grans, motors més potents i 

un ús més generalitzat de sondes, que permeten accedir a zones que abans quedaven fora de l'abast de la majoria dels 

pescadors. L'ús de les xarxes socials i internet han generat un accés més gran a la informació i molts pescadors s'han atrevit 

Espècies                                   % pescadors que 

les capturen  

Espècies                                     % pescadors que les 

captures 
 2001 2022   2001 2022 

Serrà (Serranus cabrilla) 75,3 64,4  Déntol (Dentex dentex)  20,8 

Vaca (Serranus scriba) 62,3 58,4  Càntera (Spondyliosoma cantharus)  20,3 

Variada (Diplodus vulgaris) 28,3 47,0  Orada (Sparus aurata) 4,3 19,8 

Donzella (Coris julis) 52,7 38,6  Pedaç (Bothus podas)  18,3 

Espet (Sphyraena viridensis) 11,3 38,6  Anfós (Epinephelus marginatus) 7,0 18,3 

Calamar (Loligo vulgaris) 6,3 38,1  Bacoreta (Euthynnus alletteratus)  18,3 

Esparrall (Diplodus annularis) 48,0 35,6  Tord (Labrus merula)  17,3 

Raor (Xyrichtys novacula) 23,0 34,7  Llampuga (Coryphaena hippurus) 6,0 16,3 

Sarg (Diplodus sargus) 22,3 33,7  Aranya (Trachinus draco) 9,3 14,9 

Verderol (Seriola dumerili) 21,7 33,2  Saupa (Sarpa sarpa) 3,7 14,4 

Oblada (Oblada melanura) 25,0 32,7  Morruda (Diplodus puntazzo) 9,7 12,9 

Círvia (Seriola dumerili) 8,3 23,8  Bacora (Thunnus alalunga)  11,4 

Cap-roig (Scorpaena scrofa) 1,3 23,3  Llisa (Chelon labrosus) 3,3 10,4 

Tords/roquers (Symphodus sp.) 28,3 23,3  Escorball (Sciaena umbra)  10,4 
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a provar modalitats noves que abans desconeixien del tot. Tal com afirmen Cooke et al., (2021), el desenvolupament de la 

tecnologia està canviat completament molts aspectes de la pesca recreativa. 

 

De tota manera, al contrari del que es podria esperar, el percentatge de pescadors que disposen de barca no ha 

augmentat en el 2022 respecte al 2001 i tampoc ho ha fet l'eslora de les embarcacions en general. Hi ha hagut un lleuger 

augment en el nombre d'embarcacions de gran eslora (de més de 10 m), que encara que suposa una petita xifra, en dedicar-

se a la pesca d'altura poden exercir una pressió elevada sobre determinades espècies d'elevada biomassa. Amb l'anàlisi de 

les dades econòmiques s’ha estimat que per a l'any 2022 la pesca recreativa ha generat una despesa d'entre 4 i 13 milions 

d'euros, de manera que el seu impacte socioeconòmic no és gens menyspreable. 

 

Envers a les zones de pesca més freqüentades, fa 20 anys el més popular era la zona entre Cavalleria i Punta Nati però 

actualment la zona preferida és a llevant, entre s’Algar i Biniancolla. És a dir, sembla que s'ha reduït l'interès per la pesca a 

la zona de la Reserva Marina del Nord, mentre que aquesta ha augmentat a la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire. No es pot 

determinar si això pot tenir alguna relació amb la recent creació d'aquesta última reserva marina o al possible augment del 

nombre d'amarradors de zones properes. 

 

De l’explotació de les dades s’extreu que un 8,9% dels pescadors pesquen sense cap llicència i que del conjunt de 

modalitats que es donen, en la que es troben un major nombre d’irregularitats és entre els pescadors submarins, amb un 

67,7 % de pescadors que la practiquen sense la llicència corresponent. 

 

Finalment, pel que fa al perfil del pescador recreatiu, s'han observat certs canvis entre l'any 2001 i l'actualitat. D'una 

banda, la distribució geogràfica dels pescadors ha canviat amb un augment del nombre de pescadors als municipis de 

llevant i una disminució als municipis de ponent i de la zona centre. Això concorda amb un augment de l'ús del port de 

Maó com a port de sortida i el patró contrari per al port de Ciutadella. D'altra banda, hi ha hagut un augment del 

percentatge de dones que pesquen el 2022 respecte al 2001, així com un augment molt significatiu dels pescadors joves 

(menors de 30 anys), la qual cosa suggereix un relleu generacional. És a dir, la pesca recreativa no és una activitat que 

s'estigui abandonant i a més, més dones s'interessen per la pesca respecte les que ho feien el 2001. 

 

De moment tan sols s'ha realitzat una explotació primària de les dades, però es te previst treballar més en profunditat 

els resultats obtinguts en aquesta enquesta i en la realitzada l’any 2001 i mirar d’ajustar mes l’esforç pesquer i les despeses 

associades a aquesta activitat.  
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Resum: S'Albufera de Mallorca és la zona humida més gran de les Illes Balears. Malgrat la seva rellevància ecològica i 

protecció administrativa,  està sotmesa a impactes que comprometen l'estat ecològic del medi aquàtic. El present estudi 

pretén 1) comparar diferents mètodes d'avaluació de l'estat ecològic del medi aquàtic mitjançant  índexs fisicoquímics i 

biològics, i 2) presentar una aproximació de l'estat ecològic global de s'Albufera de Mallorca a partir de les zones 

estudiades. Els mostrejos s'han realitzat mensualment a cinc punts arreu del parc per a l'estudi de la fauna invertebrada i de 

les condicions fisicoquímiques de l'aigua, amb aquestes dades s'han calculat els índexs Water Quality Index (WQI), 

Biological Monitoring Patry (BMWP'), Average Score Per Taxon (ASTP) i ECLECTIC. El valor d'aquests índexs varia 

entre "molt degradat" i "favorable", i presenta un valor global "moderadament degradat". S'espera que la informació 

recopilada en el present estudi sigui d'utilitat per a futurs treballs de seguiment de l'estat ecològic del medi aquàtic de 

s'Albufera. 

Paraules clau: zona humida costanera, bioindicacors, índex qualitat aigua, Mediterrani, Balears. 

 

Abstract: S'Albufera of Mallorca it's the larger wetland in the Balearic Islands. Despite to its ecological importance and 

legal protection, it has several impacts that adversely affect water ecological status. This study is aimed to 1) compare 

several ecological evaluation methods using biological and physicochemical indicators, and 2) take a general picture of 

the ecological status of s'Albufera. Water and invertebrate samples were taken monthly from five reference points  across 

the wetland. The ecological status was evaluated through the  Water Quality Index (WQI), Biological Monitoring Patry 

(BMWP'), Average Score Per Taxon (ASTP) and ECLECTIC indices. Results vary from “very degraded” to “favorable” 

status, and the wetland has a “moderately degraded” general ecological status. It is hoped that the present study gives 

usefull information for future monitoring programs. 

Key words: coastal wetland, bioindicators, water quality index, Mediterranean, Balearic Islands 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 

Les zones humides costaneres són sistemes de gran importància ecològica i social degut a la gran biodiversitat que 

acolleixen i als serveis ecosistèmics que se'ls atribueix. Tot i la seva rellevància, les zones humdes es troben en regressió 

arreu del món degut a la contaminació i sobreexplotació de les seves aigües i la dessecació per a l'ús rural o urbà. 

S'Albufera de Mallorca no és una excepció dins d'aquest panorama global i, tot i la seva protecció administrativa, està 

sotmesa a impactes que comprometen el seu estat ecològic. El seguiment d'aquests ecosistemes és clau per a identificar els 

factors de risc i avaluar la gestió, però es tracta d'una taxa complexa degut que es tracta d'ecosistemes heterogenis i que 

experimenten forts canvis estacionals. Per aquest motiu, l'objectiu del present estudi és realitzar un seguiment de l'estat 

ecològic de s'Albufera de Mallorca mitjançant diferents índexs, biòtics i abiòtics, per a realitzar una comparació i obtenir 

una aproximació de l'estat ecològic global de la zona humida a partir de les zones estudiades.  

  
S'han estudiat les aigües de cinc punts de s'Albufera: Canal de la Font de Sant Joan (FONT), Bassa de'n Moix (MOIX), 

Canal Ferragut (FER), Estany des Canyissar (CANY) i un canal de Ses Salinetes de s'Illot (SAL). S'han agafat mostres 

mensualment entre maig de 2021 i abril de 2022. Per a la valoració de les característiques fisicoquímiques s'ha calculat el 

Water Quality Index o WQI (Chow-Fraser, 2006) mitjançant dues fórmules: WQI-2, que utilitza la terbolesa (NTU), 

conductivitat (µS/cm), sòlids totals en suspensió (mg/L), nitrogen total (µg/L) i fòsfor total (µg/L), i WQI-4, que es calcula 

a partir del nitrogen total (µg/L), fòsfor total (µg/L), sòlids totals en suspensió (mg/L), fòsfor soluble reactiu (µg/L), 

nitrogen total en forma de nitrat (µg/L), nitrogen total en forma d'amoni (µg/L) i clorofil·la a (µg/L). Els índexs biològics 

usats són el Biological Monitoring Patry o BMWP' (Alba-Tercedor i Sánchez-Ortega, 1988) i l'Average Score Per Taxon o 

ASTP (Armitage et al,1983), que associen un valor ecològic a cada família d'invertebrats en funció a la seva sensibilitat a 

la pol·lució. A més, s'ha calculat l'índex ECLECTIC per a llacunes costaneres (Soria i Sahuquillo, 2009), un protocol mixt 

publicat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí per a la conservació de les zones incloses en la Directiva 

Hàbitats. 
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RESULTATS 
 

WQI 

L'estació de FONT presenta un WQI-2 significativament major a FER, CANY i SAL; per altra banda, MOIX té un valor 

significativament major a SAL (Dunn Test, p-val<0,05). El WQI-4 pren un valor significativament menor a SAL respecte 

CANY i FONT (Dunn Test, p-val<0,05). No s'observen diferències mensuals significatives en ambdós índexs (Kruskal-

Wallis, p-val>0,05). L'estat ecològic global és "Molt degradat" i "Moderadament degradat" segons el WQI-2 i WQI-4 

respectivament. 

 

BMWP’ i ASTP 

El valor mitjà de BMWP' no presenta diferències significatives entre punts de mostreig (Kruskal-Wallis, p-val>0,05). 

Respecte a la variació mensual, el valor màxim s'observa a l'agost i és significativament major a l'octubre, desembre, 

gener, febrer i març; a més, els valors de setembre i abril són significativament majors a l'octubre, gener i febrer (Dunn 

Test, p-val<0,05). L'index ASTP no mostra diferències significatives entre mesos ni punts de mostreig (Kruskal-Wallis, p-

val>0,05). El BMWP' mostra una qualitat global de l'aigua "crítica" i l'ASTP una qualitat "moderadament contaminada". 

 

ECLECTIC 

L'índex ECLECTIC no presenta variació mensual significativa (Kruskal-Wallis, p-val>0,05). Respecte a la variació 

entre estacions, trobam que el valor de FONT és significativament major a FER i SAL; per altra banda, MOIX és major a 

SAL (Dunn Test, p-val<0,05). El valor global de l'índex es tradueix en un estat de conservació "Favorable". 

 
 

Lloc FER MOIX FONT CANY SAL 

WQI-2 
-1,53±0,48 

(Molt  degradat) 

-0,57±0,23 

(Moderadament 

degradat) 

-0,33±0,23 

(Moderadament 

degradat) 

-1,27±0,65 

(Molt degradat) 

-2,30±0,39 

(Altament degradat) 

WQI-4 

-0,48±0,25 

(Moderadament 

degradat) 

0,05±0,29 

(Bo) 

0,25±0,23 

(Bo) 

0,34±0,82 

(Bo) 

-1,83±0,66 

(Molt  degradat) 

 

BMWP' 
20,38±7,15 

(Crítica) 

19,13±9,78 

(Crítica) 

16,75±7,19 

(Crítica) 

15,63±10,39 

(Crítica) 

10,29±7,37 

(Moltcrítica) 

 

ASTP 

5,1±0,86 

(Lleugerament 

contaminada) 

4,7±0,74 

(Moderadament 

contaminada) 

4,4±0,71 

(Moderadament 

contaminada) 

4,4±1,12 

(Moderadament 

contaminada) 

3,9±0,99 (Fortament 

contaminada) 

ECLECTIC 
67,57±6,91 

(Inadequat) 

80,57±4,22 

(Favorable) 

84,52±1,69 

(Favorable) 

62,1±15,03 

(Inadequat) 

49,31±15,28 

(Dolent) 

 
TAULA I. Resum dels índexs calculats per a cada estació de mostreig durant el període d'estudi. Es mostra el mitjana ± desviació 

típica i, entre parèntesis (), l'estat ecològic/qualitat de l'aigua associat a cada valor. El "Valor global" s'obté de la mitjana de les 

estacions de mostreig. L'estat ecològic associat al valor de l'índex WQI és: excel·lent = +3 a +2; molt bo = +2 a +1; bo= +1 a 0, 

Moderadament degradat = 0 a -1; molt degradat = -1 a -2; altament degradat = -2 a -3. La qualitat de l'aigua associada a l'índex 

BMWP' és: "bona"= 120-100 (o >150); "acceptable"=100-61; "dubtosa"=60-36; "crítica"=35-16; "molt crítica"= <15. La qualitat de 

l'aigua associada a l'índex ASTP és: "No contaminada"= >6; "lleugerament contaminada"=6-5; "moderadament contaminada"=5-4; 

"fortament contaminada"= <4-. L'estat ecològic associat al valor de l'índex ECLECTIC és: "favorable= >70; "inadequat"= 70-50; 

"dolent"= <50. 

 

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

  

L'estat ecològic estimat varia segons l'índex utilitzat, a més, només algúns reflecteixen les diferències 

mensuals i entre punts de mostreig; aquesta disparitat de resultats mostra la complexitat de l'estudi 

d'ecosistemes com s'Albufera de Mallorca. Tenint en compte els índexs biològics i fisicoquímics es poden 

ordenar les localitats segons l'estat ecològic, de més a menys favorable, de la següent manera: Canal de la Font 

de Sant Joan, Bassa de'n Moix, Estany des Canyissar, Canal Ferragut i Salines de s'Illot, i es pot valorar l'estat 

ecològic global com a "moderadament degradat". Gràcies a la utilització combinada d'índex biòtics i abiòtics 

s'ha pogut aconseguir una aproximació de l'estat ecològic del medi aquàtic de s'Albufera de Mallorca, s'espera 

que aquests resultats siguin d'utilitat per a futurs treballs de seguiment. 
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Resumen: Baleares es un área vital para el cachalote en el Mediterráneo por la presencia, tanto de machos solitarios, 

grupos de machos jóvenes y grupos sociales. Entre 2019 y 2022, con el objetivo de valorar la conectividad entre Baleares y 

el sur de Francia, se han desarrollado 4 muestreos en el norte de Menorca. Los resultados muestran una densidad de grupos 

sociales significativamente superior al observado hasta el momento. La media de encuentros de grupos sociales alrededor 

de Baleares hasta 2020 fue del 32%, en Menorca se alcanza el 95%. Las razones de esta presencia no quedan claras, 

diferentes dinámicas oceanográficas podrían explicar esta distribución. Actualmente, la OMI trabaja en la creación de una 

Particularly Sensitive Sea Area con el objetivo de regular el transporte marítimo para compatibilizarlo con la 

conservación. Dicha área propuesta deja fuera tanto la IMMA “Balearic Islands Shelf and Slope”, declarada por el 

cachalote, como el área de cría identificada. En éstas, previsiblemente se intensificará el tráfico marítimo. Dada la mayor 

permanencia en superficie de los grupos sociales y, por lo tanto, mayor tiempo de exposición a colisiones, la declaración 

de la PSSA propuesta, lejos de proteger al cachalote, podría ser perjudicial. 

Palabras clave: Cachalote, cría, AMP, PSSA, colisiones. 

 

Abstract: Waters around the Balearic Archipelago are a vital area for Mediterranean sperm whales, indicated by the 

presence of solitary males, loose affiliations of maturing males, and social units. Between 2019 and 2022 four surveys with 

the objective of evaluating connectivity between the Balearics and the south of France were carried out north of 

Menorca.The results reveal a high density of social groups with calves compared to previous surveys. Around the 

Balearics 32% of encounters were with social units, but north of Menorca 95% were.The drivers of this presence remain 

unclear, possibly different oceanographic dynamics could explain this distribution. Currently, IMO is working on the 

creation of a "Particularly Sensitive Sea Area" with the objective of regulating traffic.The present form of the proposal 

does not include the 'Balearic Islands Shelf and Slope' Important Marine Mammal Area declared for sperm whales under 

the IUCN process, or the area studied here. In these areas intensification of maritime traffic is predictable.Given the 

presence of social units at the surface, and the level of exposure to ship collisions, a PSSA proposal that did not protect 

these areas could be prejudicial. 

Key words: Sperm whale, calf, MPA, PSSA, strikes. 

 

ANTECENDENTES 

 

Las Islas Baleares son un enclave de primer orden en la ecología de la población de cachalote mediterráneo. Desde 

2003, TURSIOPS, juntamente con la Universidad de St Andrews, desarrolla el “Balearic Sperm Whale Project” (BSWP) 

de localización, seguimiento y fotoidentificación en las aguas circundantes del promontorio balear, de individuos de la 

especie. Los datos obtenidos han permitido la creación en 2017 de la “Important Marine Mammal Area” (IMMA) de 

“Balearic Islands Shelf and Slope”, figura 1A. Con una extensión de 22,708 km2, se diseñó para la protección de la 

población mediterránea de cachalote, considerada En Peligro, por ser un área de alimentación y reproducción (Pirotta et 

al., 2011, Pirotta et al., 2020). 

Existe, al norte de Baleares, una amplia IMMA, “North West Mediterranean Sea, Slope, and Canyon System”, figura 

1B, creada también en aras de la protección del cachalote y calderón gris, además del rorcual común. 

Diferentes estudios han demostrado que los movimientos de los cachalotes en el Mediterráneo abarcan, prácticamente, 

toda la cuenca occidental (Carpinelli et al., 2014, Rendell et al., 2014), al comparar catálogos de diferentes zonas. Parece 

obvio que, entre ambas zonas debe existir un constante flujo de efectivos de cachalotes. 

En agosto de 2019 y junio de 2020, TURSIOPS, con el apoyo de WWF desarrolló sendas campañas del proyecto 

“Mares Conectados” que aportaron valiosísima información para definir la importancia ecológica del área. 

Tras el desarrollo de estas campañas en el norte de Menorca, los datos obtenidos fueron indicadores de que nos 

encontramos ante una zona que puede ser clave para la población de cachalote Mediterráneo. Durante las mismas se 

constató una alta presencia de la especie en el área, con tasas de encuentro que superaron ampliamente a las encontradas 

alrededor de Baleares, a pesar de que éstas ya han sido identificadas como un enclave de primer orden para esta población. 

Además, durante estos dos años únicamente se avistaron grupos sociales, es decir, hembras con subadultos y crías, y el 

porcentaje de estas últimas sugerían que la zona se está empleando como guardería. 
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FIGURA 1. A. IMMA "Balearic Islands Shelf and Slope" izquierda, B. IMMA " North West Mediterranean Sea, Slope, and Canyon System " 

derecha. 
 

Es innegable que existen una importante conectividad entre Baleares, Liguria/Golfo de León y Estrecho de Gibraltar, 

tal y como indican las fuentes bibliográficas (Rendell et al., 2014). Sin embargo, a partir del bajo índice de recaptura de los 

individuos encontrados al norte de Menorca con el amplio catálogo Balear, únicamente un ejemplar, es cuestionable que el 

área sea usada únicamente como zona de paso en sus movimientos.  

Resta incierta la respuesta al por qué de esta presencia. En 2019, la distribución de los encuentros parecía asociarse a 

un frente oceanográfico. Sin embargo, en 2020, la campaña se desarrolló en junio, sin un frente formado, y la presencia de 

cachalote fue superior, incluso, que en 2019. Más grupos, más numerosos y con más crías. Y su distribución fue más 

extensa. Además, las altas tasas de defecación registradas son indicadoras de un alto éxito en la obtención de alimento. 

 Tampoco parece clara que la distribución de los animales se deba a un comportamiento de evasión ante la presencia de 

embarcaciones. Aunque el área en global es de baja densidad de paso de buques, algunos encuentros se focalizaron sobre 

líneas de paso. 

 

OBJETIVOS 

 

- Identificar un área de cría de cachalote en el Norte de Menorca. 

- Conservar el cachalote mediterráneo a través de la inclusión del área de cría del Norte de Menorca en la PSSA 

actualmente en desarrollo por parte de la OMI. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Al margen de las campañas desarrolladas entre 2019 y 2020, entre 2021 y 2022, al amparo del proyecto 

“MobyMummy” se navegaron dos semanas por año en el norte de Menorca, siguiendo la metodología del “BSWP”, que ha 

muestreado el resto del archipiélago para obtener datos estrictamente comparables en relación con la presencia de 

cachalotes. 

La búsqueda y seguimiento del cachalote precisa de una embarcación de cierta envergadura que posibilite el trabajo en 

alta mar con una gran autonomía. TURSIOPS emplea un velero de 41 pies, Oceanis 411 Clipper, “Irifi”, que, al margen de 

presentar un consumo muy reducido de combustible, es muy silencioso. Característica ésta muy importante para la 

búsqueda acústica que se hace de los animales. Además, está equipado con el instrumental necesario para el desarrollo de 

campañas acústicas de seguimiento de cetáceos. Dotado de desaladora para aumentar su independencia, tiene la capacidad 

de navegar hasta 800 millas a motor sin necesidad de recalada. 

La derrota de la embarcación se registra mediante software específico, módulo PAMGUARD conectando un ordenador 

portátil a una unidad de posicionamiento por satélite (GPS12).  

Para la localización de cachalotes se ha desplegado un hidrófono de arrastre, ya que con periodos muy largos de apnea, 

son difícilmente detectables mediante la observación directa mientras que, y gracias al uso que hacen de la ecolocalización, 

su detección mediante el uso de instrumentos acústicos es más eficaz y eficiente. Actualmente, se emplea un hidrófono de 

arrastre de 2 componentes y 100 metros de largo construido por la empresa italiana Nauta que, con una sensibilidad de -

204 dB re 1 μPa, respuesta hasta los 130 kHz y pre-filtro de baja frecuencia dinámico, posibilita la escucha ininterrumpida 

sin la necesidad de parar o ralentizar el barco. 

Una vez situados en zona de estudio se ha procedido a una monitorización acústica regular cada 30 minutos. Esta 

condición se define como “en esfuerzo”. El tiempo que el hidrófono no es operativo o no se realizan escuchas sistemáticas, 

el estado de la navegación se considera “sin esfuerzo”. 

Debido al comportamiento vocal de los cachalotes, estos se han detectado mayoritariamente mediante hidrófono y han 

sido monitoreados hasta su contacto visual. Para este seguimiento acústico se ha utilizado principalmente el programa 

PAMGUARD (Gillespie et al., 2008), de código abierto. 

 Un encuentro, o estado de seguimiento, se define como el tiempo de permanencia en contacto acústico continuo con 

un animal o grupo, desde el primer momento de escucha hasta su pérdida o abandono, siempre que el contacto haya 
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superado la hora de duración. Se distinguen los encuentros entre individuos aislados, con un patrón de buceo estereotipado 

y nunca asociado a otros individuos o, grupos que mostrasen signos claros de interacción directa (“codas” de vocalización 

social o comportamientos en superficie) o movimientos coordinados (Whitehead, 2003). El seguimiento de un encuentro se 

ha prolongado hasta adquirir todos los datos deseados. 

 

RESULTADOS 

 

Entre 2019 y 2022 se han navegado en Baleares y el Norte de Menorca 6029 millas en esfuerzo de búsqueda, de las que 

se han eliminado 243 en las que las escuchas detectaron sónares militares. En las 5786, efectivas, se han realizado un total 

de 98 encuentros con cachalotes que han significado 549 horas de contacto, figura 2A, en los que se han encontrado tanto 

machos, como grupos y grupos con crías, figura 2B. 

 
FIGURA 2. A. Derrota del esfuerzo y seguimiento izquierda, B. Encuentros por tipo, derecha. 

 

Tal y como se observa en la figura 2B, parece existir una distribución desigual para machos y grupos, marcada por la 

latitud. Numéricamente este hecho queda latente en los valores de p encontrados para los modelos logísticos básicos 

realizados, figura 3A. Si estratificamos los encuentros entre Norte del paralelo 40 (N) y Sur del mismo (S), las tasas de 

encuentro entre las clases sociales identifican claramente al norte de Menorca como área de prevalencia de grupos, 

especialmente con crías, figura 3B. 
 

    
 

FIGURA 3 A. Probabilidad de encuentro de grupos por latitud, izquierda, B. Tasas de encuentro por tipo al N y S de Menorca. 
 
 

 

DISCUSIÓN 

 

Probablemente las colisiones con embarcaciones sean la mayor amenaza para el cachalote en el Mediterráneo debido a 

su susceptibilidad: largos periodos en superficie para descansar y socializar, especialmente los grupos (Watwood et al. 

2006), además de entrar en estados de sueño bihemisférico (Miller et al. 2008).  Su estructura jerárquica de múltiples capas 

organizada deja a las crías vulnerables en superficie mientras se alimentan (Whitehead 2003), por lo que en conjunto, 

hacen que el sector clave para la pervivencia de la especie, madres y crías, sean las más sensibles. 
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La conservación del cachalote mediterráneo, con un discreto número 

de efectivos, pasa por la protección de zonas especialmente sensibles 

para la especie, como es el norte de Menorca. Esta protección dista 

mucho de ser reconocida. Actualmente existe un proyecto para solicitar 

a la OMI la creación de una PSSA que englobe el Santuario Pelagos, la 

IMMA “North West Mediterranean Sea, Slope, and Canyon System” y 

el Corredor de Migración de Cetáceos, figura 4. En caso de progresar 

esta propuesta en estos términos, tanto la IMMA de Baleares como la 

zona de cría del Norte de Menorca quedarían desprotegidas ante un 

potencial aumento de la presión por navegación derivado de la 

protección de las zonas adyacentes. Situación a todas luces negativa 

para la pervivencia de la especie. 
 FIGURA 4. Proyecto PSSA. 
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Resum: La nidificació de tortugues marines a les costes del Mediterrani espanyol sempre s’havia considerat anecdòtica, 

fins a partir de l’any 2014 que es va iniciar un augment d’aquests esdeveniments en aquestes costes. La temperatura és un 

factor ambiental de gran importància per la tortuga babaua ja que afecta, no només a la distribució dels adults, sinó que és 

un factor clau en la determinació del sexe de les cries durant la incubació. Aquest fet suggereix que podria tractar-se d’un 

procés de colonització de noves zones de nidificació, motivat per l’augment de la temperatura superficial del mar i les 

platges. Al 2015 es va registrar el primer intent de nidificació sense èxit a les Illes Balears. No va ser fins l’any 2019 que a 

Eivissa va ocórrer la primera nidificació amb èxit amb 159 ous i l’any 2020 hi va haver 3 nius, 2 a Menorca i un a Eivissa, 

amb 340 ous en total. El 2021 i 2022 només es va produir un intent cada any sense posta a Formentera, els dos anys a la 

platja de Migjorn. 

Paraules clau: nidificació, tortuga marina, conservació, temperatura, posta 

 

Abstract: The nesting of sea turtles at the costs of the Spanish Mediterranean sea has always been considered anecdotal, 

ending as of 2014, which is going to start an increase in these costs. Temperature is an environmental factor of great 

importance for the loggerhead sea turtle since it affects, not only the distribution of adults, but it is a key factor in 

determining the sex of the hatchlings during incubation. This suggests that it could be a process of colonization of new 

nesting areas, motivated by the increase in the surface temperature of the sea and the beaches. In 2015, the first successful 

nesting attempt was recorded in the Balearic Islands. After that, in 2019 Eivissa recorded the first successful nesting with 

159 eggs and 2020 there were 3 nests, 2 in Menorca and one in Eivissa, both 340 eggs in total. In 2021 and 2022 only 

recorded one attempt each year without any nest in Formentera, both in Migjorn beach. 

Key words: nesting, sea turtle, conservation, temperature, egg laying 

 

 

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

 

La tortuga comú o babaua (Caretta caretta) és l’espècie de tortuga marina més freqüent en aigües espanyoles. La 

majoria dels registres d’aquesta espècie corresponen a juvenils i subadults oceànics, encara que també s’observen alguns 

individus adults en les captures accidentals i els avaraments. 

Tot i que la nidificació d’aquesta espècie en platges del litoral espanyol es considerava anecdòtica fins fa pocs anys 

(Margaritoulis et al., 2003, 2005), les desenes d’esdeveniments de nidificació ocorreguts a partir de 2001 a la costa 

mediterrània peninsular i a Balears (Tomàs et al., 2008; Maffuci et al., 2016) suggereixen que podria tractar-se d’un procés 

de colonització, motivat per l’augment de la temperatura superficial del mar i les platges. 

Actualment, la hipòtesis que predomina, és que els esdeveniments esporàdics de nidificació que tenen llocs en àrees 

tradicionalment d’alimentació poden ser un mecanisme per superar les limitacions de la filopàtria, augmentant així les 

capacitats de dispersió de l’espècie i l’adaptabilitat a entorns canviants (Carreras et al., 2018). 

La colonització de noves àrees és un factor decisiu per una espècie amenaçada com és la tortuga babaua (Abella et al., 

2016), sobretot si, a més, aquest augment de temperatures, hipotèticament, implica la desaparició de les tradicionals àrees 

de nidificació (Grècia, Turquia, Xipre i Líbia) en el futur (Hays, 2000, Casale i Margaritoulis, 2010). 

La temperatura és un factor ambiental de gran importància per la tortuga babaua, perquè no només afecta a la 

distribució dels adults, sinó que també és un factor clau en la determinació del sexe de les cries (Yntema i Mrosovsky, 

1980). A partir d’estudis en la incubació d’ous de tortuga babaua es sap que la temperatura pivotal (temperatura a la que es 

produeix una relació de sexes 1:1) és aproximadament de 29ºC (Mrosovsky et al., 2002). Les temperatures més altes 

produeixen femelles i les temperatures més baixes produeixen mascles. 

mailto:faunamarina@cofib.net
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Amb l’augment de la temperatura de l’aire i del mar, també augmentarà la temperatura de l’arena a la profunditat del 

niu de tortuga babaua a les platges on nidifica. Si les tortugues marines no s’adapten canviant el seu rang geogràfic, la 

fenologia de la reproducció o la relació de sexes s’inclinarà cada cop més cap a la producció de femelles (Witt et al., 

2010a). 

Les característiques pròpies del cicle de vida i biologia reproductiva de les tortugues marines les fan espècies 

especialment vulnerables a les condicions actuals. Es tracta d’espècies amb una tardana maduresa sexual, absència de cura 

parental de les cries, una baixa supervivència dels nounats per depredació natural i un alt grau de filopatria natal. A més, 

són rèptils poiquiloterms, la seva reproducció és estacional, presenten cicles de nidificació interanual i tenen determinació 

sexual per temperatura. Per aquest motiu, el canvi climàtic actual condiciona tant la seva fisiologia i reproducció, com la 

proporció de mascles i femelles produïdes a les platges de nidificació. 

En aquest escenari, és necessari protegir l’espècie. Mesures com la translocació de nius o programes de Head Starting, 

s’han dut a terme en els nius a Espanya, així com es recomana a altres àrees (Tuttle i Rostal, 2010; Burke 2015; Revuelta 

et al., 2015). 

Essent Caretta caretta una espècie amenaçada i catalogada com a vulnerable per la legislació espanyola, és necessari 

centrar esforços en protegir tant les femelles, com els nius i les cries que neixin d’aquests nius, així com els seus hàbitats 

de nidificació. Moltes de les noves platges de la costa ibèrica mediterrània que han elegit les tortugues marines per pondre 

els ous tenen bones condicions naturals per la nidificació, tant per al present com el futur. Pel seu important paper 

ecològic, aquestes espècies es consideren indicadores del bon estat ambiental del medi marí en el marc de l’aplicació de la 

Directiva Marc d’Estratègia Marina (DMEM, Directiva 2008/56/CE del Parlament i del Consell europeu de 17 de juny de 

2008). 

 

METODOLOGIA 

 

Els esdeveniments de nidificació detectats són gestionats pels governs de cada comunitat autònoma amb directrius 

acordades entre els organismes gestors de les diferents comunitats. A Balears, el Consorci per a la Recuperació de la Fauna 

de les Illes Balears (COFIB), organisme que pertany al Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient 

i Territori del Govern de les Illes Balears, és qui gestiona els esdeveniments de nidificació i el posterior programa de Head 

Starting per als nounats de tortugues. 

Els esdeveniments de nidificació es gestionen en dos blocs: la protecció i vigilància dels nius i el posterior programa 

Head Starting amb els nounats nascuts. 

Per una banda, quan es localitza un esdeveniment de nidificació, ja sigui a través de l’avís d’una femella adulta a la 

platja, la localització d’un rastre o la troballa de nounats sortint del niu, s’activa el protocol de nidificació. Els tècnics es 

desplacen a la platja i analitzen la situació per tal de protegir la posta. Seguint el protocol, els tècnics han de valorar la 

translocació del niu a una platja més adequada en cas que la viabilitat de la mateixa perilli. En aquest cas un percentatge 

dels ous es duu a incubació artificial, amb temperatura controlada per tal d’afavorir la producció de femelles, provocant 

una incubació a major temperatura, i per tal de diversificar la incubació del niu, poguent quedar una part dels ous viables 

en cas que succeeixi un esdeveniment meteorològic o antropològic que posi en perill el niu a la mateixa platja i es pugui 

interrompre el seu desenvolupament. 

Posteriorment, si la posta ha resultat amb èxit, els nounats de tortuga marina són traslladats al programa “Head 

Starting”, en el qual les tortugues seran criades durant un any amb l’objectiu principal de que els individus assoleixin una 

talla i pes que els faci menys vulnerables a la depredació una vegada reintroduïts al medi natural. 

Una vegada els animals són traslladats a les instal·lacions, es comença el protocol establert. Durant tot el procés els 

animals tenen un seguiment exhaustiu del seu creixement, control de malalties i infeccions, així com l’obtenció de dades 

científiques. 

A les Illes Balears es compta actualment amb tres instal·lacions adequades per a dur a terme aquest programa: les 

instal·lacions del LIMIA-IRFAP (Port d’Andratx, Mallorca), centre pertanyent a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació del Govern de les Illes Balears, les instal·lacions de Palma Aquarium (Palma, Mallorca) i les instal·lacions del 

Centre de visitants del PN de Cabrera (Colònia de Sant Jordi, Mallorca). 

Es tracta, per tant, d’un repte de conservació i investigació, amb l’objectiu final d’assolir una millora en la protecció 

d’una espècie emblemàtica i amenaçada. . 

 

RESULTATS 

 

De 2014 a 2022 s’han detectat un total de 100 esdeveniments de nidificació de tortuga marina (Caretta caretta) al 

litoral mediterrani espanyol, dels quals un 10% s’han produït al litoral Balear. D’aquests esdeveniments de nidificació 

detectats a les Illes Balears, han resultat en niu i posta d’ous un total de 5 (el 50% d’aquests). 

L’any 2019 es van detectar dos nius a l’illa d’Eivissa, un a Platja d’en Bossa el 25 de juliol amb 57 ous, que fou 

traslocat a la platja d’Es Cavallet, i un a la mateixa platja d’Es Cavallet amb 102 ous el 29 de juliol. 

Del niu de platja d’en Bossa van néixer 37 exemplars, que van ser destinats al programa de Head Starting, gestionat pel 

COFIB, en tres centres diferents: LIMIA-IRFAP (Port d’Andratx), Palma Aquarium (Palma de Maloorca) i Oceanogràfic 

de València. Del total d’aquests exemplars, el 94’6 % van sobreviure als 12 mesos de duració del programa i van ser 

retornats al mar a la platja d’Es Cavallet on van ser incubats. Es van alliberar 10 exemplars amb transmissor satèl·lit per a 

l’avaluació de la seva dispersió i supervivència. Del niu d’Es Cavallet d’aquest any no va néixer cap exemplar. 
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Posteriorment, l’any 2020 es van detectar un total de 3 nius de tortuga marina a les Illes Balears, 2 van tenir lloc a l’illa  

de Menorca, un a la platja de Punta Prima amb 132 ous el 19 de Juny que fou traslocat a la platja de Sa Mesquida, un a 

Cala Pilar amb 108 ous detectat el 5 de Setembre en el moment de l’emergència dels nounats, i una a l’illa d’Eivissa, a la 

platja de Cala Nova amb 100 ous el 14 de Juliol que fou traslocat a la platja d’Es Cavallet. 

Dels 3 nius detectats en 2020 van néixer un total de 155 exemplars, dels quals el 60 % (94 exemplars) van ser destinats 

al programa de Head Starting, gestionat pel COFIB, en 5 centres diferents: LIMIA-IRFAP (Port Andratx), Marineland 

Mallorca (Calvià), Centre de Visitants del Parc Nacional de Cabrera (Colònia de Sant Jordi, Ses Salines), Oceanogràfic de 

València (València) i Acuario de Sevilla (Sevilla). Dels 94 exemplars del programa, el 92’6 % van sobreviure als 12 mesos 

de programa i per tant van ser alliberats al mar 87 exemplars a les platges on havien sigut incubats. 

 

CONCLUSIONS 

 

Com a conclusions, es considera molt positiu el resultat de la gestió d’aquest esdeveniments,donat l’elevat percentatge 

de supervivència dels individus criats. Malgrat la novetat i la manca d’experiència en aquestes tipus d’actuacions al litoral 

Balear, així com la insularitat, que endarrereix molt l’accés de l’equip tècnic a l’ indret de la posta, ja s’han aplicant 

millores relacionades amb al formació de personal tècnic, disposició de material i preparació de protocols a les diferents 

illes de l’arxipèlag. 

Preveient l’augment d’aquests esdeveniments a les costes del Mediterrani espanyol, i comprovat l’èxit de la seva 

gestió, es considera de vital importància donar continuïtat a aquestes actuacions per tal de millorar l’estat de conservació 

d’aquesta espècie protegida i vulnerable. Es considera prioritari complementar aquestes actuacions amb la sensibilització 

de la població davant aquests esdeveniments. 
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Resum: El present projecte ha avaluat i demostrat l’eficàcia d’una estratègia de conservació marina ex situ en la qual 

s’ha establert una xarxa de cooperació entre el sector pesquer, l’administració pública i una entitat sense ànim de lucre 

per a la recuperació d’ous d’elasmobranqui provinents de descarts del sector pesquer. Les càpsules ovígeres han estat 

extretes en la majoria de casos dels úters de femelles capturades i en menor percentatge han estat obtingudes de bycatch 

a les xarxes de pesca. Els ous s’han transportat des de l’embarcació pesquera fins a les instal·lacions d’incubació del 

LIMIA en el menor temps possible, on s’han mantingut durant tot el desenvolupament embrionari en aquaris amb un 

circuit obert i condicions estables de temperatura (18ºC). Durant el projecte s’han recuperat 144 ous de 9 espècies, han 

nascut 38 individus i s’han reintroduït al mar un total de 36 exemplars; 15 d’espècies de rajada (Raja clavata, Raja 

polystigma, Leucoraja naevus, Raja miraletus i Raja brachyura) i 21 individus de l’espècie Scyliorhinus canicula. S’ha 

constatat un percentatge variable de desenvolupament embrionari segons l’espècie, amb un promig del 44,66%, siguent 

aquest elevant tractant-se d’espècies amb una baixa fecunditat. El percentatge promig d’eclosió dels ous ha estat d’un 

26%. 

Paraules clau: Conservació ex situ, elasmobranquis, taurons, rajades, recuperació. 

 

Abstract: The effectiveness of an ex-situ marine conservation strategy is evaluated and demonstrated in the present 

study, wherein a cooperation network has been established between the fishing sector, the public administration and a 

non-profit entity for the recovery of bycatched elasmobranch eggcases. The eggs have been mainly obtained from 

captured females uteruses and in lowest percentage from fishing gear. The eggcases were transported from the fishing 

vessel to LIMIA's hatchery facilities within the shortest time, where they have been kept throughout the embryonic 

development in aquaria with an open circuit and stable temperature conditions (18ºC). Through the study, 144 eggs of 

9 species were recovered, 38 individuals were born and a total of 36 specimens were reintroduced to the sea; 15 of 

them from skate species (Raja clavata, Raja polystigma, Leucoraja naevus, Raja miraletus and Raja brachyura) and 21 

individuals of one shark species Scyliorhinus canicula. A variable percentage of embryonic development has been 

observed according to the species, with an average of 44.66%, considered high regarding species with low fecundity. 

The average hatching percentage was 26%. 

Key words: Ex situ conservation, elasmobranch, sharks, skates, recovery 
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Resum: Es presenten els resultats preliminars del seguiment d’Anemonia sulcata i Aiptasia mutabilis a les costes 

d’Eivissa mitjançant la realització de 30 transectes a 8 estacions de seguiment. Les dades obtingudes mostren 

diferències significatives tant en relació a la freqüència de cada espècie a la localitat, la densitat observada i la 

estructura de la població. Aquest seguiment s’emmarca en el Coastal Health Monitoring Scheme impulsat per la 

Càtedra de la Mar Iberostar Foundation de la Universitat de les Illes Balears. 

Paraules clau: Anemonia sulcata, Aiptasia mutabilis, bioindicadors, seguiment, salut costanera. 

 

Abstract: Preliminary results about the monitoring of Anemonia sulcata i Aiptasia mutabilis at Eivissa coast through 

30 different line transects at 8 monitoring stations. Obtained data show significative differences according to the 

species frecuency at the station, the observed density and the population structure. This monitoring is carried out under 

the frame of the Coastal Health Monitoring Scheme launched by the Càtedra de la Mar Iberostar Foundation of the 

University of the Balearic Islands. 

Key words: Anemonia sulcata, Aiptasia mutabilis, bioindicators, monitoring, coastal health. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Es presenta el seguiment de les espècies Anemonia sulcata i Aiptasia mutabilis, ambdues espècies de anemones de 

mar comuns en el litoral balear. És tant la seva freqüència en les costes com el seu caràcter bentònic i sèssil el que els fa 

individus de fàcil seguiment al llarg del temps. En aquest cas totes aquestes característiques ens donen una gran 

informació de com evoluciona el seu entorn, per aquest motiu s’ha començat aquest seguiment presentant els resultats 

del primer any d’estudi a l’illa d’Eivissa. 

 

MATERIALS I MÈTODES 

  

El seguiment es duu a terme amb la intenció de que sigui el més senzill possible. Per a fer-ho es traça un transsecte 

amb l’ajuda d’na corda de 20 m de llarg sobre una tenassa el qual marcarà el centre de la nostra zona de mostreig. 

Aquesta zona és un rectangle de 20 m de llarg per 3 m d’ample aproximadament (metre i mig a cada costat de la corda). 

Una vegada col·locat el transsecte s’anirà revisant el fons marí cercant anemones. En trobar-ne s’identifica l’espècie 

i es mesura el diàmetre bassal mitjançant un peu de rei assegurant-nos de que l’hem ajustat al peu de l’organisme. Tots 

els exemplars localitzats d’ambdues espècies son mesurats.  

 

RESULTATS 

 

En total s'han contabilitzat 1058 individus d’A. sulcata i 131 d’A. mutabilis. A la Taula 1 es mostra la estadística 

descriptiva de A. sulcata, on les mitjanes del diàmetre basal es troben al rang de 2,25 a 4,35 cm amb un mínim de 0,5 

cm a Cala Xarraca t i màxima de 20 a Es Pou des Lleó. A la Taula 2 es descriuen les variables mesurades per a A. 

mutabilis. Les seves mitjanes de les estacions van de 1,12 fins a 3,70 cm. Presenta valors mínims de 0,1 cm a varies 

localitats (Es Pouet i Cala Xarraca) i màxims a es Pou des Lleó de 4,7 cm.  

S’han trobat diferències significatives a la biometria de cada espècie per cada població. Amb l’ANOVA s’ha 

comprovat que les poblacions de A. sulcata presenten diferències significatives en el seu diàmetre basal (F=25,98; df=9; 

p-valor <0,001), representades a la esquerra de la Figura 1. El mateix passa amb A. mutabilis (F=6,69; df=9; p-valor 

<0,001), representades a la dreta de la Figura 1. 

mailto:laia.brunet16@gmail.com
mailto:joangil2001@gmail.com
mailto:Fruizkiko@gmail.com
mailto:marborrasdiaz@gmail.com
mailto:nebiyatb.caballerogm@gmail.com
mailto:sergigres2001@gmail.com
mailto:jsanzgelabert@gmail.com
mailto:lluissalomvicens@gmail.com


 396        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

TAULA 1. Nombre d’exemplars mostrejats per a cadascuna de les 10 localitats analitzades a Eivissa amb informació relativa al diàmetre basal de 

Anemonia sulcata incloent els valors mínims i màxims, el valor mitjà, l’error estàndard i la densitat.  
Sa 

Caleta 

Pou 

des 

Lleó 

Es Pouet Es Jondal Cala Espart Portinatx S’Argamassa Cala 

Xarraca 

Es 

Cubells 

Talamanca 

N 67 396 7 254 172 19 - 158 - 11 

Mean 2,42 3,96 2,68 4,35 3,37 3,73 - 2,43 - 2,25 

Std. 

error 

0,15 0,11 0,37 0,10 0,13 0,44 - 0,08 - 0,34 

Min 1,2 1,2 1,5 1,2 0,8 2 - 0,5 - 1,3 

Max 9 20 4,3 9,7 12,5 9,3 - 7 - 5,1 

Densitat 

(ind/m2) 

0,89 5,25 0,16 3,39 2,29 0,27 - 2,11 - 0,15 

 
TAULA 1. Nombre d’exemplars mostrejats per a cadascuna de les 10 localitats analitzades a Eivissa amb informació relativa al diàmetre basal 

d’Aiptasia mutabilis incloent els valors mínims i màxims, el valor mitjà, l’error estàndard i la densitat.  
Sa 

Caleta 

Pou 

des 

Lleó 

Es Pouet Es Jondal Cala Espart Portinatx S’Argamassa Cala 

Xarraca 

Es 

Cubells 

Talamanca 

N 1 8 47 5 5 9 - 52 - 4 

Mean 3,7 2,64 1,12 2,52 1,72 1,76 - 1,09 - 1,25 

Std. 

error 

0 0,37 0,16 0,47 0,28 0,22 - 0,07 - 0,10 

Min 3,7 1,5 0,1 1,2 1,2 0,9 - 0,1 - 1 

Max 3,7 4,7 5,4 3,5 2,8 2,7 - 2,3 - 1,5 

Densitat 

(ind/m2) 

0,01 0,1 3,31 0,07 0,07 0,12 - 0,69 - 0,05 

 

DISCUSSIÓ 

  

Aquests primers resultats constitueixen un temps zero per a poder establir un seguiment a mig i llarg termini en el 

marc del Coastal Health Monitoring Scheme impulsat per la Càtedra del Mar Iberostar Foundation. Cal encara 

comparar aquestes dades amb les obtingudes a Mallorca, Menorca i Formentera per tal d’observar diferències espacials 

de les seves poblacions, i sobretot esperar a disposar dades en els propers anys, fet que ens permetrà establir tendències 

i correlacionar aquestes amb altres seguiments d’altres paràmetres que complementin el coneixement de l’estat dels 

ecosistemes bentònics de les Illes Balears.  

 
Figura 1. Valors mitjans del diàmetre bassal dels exemplars de A. sulcata (esquerra) i A. mutabilis (dreta) observats per a 

cadascuna de les localitats estudiades. 
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Grupo Culmarex empieza su actividad en el Laboratorio de Investigaciones 

Marinas y Acuicultura de Andratx.  

Un ejemplo de colaboración público-privada. 

 
Culmarex Group begins its activity in the Andratx Marine Research and Aquaculture 

Laboratory. 

 An example of public-private collaboration. 
 

Marine HERLIN1, Ligia GONZALEZ1, Juan Bautista SANCHEZ1, Pablo BOTIA1, Miguel PALMER2 i Amalia 

GRAU3 
 
1 Aquicultura Balear S.A.U (ABSA), Crta Can Pastilla s/n. Central Termica San Juan de Dios. 07007 Es Coll d’En Rabassa, Balearic Islands, Spain  

2 Institut Mediterrani de Estudis Avançats (IMEDEA), C/ Miquel Marquès, 21, 07190 Esporles,  Balearic Islands, Spain  

3 Laboratorio de Investigaciones Marinas i Acuicultura (LIMIA-IRFAP), Govern de les Illes Balears, Av. Gabriel Roca 69, Port d’Andratx 07157, 
Balearic Islands, Spain 

 
Resumen: Grupo Culmarex es una empresa líder en la crianza y comercialización de Dorada, Lubina y Corvina en 

España. Actualmente tiene 9 granjas repartidas a lo largo del mediterráneo español y un criadero en Mallorca que 

provee de alevines a todas las granjas del grupo. A finales del año 2021, grupo Culmarex ha iniciado su actividad en las 

instalaciones que el Gobierno Balear dispone en el Port d’Andratx gracias a un acuerdo de colaboración entre la 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de las Islas Baleares y Aquicultura Balear (ABSA). El objetivo de 

este acuerdo es promover la innovación y el desarrollo de la Acuicultura Marina en las Baleares, para ello, se ha cedido 

el uso de parte de los espacios de los que dispone la Conselleria, en el citado puerto, para el desarrollo de proyectos que 

son de interés para el Grupo Culmarex, inicialmente englobados en tres líneas principales. 

- Programa de mejora genética de dorada y lubina: Estudio de los crecimientos y rendimientos, en el mar, de 

familias seleccionadas en la planta de ABSA 

- Programa de nuevas especies: Estabulación de reproductores de corvina 

- Desarrollo de modelos bioenergéticos (DEBs) para estimar los crecimientos de juveniles de dorada y lubina 

bajo condiciones ambientales diferentes en colaboración con el IMEDEA-CSIC. 

Actualmente se están llevando a cabo ensayos asociados a 2 proyectos de I&D del grupo Culmarex en las instalaciones 

del LIMIA.  

El primer ensayo tiene por objetivo principal la evaluación de los crecimientos, la supervivencia y los rendimientos de 

filete en familias seleccionadas de lubina. Para ello, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022 se han sembrado tres 

jaulas de 6m3 con juveniles procedentes de familias seleccionadas del programa de mejora de la planta de ABSA. Los 

animales se engordarán hasta tamaño comercial (~500g). Una vez alcanzado este tamaño, los animales se sacrificarán y 

se muestrearán para obtener datos fenotípicos individuales de interés y muestras biológicas. Además, durante todo el 

periodo de engorde, se están llevando a cabo muestreos mensuales de peso y talla que nos permiten aportar 

informaciones para el desarrollo de los modelos bioenergéticos DEBs.  

Por otro lado, ABSA participa en el proyecto europeo NewTechAqua (Tools and Strategies for a Sustainable, Resilient 

and Innovative European Aquaculture) que tiene como objetivo expandir y diversificar la producción acuícola europea 

de peces, moluscos y microalgas mediante el desarrollo y la validación de aplicaciones tecnológicamente avanzadas, 

resistentes y sostenibles. En el marco de este proyecto y en las instalaciones del LIMIA se está estudiando la 

arquitectura genética de varios indicadores de salud y rasgos de calidad del producto en familias de lubinas alimentadas 

con dos dietas comerciales de alta energía. Los objetivos principales de este estudio son; 1/ evaluar la correlación 

genética entre el crecimiento, la deposición de grasa muscular, la textura del filete y la vida útil del producto en familias 

de lubina alimentadas con estas 2 dietas; 2/ estudiar el efecto combinado de la temperatura del agua y la dieta sobre la 

lipidiosis hepática; 3/ realizar predicciones genómicas y estudios de asociación del genoma completo (GWAS) sobre los 

rasgos fenotípicos estudiados; y finalmente  4/ seleccionar familias de lubina con mejores crecimiento y calidad del 

filete. 

 

Abstract: Culmarex Group is a leading company in the breeding and marketing of Sea Bream, Sea Bass and Negare in 

Spain. It currently has 9 farms spread throughout the Spanish Mediterranean Sea and a hatchery in Mallorca that 

supplies fingerlings to all the group's farms. At the end of 2021, the Culmarex group has started its activity in the 

facilities that the Balearic Government has in Port d'Andratx thanks to a collaboration agreement between the Ministry 

of Agriculture, Fisheries and Food of the Balearic Islands and Aquicultura Balear (ABSA ). The objective of this 

agreement is to promote innovation and the development of Marine Aquaculture in the Balearic Islands, for this 

purpose, the use of part of the spaces available to the Ministry, in the aforementioned port, has been granted for the 

development of projects that are of interest to the Culmarex Group, initially encompassed in three main lines. 
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- Breeding program for sea bream and sea bass: Study of the growth and yields, in the sea, of selected families at 

the ABSA plant 

- Program of new species: Stabling of croaker breeders 

- Development of bioenergetic models (DEBs) to estimate the growth of juvenile sea bream and sea bass under 

different environmental conditions in collaboration with IMEDEA-CSIC. 

Trials associated with 2 R&D projects of the Culmarex group are currently being carried out at the LIMIA facilities. 

The main objective of the first trial is the evaluation of growth, survival and fillet yields in selected families of sea bass. 

To do this, between December 2021 and September 2022, three 6m3 cages have been stocked with juveniles from 

families selected from the ABSA plant genetic improvement program. The animals will be fattened up to commercial 

size (~500g). Once this size is reached, the animals will be sacrificed and sampled to obtain individual phenotypic data 

of interest and biological samples. In addition, throughout the fattening period, monthly weight and height samplings 

are being carried out that allow us to provide information for the development of DEBs bioenergy models. 

On the other hand, ABSA participates in the European project NewTechAqua (Tools and Strategies for a Sustainable, 

Resilient and Innovative European Aquaculture) which aims is to expand and diversify European aquaculture 

production of fish, molluscs and microalgae through the development and validation of applications technologically 

advanced, resistant and sustainable. Within the framework of this Project, in LIMIA facilities, is being studied the 

genetic architecture of various health indicators and product quality traits in families of sea bass fed two high-energy 

commercial diets. The main objectives of this study are; 1/ Evaluate the genetic correlation between growth, muscle fat 

deposition, fillet texture and product shelf life in families of sea bass fed these 2 diets; 2/ study the combined effect of 

water temperature and diet on hepatic lipidosis; 3/ perform genomic predictions and genome-wide association studies 

(GWAS) on the phenotypic traits studied; and finally 4/ select sea bass families with better growth and fillet quality. 
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Monitorización a largo plazo del fitoplancton de la bahía de Mahón, incluyendo 

mareas rojas 

 
Long-term monitoring of phytoplankton in the bay of Maó, including red tides 

 
José María VALENCIA1, Margalida PUIGSERVER2, Vicent FORTESA3, Núria MONERRIS2 y Gabriel 

MOYÀ2 

 
1Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura, LIMIA. IRFAP-Govern de les Illes Balears, Port d'Andratx, Spain. 
2 Universitat de les Illes Balears (UIB), Ctra. Valldemossa km 7,5, 07122 Palma, Balearic Islands, Spain   
3 Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, Conselleria de Media Ambient, Agricultura i Pesca. Carrer Murcia nº49, Balearic Islands, Spain 

 

Resum: El programa de monitorització del fitoplàncton a la badia de Maó es va iniciar l’agost de 1993,amb l’objectiu 

d’identificar i determinar l’abundància d’espècies de fitoplàncton potencialment tòxiques a la zona de producció de 

mol·luscs bivalves del Port de Maó. S’han identificat 357 taxons de microalgues a nivell d’espècie i 103 a nivell de 

gènere. D’aquests, 224 corresponen  a les dinofícees o dinoflagelades i 159 a les bacilariofícees o diatomees. D’aquests, 

33 corresponen a espècies potencialment tòxiques o formadores de proliferacions segon la Intergovernmental 

Oceanographyc Commission (IOC). S’han detectat  27 proliferacions d’espècies potencialment tòxiques durant aquest 

període, però les anàlisis de biotoxines dels mol·luscs recol·lectats van ser negatives. En 7 ocasions es van detectar de 

biotoxines lipofíliques mitjançant les anàlisis de biotoxines, però en cap cas es va poder assignar aquesta toxicitat a la 

presència d’alguna espècie productora de toxines.  

Paraules clau: Fitoplancton, Port de Maó, Biotoxines. 

 

Abstract: The phytoplankton monitoring program in Maó Bay was started in August 1993, wich  aim is to identify and 

determine the abundance of potentially toxic phytoplankton species in the shellfish production area from the Port of 

Maó. 357 taxa of microalgae have been identified at species level and 103 at genus level. 224 corresponds to the 

dinophyceae or dinoflagellates and to the bacillary or diatoms. Of these, 33 correspond to potentially toxic or 

proliferation-forming species according to the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC). 27 proliferations 

of potentially toxic species have been detected during this period, but biotoxin analyzes of the collected molluscs were 

negative. On 7 occasions, lipophilic biotoxins were detected through biotoxin analyses, but in no case this toxicity could 

be attributed to the presence of any toxin-producing species. 

Keywords: Phytoplankton, Port of Maó, Biotoxins. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A causa de sus especiales condiciones ecológicas, el puerto de Mahón (bahía muy cerrada, elevadas temperaturas 

estivales y gran productividad primaria) es una zona idónea para que proliferen los organismos filtradores, en general, y 

los moluscos bivalvos en particular. Por este motivo, la actividad marisquera tiene una larga trayectoria, aunque las 

primeras referencias escritas son de finales del siglo XVIII (Grau, A. 1989).  

A principios del siglo XX (1926) se introdujo el cultivo de mejillón y en 1940 ya había 10 mejilloneras. El año 1970 

se tuvo que prohibir la captura de bivalvos en el puerto de Mahón, debido a la mala calidad de las aguas, pero a partir de 

1981, con la mejora de las condiciones higiénicas, se reinició el cultivo de ostra (Ostrea edulis), de la escupiña grabada 

(Venus verrucosa) y del mejillón (Mytilus galloprovincialis). Ésta última especie es la base de la producción de 

moluscos del puerto de Mahón (Grau 1989; Valencia 2015). 

La producción de mejillones ha ido variando con los años, debido a diferentes causas. El valor máximo de 

producción de mejillón se dio en 2012, con 178 Tn y el de escupiña grabada en 2013, con 1,2 Tn. La producción de 

2021 fue de 111 Tn de mejillón y 0,3 Tn de escupiña grabada (datos de la DG de Pesca y Medio Marino). A día de hoy, 

sólo quedan dos empresas que se reparten las 14 mejilloneras autorizadas.  

El Reglamento 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene para los productos de origen animal 

establece una serie de controles higiénicos que se deben realizar sobre las zonas de producción de moluscos bivalvos y 

sobre éstos. Entre ellas, se obliga a un control del fitoplancton en el agua donde se crían los moluscos bivalvos y con 

este marco normativo, se diseñó un programa de control del fitoplancton en el puerto de Mahón. 

En este trabajo se presentan los datos más relevantes de este control desde 1993 hasta 2018. 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Las muestras de fitoplancton se recogieron de enero a diciembre, con una frecuencia mensual desde 1983 hasta 2007 

y quincenalmente desde entonces (entre abril a diciembre) en el puerto de Mahón (Fig. 1).  
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Las muestras de agua se recogieron entre las 9 y las 11 h para evitar el efecto de la noche sobre la migración vertical 

del fitoplancton, utilizando una manguera lastrada para recoger una muestra integrada previamente limpiada con agua 

de mar en la misma zona. El agua recogida se fijaba añadiendo unas gotas de Lugol acético (Throndsen, 1978) y la 

identificación y recuento se realizó mediante la técnica de Uthermöhl (Margalef, 1974). Para la observación de las 

muestras se utilizó un microscopio invertido ZEISS Axiovert.  

 

 
FIGURA 1.: Ubicación de la zona de toma de muestras de agua en el puerto de Mahón. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el conjunto de muestreos realizados se han identificado 357 taxones de microalgas a nivel de especie y 103 a 

nivel de género. En estas comunidades fitoplanctónicas se encuentran encuadrados representantes de diferentes grupos 

fileticos eucariontes habituales en la composición del plancton autótrofo de los ecosistemas marinos. El más importante 

respecto del número de taxones corresponde a las dinofíceas o dinoflageladas, con 224 taxones y las bacilariofíceas o 

diatomeas con 159 taxones. De estos, 33 corresponden a especies potencialmente tóxicas o formadoras de 

proliferaciones según la IOC. Del resto de microalgas, 28 taxones corresponden a haptofíceas (primnesiofíceas), 7 a 

cianofíceas, 5 a euglenofíceas, 4 a criptoficeas, y el resto repartido entre cloroficias, prasinoficias, euglenofíceas, 

feofícias, ect (Tabla 1).  Las especies que aparecen en casi todos los muestreos son Ceratium furca, Protoperidinium 

sp., Gymnodinium sp., Chaetoceros sp. y Cylindroteca closterium. En este listado no se presentan otras microalgas 

como dinoflageladas o diatomeas de reducidas dimensiones o las ultraflageladas (células inferiores a 5µm), que se han 

identificado en nivel de grandes grupos. Esto no quiere decir que estas microalgas sean poco importantes desde la 

perspectiva de la estructura y el funcionamiento de la comunidad fitoplanctónica, de hecho estos grupos se han incluido 

enlos recuentos de abundancias celulares y algunas de ellas, como las ultraflageladas, son especialmente importantes 

desde una perspectiva trófica porque pueden constituir un componente importante del bucle microbiano que se nutre de 

la materia orgánica y de las bacterias que hay en el agua (Puigserver et al. 2019). 

 
 

ANUAL VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

    Nº     % Nº   %    Nº          %  Nº   % Nº          % 

DINOPHYCEAE                     

Akashiwo sanguínea* 57 33,1% 38 55% 1 3,8% 0 0% 18 31% 

Alexandrium minutum* 29 16,9% 6 9% 4 15,4% 4 21% 15 26% 

Alexandrium sp.* 57 33,1% 28 41% 6 23,1% 2 11% 21 36% 

Ceratium furca 140 81,4% 55 80% 21 81% 13 68% 51 88% 

Ceratium fusus 28 16% 9 12,9% 9 35% 5 26% 5 9% 

Dinophysis caudata* 17 10% 12 17% 4 15% 1 5% 0 0% 

Dinophysis fortii* 0 0%   0 0%         

Dinophysis pusila* 0 0%   0 0%         

Dinophysis sacculus* 81 47% 26 38% 9 35% 9 47% 37 64% 

Diplopsalis sp. 19 11,0% 10 14% 4 15% 2 11% 3 5% 

Gonyaulax spinifera 21 12,2% 7 10,0% 3 12% 3 16% 8 14% 

Gonyaulax sp. 30 17% 4 10,0% 7 27% 4 21% 5 9% 

Gymnodinium sp. 86 50,0% 40 58% 10 38% 9 47% 26 46% 

Gymnodinium spp. (petites) 84 48,8% 36 52% 8 31% 3 16% 15 27% 

Gyrodinium fusiforme 60 34,9% 23 33% 4 15% 4 21% 29 52% 

Gyrodinium sp 28 16,3% 16 23% 3 12% 4 21% 10 18% 

Heterocapsa pygmaea 45 26,2% 23 33% 2 8%     20 36% 

Heterocapsa spp. 42 24,4% 14 20% 11 42% 4 21% 11 20% 

Karenia brevis*  10 5,8% 3 4% 1 4%     6 11% 
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Karenia mikimotoi* 30 17,4% 15 22% 2 8%     13 23% 

Karlodinium group* 44 25,6% 21 30% 4 15%     19 34% 

Oxytoxum sp.  17 9,9% 8 12% 4 15% 0 0% 4 7% 

Polykrikos sp.  9 5,2% 3 4%       6 11% 

Prorocentrum arcuatum 32 19% 17 25% 7 27% 0 0% 8 14% 

Prorocentrum cordatum* 82 48% 35 50% 17 65% 11 58% 19 33% 

Prorocentrum gibbosum 36 20,9% 16 23% 1 4% 3 16% 16 28% 

Prorocentrum gracile 42 24,4% 16 23% 5 19% 6 32% 15 27% 

Prorocentrum mexicanum  14 8,1% 9 13% 1 4% 1 5% 3 5% 

Prorocentrum micans 43 25,0% 10 14,3% 6 23% 12 63% 15 27% 

Prorocentrum triestinum 54 31,4% 14 20% 10 38% 13 68% 17 30% 

Prorocentrum sp. 26 15% 9 13% 4 15% 4 21% 6 10% 

Protoperidinium conicum 8 5% 2 3% 2 8% 2 11% 2 4% 

Protoperidinium diabolum 9 5,2% 0 0% 2 8% 3 16% 4 7,1% 

Protoperidinium divergens  38 22% 12 17% 5 19% 5 26% 16 29% 

Protoperidinium oceanicum 13 8% 3 4% 4 15% 1 5% 5 9% 

Protoperidinium sp. 121 70,3% 50 72% 17 65% 12 63% 42 75% 

Psellodinium sp. 15 8,7% 7 10% 2 8% 2 11% 4 7% 

Scrippsiella trochoidea 36 20,9% 14 20% 4 15% 1 5% 17 30% 

Scrippsiella sp. 55 32,0% 22 32% 3 12% 2 11% 28 50% 

Torodinium sp. 19 11,0% 9 13% 2 8% 1 5% 7 13% 

Trybionella compressa 22 12,8% 11 16% 1 4% 1 5% 9 16% 

Warnowia sp. 23 13,4% 10 14% 1 4%     12 21% 

Dinoflagelats tecats 8 4,7% 3 4%     3 16% 2 4% 

Dino. Nues (Nano) 38 22,1% 11 16% 11 42% 9 47% 7 13% 

no identificats 36 20,9% 8 12% 11 42% 9 47% 8 14% 

BACILLARIOPHYCEAE                 

CENTRALS                 

Bacteriastrum sp. 16 9,3% 5 7% 4 15% 3 16% 4 7% 

Cerataulina dentata 29 10% 16 23% 2 8%     11 20% 

Cerataulina pelagica 47 27,3% 33 48% 4 15% 2 11% 8 14% 

Cerataulina sp. 23 13% 6 9% 6 23% 2 11% 5 9% 

Chaetoceros mitra  20 11,6% 9 13% 3 12% 1 5% 7 13% 

Chaetoceros tenuissimus 42 24,4% 24 35% 1 4%     17 30% 

Chaetoceros sp. 145 84,3% 61 88% 25 96% 14 74% 44 79% 

Dactyliosolen sp.  37 21,5% 17 25% 7 27% 3 16% 10 18% 

Guinardia striata 50 29,1% 22 32% 8 31% 8 42% 12 21% 

Guinardia sp 15 8,7% 4 6% 2 8% 6 32% 3 5% 

Leptocylindrus danicus  73 42,4% 34 49% 12 46% 5 26% 22 39% 

Leptocylindrus minimus 41 23,8% 15 22% 12 46% 7 37% 7 13% 

Minidiscus sp. 18 10,5% 12 17% 1 4%     5 9% 

Proboscia alata 45 26,2% 15 22% 8 31% 3 16% 19 34% 

Rhizosolenia sp. 43 25,0% 3 4% 4 15% 9 47% 19 34% 

Thalassiosira sp. 9 5,2% 2 3% 1 4% 4 21% 2 4% 

Triceratium sp. 10 5,8% 6 9% 0 0%     4 7% 

Sense identificar 10 5,8% 1 1% 4 15% 3 16% 2 4% 

PENNALS                     

Amphora sp. 19 11,0% 11 16% 1 4% 1 5% 6 11% 

Asterionella sp. 12 7% 0 0% 8 31% 4 21% 0 0% 

Asterionellopsis glacialis 15 9% 6 9% 7 27% 2 11% 0 0% 

Cylindrotheca closterium(gran) 129 75,0% 56 81% 17 65% 11 58% 45 80% 

Cylindrotheca closterium(petita) 33 19,2% 11 16% 3 12%     19 34% 

Licmophora sp. 51 29,7% 15 22% 7 27% 8 42% 21 38% 

Lioloma sp. 9 5,2% 3 4% 4 15% 1 5% 1 2% 

Navicula sp. 30 17,4% 9 13% 4 15% 8 42% 9 16% 

Nitzschia longissima 35 20,3% 11 16% 7 27% 8 42% 9 16% 

Nitzschia sp. 55 32,0% 21 30% 10 38% 10 53% 14 25% 

Phaeodactilum tricornutum 15 8,7% 5 7% 2 8%     8 14% 

Pleurosigma sp. 47 27,3% 19 28% 13 50% 6 32% 10 18% 

Pseudo-nitzschia delicatissima* 74 43,0% 31 45% 6 23% 5 26% 32 57% 

Pseudo-nitzschia fraudulenta* 10 5,8% 3 4% 4 15% 2 11% 1 2% 

Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima* 27 15,7% 15 22% 4 15% 3 16% 5 9% 

Pseudo-nitzschia seriata* 21 12,2% 6 9% 6 23% 2 11% 7 13% 

Pseudo-nitzschia sp* 21 12,2% 7 10% 7 27% 3 16% 4 7% 

Tabellaria fenestrata 9 5,2% 4 6% 3 12% 2 11%     

Thalassionema frauenfeldii 26 15,1% 6 9% 4 15% 1 5% 15 26,8% 

Thalassionema nitzschioides 98 57,0% 45 65% 11 42% 10 53% 32 57,1% 

Pennades >20 mm 31 18,0% 7 10% 4 15% 9 47% 11 19,6% 

Pennades <20 mm 31 18,0% 9 13% 7 27% 6 32% 9 16,1% 

No identificades 27 15,7% 8 12% 7 27% 6 32% 6 10,7% 

ALTRES                   

Chlorodendrophyceae                     

Tetraselmis sp. 45 26,2% 15 22% 4 15% 2 11% 24 43% 

Cryptophyceae                     

No identificats 104 60,5% 38 55% 11 42% 16 84% 39 70% 

Leucocryptos marina 34 19,8% 13 19% 4 15% 5 26% 12 21% 

Cyanophyceae                     

Plagioselmis prolonga 74 43,0% 38 55% 6 23%     30 54% 

Rhodomonas sp. 35 20% 10 14% 5 19% 6 32% 14 24% 

Dyctiochophyceae                     

Octatis sp. 11 6% 4 6% 5 19% 2 11% 0 0% 

Ebriosphyceae                     

Ebria sp. 10 5,8% 2 3% 6 23% 2 11%     

Hermesinum adriaticum 25 15% 19 28% 5 19% 1 5%     

Phaeophyceae                     

Dictyocha fibula  36 20,9% 5 7% 15 58% 12 63% 4 7% 
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Prymnesiophyceae                     

Acanthoica sp. 44 25,6% 11 16% 8 31% 9 47% 16 29% 

Anoplosolenia brassiliensis 49 28,5% 20 29% 10 38% 5 26% 14 25% 

Calciopappus caudatus 27 15,7% 20 29% 6 23%     1 2% 

Calciosolenia sp. 16 9,3% 7 10% 8 31%     1 2% 

Chrysochromulina sp. 87 50,6% 41 59% 9 35% 3 16% 34 61% 

Coccosphaerales 48 27,9% 17 25% 9 35% 10 53% 12 21% 

Ophiaster sp. 23 13,4% 7 10% 12 46% 2 11% 2 4% 

Phaeocystis sp. 66 38,4% 32 46% 4 15% 1 5% 29 52% 

Rhabdolithes sp.  28 16,3% 11 16% 9 35%     8 14% 

Syracosphaera pulchra 28 16% 17 25% 4 15% 3 16% 4 7% 

Syracossphaera sp 10 6% 3 4% 4 15% 1 5% 2 4% 

Pyramimonadophyceae                     

Pyramimonas sp. 78 45,3% 41 59% 4 15% 5 26% 28 50% 

Raphidophyceae                     

Heterosigma akashiwo 9 5,2% 5 7%     2 11% 2 4%            

Nanoflagel.lats >5mm 149 86,6% 62 90% 20 77% 17 89% 50 89% 

Ultraflagel·lats <5mm 121 70,3% 53 77% 17 65% 7 37% 44 79% 

No identificats 46 26,7% 15 22% 11 42% 8 42% 12 21% 

TABLA I: Lista de las especies de fitoplancton más frecuentes. Nº se refiere al nº  de veces que aparece en los muestreos, mientras que % se refiere al 

porcentaje respecto del número de muestreos. Se presentan los taxones que han aparecido como mínimo un 5% de las veces. Las especies marcadas 
con asterisco son especies potencialmente tóxicas o formadoras de proliferaciones según la IOC. 

 

En lo que se refiere a especies potencialmente tóxicas, teniendo en cuenta su importancia para la salud pública, en el 

programa de control de las zonas de producción de moluscos bivalvos de las islas Baleares y debido a la falta de valores 

límite en la normativa europea y nacional, se han tomado como referencia valores establecidos en otros países como 

valor de riesgo de posible toxicidad de los moluscos (Todd, 2003). Teniendo en cuenta estos valores, se han producido 

15 proliferaciones de Alexandrium (principalmente A. minutum), 2 proliferaciones de Dinophysis sacculus, 1 de 

Prorocentrum mínumum y 9 de Pseudonitzschia (de P. pseudodelicatissima o de P. delicatissima). En todas las 

ocasiones en que se detectó la presencia de estas especies por encima del valor de alerta, los análisis de biotoxinas 

fueron negativos. Más aún, en las 7 ocasiones en que se detectó la presencia de biotoxinas lipofílicas, no se pudo 

asignar la causa de la toxicidad a alguna proliferación. Con estos resultados, se pone de manifiesto la débil asociación 

entre la presencia de biotoxinas y la proliferación de especias potencialmente productoras de biotoxinas (Van der Fels-

Klerx et al. 2012).  
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Abstract: Fish-stock assessments can be highly benefited by using catch data obtained from game-fishing tournaments. 

However, the environmental-dependent catchability and the tournaments regulations (e.g., daily bag limits) create a 

mismatch between catches and real abundance. Consequently, extracting robust population-trends becomes a very 

challenging task, for instance, by generating hyper-stable or hyper-depleted catch-rates. In this work, we have explored 

the population-trend of the Mediterranean Albacore (Thunnus alalunga) using Catches per Unit Effort (CPUE) collected 

over 19 years (2000-2018) from game-fishing tournaments held in the Balearic Sea (western Mediterranean). First, we 

have developed a prediction model to estimate potential unreported catches, considering the daily bag límits and the 

distribution of the fish weights, under a Bayesian framework. After, a State-Space Model (SSM) fitted the CPUEs to 

estimate annual relative abundances and annual population growth-rates of albacore (system process) considering 

decencies of winter North Atlantic Oscillation and anomaly of Sea Surface Temperature, while the relative abundances 

were linked to the observed data by an expected catchability (observation process) including daily environmental 

dependencies on Sea Surface Temperature, Wave Height and Moon Phase. The results showed small variations of the 

annual population growth-rates around 1.0, with an average across years of 1.08 (95%; CI: from 0.77 to 1.48), 

suggesting that the albacore population-trend remained stable at the two-decadal scale, probably under an overexploited 

scenario. The SSM was able to simulate the unknown conditions of the participant boats as a random parameter (e.g., 

experience of the skipper) and, interestingly, a parabolic effect of the Wave Height was found on the albacore 

catchability. 
Keywords: Thunnus alalunga, unreported catches, environmental factors, relative abundance, population growth-rate 
 

Resumen: La evaluación de stocks pesqueros puede mejorarse a través de los datos de captura obtenidos en torneos de 

pesca recreativa. Sin embargo, se crea una discordancia entre las capturas y la abundancia real a causa de la 

influencia de las condiciones ambientales en la capturabilidad y las normativas de los torneos (v.g., los cupos máximos 

de captura). Por lo tanto, extraer tendencias poblacionales puede convertirse en una tarea desafiante, por ejemplo, 

generando tasas de captura hiperestables o hiperagotadas. En este trabajo, se ha explorado la tendencia poblacional 

de la albacora del mar Mediterráneo (Thunnus alalunga) usando datos de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

recopilados a lo largo de 19 años (2000-2018) de torneos de pesca recreativa celebrados en el Mar Balear 

(Mediterráneo occidental). Primero, se desarrolló un modelo de predicción para estimar potenciales capturas no 

declaradas, considerando los cupos máximos diarios de captura y la distribución de los pesos de las capturas, bajo un 

marco Bayesiano. Después, se desarrolló un modelo State-Space (SSM) para estimar abundancias anuales relativas y 

tasas de crecimiento poblacional (modelo de sistema) considerando dependencias con la Oscilación del Atlántico Norte 

de invierno y la anomalía de la Temperatura Superficial del Agua, mientras, las abundancias relativas fueron enlazadas 

a los datos observados mediante una capturabilidad esperada (modelo observacional) considerando dependencias con 

las variables ambientales diarias de: Temperatura Superficial del Agua, Altura de Ola y Fase Lunar. Los resultados 

mostraron pequeñas variaciones de las tasas de crecimiento poblacional alrededor de 1.0, con un crecimiento 

poblacional promedio entre años de 1.08 (95% CI: desde 0.77 a 1.48), sugiriendo que la abundancia de albacora se 

mantuvo estable dentro de la escala de dos décadas, aunque probablemente bajo un escenario de sobrexplotación. El 

SSM fue capaz de simular características desconocidas de aquellas embarcaciones participantes como un parámetro 

aleatorio (v.g., experiencia del patrón) y, curiosamente, se encontró un efecto parabólico de la Altura de Ola sobre la 

capturabilidad de la albacora. 
Palabras clave: Thunnus alalunga, capturas no declaradas, factores ambientales, abundancia relativa, tasas de 

crecimiento poblacional. 
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Resum: A les costes de les Balears es poden trobar diverses espècies de crancs. En el marc del Coastal Health 

Monitoring Scheme s’ha iniciat un estudi per a la recol·lecció de dades de les poblacions i diversitat dels diferents 

decàpodes més comuns de la zona litoral rocosa. Les dades recollides aporten informació sobre la densitat i abundància 

relativa del total de les observacions realitzades a cada localitat. Amb un seguiment d’aquestes característiques es pretén 

avaluar els canvis temporals i espacials d’aquets grup de crustacis dins les Illes Balears, establint les línies bases per a 

un seguiment aplicat a la seva gestió.  

Paraules clau: Pachygrapsus marmoratus, Eriphia verrucosa, Percnon gibbesi, Seguiment, Salut Costanera 

 

Abstract: The coasts of the Balearic Islands inhabit several species of crabs. Under the frame of the Coastal Health 

Monitoring Scheme a study to compile information about the populations and diversity of the most common decapoda 

in the rocky coast was carried out. The compiled data provide information about the density and relative abundance 

from all the observations in each locality. With a such monitoring we aim to assess the temporal and spatial changes of 

this group of crustaceans within the Balearic Islands, thus, stablishing the base lines for an applied monitoring to its 

management. 

Key words: Pachygrapsus marmoratus, Eriphia verrucosa, Percnon gibbesi, Monitoring, Coastal Health. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els crancs són un dels grups animals de gran detectabilitat al litoral de les Illes Balears. Les seves poblacions 

oscil·len en l’espai i en el temps, si bé, no existeixen sèries temporals que avaluïn la seva abundància a les Balears. En 

aquest sentit, des de la Càtedra de la Mar Ibersotar Foundation de la Universitat de les Illes Balears s’han realitzat 

nombrosos seguiments de grups zoològics litorals, entre les quals s’hi troben els crancs. De prop de les 300 espècies que 

hi podem trobar a les Balears, sols ens hem centrat en les que es poden detectar fàcilment a la al primer metre de 

fondària. A aquestes espècies natives, li hem de sumar les espècies introduïdes en les darreres dècades com ara Percnon 

gibessi (H. Milne Edwards,1853) i Callinectes sapidus Rathbun, 1896. 

 

Les dades recollides al 2022 amb l’inici del projecte constitueixen un temps zero que permetrà amb els anys una 

sèrie temporal que permetrà conèixer les variacions en l’abundància i l’estructura de la comunitat de crancs presents a la 

costa de les Illes Balears, i promoure’n una base sòlida per a la seva gestió, tant de les espècies autòctones com per al 

control e les al·lòctones. 

   

MATERIAL I MÈTODES 

 

Malgrat que en el transcurs del treball de camp s’han detectat diferents espècies, ens hem centrat en el seguiment de 

manera individualitzada de les següents espècies: Pachygrapsus marmoratus (J. C. Fabricius, 1787), Eriphia verrucosa 

(Forskal, 1775) i Percnon gibessi (Milne-Edwards, 1853) (Fig. 1). La presència i quantificació d’aquest darrer és 

especial rellevant donada la seva condició d’espècie exòtica invasora. 

 

El treball s’ha realitzat a 10 localitats de l’illa d’Eivissa, i a altres 40 localitats de la resta d’illes. No obstant això, en 

la present comunicació sols es mostren les dades d’Eivissa. Les localitats diferents de l’illa d’Eivissa han estat les 

següents: Sa Caleta, Es Pou des Lleó, Es Pouet, Es Jondal, Cala Espart, S’Argamassa, Cala Xarraca, Es Cubells i 

Talamanca. 
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FIGURA 1. Pachygrapsus marmoratus (J. C. Fabricius, 1787) a la esquerra, Eriphia verrucosa (Forskal, 1775) al 

centre i Percnon gibessi (Milne-Edwards, 1853) a la dreta. Fotos: Samuel Pinya i Nebiyat Caballero (P. gibbesi). 

 

Per a cada localitat s’ha realitzat entre 3 i 4 transsectes de 10 metres de llarg, i 1 metre d’ample. A cada transsecte 

s’han quantificat el nombre d’individus de cada espècie i se n’ha calculat la seva densitat en ind./m2. Per a cada estació 

a més se n’ha calculat el % d’abundància de cada espècie del totals de crancs observats en aquella localitat.  

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Tant E. verrucosa com P. marmoratus han estat localitzats a cadascun dels transsectes realitzats a les estacions 

realitzades, a diferència de P. gibbesi que sols es va localitzar a tres localitats dins la superfície mostrejada (TAULA 1). 

Analitzant per espècies E. verrucosa va presentar la màxima densitat a la localitat de Es Pouet amb 0,40 ind./m2, i la 

seva mínima a Es Jondal amb 0,03 ind./m2. Pel que fa a P. marmoratus la major densitat va correspondre a Es Pouet 

amb 1,50 ind./m2 i la mínima a Es Jondal amb 0,13 ind./m2. Finalment pel que fa a P. gibbesi, la major densitat es va 

donar a Cala Xarraca amb 1,00 ind./m2 i la mínima a es Pou des Lleó amb 0,10 ind./m2. Destaca el fet que en la localitat 

on hi havia les menors densitats de E. verrucosa i de P. marmoratus, hi havia una densitat elevada de P. gibbesi. 
 

 

 Eriphia verrucosa Pachygrapsus 

marmoratus 

Percnon gibbesi 

Localitat Densitat % Densitat % Densitat % 

Sa Caleta 0,13 21,05 0,50 78,95 - - 

Pou des Lleó 0,27 19,51 1,00 73,17 0,10 7,32 

Es Pouet 0,40 21,05 1,50 78,95 - - 

Es Jondal 0,03 3,70 0,13 14,81 0,73 81,48 

Cala Espart 0,10 6,67 1,40 93,33 - - 

Portinatx 0,13 10,87 1,03 89,13 - - 

S’Argamassa 0,07 5,00 1,27 95,00 - - 

Cala Xarraca 0,18 12,28 0,25 17,54 1,00 70,18 

Es Cubells 0,10 25,00 0,30 75,00 - - 

Talamanca 0,07 14,29 0,40 85,71 - - 

 

TAULA 1. Valors de densitat (ind/m2) i % d’abundància al total de crancs de cadascuna de les 10 localitats estudiades a Eivissa per 

a Eriphia verrucosa, Pachygrapsus marmoratus i Percnon gibbesi. 

 

En relació a l’abundància relativa expressada en % de les tres espècies de crancs per a cadascuna de les localitats 

estudiades es varen observar diferències significatives (Pearson’s Chi Square test = 240,79; p-valor=<0,001) (Taula 1 i 

Fig. 2). 

 

Aquestes dades suposen un primer punt de partida sobre l’estat de les poblacions de P. marmoratus, E. verrucosa i 

P. gibbesi a Eivissa. Juntament amb les dades obtingues a la resta de les Illes en el marc del CHMS i les futures dades 

que s'obtinguin es coneixerà l'evolució de les diferents espècies en funció de l’espai i el temps permetent així disposar 

d’informació sobre les seves dinàmiques poblacionals amb les que poder prendre decisions en la seva gestió.  
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FIGURA 2. Abundància relativa de les tres espècies de crancs (Pachygrapsus marmoratus en taronja, Eriphia verrucosa en blau i Percnon gibessi en 
gris) per a les 10 estacions de seguiment de l’illa d’Eivissa. 

 
FIGURA 2. Abundància relativa de les tres espècies de crancs (Pachygrapsus marmoratus en taronja, Eriphia verrucosa en blau i 

Percnon gibessi en gris) per a les 10 estacions de seguiment de l’illa d’Eivissa. 
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Resumen: El presente estudio presenta los resultados recogidos desde el año 2013 sobre la aplicación del plan de 

gestión con artes de tiro en la Isla de Ibiza. Los resultados presentados hacen referencia al funcionamiento estacional de 

la flota, además de presentar el sistema de toma de datos y análisis de estos. El principal resultado obtenido es que 

durante el periodo de estudio solo se ha producido el cierre de la pesquería una temporada, y en general los valores de 

capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) se mantienen por encima de los umbrales establecidos en el plan de gestión. 

Palabras clave: Spicara smaris, artes de tirada, Ibiza, CPUE, gestión. 

 

Abstract: This study presents the results collected since 2013 on the application of the management plan with 

traditional trawl gear on the island of Ibiza. The results presented refer to the seasonal operation of the fleet, as well as 

presenting the data collection and analysis system. The main result obtained is that during the study period the fishery 

has only been closed for one season, and in general the catch per unit effort (CPUE) values remain above the 

thresholds established in the management plan. 

Key words: Spicara smaris, towed gear, Ibiza, CPUE, management. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La pesca con artes de tirada en el litoral Mediterráneo europeo está fuertemente regulada y solo mediante una serie 

de excepciones a la normativa europea vigente se pueden autorizar una serie de excepciones. Mediante el Decreto 

46/2013, de 4 de Octubre se aprobó el Plan de Gestión Pluriinsular para la pesca con Artes de Tirada Tradicionales en 

Aguas de las Islas Baleares y ratificada por la UE mediante el Reglamento de ejecución (UE) núm. 1233/2013 de la 

Comisión, de 29 de Noviembre de 2013 se estableció una excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 

1967/2006 en referencia a la distancia mínima de costa y profundidad mínima en el caso de las redes de tirada desde 

embarcación para la pesca del gerret (Spicara smaris) y jonquillo y cabotí en determinadas aguas territoriales de España 

(Islas Baleares). Más recientemente, el  Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el cual se establece el plan de gestión 

Pluriinsular para la pesca con artes de tirada en aguas de las Islas Baleares, modificado por el Decreto 31/2021, de 31 de 

Mayo, por el cual se regula el marisqueo profesional y recreativo en las Islas Baleares y se modifica el Decreto 19/2019 

de 15 de marzo establece el nuevo plan de gestión de los artes de tiro en Baleares y en él se incorporan tanto los 

resultados obtenidos durante el primer plan de pesca como aquellas modificaciones establecidas desde la Unión 

Europea. 

Toda la gestión de la pequería de Spiara smaris mediante arte de tiro ha de ser monitorizada y seguida por las 

administraciones competentes, mediante el Decreto se promueve la recogida de datos y ampliación del conocimiento 

biológico de la especie y funcionamiento de los artes de pesca.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para el presente estudios se procedió a realizar embarques durante la temporada de pesca de Spicara smaris y a la 

recogida de datos una vez la embarcación llegaba a puerto. Momento en el cual, el armador debe rellenar unos estadillos 

con los registros de capturas. Durante el embarque se recogió tanto la ubicación de las zonas de pesca, horarios, 

volúmenes de capturas, además de tomar la longitud total de las especies capturadas. 

 

RESULTADOS 

 

Uno de los primeros resultados obtenidos durante el período de estudio es la ubicación fija de los caladeros. Debido 

a las dimensiones del arte este siempre es calado en los mismos puntos del litoral, por lo cual se procedió a caracterizar 

estos caladeros, registrando su ubicación y las dimensiones del arte. 
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Características de los caladeros 

A pesar de que el arte de pesca tiene unas dimensiones establecidas de 200 metros, estas dimensiones hacen 

referencia a la parte de la red, y no a la extensión en la cual el arte de pesca puede actuar. Estas dimensiones del arte 

hacen que se pesque en puntos concretos del litoral, por lo que mediante sistema GPS se procedió registrar estas zonas 

de pesca. 

El dimensionamiento de la zona de pesca es variable, ya que todos los caladeros están ubicados en zonas de fondos 

blandos, donde se agrega la especie Spicara smaris y el arte no encuentra obstáculos y se pueda quedar enganchado. Se 

han identificado durante el periodo de estudio un total de 30 caladeros en la Isla de Ibiza basados en un total de 1.840 

lances registrados.  

 

Localidad Metros de cuerda (por banda) Superficie de pesca estimada. 

Sa Caleta 480 m 87.269,69 m2 

Cala Jondal 390 m 66.962,67 m2 

Cap des Joeu 300 m 44.721,36 m2 

Els Malvins 

200 m 15.692,36 m2 Espardell 

Cala Tarida 
300 m 44.990,99 m2 

Cala Bassa 

Sa Pedrera 500 m 95.290,03 m2 

Es Bogamarí 250 m 30.000,00 m2 

Ses Covetes 500 m 71.545,44 m2 

Cala Llonga 

210 m 21.762,35 m2 Tagomago 

La Chapa 

Es Canaret 180 m 13.193,94 m2 

 

Tabla1: Dimensiones del arte total (las dimensiones de extremo de la banda al centro del copo son la mitad), longitud de cuerdas por 

banda que se liberan por cada punto de pesca y totalidad de la superficie pescada (considerando las diferentes variantes de calado en 

la zona). 

Actividad pesquera 

Los días hábiles para la pesca con gerretera las embarcaciones salen de puerto a partir de las 3:30 de la mañana y se 

dirigen al caladero seleccionado donde en primer lugar comprueban la presencia de pescado en la zona, que las 

condiciones de pesca son las adecuadas y que finalmente las corrientes litorales no provocarán que el arte se salga de la 

zona adecuada para la pesca. En caso de no encontrarse pescado o que las condiciones de pesca por corrientes u oleaje 

no son favorables la embarcación se desplaza a otro caladero y repite la misma operación. Por el contrario, si las 

condiciones de pesca son las adecuadas la embarcación permanece a la deriva o fondeada el tiempo pertinente hasta que 

comienza el amanecer, momento en el que inicia el calado del arte de pesca.  

Las salidas de pesca en los últimos años se han reducido significativamente y se han producido cambios en los 

armadores responsables de las embarcaciones con licencia de pesca de artes de tirada y con ello cambios en la 

estacionalidad y uso de los caladeros. La temporada 2021-2022 han pescado 4 embarcaciones con un total de 183 

salidas registradas. El máximo de salidas se registro la temporada 2015-2016 con un total de 292 salidas realizadas por 

5 embarcaciones. 

La actividad pesquera de artes de tirada como ya se ha explicado anteriormente está muy condicionada tanto a las 

condiciones meteorológicas como a las corrientes litorales por ello en muchos casos los caladeros más productivos no 

son los más frecuentados. Asimismo los cambios que ha habido en los últimos años de armadores han provocado la 

pérdida de aquellos caladeros más complejos de pescar como puede ser el ubicado en Es Cavallet.  

Asimismo se puede ver como hay una serie de caladeros más habituales por la flota, los cuales a pesar de no ser 

siempre los que presentan mayores CPUEs, dan un mayor refugio a las embarcaciones durante los meses de invierno. 

Este es el caso de la Chapa y Tagomago para la flota de Santa Eulalia. Ya que son dos caladeros que se pueden pescar 

con los vientos predominantes en invierno de poniente y norte. Estos caladeros también se caracterizan por poderse 

pescar durante el día. 

En el caso de las embarcaciones de Sant Antoni, el principal caladero es Cala Tarida, zona dentro de la cual se 

ubican 3 zonas potenciales para la pesca por lo que en un mismo día dos embarcaciones pueden pescar en el mismo 

caladero. La actividad pesquera de la flota de Sant Antoni es exclusivamente de pesca al alba, por lo que una vez 

realizado el bol, hayan o no capturas, la embarcación vuelve a puerto. 
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Figura 1: Evolución de los registros de salidas diarias y número de embarcaciones realizando la pesca de artes de tirada. 

 

Finalmente la embarcación con puerto en Ibiza acostumbra a pescar durante el alba los boles de Cala Jondal, La 

Caleta o Sa Pedrera, donde coincide a veces con alguna embarcación de San Antonio. En caso de no tener captura, se 

traslada a Es Malvins donde puede realizar un bol durante el día. Respecto a sus caladeros habituales, durante la 

temporada 2021-2022 el caladero de Cala Jondal no ha sido apto para la pesca por la colocación de los fondeos de 

balizamiento del cable de telefónica sobre la zona del bol. 

La actividad pesquera de artes de tirada como ya se ha explicado anteriormente está muy condicionada tanto a las 

condiciones meteorológicas como a las corrientes litorales por ello en muchos casos los caladeros más productivos no 

son los más frecuentados. Asimismo los cambios que ha habido en los últimos años de armadores han provocado la 

pérdida de aquellos caladeros más complejos de pescar como puede ser el ubicado en Es Cavallet. 

  

CONCLUSIÓN 

 

Para la gestión y aplicación del plan de pesca, los embarques a bordo de las diferentes embarcaciones que pescan 

con artes de tiro en la isla de Ibiza han sido clave para caracterizar los metiers de pesca. Gracias a estos registros se ha 

podido identificar los caladeros alrededor del litoral de Ibiza, los cuales se ubican siempre en las mismas localizaciones. 

También ha servido para conseguir comprender la actividad pesquera con el fin de adaptar los planes de pesca a la 

realidad que viven los pescadores de Ibiza, manteniendo a su vez los criterios de sostenibilidad.  

Asimismo, uno de los principales resultados ha sido la identificación de los diferentes caladeros de pesca pudiendo 

así incorporarlos al Decreto 15/2022 de 16 de mayo, por el que se establece un Plan de Gestión para la Pesca 

Profesional artesanal en las Aguas Interiores de las islas Pitiusas para garantizar minimizar las interferencias que se 

puedan realizar sobre estos caladeros por actuaciones en la zona de costas. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos su participación en el presente proyectos a los pescadores de artes de tiro y las Cofradias de Ibiza y 

Sant Antoni. Asimismo, se agradece al Grupo Acción Local de Ibiza y Formentera (LEADER) la participación en la 

recogida de datos dentro de su Estrategia Pesquera y Consell d’Eivissa por su apoyo en coordinación y recogida de 

datos. Asimismo se agradece a la Dirección General de Pesca i Medio Mrino su colaboración en el diseño y recogida de 

datos.  
 



 412        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

C
P

U
E/

d
ia

0

50

100

150

200

250

300

350

400

D
ia

s 
d

e
 p

e
sc

a 
2

0
1

3
-2

0
2

2

 

Figura 2: A, CPUE promedio ± error estándar por caladero y día en los principales caladeros de pesca identificados en la Isla de 

Ibiza. B, días totales de pesca registrados para cada uno de los caladeros registrados para la Isla de Ibiza. 
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Evolución de las Capturas por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de la pesca de 

Spicara smaris durante el período 2013-2022. Aplicación de modelos de 
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Resumen: Durante el período de vigencia de los diferentes planes de gestión para los artes de tiro tradicionales que 

operan en baleares se ha procedido a evaluar el estado de la pesquería. Para ello se han recogido los datos referentes a 

las CPUEs y tallas de las capturas.  Según los datos obtenidos las CPUEs son muy variables, tanto a lo largo de la 

temporada como entre las propias embarcaciones. La aplicación del modelo catch curve parece indicar que se está 

haciendo una buena gestión pesquera al ser siempre la F/M<1. 

Palabras clave: Spicara smaris, CPUE, catch curve, gestión. 

 

Abstract: During the period of validity of the different management plans for the traditional fishing trawling gears 

operating in the Balearic Islands, the state of the fishery has been evaluated. To this purpose, data on CPUEs and 

catch sizes have been collected.  According to the data obtained, CPUEs are highly variable, both throughout the 

season and between vessels. The application of the catch curve model seems to indicate that good fishery management 

is being carried out as F/M<1. 

Keywords: Spicara smaris, CPUE, catch curve, management. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La pesca con artes de tiro actualmente está regulada por el Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece 

el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears. La temporada 

autorizable está comprendida entre los meses de octubre y abril. Según este Decreto, se establecen unos umbrales 

mínimos que de no ser alcanzados conllevan medidas correctoras por parte del comité de cogestión. Dichas medidas 

pueden suponer la suspensión de un día de pesca en el caso de una única incidencia o el cierre total de la pesquería en el 

caso de dos incidencias consecutivas.  

Hasta la temporada 2017-2018 se usaron los registros históricos, basados en notas de venta. Pero a partir de la 

temporada 2018-2019 se consideró que se disponía de un registro mínimo, 5 años en este caso, para establecer unos 

nuevos mínimos. Los nuevos umbrales se calcularon en base a los registros disponibles. Estos umbrales mínimos se 

establecen para cada mes y se basan en el primer cuartil de los registros de capturas históricos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Recogida de datos de capturas 

Diariamente, si salen de puerto, las embarcaciones que dirigen su actividad a la captura de Spicara smaris mediante 

artes de tiro han de rellenar un estadillo, registren o no capturas. En caso de obtener capturas, deben cumplimentarlo 

con el volumen capturado de las diferentes especies obtenidas. Puntualmente estos registros se realizan a bordo 

mediante biólogos, que además de anotar los diferentes volúmenes de capturas registran las tallas de estas.  

 

Cálculos de las CPUE diarias y mensuales 

Mediante el registro diario de actividad pesquera se han registrado las CPUE de cada embarcación.  Se entiende 

como CPUE la cantidad de captura (en kilogramos) por unidad de esfuerzo (día de pesca). 

 

CPUE= kg totales de Spicara smaris/ día de actividad pesquera 
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A partir de todos los datos recogidos se establece la media de CPUE para la flota por cada mes de actividad. Se 

calcula la media de CPUEs en base a todos los registros recogidos y se compara con los umbrales establecidos para el 

mes en cuestión en el plan de pesca. Estos datos son presentados dentro de la Comisión de Cogestión donde se pueden 

establecer medidas de reducción de esfuerzo pesquero si procede. 

 

Análisis de evaluación por talla promedio (L_BAR) 

Para el análisis por talla promedio (LBAR) se utiliza el muestreo de tallas de individuos para determinar la tasa de 

mortalidad por pesca (Ault et al. 2005, Gedamke y Honeig, 2005). Como parámetros de entrada, se utiliza la talla 

máxima estimada de la población (Linf), junto a parámetro de crecimiento Von Bertalanffy (K) y la Mortalidad natural 

(M). Además, el método utiliza la distribución de frecuencias de tallas para calcular la talla mínima de los individuos en 

que la probabilidad de captura (selectividad) de esos mismos individuos por el arte de pesca es máxima (Lc), la cual es 

la talla con una mayor frecuencia de captura (la moda), y finalmente la talla promedio de toda la muestra de tallas 

(Lbar).  

A partir de los parámetros de entrada LBAR calcula la mortalidad total (Z), y de éste se obtiene la mortalidad por pesca 

(F): 

  

 

Asumiendo que la mortalidad por pesca a un máximo rendimiento sostenible Fmsy= M, se establece como regla 

general que el punto de referencia es F/M =1. Por tanto, cuando F/M≤1 es indicador de buen estado de salud de la 

población y cuando F/M >1 sugiere que la población está sujeta a cierta sobreexplotación y se recomienda establecer o 

modificar las reglas de control de captura para reducir la presión pesquera, y en la medida de lo posible reducir la 

distancia hacia el punto de referencia de F/M =1. LBAR está sujeto a importantes supuestos: K, M, y reclutamiento son 

constantes, así como la población se encuentra en equilibrio. En el estudio se utiliza el valor calculado para la población 

adulta de K= 0.252/año y Linf=22.1cm (la talla mayor observada en los muestreos es 21.1cm), ya que LBAR estima la 

mortalidad en base a individuos con talla igual o superior a Lc (estimado en 14 o 15cm para todas las temporadas), los 

cuales supuestamente se encuentran en estado de madurez (parámetros extraídos de www.fishbase.org). 

 

 

RESULTADOS 

 

Uno de los principales problemas que se han detectado es el establecer umbrales mensuales en base a solo 5 

embarcaciones con unos rendimientos muy dispares entre ellas. Asimismo, el no considerar los registros históricos y 

solo partir de los datos recogidos a partir de 2013 han provocado que el primer cuartil en el cual se basa el umbral 

mínimo de captura no se alcance durante varios meses por factores que tanto pueden ser atribuidos a necesidades de 

conservación de la especie como a factores ambientales que no han permitido utilizar el arte en los caladeros más 

rentables.  

Una de las principales correcciones con el actual modelo de pesquería que se está realizando debe ser ampliar en la 

medida de los posibles los datos para establecer los cuartiles. Los últimos años de gestión estos cuartiles se han visto 

modificados y en varias ocasiones y la flota se ha visto obligada a amarrar un día semanal. En la temporada 2020-2021 

la situación se prolongó durante dos meses por lo que la pesquería se vio cerrada y únicamente salió una embarcación al 

día con la finalidad de completar los datos disponibles sobre la pesca. 

Cabe destacar que a partir de la temporada 2019-2020 a causa del COVID-19 se paralizaron las actividades públicas 

donde se publicitaba y fomentaba el conocimiento y consumo de la especie Spicara smaris. Además de que los 

controles de los desplazamientos dificultaban el acceso a los puntos de venta de pescado, reduciéndose la demanda y 

por tanto el esfuerzo pesquero. 

Los valores obtenidos de durante las temporadas comprendidas entre 2013/2014, presentes en la siguiente tabla 

muestran una relación F/M <1 por lo que según las asunciones del presente modelo encontramos que se está realizando 

una pesca sostenible. 

Según se puede ver en la gráfica, los valores de F/M son en todos los casos inferiores a 1 por lo que el análisis 

determina que la presión pesquera se mantiene dentro de unos umbrales aceptables según las asunciones del modelo 

aplicado. En el caso de la última temporada el valor de F/M=0.99, el más elevado de los registrados, pero en ningún 

caso se supera el MSY establecido para este modelo.  

Por tanto, LBAR refleja que las medidas de gestión planteadas por medio del plan de gestión de artes de tiro para la 

gerretera en Baleares están siendo exitosas. No obstante, se recomienda seguir con el muestreo de tallas por temporadas 

para realizar seguidamente LBAR y poder dar continuidad a la estimación de la mortalidad por pesca, y poder seguir 

utilizándose como indicador de rendimiento de la pesquería. 

 

Z=k(Linf-LBAR)/(LBAR-Lc);     F=Z-M 
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Figura 6: Comparativa entre las CPUE mensuales y los cuartiles establecidos según el plan de gestión para la modalidad de gerretera. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados iniciales parecen mostrar que la explotación de la especie se mantiene dentro de unos parámetros 

adecuados. A diferencia de otras especies reguladas por el mismo plan de gestión, como es el caso del jonquillo, la 

especie objetivo de la gerretera, Spicara smaris, es también capturada por la flota de arrastre por lo que se ha de trabajar 

en incluir en los modelos toda la actividad extractiva realizada sobre la especie. 
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Figura 7: Evolución del parámetro F/M a lo largo de las diferentes temporadas de estudio aplicando datos basados en bibliografía. 
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Resumen Des del Grup d’Acció Local de Pesca d’Eivissa i Formentera en col·laboració amb el Consell d’Eivissa i la 

Fundació Natura Parc en el període 2009-2013 i 2019-2021 es varen realitzar campanyes de marcatge de Seriola 

dumerili Risso, 1810. Els marcatges es varen realitzar mitjançant marques individuals T-tag i els exemplars foren 

alliberats. Després de totes les campanyes realitzades, tot el conjunt de les dades obtingudes va esser traslladat al Grup 

de Recerca d’Ecologia Interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears per al seu anàlisi. En el present anàlisi es 

pretén contribuir a incrementar el coneixement sobre la biologia i ecologia de S. dumerili mitjançant l’estudi dels 

patrons de creixement i els patrons de moviment en la seva àrea de distribució com a punt de partida per a futurs estudis 

sobre els estocs pesquers i ecologia de l’espècie dins l’àmbit de les Illes d’Eivissa i Formentera. 

Palabras clave: Seriola dumerili, Cirvia, Verderol, Creixement, Distribució. 

 

Abstract: From the Grup d'Acció Local de Pesca d'Eivissa i Formentera in collaboration with the Consell d'Eivissa and 

the Fundació Natura Parc in the period 2009-2013 and 2019-2021, they are going to carry out marketing campaigns 

for Seriola dumerili Risso, 1810. The markings are made by marking individuals T-tag and the exemplars foren 

alliberats. After all the campaigns carried out, all the data obtained will be transferred to the Interdisciplinary Ecology 

Research Group of the University of the Balearic Islands for their analysis. In the present analysis, it is intended to 

contribute to increase the knowledge on the biology and ecology of S. dumerili by mitjançant the study of the patterns of 

growth and the patterns of movement in the second area of distribution as a starting point for future studies on them. 

Fishing stocks and ecology of the species in the area of the Illes d'Eivissa and Formentera. 

Key words: Seriola dumerili, Cirvia, Verderol, Growth, Distribution. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La pesca de Seriola dumerili és una de les principals modalitats de pesca recreativa ja sigui en la seva fase de edat 0 

(verderols) o dels grans exemplars que poden arribar a pesar més de 30 kg. El seu cicle de vida és molt interessant ja 

que els seu ous i larves tenen vida pelàgica desplaçant-se amb el corrent fins que arriba un moment que s’associen a 

objectes flotants de la zona nerítica u oceànica, una vegada assoleixen una mida al voltant del 20-26 cm els juvenils de 

S. dumerili s’apropen a costa durant els mesos d’agost i setembre en grans grups que poden superar el centenar 

d’individus.  A les illes Pitiüses hi ha una veda per la pesca de la Seriola dumerili que va des de l'1 de juliol fins al 30 

de setembre, període durant el qual està prohibida la captura d'exemplars de menys de 30 cm (edat 0). Aquesta veda ja 

té com objectiu evitar la pesca d’aquesta espècie quan forma grans cardumens de juvenils i és fàcil capturar un elevat 

nombre d’exemplars. A partir dels mesos de octubre i/o novembre aquest grups de juvenils cerquen zones a major 

fondària i per tant fora de l’abast de la pesca amb el curricà de superfície. Aquest canvi d’habitat va associat a un canvi 

de coloració passant els juvenils de una coloració verdosa, raó per la que reben el nom de verderol, a una coloració més 

grisa, associada a una mida per damunt dels 36-38 cm i d’exemplars amb un pes proper al kilogram, moment que 

passen a denominar-se cirvioles. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Es van seleccionat 18 estacions o localitats de captura de S. dumerili al voltant de les illes Pitiüses, on els exemplars 

de S. dumerili foren capturats mitjançant quatre sistemes de captura diferents, essent el jigg el més emprat amb 1096 

captures, seguit de currican amb 49, plumillas amb 42 captures i rapada amb 4 captures. Cada exemplar capturat fou 

identificat amb una marca individual del tipus T-tag i la seva talla fou mesurada en centímetres amb un ictiòmetre. Un 

mailto:s.pinya@uib.es
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cop presa la informació l’exemplar fou alliberat. Els exemplars foren capturats per part de membres i col·laboradors del 

Grup d’Acció Local de Pesca d’Eivissa i Formentera, el Consell d’Eivissa i la Fundació Natura Parc en dos períodes 

compresos entre 2009-2013 i 2019-2021. La informació fou recollida i enregistrada en un data set que fou entregat al 

Grup de Recerca d’Ecologia Interdisciplinària de la UIB per a la seva posterior anàlisi, on el moviment dels individus 

fou calculat a partir de la estima de la distància entre la posició de la primera i la segona captura dels exemplars. 

 

RESULTATS 

 

Creixement 

Els mesos d’agost i setembre són els mesos on es captures les mides més petites, de manera general, degut a 

l’arribada de bancs de juvenils que s’estableixen a la costa per a créixer en els propers mesos. En conjunt podem 

observar diferències significatives entre la mida corporal mitjana entre els diferents mesos (Kruskal-Wallis chi-squared 

= 696.93, p-valor<0.001). No obstant això, en aquests mesos també es troben els exemplars de major mida en 

comparació amb la resta de l’any, si bé un nombre relativament baix (Figura 1). En canvi els mesos d’hivern i 

primavera presenten una major talla en comparació amb els mesos més càlids. Especialment als mesos estivals de Juny i 

Juliol s’incrementa la talla mitjana (Figura 1) probablement per l’arribada de les femelles adultes que arriben per a 

reproduir-se.  En resum es pot observar com els valors més petits de la talla corporal mitjana apareixen al mes d’agost i 

a partir d’aquest més fins arribar al Juliol de l’any vinent els exemplars van incrementant la seva talla mitjana (Figura 

1). 

En quant a les variacions interanuals es poden observar diferències estadísticament significatives comparant la seva 

mida corporal (Kruskal-Wallis chi-squared = 257.34, p-valor < 0.001; Figura 6). Aquestes diferencies es donen sobretot 

entre els anys 2020-2021 on la mida corporal mitjana és menor en comparació amb la resta de l’any. Una possible 

explicació seria un increment en la proporció de verderols respecte al total de captures en comparació amb la resta 

d’anys. 

 
Figura 8: Talla mitjana observada dels exemplars en funció del mes de captura al llarg del període d'estudi. 

 
Variacions espacials de la estructura de poblacions 

S’ha realitzat una comparativa entre les mides corporals i les localitats de captura. No obstant, donat que hi havia un 

gran nombre de localitats s’ha realitzat una primera agrupació en 5 zones de l’illa. On no s’observen diferències 

significatives entre les mides corporals (Kruskal-Wallis chi-squared = 75.606, p-valor=0.0987; Figura 2), si bé en 

comparacions per parells de localitats podem observar que sols existeixen diferències entre les zones E i W, essent les 

localitats situades al W les que presenten una menor mida corporal. Mentre que els exemplars de major mida es 

capturen a les zones E i N, si bé sense diferències significatives en comparació amb la resta de zones.  
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Figura 9: Distribució de talles en funció de la zona de captura en els períodes 2009-2013 i 2019-2021. 

 
Les anàlisis comparatives de la distància recorreguda total en els exemplars recapturats en els períodes 2009-2013 i 

2019-2021 de les diferents localitats on s’han produït recaptures mostren diferències significatives (Kruskal-Wallis chi-

squared = 45.907, p-valor=0.0001782). De la mateixa manera existeixen diferències significatives de la distància 

recorreguda per dia en les mateixes localitats d’estudi (Kruskal-Wallis chi-squared = 36.032, p-valor=0.004542). 

Aquests resultats mostren una clara heterogeneïtat en la distància recorreguda en funció de la localitat tant per al cas de 

la distància recorreguda total com la distància recorreguda per unitat de temps (dies). 

Aquesta gran heterogeneïtat dels valors tant de distància recorreguda total fa necessària una agrupació per zones, tal 

i com s’estableix a la metodologia. Fruit de la comparativa d’aquesta agrupació es pot observar que existeixen 

diferencies significatives de longitud recorreguda total (Kruskal-Wallis chi-squared = 32.519, p-valor < 0.001), essent 

els individus de la zona Nord els que han recorregut més distància en comparació amb la resta de zones. Pel que fa al 

següent nivell d’agrupació, on únicament es defineixen quatre zones, es pot observar que no existeixen diferències 

significatives entre les zones (Kruskal-Wallis chi-squared = 6.0529, p-valor=0.1091) 

Les diferències i similituds obtingudes en la distància recorreguda total son semblants a les obtingudes en la 

distància recorreguda per unitat de temps (m/dia). Així en una primera agrupació en cinc zones existeixen diferències 

significatives (Kruskal-Wallis chi-squared = 21.266, p-valor=0.0002), essent els individus de la zona Nord els que han 

recorregut una major distància per unitat de temps en comparació amb la resta de zones, i les zones NE i SW les que 

menor distància han recorregut. No obstant que en la distància recorreguda total, no existeixen diferències 

estadísticament significatives quan s’agrupen les localitats en quatre zones (Kruskal-Wallis chi-squared = 4.0486, p-

valor=0.2563). 

 

 
Figura 10: (Esquerra) Localització de totes les captures de Seriola dumerili realitzades a Eivissa i Fomentera en els períodes 2009-

2013 i 2019-2021. (Dreta) Localització dels exemplars de Seriola dumerili que foren recapturats en els períodes 2009-2013 i 2019-

2021. 



 420        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

DISCUSSIÓ  

 

En termes generals els valors obtinguts de creixement anual ronden els 20 cm per any, si bé aquest valor és 

clarament variable en funció de l’edat de partida a l’hora del calcular el creixement net.  

No obstant lo anterior, per a poder realitzar un estudi a fons dels patrons de creixement es fa necessari conèixer 

l’edat que tenien en el moment de recaptura, per conèixer la edat que tenien en el moment de la seva captura inicial i 

poder analitzar el seu creixement. En moltes espècies de peixos la mida corporal no és un indicatiu de edat, atès que les 

condicions ambientals, entre les que s’hi troba la disponibilitat de recursos pot influir de manera significativa en el seu 

creixement. Així, ens podem trobar casos d’exemplars amb la mateixa edat que presenten mides i per tant creixements 

ben diferents entre ells. En futurs estudis sobre la espècie es fa necessari obtenir els otòlits dels exemplars recapturats 

per a determinar correctament la edat i poder construir models de creixement que donin una millor informació i 

interpretació ecològica.  

Fruit d’aquestes agrupacions es pot comprovar com la zona N es diferencia clarament de la resta de zones de l’illa, 

essent els exemplars que pertanyen a les localitats d’aquesta agrupació els que es desplacen a una major distància. Un 

cop s’analitzen en conjunt la distància recorreguda total i s’observa la seva distribució es pot observar com prop del 80 

% de les captures s’han desplaçat menys de 10 kilòmetres en el període comprès entre la primera captura i la seva 

recaptura, i sols un 5 % dels individus s’han desplaçat una distància compresa entre els 30-35 quilòmetres. Per altra 

banda, si es representa la distància per unitat de temps es pot observar com prop del 85 % dels desplaçaments 

enregistrats mostren una distància recorreguda per unitat de temps inferior als 100 m/dia i sols un 1% de prop de 1100 

m/dia.  

 

CONCLUSIONS 

 

En el seu conjunt, aquestes dades mostren un clar comportament sedentari de S. dumerili amb unes distàncies de 

desplaçament prou petites com per facilitar un intercanvi continu i freqüent entre les poblacions de Mallorca o Menorca. 

Aquest fet no implica una incomunicació entre les poblacions entre les Illes Balears, si bé caldria abordar estudis de 

flux genètic entre les poblacions per discernir si es tracta d’una única població o de diferents unitats poblacionals entre 

les que existeix un cert flux d’individus amb una estructura de caire metapoblacional. 
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Resumen: En el presente trabajo se presentan los valores del peso de gónadas e índices gonadosomáticos (IG) de 

Paracentrotus lividus en dos zonas propuestas para ser autorizadas como zona de marisqueo profesional en la Isla de 

Ibiza para ver el potencial económico de la actividad y la viabilidad de esta práctica considerando la veda que tiene 

establecida la especie. Para ello se realizaron muestreos en el norte y el sur de la isla, recogiendo muestras de los 

individuos de P. lividus y realizando un estudio de sus gónadas y calculando los IG. Los resultados muestran 

discordancias temporales en los índices gonadosomáticos para estas zonas. También se vieron variaciones temporales, 

resultando en que  la viabilidad de la pesca de esta especie es distinta según el área. Los IG varían de más de un 10% a 

cerca de un 3%. Estudios como este son muy importantes para la creación de nuevas pesquerías, la diversificación de la 

pesca y la gestión de la misma.  

Palabras clave: Paracentrotus lividus, marisqueo profesional, Ibiza, índice gonadosomático. 

 

Abstract: This work presents the values of weight and gonadosomatic indexes of Paracentrotus lividus in two areas 

which have been proposed to be authorised as professional fishing areas for this species. Thus, this study was carried 

out to see the viability of these areas economically and at a population level, considering the temporal ban on this 

species. The study was carried out by sampling the two areas, in the north and the south of the island of Ibiza, 

collecting the individuals and recording their gonadal weight and calculating their gonadosomatic index. Results show 

temporal discordance between the two areas for the gonadosomatic index. Moreover, seasonal variations were also 

seen, thus proving that the viability of this fishery is different in time for the different areas. Gonadosomatic indexes 

range from over 10% to around 3%. These types of studies are very important for the creation of new fisheries and their 

diversification and management.  

Keywords: Paracentrotus lividus, professional shellfishing, Ibiza, gonadosomatic index 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La actividad del marisqueo profesional es una actividad en auge en las Islas Baleares donde cada vez se realiza de 

forma más frecuente. Visto el interés por parte del sector pesquero por evaluar la creación de dos zonas en el litoral de 

Ibiza para la recolección de Paracentrotus lividus de forma profesional se procedió a realizar un estudio a lo largo de un 

año completo para ver la viabilidad de esta actividad considerando que esta especie tiene establecida una veda que va 

desde el 1 de Abril hasta el 31 del mes de Octubre. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Los erizos son recogidos a mano por buzos en apnea, identifican como Paracentrotus lividus, son llevados al 

laboratorio y se pesan enteros, sin agua, el caparazón, el digestivo, las gónadas, y se sexan. Para el estudio se 

seleccionaron dos zonas, una en la costa sur de Ibiza (Es Xarco) y otra en la costa norte (Cala Xuclar). 

El cálculo del GSI (gonadal somatic index), se realiza con el siguiente cálculo: 

 

 
 

El cálculo del “repletion index” se calcula con la siguiente fórmula: 
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RESULTADOS 

 

El índice gonadosomático (IG) (Fig. 1) de Paracentrotus lividus varía considerablemente a lo largo de los distintos 

meses, y en las distintas zonas: entre marzo y mayo, la zona de Cala Xuclar presenta los mayores valores, mientras que 

a partir de junio el IG se reduce, y comienza a aumentar el de la zona de Es Xarco. Durante los primeros meses en los 

que se realizó el estudio, las gónadas más voluminosas producían una secreción, probablemente indicando un momento 

de reproducción álgido.  

 

 
Fig 1: Evolución del peso de la gónada y los índices gonadosomáticos en las diferentes localidades estudiadas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los presentes resultados permiten tener una primera aproximación a la posibilidad de recolección Paracentrotus 

lividus como recurso pesquero. Considerando que la especie presenta una veda durante los meses estivales, los pesos 

gonadales adecuados para la recolección de esta especie se dan durante el periodo de veda en el caso de Cala Xuclar, 

situada en la costa norte de Ibiza y en el caso des Xarco, situada en la costa sur, estos valores se dan entre los meses de 

diciembre a febrero. Los resultados son preliminares y se ha de proceder a un estudio más detallado considerando otras 

variables ambientales como la temperatura, densidades y abundancia de alimento. 
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Resumen: La pesca con artes de tiro está regulada por el Decreto 19/2019, de 15 de marzo. Por el que se establece el 

Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears. Según 

normativa, se contempla la posibilidad de un 10% de capturas accesorias diferentes de a la especie objetivo de la pesca, 

en este caso, Spicara smaris. El presente trabajo presenta los resultados de selectividad del arte de pesca en lo referente 

a las capturas accesorias. Asimismo, se identifican y presentan los resultados preliminares de supervivencia obtenidos 

para las principales especies accesorias que se encuentran entre las capturas.  

Palabras clave: Spicara smaris, Boops boops, Trachurus mediterraneus, descartes, estrés oxidativo, supervivencia. 

 

Abstract: Fishing with traditional trawler gear is regulated by Decree 19/2019, of 15 March. Establishing the Multi-

island Management Plan for Fishing with Traditional Trawler Gear in the waters of the Balearic Islands. According to 

regulations, the possibility of a 10% by-catch different from the target species, in this case, Spicara smaris. This paper 

presents the results of the selectivity of the fishing gear with regard to by-catches. Preliminary survival results for the 

main bycatch species found in the catch are also identified and presented.  

Keywords: Spicara smaris, Boops boops, Trachurus mediterraneus, discards, oxidative stress, survival. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La pesca con artes de tiro en Ibiza dirige principalmente su actividad a la pesca de Spicara smaris. Pero en las zonas 

donde se practica esta modalidad habitan otros pequeños pelágicos como Boops boops, Sardinella aurita o Trachurus 

mediterraneus y otras especies bentónicas como Bothus podas, Trachinus draco, etc.  Según la normativa vigente se 

permite una captura accesoria de hasta un 10% diferentes de la especie objetivo, siempre que no sea cefalópodos. Los 

cuales no se permite que se retengan a bordo de la embarcación y han de ser inmediatamente liberados inmediatamente.  

 

El estrés asociado a la captura puede generar efectos visibles, o no, sobre las especies capturadas. Dichos efectos 

pueden poner en riesgo la supervivencia de estas los individuos liberados al medio. En el presente estudio se evalúan 

sobre Boops boops, Trachurus mediterraneus las especies reactivas de oxígeno (ROS), mediante los marcadores de 

estrés oxidativo catalasa (CAT), superoxidodismutasa (SOD) y las enzimas dependientes del glutatión, glutatión 

peroxidasa (GPx) y glutatión reductasa (GR). Estos enzimas ya han sido previamente evaluados en la especie objetivo 

de la captura de los artes de tiro (Spicara smaris) (Montero et al., 2018). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Caracterización de las capturas de artes de tiro 

Mediante embarques, se procedió a identificar tanto el porcentaje como el volumen de las capturas de especies no 

diana de la gerretera. A su vez se registraron las tallas de estas especies, tomando la longitud total (LT). Estos registros 

de composición de capturas también han sido completados por los propios pescadores mediante la cumplimentación de 

unos estadillos que se les entregaba a principio de temporada. 
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Biomarcadores de estrés oxidativo y supervivencia. 

Para las especies accesorias más importantes capturadas, Boops boops y Trachurus mediterraneus, se ha procedido a 

evaluar la evolución de los marcadores de estrés oxidativo. Se estabularon los ejemplares en acuarios de 200 litros a 

temperaturas entre los 15 y 16 ºC con un fotoperíodo de 12 horas, replicando las condiciones externas. Siguiendo el 

procedimiento seguido por Montero et al. (2018) a Spicara smaris se les extrajo muestras de sangre a través del 

pedúnculo caudal para la evaluación de los marcadores de estrés oxidativo. 

 

RESULTADOS 

 

La pesca con gerretera ha demostrado ser una de las formas más selectivas para la captura de la especie objetivo, 

Spicara smaris, alcanzando el 85% del volumen total de captura. De estas capturas se eliminan los descartes in situ ya 

que como se ve acontinuación muestran una elevada probabilidad de supervivencia. Asimismo, toda la fracción de 

cefalópodos capturados son inmediatamente devueltos al mar, siendo la fracción desembarcada en puerto de gerret 

siempre superior al 90% del total de capturas desembarcadas.  
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Figura 11: Composición de las capturas por temporada y porcentaje de contribución de las diferentes especies durante la 

temporada 2021/2022. 

 
Dentro de las especies accesorias muestreadas aleatoriamente según la composición de captura durante el período 

2013-2022 se encuentra que la especie más común en los diferentes muestreos es Boops boops, seguida por Trachurus 

mediterraneus y Spicara maena. Se toman las dos primeras para el estudio de la evaluación de supervivencia, junto a la 

especie objetivo. 
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Figura 12: Porcentaje de especies capturadas junto a Spicara smaris mediante la pesca con artes de tirada en la Isla de Ibiza 

Los resultados de supervivencia y estrés oxidativo muestran en el caso de la boga (Boops boops) que tan solo uno de 
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los indicadores da diferencias significativas en la evolución temporal para la SOD. Por lo que el ciclo del glutatión 

parece bastante estable y la respuesta a priori no parece tan grande como la de Spicara smaris, pero se requieren mayor 

análisis de resultados para obtener unas conclusiones claras. En el caso de esta especie, es necesario ampliar el estudio 

en cuanto a número de ejemplares. Ya que inicialmente si se detecta una respuesta muy importante de la SOD, pero las 

otras enzimas se mantienen en rangos inferiores a la respuesta observada para S. smaris. Aunque sí que se detecta una 

ligera mortalidad por pesca según los resultados de supervivencia obtenidos. 

 

En el caso del jurel (Trachurus mediterraneus) no se dan diferencias significativas, pero sí que hay una mortalidad 

del 100% de los ejemplares estabulados. En este caso, se pueden establecer dos hipótesis de trabajo. La primera, 

relacionada con las características de la especie, bajo el supuesto de que no sea una especie en la cual esta estabulación 

sea la adecuada (necesidad de otras instalaciones). La segunda, que el estrés asociado a su captura mediante artes de tiro 

sea tan elevado que se superen los umbrales de capacidad de detoxificación por los enzimas encargados de las ROS, 

colapsando todos los mecanismos de defensa antioxidante.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados demuestran la gran selectividad de la gerretera para obtener la especie diana, Spicara smaris, con un 

porcentaje de capturas en el momento de llegar el arte a bordo alrededor del 90%. De estas capturas, cefalópodos y toda 

aquella especie que no se va a comercializar, se liberan inmediatamente con altas probabilidades de supervivencia. En el 

caso de supervivencia y estrés oxidativo, los resultados preliminares muestran una gran supervivencia de Boops boops. 

Para Trachurus mediterraneus se considera que se ha de trabajar y replantear los experimentos de supervivencia pues 

posiblemente las condiciones de estabulación no sean las más adecuadas. Finalmente, estos experimentos de 

supervivencia deben ser aplicados progresivamente en orden de importancia de las especies capturadas. 
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Figura 13: Valores promedio de la concentración de los diferentes indicadores medidos. Para cada especie del estudio en el momento 

de la captura (1), a los 3 días (3) y a los 7 días (7). 
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Mapeo de los puntos tradicionales de pesca de la isla de Formentera. 
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Resumen: La pesca en la isla de Formentera es una actividad ancestral que se caracteriza por ser mayoritariamente de 

tipo artesanal, con alto valor sociocultural y formada en su mayoría por embarcaciones de artes menores, conocidas 

como Llaut, que habitualmente faenan en zonas cercanas a la costa. Entre los diferentes tipos de pesca realizados por las 

artes menores, este estudio se centra en la caracterización de artes de parada y tiro que debido a sus características 

requieren de áreas específicas del litoral para su utilización. El uso recreativo y turístico de las aguas Pitiusas ocasiona 

en numerosas ocasiones interferencia con la actividad pesquera, llegando a ocasionar el desuso de caladeros debido a la 

alta ocupación de estos espacios. Con el fin de registrar y salvaguardar estas áreas se ha elaborado un mapa con la 

participación de pescadores locales y gracias a la colaboración de la cofradía de Formentera.  

Palabras clave: metiers, zona buffer, caladero, artes menores. 

 

Abstract: Fishing on the island of Formentera is an ancient activity that is characterized by being mostly artisanal, with 

a high socio-cultural value and made up mostly of small gear boats, known as Llaut, which usually fish in areas near 

the coast. Among the different types of fishing carried out by small gear, this study focuses on the characterization of 

stopping and shooting gear that, due to their characteristics, require specific areas of the coast for their use. The 

recreational and tourist use of Pitiusas waters causes interference with fishing activity on numerous occasions, leading 

to the disuse of fishing grounds due to the high occupation of these spaces. In order to record and safeguard these 

areas, a map has been drawn up with the participation of local fishermen and thanks to the collaboration of the 

Formentera brotherhood. 

Keywords: metiers, buffer zone, fishing ground, artisanal fleet. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La pesca profesional de la flota dedicada a las artes menores en la isla de Formentera está formada por 

embarcaciones de pequeñas dimensiones, con poca potencia de motor y que practican modalidades de red y anzuelo. 

Habitualmente todas las modalidades de pesca implican cambios de caladeros constantes y por lo tanto son pescas 

dinámicas en el espacio. Sin embargo, existen dos modalidades de pesca en Pitiusas que implican el uso de una misma 

área de pesca. Estas modalidades son las artes de parada, entre los que destacan los aparejos de suelta, tonaire y moruna, 

y los artes de tirada, concretamente la gerretera. En ambos casos, los metiers utilizados limitan los puntos donde se 

puede llevar a cabo la pesca, provocando que los puntos que donde se faena se repitan año tras año y que la alteración 

de estos espacios ocasione la desaparición del caladero.   

La presión turística en el litoral de la isla de Formentera, especialmente en verano, en numerosas ocasiones interfiere 

con la actividad pesquera, siendo las principales causas de abandono de estas áreas el tránsito náutico y las numerosas 

embarcaciones fondeadas a lo largo de la costa. Estos conflictos están generando la perdida de caladeros debido a que 

en muchas ocasiones no existe ningún documento en el que conste el uso pesquero de estas áreas.  

Previamente a este proyecto, se realizó un mapeado de estos caladeros en la isla de Ibiza por parte del Consell 

Insular de Ibiza con el objetivo de hacer un documento en el cual queden registradas todas estas zonas con el fin 

salvaguardar y analizar la evolución estos caladeros. Con este propósito, el grupo de acción local pesquero de Ibiza y 

Formentera (GALP) a petición del sector pesquero de Formentera realizó este registro de puntos como parte del 

proyecto de La sostenibilitat de la pesca de Seriola dumerili a les Illes Pitiüses, especie objetivo de los artes de parada. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Los puntos de pesca pertenecientes a los caladeros de artes de tiro y parada del litoral de Formentera se han obtenido 

a partir de la realización de embarques con los pescadores locales y con el uso de un GPS de mano Garming 20x, con 

una precisión especificada por el fabricante de +2 -8 metros. Siguiendo las instrucciones del pescador embarcado se 

registró mediante diferentes puntos el área ocupada por el arte una vez calado. Además, también quedaron registrados 

los puntos históricos de los que tenían conocimiento los patrones colaboradores, así como las diferentes modalidades de 

artes de parada usadas en cada punto.   
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RESULTADOS 

 

Tras llevar a cabo la toma de puntos se ha generado un mapa Gis (Fig. 1A) que refleja la situación de las zonas 

destinadas a la pesca con artes menores. Han quedado registrados un total de 32 puntos de los cuales 27 pertenecen a la 

pesca con artes de parada y 5 al arte de tiro. También se ha cumplimentado cada punto con un perímetro, zona buffer, 

con el objetivo de proteger en el futuro las zonas ante las interferencias humanas (Fig. 1B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 
FIGURA 1: A) la imagen izquierda corresponde a la distribución de los diferentes puntos de pesca de artes de parada en la Isla de Formentera. B) la 
imagen de la derecha es el caladero de cala Saona con la propuesta de zona buffer (en rojo) alrededor de los puntos para reducir el impacto de los usos 

humanos sobre la actividad pesquera. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al igual que en la isla de Ibiza, la adaptación de los propios pescadores en las épocas de mayor afluencia turística en 

la isla evita los perjuicios mayores perjuicios ocasionados por la compartición del territorio, pero es una medida que no 

soluciona el problema. El turismo se corresponde con el grupo social de mayores consumidores de productor marinos 

(Fernandez et al., 2012), pero sin una correcta identificación y protección de las zonas destinadas a la actividad, la 

explotación turística actual se está convirtiendo al mismo tiempo en su principal problema. Con este proyecto se 

pretende generar una herramienta que permita una gestión de estas zonas pesqueras tradicionales y considerar la 

posibilidad de establecer áreas de protección para detener el abandono progresivo de estos caladeros faenados 

históricamente.  

Los puntos de tiro obtenidos en este estudio, en el Estudi sobre els punts de pesca tradicionals del litoral de l’illa 

d’Eivissa; la pesca amb artet i arts de parada y los recogidos en las diferentes campañas del seguimiento de la pesquería 

del gerret realizadas por el grupo GALP y por el Consell de Ibiza, han sido incluidos en el Decreto 15/2022 de 16 mayo, 

por el que se establece un Plan de Gestión para la Pesca Profesional Artesanal en las Aguas Interiores de las islas 

Pitiusas, como anexo 5 y por el cual, se espera sean tenidos en consideración a la hora de cualquier obra o instalación en 

dominio marítimo que pueda tener afección sobre estas zonas de pesca 
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Resultados preliminares de la evaluación temporal de las capturas de Palinurus 

elephas en las Islas de Ibiza y Formentera 
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Resumen: La langosta roja (Palinarus elephas) es un recurso muy importante en la flota de artes menores en las Islas 

Baleares, por su gran valor económico y su demanda, especialmente en los meses de verano. Es por tanto una especie de 

interés para su estudio, debido a la gran presión que se ejerce, y la importancia que tiene. Por tanto, se desarrolla una 

línea de investigación en la que se realizan embarques para recolectar datos sobre esta pesquería. En el presente trabajo 

se presentan los resultados preliminares sobre la pesca de la langosta roja (Palinurus elephas) por la flota artesanal de la 

Isla de Ibiza y Formentera. 

Palabras clave: Palinurus elephas, Pitiusas, artes menores. 

 

Abstract: Lobster (Palinarus elephas) is a very important resource for the artisanal fleet in the Balearic Islands, due to 

its economic value and demand, especially during the summer months. Thus, it is an interesting species to study, due to 

the large fishing pressure it endures, as well as its importance. Therefore, data begins to be collected from the fishing 

boats, to get more information. This study shows the preliminary results of this fishery in the artisanal fleet of the 

islands of Ibiza and Formentera. 

Keywords: Palinarus elephas, Pityusic islands, artisanal fleet. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La langosta roja (Palinurus elephas) constituye un recurso clave para la flota de artes menores en las Islas Baleares, 

y muy especialmente en Menorca. A pesar de ello, pocos estudios se han dedicado a conocer a esta especie, su dinámica 

poblacional y el estado sus pesquerías. Impulsados por el Consell Insular de Menorca durante los años 1990 y 1991 

Félix de Pablo. Desde 1998, el IEO ha apostado firmemente por la línea de investigación de reservas marinas y sus 

efectos sobre las pesquerías artesanales, las especies que explotan y su diversidad. Durante 20 años, el grupo de 

investigación RESMARIEO del Centro Oceanográfico de Baleares (COB) ha desarrollado una línea de investigación 

sobre la langosta roja que abarca todos los aspectos de su biología, ecología, pesquerías, impactos de la pesca y 

respuestas a la protección en áreas marinas protegidas (Goñi et al., 2001; 2003; Goñi y Latrouite, 2005; Hamdi et al., 

2012; Mallol et al., 2014).  

En las Islas de Ibiza y Formentera se carecen prácticamente de datos sobre esta pesquería por lo cual desde el Grupo 

de Acción Local de Ibiza y Formentera se ha procedido a la toma de datos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Los embarques con observadores científicos a bordo de la flota artesanal dirigida a la pesca de langosta se realizaron 

a lo largo de 3 años de campañas: 2019, 2020 y 2021. Con un total de 47 embarques y 111 tiras de red registradas, 

gracias a la participación de 9 embarcaciones diferentes en torno a las islas de Ibiza y Formentera.  

Los muestreos de la langosta roja en Ibiza comienzan en el año 2019. Tras la formación del personal técnico por 

parte del IEO en la isla de Mallorca. En el primer año de muestreo las campañas se centran en realizar una toma de 

contacto con el sector, puesto que en el pasado había mostrado sus claras reticencias a este tipo de seguimiento. En 

2019 se realizan 7 embarques, con un total de 16 tiras de red estudiadas y la participación de 4 embarcaciones. En 2020 

se realizaron 20 embarques, con un total de 39 tiras de red estudiadas y la participación de 6 embarcaciones. En 2021 se 

realizaron 20 embarques, con un total de 56 tiras de red estudiadas y la participación de 6 embarcaciones. 

1) Datos embarques: nº de lance, fecha y hora de calada y virada, posición GPS, profundidad y tipo de fondo, 

número de redes, longitud total, tipo y malla, y  

2) Datos biológicos (tanto de la especie objetivo como de todas las especies acompañantes): nombre de las especies, 

nº de individuos y talla de cada individuo medida según el grupo taxonómico. Se ha determinado el sexo en todas las 

especies en las que es posible hacerlo. 
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RESULTADOS 

 

Debido a las características de la flota de pesca y los ámbitos territoriales de las Cofradías de Pescadores, se 

procedió a dividir los resultados en tres zonas de estudio, Nordoeste, Noreste y Sur (Fig. 1). Los análisis preliminares de 

los resultados se y compararon entre las diferentes zonas de pesca previamente descritas. 

 

 
Figura 14: División de las Pitiusas para el estudio de la langosta roja en tres regiones Noroeste, Noreste y Sur. 

 

Este estudio engloba 112 lances donde se capturaron un total de 438 langostas, de las cuelas 197 hembras (45 %), 

233 machos (53.19 %) y 8 (1.81 %) individuos que por su estado de deterioro no se pudo determinar su sexo. La 

proporción entre machos y hembras representa una población bien balanceada, siendo la cantidad de machos 

ligeramente mayor que la de hembras.  

 

 Zona 

 NOROESTE NORESTE SUR 

Nº Pescas 48 45 18 

Prof. Mínima (m) 50 26 34 

Prof. Máxima (m) 106 125 75 

Prof. Media ± d.s. (m) 74,6 ± 14,1 71,3 ± 27,7 63,5 ± 19,9 

Long. Redes (m/lance) 504,4 ± 98,2 307,8 ± 81,9 188,9 ± 40,4 

Tabla 1: Distribución de los lances registrados y características del arte calado. 

 

Su rango de tallas oscila entre 46 y 156 mm (LC), siendo entre 52 y 156 mm (LC) para las hembras y de entre 46 y 

154 mm (LC) para los machos. La talla media de las langostas capturadas ha sido de 109,2 ± 17,2 mm (media ± 

desviación estándar) de longitud de cefalotórax (LC), siendo 108,0 ± 15,9 mm (media ± desviación estándar) para las 

hembras y 110,8 ± 18,2 mm (media ± desviación estándar) para los machos. 

 

 Pitiusas 

 Total NORESTE SUR NOROESTE 

Capturado 4,90 6,66 3,43 2,85 

Retenidos 4,20 5,39 2,92 2,71 

Liberados 1,83 2,26 1,00 1,14 

Tabla 2: CPUE por 50 metros de arte de enmalle por zonas de pesca 
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Figura 2 Distribución de tallas durante el estudio en las Pitiusas. 

 

Dentro de las capturas registradas se ha visto que la mayor parte de las mismas están dentro del rango de tallas 

comerciables, en torno a 110 mm de cefalotórax. Se ha recogido también la apreciación de los pescadores que las 

últimas temporadas cada vez se capturan menos hembras ovadas, y estas aparecen más tarde. Lo cual podría ser un 

indicador de que el ciclo reproductor de la especie se está retrasando.  

 

CONCLUSIONES 

 

En este caso se trata de un trabajo preliminar y estos datos han de ser  analizado en conjunto con los recogidos en la 

temporada del año 2022 y trabajados con otros equipos con mayor experiencia en la gestión de la especie. Asimismo 

hay que destacar que las CPUE y tallas de las capturas son ligeramente superiores a las obtenidas en el Canal de 

Menorca según el trabajo de Malloll et al. (2017).  
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Resum: Xyricthys novacula és una espècie objectiu a la pesca recreativa de les Illes Balears, a més d’una de les 

espècies més cares del mercat. La seva relació amb el bentos ve del seu costum d’enterrar-se en el sediment, a més de la 

seva alimentació, que es basa majoritàriament en invertebrats que viuen dins la sorra. La gran abundància i ubiqüitat 

dels microplàstics (MP) facilita la seva ingestió, tant passiva (amb el menjar) com activa (confós amb menjar). Els 

microplàstics son susceptibles a fouling, i per tant tendeixen a enfonsar-se, on espècies que s’alimenten al bentos els 

poden ingerir. Els resultats d’aquest estudi mostren noves evidències de la ingestió de microplàstics a Xyrichtys 

novacula a les Illes Pitiüses. Aquesta ingestió és evident al 90% dels individus capturats, i amb una mitja de 

3,790±2,614 items/individu, aquesta espècie té una quantitat molt alta. No es trobà relació entre longitud del peix i MP. 

Prop del 50% dels MP eren blaus, i 24% eren negres. S’assumeix que els colors són deguts a confusió amb preses. Un 

anàlisis dels sediments mostrà la presència de MP en altes quantitats, suggerint que la ingestió pot ser degut a 

l’alimentació d’espècies del bentos.  

Paraules clau: Xyrichtys novacula, Illes Balears, microplàstics, ingestió de plàstics, Illes Pitiüses.  

 

Abstract: Xyrichtys novacula is a target in the recreational fishery of the Balearic Islands, and one of the most 

expensive fish in these islands. Its benthic behaviour is due to its burying habit, and its feeding, which consists mostly of 

sand-dwelling invertebrates. Microplastic (MP) ubiquity and abundance greatly favours ingestion, passively (attached 

to food) or actively (mistaken for food). Microplastics being very susceptible to fouling, might sink and be found in 

sediments, where benthic-feeding species could ingest them. Results from this study provide newfound evidence of the 

ingestion of microplastics by Xyrichtys novacula in the Pityusic islands. This ingestion is evident as over 90% of 

individuals had microplastic content in their gastrointestinal tract. With an average of 3,790±2,614 items/individual, X. 

novacula presents a very high average of MPs. No relation between size and MP content was found, although almost 

50% of the ingested MPs were found to be blue, and 24 were black. It is assumed that these colours are preferred due to 

the similarity to prey. A further analysis of MPs in sediments show the presence of these in high quantities, which 

suggests the ingestion might be due to the sediments which enter the digestive system with foraging. 
Key words: Xyrichtys novacula, Balearic Islands, microplastics, plastic ingestion, Pityusic Islands. 
 

INTRODUCTION 

 

Plastics in our oceans are a growing problematic, which can affect growth, reproduction, feeding and survival of 

marine life (Foley et al., 2018). Plastics do not biodegrade, but instead break into small pieces, which can end up being 

microplastics. These particles,generally defined as smaller than 5mm, are found in aquàtic systems all over the world. 

Microplastics being so ubiquitous, marine life is affected: due to their small size, microplastics become bioavailable via 

ingestion to marine organisms (Andrady, 2011). In addition, plastics also have additives in their composition. These 

additives become available to the food chain and can enter cells, and there can interact and generate endocrine system 

disruptions (Alomar et al., 2017), as well as generate oxidative stress (Solomando et al., 2020).  

 

MATERIAL AND METHODS 

 

A total of 48 razorfish individuals were fished in the locations for Cala Jondal and Es Freus, by line fishing. The fish 

were measured, sexed and then sacrificed, after which the digestive system was extracted. The experimental procedure 

with fish has been carried out in accordance with the EU Directive 2010/63/EU for animal experiments and has been 
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approved by the Ethics Committee for Animal Experimentation of the University of the Balearic Islands (Ref. 

020/06/AEXP). The digestive tracts were weighed and put in Erlenmeyer flasks, where 20 mL of KOH at 10% was 

added for each gram of weight. After 24 hours the samples were digested and they were filtrated with a Büchnner 

funnel, with filtering paper of 47mm Ø and 10 µm of pore size (ALBET LabScience). Samples were then observed and 

photographed through a Leica EZ4 stereomicroscope with a HD camera (optical enhancement up to 11.5x) to search for 

plastic particles in the digestive tract. During the handling process, measures to avoid microplastic contamination were 

adopted (Woodall et al., 2015). All the material was rinsed, surfaces cleaned, and lab coats made of 100% cotton were 

always worn. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

This study provides newfound evidence of the ingestion of microplastics by Xyrichtys novacula in the Pityusic 

islands. Over 90% of individuals had microplastic content in their gastrointestinal tract. These results are higher than 

many of the reported results for other studies, that ranged from 19 to 68% of plastic infected fish, with only two studies 

in Asian countries reporting higher plastic pollution. As for quantity of MPs found per individual, with an average of 

3,790±2,614 items/individual, X. novacula presents a very high average of MPs, similar to that found in B. boops by 

Nadal et al., 2016 (3.75 ± 0.25 items per fish). Nadal found higher MP abundance in bogues captured in the island of 

Ibiza, versus those in Mallorca (Nadal et al., 2016), and Portugal (Neves et al., 2015). As for the type of plastics 

ingested, 81% of MPs found in raor were fibers. This might be due to the large quantity of fibers from washing 

discharge around the Balearic Islands. In 2016, 23 water treatment plants are found around Ibiza, some discharging 

directly into the sea, many with no tertiary treatment (Del Valle et al., 2017) so this could explain the large proportion 

of fibers. No correlation between size and MP content was seen in this study. Therefore, it is assumed that the presence 

of MP in the gastrointestinal tract of fish is ephemeral, as older and therefore larger fish do not present a larger number 

of MPs. Because microplastics are not digested by fish, these results are not surprising. Due to X. novacula’s varied diet 

and wide predatory strategy, it feeds from both the water column and the sediment, thus capturing MPs from both areas. 

Because of X. novacula’s diet, we know that raor does not eat prey small enough for the MPs to be confused with food, 

which suggests an accidental capture. We found almost 50% of the ingested MPs to be blue, and 24 were 38 black. 

Similar data was obtained by Alomar et al. (2017) and Guven et al. (2017). This study highlights the ubiquity of plastic 

in the marine environment, as well as the importance of studying the ingestion of said plastic by marine species so as to 

better understand the effects it might have.  
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Resum: Les espècies invasores són aquelles que no es troben en el seu ambient natural, es troben en quantitats 

excessives i causen alteracions o impactes al medi. Callinectes sapidus, o cranc blau és una espècie invasora, nativa de 

la costa oest de l’Atlàntic, que entrà a Europa al segle XX, i a les illes Balears al segle XXI, a Mallorca a 2017 i a 

Eivissa a 2018. Es realitzen actuacions de contenció i d’estudi sobre aquesta espècie, per entendre la dinàmica de la 

població. Es veu que l’espècie es troba generalment a unes zones molt concretes a Pitiüses: Es Codolar, Es Cavallet, 

Riu de Santa Eulària i S’Estany des Peix. En aquestes àrees es troben majoritàriament mascles reproductors. A més a 

més, al llarg dels anys no es veu un augment, suggerint que les actuacions preses són correctes. Aquest estudi mostra la 

importància de la gestió d’espècies invasores per controlar la seva expansió.   

Paraules clau: Callinectes sapidus espècie invasora, Illes Pitiüses, gestió d’espècies invasores 

 

Abstract: Inavsive species are those which are not found in their natural habitat, are present in unusually large 

numbers and cause a disturbance in the environament. Callinectes sapidus or blue crab is an invasive species, native of 

the west coast of the Atlantic, which entered Europe in the 20th century, and the Balearic Islands in the 21st century, 

2017 and 2018 in Mallorca and the Pityusic Islands respectively. The presence of this species in the Pitiyusic islands 

was managed to contain their expansion and also to study their population dynamics. The results show this species 

stays in certain areas: Es Codolar, Es Cavallet, Riu de Santa Eularia and S’Estany des Peix. These areas are mostly 

populated by larger specimens, particularly males. Moreover, throughout the years there is no increase in the 

population, suggesting the measures are correct. This study highlights the importance of invasive species management 

to control the expansion.  

Key words: Callinectes sapidus, invasive species, Pityusic Islands, invasive species management  

 

INTRODUCCIÓ 

 

Les espècies invasores són aquelles que es troben fora del seu àmbit natural, són inusualment abundants i causen 

alteracions o impactes al medi ambient (Galil, 2009). Els éssers humans proporcionem la gran majoria de vectors 

d’entrada de les espècies invasores, com canals, vaixells, fouling, aferrats a plàstics flotants, introduccions 

intencionades o accidentals per aquaris i aqüicultura (Gregory, 2009). El cranc blau, Callinectes sapidus és un crustaci 

natural de l’oest de l’Atlàntic, de Nova Escòcia fins la costa Est d’Argentina (Millikin, 1984). Té gran importància 

comercial, especialment a Estats Units a Louisiana, Carolina del Nord, Nova Jersey, Delaware i Maryland. 

 

Al segle XX s’introdueix a Europa, on colonitza zones del nord d’Europa, i els mars Mediterrani i Negre. El seu 

vector d’entrada no està definit. És possible que entrés amb les aigües de sentina dels vaixells provinents de l’oest 

Atlàntic, o que fos una introducció directa, tant accidental per haver fugit d’un aquari, com intencionada, amb interessos 

comercials. Així mateix, la gran capacitat natatòria d’aquest cranc possibilita la pròpia mobilitat una vegada arribat a la 

zona europea, per colonitzar de manera més extensa. S’introdueix a Turquia a 1988, i s’estén pel Mediterrani, trobant-se 

a Itàlia a 2004, a Grècia a 2011 i a Espanya a 2012 (Mancinelli et al., 2017; Vasconcelos et al., 2019). 

 

A les Illes Balears, no és fins 2017 que es troba la primera evidència del cranc blau a llacs costaners de Mallorca i 

Menorca. Aquest fet és publicat per Garcia et al. (2018). És aquest mateix any, l’estiu de 2018, en el que es troben 

individus de Callinectes sapidus a les illes Pitiüses. Box et al. (2020) declaren 4 zones on entrà el cranc blau: Porroig, 

Ses Salines, es Riu de Santa Eulària i s’Estany Pudent, de Formentera. 

 

Aquest estudi es centra en les dinàmiques de les poblacions natives a les illes Pitiüses, per la seva gestió.  
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MATERIAL I MÈTODES 

 

El mostreig es comença a 2018, coordinada pel Consell d’Eivissa, el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i 

Formentera, el grup d’Ecologia Interdisciplinari de la Universitat de les Illes Balears i el COFIB. Es col·loquen les 

nanses a punts establerts a zones “hot-spots” de crancs: Riu de Santa Eulària, Estany des Peix a Formentera i Ses 

Salines (Es Codolar) a Eivissa, durant un temps estandarditzat de 12 hores i esca. Es prenen les biometries de les 

mostres recol·lectades i les dades es processen mitjançant Excel i R.  

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

A les Illes Pitiuses, el cranc blau es manté dins les zones “hot spots” en majors concentracions. Les dades mostren 

una major captura de mascles que de femelles, lo qual pot ser degut a la naturalesa més agressiva dels mascles, o a una 

major presència de mascles a aquestes zones. En quant a les talles, els individus més grossos es troben a les zones de Es 

Codolar i Estany des Peix, mentre que les talles més petites es troben a Es Cavallet i Riu de Santa Eulària. S’estima que 

les zones amb captures més petites son aquelles amb major reclutament de juvenils, per ser més adequades per aquest fi, 

i les zones amb captures majors, zones de reproducció (Milikin, 1984).  A més, la proporció de juvenils és molt petita a 

Es Cavallet i Estany des Peix, on les majors proporcions són de individus més grossos, mentre que a Es Cavallet i el Riu 

de Santa Eulària les talles són majoritàriament petites. A més a més, no hi ha moltes talles petites (la longitud més petita 

és de 2.3 cm) indicant que, encara que els adults s’han vist reproduint-se a les zones de captura, els individus surten 

d’aquestes zones per posar els seus ous, i les larves es desenvolupen allà també, on es converteixen en adults i tornen a 

entrar. 

 

La concentració de crancs varia també depenent de les zones. Les captures són més altes a la zona d’Es Codolar, 

encara que les captures per unitat d’esforç (CPUE) són més altes per Estany des Peix, seguit per Es Codolar, Riu de 

Santa Eulària i finalment Es Cavallet. Aquestes són les àrees descrites per Box et al. (2020).  

 

Estacionalment, els mesos de més activitat van de març a agost. Aquests són els mesos de major activitat dels crancs 

degut a la temperatura. Això causa un major moviment i per tant major probabilitat de ser capturats. Aquests resultats 

coincideixen amb aquells de Mancinelli et al. (2013).  

 

Aquestes dades mostren la importància de l’estudi de les espècies invasores a cada zona per avaluar com es 

comporten aquestes espècies en ambients determinats. En el cas de les illes, hi ha una doble vulnerabilitat, tant per un 

mar tancat com el Mediterrani com una zona delicada com una illa (Mancinelli et al., 2013). Aquestes espècies 

invasores poden afectar a la biodiversitat local. En el cas de les illes Pitiüses, aquesta espècie invasora s’ha mantingut 

estable a les zones determinades com a “hot-spots”. Això és probablement degut a que aquesta espècie no ha trobat el 

seu ambient adequat, junt amb les actuacions de l’administració.   

 

Aquest estudi mostra la importància de l’estudi de les espècies invasores per la seva millor gestió, evitant així la 

seva expansió i conseqüent alteració del medi ambient i les espècies autòctones.  
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Abstract: The Mediterranean Sea is one of the seas that harbours the most biodiversity and includes unique species of 

all the flora and fauna. One of the most significant groups are the fish which comprises many types with peculiar 

singularities. The objective of the study consists of an analysis of different points on the coast of the Pityusics. It is 

focus on the most common fish that are closer to the Mediterranean littoral. For the study, 40 of the most common 

species and 13 locations around Ibiza and Formentera (together also called Pityusics Islands) are selected. The 

methodology used is the presence or absence of said species in the known area to later carry out a statistical study. The 

conclusions drawn have been diverse, but more complete studies and in more areas should be carried out to complete it 

and thus draw more direct conclusions. 
Key words: coastal fish, Pityusics Islands, statistical study. 

 
Resum: El mar Mediterrani és un dels mars que acull més biodiversitat i inclou espècies úniques de tota la flora i 

fauna. Un dels grups més significatius són els peixos que comprèn molts tipus amb singularitats peculiars. L'objectiu de 

l'estudi consisteix en l'anàlisi de diferents punts de la costa de les Pitiuses. Es centra en els peixos més comuns que 

estan més a prop del litoral mediterrani. Per a l'estudi s'han seleccionat 40 de les espècies més comunes i 13 

ubicacions al voltant d'Eivissa i Formentera (en conjunt també anomenades illes Pitiüses). La metodologia utilitzada és 

la presència o absència d'aquestes espècies a la zona coneguda per a posteriorment realitzar un estudi estadístic. Les 

conclusions extretes han estat diverses, però s'haurien de fer estudis més complets i en més àmbits per completar-lo i 

així treure conclusions més directes. 
Paraules clau: peixos costaners, illes Pitiüses, estudi estadístic. 
 

 
INTRODUCTION 

 

From millions of years, fish has been the main route of connection with marine species due to the fishing activities 

that have been carried out since ancient times. In the Balearic Islands, was and is today, one of the most important 

economic activities of the cities. They are the westernmost archipelago of the Mediterranean Sea, and it is an area that 

collects hundreds of costal fish species, as well as pelagic or migratory ones. It is one of the more important points to 

consider five Mediterranean biodiversity hotspots only in Balearic Islands (Sagarra, 2022). The principal coastal fish 

have the main role of predators (Campbell, s. f.), usually are the last link in the marine food chain and due to its 

uniqueness and abundance have led to many studies, becoming the subject of study in topics such as neuroscience. 

 

The recent tourist practice that has already arrive to the Balearic coasts has change some ecosystems. The main 

objective of our study is to analyse the different littoral fish distribution from key areas from Ibiza and Formentera. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The methodology consists of observing the species of coastal fish that exist in an area. Due the fact that the study 

consists of a wide variety of species, data collection has been carried out using the presence-absence technique.  

Previously were selected a group of the 40 fish species more frequent that we can found on the Balearic littoral, as well 

as 13 known zones all around Ibiza and Formentera islands. Each area presents characteristics to consider, such as if 

they are near a port or the hotel coast, or if it is an aera with little humanization and this will help us to understand better 

the situation and what is happening there. As from the environments, we find in almost each of the aeras coastal rocks 

and beaches, shallow seabeds and Posidonia meadows. 

 

Statistical tests are performed with excel and with PAST and it should be noted that at the end of the study, 30/40 

species were found in total (Tab. 1). 
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Muraena helena Mullus surmuletus Diplodus puntazo Coris julis 

Epinephelus 

marginatus 

Scorpaena porcus Mullus barbatus Diplodus sargus Thalassoma pavo Epinephelus costae 

Apogon imberbis Chelon labrosus Diplodus vulgaris Symphodus tinca Trachinotus ovatus 

Chromis chromis Mugil cephalus 

Lithognathus 

mormyrus Symphodus roissali Pagrus pagrus 

Serranus cabrilla Sparus aurata Sarpa salpa Labrus viridis Sciaena umbra 

Serranus scriba Diplodus anularis Oblada melanura Bothus podas 

Tripterygion 

melanurum 
 

TABLE 1. Table with all the names of coastal fish found and with which the statistical analysis has been carried out. 
 

RESULTS 

 

The diversity of species is calculated with Shannon test, showing that is higher in the areas of S’Argamassa (3.521), 

Caló des Mort (3.418) and Es Caló de Sant Agustí (3.418). A strange phenomenon occurs here because the 

S’Argamassa area belongs to a hotel coast zone, where at first you do not imagine these results. On the other hand, we 

can see how S’Estany des Peix is the area with less diversity (Tab. 2). This is because it corresponds to a closed bay 

with a very narrow opening to the sea. 

 
TABLE 2. Representing table of the number species in each area. 

 

Regarding the appearance of the species, we can see that Diplodus vulgaris, Diplodus annularis (Fig. 1) and Sarpa 

salpa (Fig. 1) appear in all locations (Tab. 3). Also, we can notice that genus Diplodus has a considerably high 

appearance. Moreover, Mugil cephalus, Labrus viridis, Epinephelus costae, Pagrus pagrus and Sciaena umbra have 

only been seen in 1 of the 13 localities (Tab. 3). It is emphasized that these results were expected because they are less 

frequent species (Sagarra, 2022) than for example the genus Serranus. 

 
TABLE 3. Representative table with total fish observations in all de areas. 
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FIGURE 1. Image on the left corresponds to Diplodus annularis and the right one corresponds to Sarpa salpa. 
 

CONCLUSION 
 

Afterwards carrying out the study, it is observed that, regrading the observations of coastal fish, they are 

observed in the same areas in an equal manner. About the diversity of species, we can observe that it is also constant. A 

more exhaustive study is necessary to find out if the diversity changes in other areas, as well as to see what happens in 

prominent areas such as S’Argamassa and S’Estany des Peix. 
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 Primeres dades de líquens epifil·les a Mallorca 
 

First records of epiphyllous lichens in Majorca 

 
Lluís A. FIOL 

 

Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears. lluis.fiol@uib.cat 

 

Resum: Donam a conèixer a dues localitats de Mallorca, un petit grup de líquens foliícoles (Hyperphyscia adglutinata, 

Lecanora chlarotera, Physcia adscendens, Physcia sp. i Xanthoria parietina) que, si bé no són exclusius d’aquest 

substrat, ens indiquen l’interès que  pot tenir continuar la recerca. 

Paraules clau: Líquens epifil·les, Mallorca. 

 

Abstract: We introduce a small group  of foliaceous lichens (Hyperphyscia adglutinata, Lecanora chlarotera, Physcia 

adsendens, Physcia sp. and Xanthoria parietina) in two localities in Majorca, which, even if they are not exclusive to 

this substrate, they show us the interest they can have to carry on with the research. 

Key words: Epiphyllous lichens, Majorca. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

    Conèixer diversos treballs sobre líquens foliícoles (Gómez-Bolea i Hladun, 1982; Llop i Gómez-Bolea, 2006; 2009; 

Puntillo et al., 2000; Sérusiaux, 1977; 1989) ens animà a considerar les fulles com a suport per aquests organismes, 

substrat que fins ara no l’hi havíem prestat atenció. Descomptant el procés de colonització dels cladodis verds de la 

figuera de moro (Opuntia maxima) (Fiol, 1991). 

    Si bé, fins ara, hi ha catalogades més de 800 espècies de líquens foliícoles en el món (Lucking i Cáceres, 2002), la 

majoria s’han localitzat als tròpics humits, on es donen unes condicions, sobre tot, de temperatura i humitat atmosfèrica 

(Llop i Gómez-Bolea 2006) que propicien la colonització de la superfície foliar. A mesura que s’incrementa la latitud, 

és més difícil trobar llocs amb unes condicions ambientals favorables, que possibilitin el fet esmentat. Sovint aquestes 

zones  fora dels tròpics es consideren una relíquia de temps terciaris més humits (Sérusiaux, 1989). 

 

LOCALITATS I FORÒFITS MOSTREJATS 

 

    Campus de la UIB: La recerca va començar observant les  fulles d’arbusts i arbres del campus, inclouen el jardí de 

Son Lladó,  i voltants. Foròfits mostrejats: Buxus sempervirens, Ceratonia siliqua, Cupressus sempervirens, C. 

sempervirens var. horitzontalis, C. arizonica, Hedera helix, Olea europaea, Pittosporum tobira, Platycladus orientalis, 

Rhamnus alaternus, Rosa canina, Ruscus hypoglossum, Smilax aspera i Viburnum cf. odoratissimum. 

    Comuna de Biniamar (terme municipal de Selva): L’alzinar es localitza al sector septentrional de la comuna, al 

voltant del torrent de Massanella i amb un estat de conservació acceptable, com indica la presència de certs líquens 

epífits (Evernia prunastri, Flavoparmelia caperata i Parmotrema perlatum, entre d’altres). Foròfits mostrejats: Myrtus 

communis, Pistacia lentiscus, Quercus hilex i Ruscus aculeatus. 

 

RESULTATS 

 

    La presència de fongs no liquenificats, paràsits de les fulles d’arbusts i arbres del campus de la UIB és casi bé 

generalitzada. Però les condicions ambientals d’aquest indret, fan difícil la presència de líquens foliícoles. L’excepció 

és la zona més arrecerada del jardí de Son Lladó a on, fins ara, s’han catalogat 4 espècies, totes elles pseudofoliícoles 

accidentals (Gómez-Bolea i Hladun 1982): Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt, Lecanora 

chlarotera ssp. meridionalis Nyl. (H. Magn.) Clauzade et Cl. Roux, Physcia adscendens H. Olivier i Xanthoria 

parietina (L.) Th. Fr. 

    En el cas de l’alzinar de la Comuna de Biniamar, les condicions ambientals són més favorables, però fins ara els 

resultats són escassos. S’han trobat petits tal·lus de Physcia sp. sobre nombroses fulles d’alzina i un petit tal·lus que 

sembla de Hyperphyscia sp., sobre un cladodi de cirerer de Betlem. 

 

CONCLUSIONS 

 

    Els resultats són encara massa parcials per treure conclusions. 

    Les condicions ambientals de les nostres contrades, no afavoreixen la colonització de les fulles per part dels líquens, 

però els resultats obtinguts fins ara, ens animen a localitzar indrets més propicis per poder incrementar el catàleg 

d’aquests tipus de fongs liquenificats.  

mailto:lluis.fiol@uib.cat
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Fig.1. Caloplaca chlarotera ssp. meridionalis damunt fulles de Cupressus sempervirens var. horitzontalis. 
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https://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guides-pdfs/130_Foliicolous_Lichens_1.pdf


VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)       443 

 

 

 
 

 

 

 
Fig.2. Physcia sp. sobre una fulla de Quercus ilex. 
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Introducció de plantes vasculars al·lòctones a les Illes Balears. Síntesi dels 
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Resum: La introducció d’espècies de plantes és un problema ambiental que afecta al Mediterrani i els seus diferents 

sistemes insulars. A mesura que noves espècies exòtiques es van introduint, l'actualització de llistats és necessària per 

assolir una bona comprensió i valoració d'aquest problema. Aquest estudi recopila totes les espècies de plantes 

al·lòctones enregistrades entre 2005-2022, incloent dades no publicades. Per a cada espècie es recopilaren el seus trets 

generals, via d’entrada, i capacitat invasora utilitzant el sistema de Blackburn. Els resultats mostren que en els darrers 

18 anys s’ha produït un increment sostingut de registre de cites d’espècies introduïdes, enregistrant-se 105 espècies. 

L’enregistrament de dades en les darreres dècades s’ha vist influenciat per la complexitat taxonòmica, limitacions de 

mostreig, dades esbiaixades i informació dispersa. L’origen ornamental es manté com la principal via de entrada, però 

l’increment d’espècies introduïdes accidentalment suggereix la seva possible infraestimació. La major presència 

d’espècies a hàbitats humanitzats pot relacionar-se amb el sobremostreig d’aquests hàbitats. Les formes vitals mostren 

un increment de faneròfits i reducció de teròfits, relacionat amb l’origen ornamental. L’origen biogeogràfic roman 

similar als patrons prèviament descrits. La valoració i maneig de la flora al·lòctona requerirà de millores en esforç de 

mostreig i protocols més estandarditzats.       

Paraules clau: invasivitat, flora, al·lòctona, Balears, Mediterrània  

 

Abstract: Plant species introductions are an ongoing environmental problem known to affect the Mediterranean basin 

and its different island systems. As species arrive through different sources, proper understanding and assessment of 

this issue requires updated checklists. This study gathered and synthesised all allochthonous plant species recorded 

between 2005-2022, including unpublished records. General traits, main paths and invasiveness using Blackburn 

system was assessed for each of this species. Main results show that 105 new taxa have been recorded in the last 18 

years, displaying a steady increase of plant introductions. Identification complexity, sampling limitations, biased data 

and disperse information have influenced data recorded in the last decades. Ornamental origin remains as the main 

pathway, while unintentional introductions have gained some attention showing its probable underestimation. 

Oversampling can be pointed out as a possible cause of increased introduction in humanized habitats. Vital forms show 

increase of phanerophytes and decrease for therophytes which can be linked to increasing records of ornamental 

species. Biogeographical origin and invasiveness general trends agree with previously described patterns. Better 

surveillance efforts and standard recording protocols seem to be required for future alien flora assessment, and 

management. 

Key words: invasiveness, flora, allochthonous, Balearic, Mediterranean 

 

 

INTRODUCCIÓ  

 

La introducció d’espècies al·lòctones es un fenomen degut a l'augment en la connectivitat entre diferents territoris 

per l'activitat humana (transport de mercancies, cultiu, etc.). A territoris llargament colonitzats per l'home, la 

introducció d'espècies al·lòctones és un dels principals factors que n'han moletejat la vegetació i es considera una de les 

principals causes de pèrdua de diversitat (Hulme, 2008, Blackburn et al., 2011). A la conca del Mediterrani aquest 

problema ha ocorregut durant mil·lennis, suposant una alteració de la vegetació original (Moragues i Rita, 2005, Hulme 

et al., 2008, Meddour et al., 2020). Amb l’increment de la globalització aquesta problemàtica s’ha agreujat tant per 

l’increment de tràfic com per el canvi en els models econòmics. L'impacte de les espècies al·lòctones fa necessari 

actualitzar i caracteritzar aquestes noves introduccions. Aquests treballs de recopilació i la seva validesa en temps 

recents, són fonamentals per entendre els patrons d’introducció d’espècies i així millorar mesures de control i 

prevenció. 

En el cas de les Illes Balears, tot i ser un clar exemple d’arxipèlag influenciat per l’activitat humana, bona part dels 

ambients litorals, i de muntanya han mantingut una certa estabilitat i vegetació lliure d’elements exòtics abans del 

turisme. Així mateix, les pràctiques agrícoles i ramaderes juntament amb una menor freqüentació ha permès que els 

habitats alterats mantinguessin una certa estabilitat. Però el canvi socioeconòmic ocorregut a les illes durant la dècada 

del 50 va suposar un increment del tràfic humà, canvis en el usos del sòl i un increment de l’activitat comercial. La 
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conseqüència directa es tradueix en un increment notable en la introducció de noves espècies. Encara que la presència 

d’elements exòtics s’ha indicat en flores i altres treballs des del segle XIX, el primer llistat i anàlisi formal de flora 

al·lòctona es va dur a terme a principis del segle XXI (Moragues i Rita, 2005). D’ençà, un segon treball per Podda et al. 

(2010) va aportar una segona anàlisi de la flora al·lòctona. Diversos treballs al llarg de les darreres dècades han aportat 

abundant informació de noves cites, deixant de rellevància el caràcter continu d’aquest fenomen. En aquest mateix 

sentit la consolidació i l’increment de l’activitat turística han suposat un increment notable de nous registres. 

Considerant l’elevat nombre de publicacions, aquest treball planteja com a objectiu contribuir en l’actualització de la 

flora al·lòctona de les Illes Balears oferint una síntesi i anàlisi de les espècies introduïes aquestes darreres dues dècades. 

  

METODOLOGIA  

 

El present treball recopila els registres d’espècies de plantes vasculars al·lòctones entre els anys 2005 i 2022 a les 

Illes Balears. Les dades florístiques s’han recopilat d’articles i altres document tècnics d’institucions i fonts públiques o 

de reconeixement científic. La data de registre s’ha obtingut dels registres de plecs d’herbari, i en el seu defecte de la 

data de publicació. S’han exclòs les espècies al·lòctones amb data de plec d’herbari prèvia a 2005, així com les espècies 

dubtoses, cultivades o de les quals mancava informació de registre (localitat, etc..). També s'han consultat les bases de 

dades del BIOATLES i GBIF per confirmar que no hi hagués registres previs al 2005, i s’han inclòs més espècies 

seguint els mateixos criteris. A aquestes dades s’han sumat dades inèdites de 9 espècies noves registrades en treballs de 

camp durant 2021 i 2022. Per a cada espècie, s’han recopilat una sèrie de dades per analitzar els patrons generals de la 

flora al·lòctona més recent. L’origen biogeogràfic i la forma vital s’han assignat utilitzant els sistema de categories 

indicat a Sans-Elorza et al. (2004) i Podda et al. (2010). L’hàbitat on s’ha trobat cada espècie i via de entrada s’han 

inferit dels mateixos registres. L’estatus de naturalització s’assignà utilitzant el sistema de categories de Kornas (Sans-

Elorza et al., 2004) i el de Blackburn (Blackburn et al., 2011) en base a les descripcions indicades per a cada espècie. 

 

RESULTATS  

 

S’han registrat un total de 105 tàxons al·lòctons nous a les Illes Balears en el darrers 18 anys. Taxonòmicament 

existeix una elevada diversitat d’espècies que comprenen un nombre elevat de famílies, essent la majoria representats 

per un sol taxó (26) o dos (8 famílies). Més de la meitat d’espècies (58.88%) es troba entre les 13 famílies més 

freqüents (Fig. 1A) essent les millor representades Crassulaceae, Cactaceae, Poaceae i Asteraceae. L’increment de 

registres al llarg dels darrers 2018 anys ha seguit un patró linear amb un increment mitjà de 5.83 (±0.65) introduccions 

per anys (Fig. 1B). La majoria d’espècies s’han registrat a Mallorca i Menorca essent el nombre d’espècies registrades 

semblant en ambdues illes, mentre que a les Pitiüses el nombre d’espècies registrades és considerablement menor 

(Taula I).  

 

Illa Primers registres 

(2005-2022) 

Nº 

registres 

 

Espècie/Registre Espècie/Registre Espècie/Àrea 

Mallorca 55 19 2.9 67 0.018 

Menorca 42 7 6 48 0.069 

Eivissa 7 2 3.5 14 0.024 

Formentera 1 1 1 2 0.024 
      TAULA I. Nombre de espècies al·lòctones enregistrades en el període de 2005-2022.  

 

La caracterització general es troba a la Fig. 2. L’origen ornamental i no intencionat o accidental són les vies 

principals d’entrada, mentre que els usos agraris suposen una menor proporció (6.67%). Els ambients sinantròpics 

contenen més de la meitat dels registres (59.05%), seguits pels agraris (23.81%) i essent els hàbitats naturals els 

ambients amb menys espècies citades (17.14%). L’origen biogeogràfic principal és americà (38.09%), seguit per 

l’origen africà (38.09%) i mediterrani i asiàtic (11-14%); el menys representat és l’europeu i l’origen artificial o híbrid 

(~5%). Les formes vitals predominants corresponen als faneròfits (47.71% dels quals un 17.93% són lianes) i teròfits 

(18.09%). Hemicriptòfits, geòfits i camèfits representen un 10% cada un, i els hidròfits representen una minoria (~2%). 

La capacitat invasora de les espècies registrades seguint el sistema de Kornas indica que la meitat de les espècies no es 

troben establertes de forma permanent (diàfits, 48.75%) essent la majoria fuites de cultiu (ergasiofigòfits). L’altra meitat 

són espècies naturalitzades en ambients humanitzats (epecòits) i naturals o seminaturals (~25% cada un). Utilitzant el 

sistema de Blackburn, la meitat es defineixen com casuals i l’altra meitat com naturalitzats. Dels casuals, només una 

minoria poden considerar-se introduïdes (Bi i B2) i  un nombre rellevant presenten aptituds per sobreviure fora de cultiu 

(C1 i C2, 48.57%). La majoria d’espècies naturalitzades habiten ambients humanitzats o semnianturals (C3, 32.38%) i 

una minoria tenen plena capacitat de naturalització en ambients naturals i capacitat de dispersió activa (D1, D2 i E; 

17.14%).    
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FIGURA 1. Esquerra, famílies més representades de la flora al·lòctona Balear entre 2005-2022; dreta, nombre d’espècies acumulades per any.  

 

 

 
FIGURA 2. Caracterització de la flora al·lòctona Balears entre 2005-2022. Percentatge de espècies per a cada categoria.  

 

DISCUSSIÓ  

 

S’han registrat 105 tàxons nous des del primer llistat de flora al·lòctona balear (Moragues i Rita, 2005), i 70 nous 

des de la darrera anàlisi (Podda et al., 2010). Aquest considerable increment d’espècies pot relacionar-se amb un 

increment de la influència humana, principalment en forma d’elevada pressió turística (Podda et al., 2010) que resulta 

en la urbanització d’hàbitats naturals i semi-naturals (Hulme et al., 2008). Altres regions del Mediterrani com el Nord 

d’Àfrica, on aquesta activitat econòmica es troba menys desenvolupada, mostren un menor nombre d’espècies 

al·lòctones (Meddour et al., 2020). D’altra banda, l’increment sostingut i elevat d’espècies noves en els darrers anys 

també pot ser explicada per qüestions metodològiques. Un major esforç de mostreig (treballs específics de flora 

al·lòctona), millors eines d’identificació, i canvis en els criteris de registres són alguns d’ells. Això es reflecteix en la  

identitat taxonòmica de la flora al·lòctona, que tot i la concordança amb treballs previs (Moragues i Rita, 2005, Podda et 

al., 2010) mostra algunes diferències substancials com l’increment de famílies rares com  Vitaceae, Bignoniaceae o 

Polygonacae, i l’increment de famílies conegudes com Crassulaceae i Cactaceae. Tot i això, encara podem observar 

certes limitacions envers a la disposició d’informació per a identificació i major capacitat de registre. La manca 
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d’unificació de la informació registrada és un dèficit rellevant, amb informació dispersa a diverses bases de dades sense 

comunicació entre elles. Sobre la capacitat de registre, existeixen evidents diferències de mostreig entre illes, que poden 

ser degudes a qüestions socials i institucionals. El cas de Menorca, Reserva de la Biosfera, és un exemple de petita àrea 

associada a treballs extensius de mostreig i elevada inversió respecte a problemes ambientals. Això contrasta amb les 

Pitiüses, on la petita àrea i l’elevada pressió turística no es tradueixen ni en un increment notable de nous registres ni de  

publicacions associades.    
Les vies d’entrada predominants són la jardineria i la introducció accidental d’espècies. Tot i estar d’acord amb 

altres territoris de la Mediterrània, especialment sistemes insulars (Hulme et al., 2008), la proporció d’espècies 

ornamentals introduïdes s’ha incrementat (Moragues i Rita, 2005, Podda et al., 2010), probablement degut a l’increment 

de la jardineria i la mala gestió de les restes de poda (Cubino et al., 2012). En el cas dels hàbitats, el patrons generals 

s’ajusten als descrits en Podda et al. (2010), amb un increment d’espècies a ambients sinantròpics respecte als naturals. 

Els ambients humanitzats són propensos a rebre un major nombre d’espècies degut a la major accessibilitat a nutrients i 

aigua, poca competència, i elevada pressió de propàguls (Hulme et al., 2008, Cubino et al., 2015). Tot i això, un major 

esforç de mostreig a ambients humanitzats respecte a naturals també pot ser un factor a tenir en compte (Aikio et al., 

2012) i que a les Balears en part podria explicar la major representació d’espècies al·lòctones en aquests hàbitats. Les 

proporcions de formes vitals es mantenen similars, essent destacable un descens de teròfits i un increment de faneròfits, 

probablement associat a l’increment d’espècies ornamentals a les Balears (Lloret et al., 2004). En general es considera 

que a la Mediterrània les formes vitals dominants són faneròfits, lligats a activitats humanes com la jardineria i la 

silvicultura (Podda et al., 2010), o teròfits, associats a introduccions accidentals (Meddour et al., 2020). L’origen 

biogeogràfic també es manté semblant a treballs previs. Aquesta constància probablement es deu a que la major 

introducció d’espècies s’associa principalment a relacions comercials específiques condicionades pel context 

socioeconòmic (Brunel et al., 2010), i que aquest s’ha mantingut semblant en les darreres dècades.  

Finalment el caràcter invasiu de la flora registrada en les darreres dues dècades mostra per a ambdós sistemes 

(Kornas i Blackburn) conclusions semblants. La meitat se poden considerar casuals amb risc baix i l’altra meitat 

naturalitzades amb diferent nivell de perillositat però amb pocs casos d’espècies plenament invasores. Tot i això, la 

capacitat invasora és un concepte dinàmic difícil de definir i que depèn principalment del temps de introducció i 

l’hàbitat afectat (Hulme et al., 2008). En aquest sentit és probable que per algunes espècies la assignació donada podria 

canviar amb el temps, una vegada s’ha produït una resposta ecològica tant de l’espècie com l’habitat afectat. 

L'increment constant de registres d'espècies de plantes al·lòctones a les Illes Balears fa patent o bé que cada vegada 

entren més espècies noves, o bé que la capacitat de detecció i identificació va en augment, o bé una combinació 

d’ambdues. Tot i que la present revisió demostra que la variació respecte a catalogacions anteriors és relativament 

petita, aquests petits canvis són prou rellevants i destacables. Amb aquest treball, per tant, es remarca la necessitat 

d'actualitzar constantment els catàlegs de flora al·lòctona a les Illes Balears, per tenir una millor imatge de la situació a 

cada moment i poder planificar i dur a terme plans de gestió adients. 
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Resumen: La polinización por engaño en orquídeas ha sido ampliamente estudiada para desentrañar cómo han 

evolucionado estos mecanismos. Evaluamos cómo el engaño influye en el éxito reproductivo utilizando dos especies de 

Serapias que coexisten con diferentes rasgos fenotípicos: Serapias lingua y S. parviflora. Tomamos muestras de 15 

poblaciones (5 en las que coexistían y 10 solas), 30 individuos por población y especie; y medimos los rasgos 

fenotípicos y reproductivos. Realizamos polinizaciones manuales e hibridaciones forzadas. Nuestros resultados indican 

que S. lingua tiene una polinización extremadamente baja (Fructificación: 0,77 %; Remoción de polinios: 5,70 %) a 

diferencia de S. parviflora (F: 83,16 %; R.d.P.: 12,30 %), debido en parte a la autopolinización espontánea en esta 

última especie. Además, la depresión endogámica fue elevada en S. lingua (δc = 0.69) mientras que S. parviflora no 

mostró (δc = 0.01). La competencia interespecífica muestra que la remoción de polinios en S. parviflora aumentó 

cuando S. lingua estaba presente (15,99% vs. 5,61%), mientras que S. lingua no se vio afectada. Descubrimos que la 

hibridación es más probable cuando S. lingua actúa como donante de polen. Entonces, la presencia de polinizadores 

efectivos en la comunidad es esencial para garantizar el éxito reproductivo de S. lingua y la variabilidad genética de la 

población de ambas especies. 

Palabras clave: Perdida de polinizadores, Híbridos, Autogamia, Engaño por refugio, Engaño sexual. 

 

Abstract: Pollination by deceptive orchids has been widely studied to disentangle how these pollination mechanisms 

evolved. We evaluate how deception influences fitness using two coexisting Serapias species with different phenotypic 

traits: S. lingua and S. parviflora. We sampled 15 populations (5 where they coexisted and 10 alone). We sampled 30 

individuals per population and measured phenotypic and reproductive traits. We performed hand-pollination 

experiments and forced hybridization events. Our results indicate that S. lingua is suffering from an extreme pollination 

deficit (female fitness: 0.77 %; male fitness: 5.70 %) while S. parviflora does not (female fitness: 83.16%; male 

fitness: 12.30%) partially due to spontaneous selfing. Furthermore, inbreeding depression was high in S. lingua 

(δc = 0.69) while S. parviflora did not exhibit inbreeding depression (δc = 0.01). Interspecific competition shows that 

pollen exportation in S. parviflora increased when S. lingua was present (15.99% vs. 5.61%), while S. lingua was not 

affected. We also found that hybridization was more likely to occur when S. lingua acted as the pollen donor. Then, the 

presence of effective pollinators in the community is essential to guarantee the reproductive success of S. lingua and the 

genetic variability of the population of both species.  

Keywords: Pollinator loss, Hybrids, Autogamy, Shelter deception, Sexual deception. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La polinización por engaño en orquídeas ha sido ampliamente estudiada para desentrañar cómo evolucionaron estos 

mecanismos de polinización (Jersáková et al., 2006). Esencialmente, las especies con polinización por engaño 

pretenden beneficiarse del servicio de polinización sin ofrecer ninguna recompensa a sus polinizadores, estrategia que 

supone un ahorro energético para las plantas y una mayor tasa de polinización cruzada a pesar de tener una menor tasa 

de visitas (Jersáková et al., 2006). Las especies del género Serapias presentan una estrategia de engaño por imitación de 

refugio. Los sépalos, los pétalos y la parte basal del labelo (constituido por un epiquilo y un hipoquilo) constituyen un 

tubo (o cavidad) donde los polinizadores intentan refugiarse en condiciones adversas o durante la noche (Neiland y 

Wilcock 1995). Los polinizadores potenciales son principalmente abejas solitarias de los géneros Eucera, Andrena, 

Osmia y Ceratina (Pellegrino et al., 2012). Actualmente algunos autores indican que S. lingua utiliza el engaño sexual 

(simular ser hembras de la especie del polinizador) como método de engaño (Vereecken et al. 2010). En este escenario 

de baja tasa de visitas, el fenotipo juega un papel determinante en la visibilidad de los potenciales polinizadores, por lo 

que su variación afecta directamente al éxito reproductivo. Esta frágil dependencia de los polinizadores y su influencia 
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por la estrategia de engaño y los rasgos florales es aún más crucial cuando muchas especies comparten polinizadores y 

se hibridan, como es el caso de muchas orquídeas (Capó et al., 2021). 

 

Nuestro estudio analiza los sistemas de polinización de Serapias lingua y S. parviflora y cómo los rasgos 

fenotípicos y su coexistencia afectan al éxito masculino y femenino. Dado que ya se conoce un híbrido entre S. lingua y 

S. parviflora, descrito como Serapias × todaroi también hemos analizado cómo se forma este híbrido. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se seleccionaron 15 poblaciones de Serapias lingua L. y Serapias parviflora Parl. (Orchidaceae) en la isla de 

Mallorca (Islas Baleares, España). Separamos las poblaciones en 3 grupos: 5 poblaciones en las que coexistían las dos 

especies y 10 poblaciones (5 cada una) en las que sólo estaba presente una especie.  

 

Realizamos experimentos de biología reproductiva para las dos especies (S. lingua 2021, S. parviflora 2022), en un 

total de 30 individuos por tratamiento para evaluar la apomixis (producción de semillas sin fecundación de gámetas), 

autopolinización espontánea e inducida, y polinización cruzada; así como 30 individuos de polinización natural (= 

control), siguiendo el método descrito en Borràs y Cursach (2021). También realizamos la hibridación manual entre las 

dos especies, polinizando de manera manual 30 flores de cada especie con polen procedente de la otra (como se realizó 

en Capó et al. 2021).  

 

De 30 individuos de cada población y especie (ambas especies estudiadas el 2021) obtuvimos medidas biométricas 

de altura, número de flores, longitud y anchura del epiquilo, y diámetro y profundidad de la cavidad. También 

calculamos el cuajado de fruto y la remoción de polinios de un mínimo de 30 individuos por población y especie. De 

todos los frutos recuperados calculamos la viabilidad de las semillas por el conteo del número de semillas que 

presentaban embrión bien formado de una alícuota de 1000 semillas (como se realizó en Borràs y Cursach 2021; Capó 

et al. 2021). Los índices de depresión endogámica se calcularon con las ecuaciones de Charlesworth y Charlesworth 

(1987), y la limitación de polen según Larson y Barrett (2000).   

 

RESULTADOS 

 

Los experimentos de polinizaciones manuales muestran que S. lingua necesita la acción de un polinizador para 

reproducirse. Mientras tanto, S. parviflora es capaz autopolinizarse sin la ayuda de un polinizador, pero requiere de la 

llegada de polen para fructificar (Figura 1). El éxito reproductivo de S. lingua en condiciones naturales fue 

extremadamente bajo en todas las poblaciones, mientras que la remoción de polinios de S. parviflora aumentó 

significativamente cuando S. lingua estaba presente. Sin embargo, la viabilidad de las semillas fue la misma para S. 

parviflora, mientras que para S. lingua la pequeña cantidad de frutos impidió evaluarlo correctamente (Figura 2). 

 

La llegada de polen produjo cuajado de fruto en la misma medida cuando S. lingua actuaba como donante de polen, 

respecto a S. parviflora (SL: 88,50% ± 6.39 vs. SP: 65,40% ± 6.39; p = 0.0542). Se produjo mayor cantidad de semillas 

cuando S. lingua actua como donante de polen y S. parviflora como donante de óvulos (34,73% ± 6.39; p < 0.0001). 

Sin embargo, el polen de S. parviflora es capaz de producir semillas híbridas en pequeñas proporciones (4,62% ± 6.39;). 

  

Como se muestra en la Tabla I, S. parviflora tiene flores más pequeñas (longitud y anchura de epiquilo, y, 

profundidad y diámetro de la cavidad: p < 0.0001) y plantas más bajas (p = 0.0013) que S. lingua. Sin embargo, ambas 

especies tienen un mayor tamaño cuando coexisten (longitud del epiquilo: p = 0.0001; profundidad de la cavidad: p = 

0.001; altura de la planta: p = 0.0373), así como mayor número de flores (p < 0.0001). Por lo contrario, el diámetro de 

la cavidad es menor en S. parviflora cuando S. lingua estaba presente (p = 0.0077). Finalmente, S. lingua presenta 

depresión por endogamia y limitación de polen, mientras que S. parviflora presenta valores muy bajos tanto de 

depresión por endogámica como de limitación de polen, provocados por la capacidad de autopolinizarse sin la 

necesidad de un polinizador. 

 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio, encontramos que la hibridación puede ocurrir en ambas direcciones, pero sobre todo cuando S. 

lingua actúa como donante de polen. Las especies con polinización por engaño suelen presentar valores bajos de 

cuajado de fruto debido al reducido número de visitas (Borràs y Cursach, 2021; Capó et al., 2021) pero siempre muy 

superiores a los observados en S. lingua en este estudio. Por lo tanto, la reproducción sexual de esta especie podría estar 

comprometida por la falta de polinizadores en el conjunto de las poblaciones estudiadas. Por el contrario, S. parviflora 

muestra niveles sorprendentemente altos de cuajado de frutos, que no están acoplados a los resultados encontrados en la 

tasa de remoción de polinios. Este desacoplamiento podría indicar que la producción de frutos se debe en gran medida a 
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la autogamia espontánea, como ya habían reportado otros autores (Bellusci et al. 2009). De hecho, las especies con 

tamaños florales reducidos están relacionadas con estrategias de polinización que no atraen a los polinizadores (Elle y 

Carney 2003). La coexistencia de ambas especies parece beneficiar a la exportación de polen de S. parviflora, lo que 

significa que S. lingua podría estar actuando como especie imán, aunque los polinizadores atraídos no serían eficientes 

para S. lingua. Actualmente nos encontramos analizando datos sobre las comunidades de polinizadores de estas 

poblaciones para entender mejor las variaciones en el éxito reproductivo. Estos datos previos muestran algo 

preocupante, S. lingua parece haber perdido su principal polinizador, existe una baja exportación de polen producida, 

quizás, por el polinizador de S. parviflora, pero que no llega a traducirse en fructificación. Esto también explicaría la 

presencia de individuos híbridos, ya que el polinizador de S. parviflora, más pequeño, sería poco eficiente al polinizar S. 

lingua, pero podría llevar polen entre las dos especies produciendo híbridos. Los estudios de las comunidades de 

polinizadores son claves para encontrar que está sucediendo con las especies polinizadores de estas Serapias y si sus 

números están menguando de manera notable. 

 

 
 

FIGURA 1. Resultados de los experimentos de polinización manual (apomixis, autopolinización espontánea e inducida, y polinización cruzada) para 
ambas especies. Se muestran los valores de cuajado de fruto y viabilidad de las semillas. La significación estadística se calculó con el post-hoc de 

Tukey. 
 

 
 

FIGURA 2. Gráfico de violines con las diferencias en el éxito reproductivo (cuajado de frutos, remoción de polinios y viabilidad de las semillas) 

entre ambas especies (S. lingua [SL], S. parviflora [SP]) con (coexiste) y sin (asilada) competencia interespecífica. Se muestra la media ± SE junto a 

la distribución de los datos. La significación estadística se calculó con el post-hoc de Tukey. 
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ESPECIES Y COMPETENCIA 

S. lingua 

Aislada 

S. lingua 

Coexiste 

S. parviflora 

Coexiste 

S. parviflora 

Aislada 

Numero de flores 
2.29 ± 0.05  

(1 - 5)  

2.92 ± 0.08  

(1 - 8) 

3.89 ± 0.12  

(2 - 10) 

2.85 ± 0.10  

(1 - 8) 

Altura (cm) 
14.5 ± 0.32 

(4.5 - 32) 

18.2 ± 0.47 

(7.5 - 33) 

17.1 ± 0.42  

(7 - 35) 

14.9 ± 0.45 

(6.5 - 32) 

Diametro de la cavidad (mm) 
4.71 ± 0.07 

(2.5 - 12) 

4.73 ± 0.08  

(2 - 9.1) 

2.83 ± 0.04 

(1.5 - 4) 

3.26 ± 0.05 

(1.8 - 6) 

Profundidad de la cavidad (mm) 
11.5 ± 0.11 

(6.1 - 15.5) 

12.3 ± 0.13  

(9 - 17) 

8.69 ± 0.11  

(5 - 15) 

6.9 ± 0.11 

(2.5 - 11) 

Longitud epiquilo (mm) 
12.1 ± 0.16 

(4.5 - 20) 

14.2 ± 0.22 

(8.3 - 21.5) 

8.27 ± 0.13  

(5 - 14) 

6.71 ± 0.12 

(2.4 - 10.5) 

Anchura epiquilo (mm) 
6.38 ± 0.1 

(2.7 - 9.3) 

6.69 ± 0.12 

(3.1 - 13) 

3.56 ± 0.09  

(2 - 14.8) 

3.14 ± 0.06 

(1.6 - 5.5) 

Depresión 

endogámica 

(δ) 

Cuajado del fruto 0.6276 -0.0168 

Viabilidad de las semillas 0.1600 0.0290 

Acumulado 0.6872 0.0126 

Limitación de polen 0.8292 0.0083 

 
TAULA I. Datos biométricos de las dos especies con (coexiste) y sin (asilada) competencia interespecífica. Se muestran las medias ± SE (mín - máx). 
Los índices de depresión endogámica se calcularon con las ecuaciones de Charlesworth & Charlesworth (1987), y la limitación de polen según la de 

Larson & Barrett (2000). 
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Resum: Euphorbia fontqueriana és una espècie endèmica de Mallorca, que es coneix en una sola localitat. Treballs 

anteriors han generat models de distribució potencial a partir de dades de geolocalització d’elevada precisió (>1600 

punts) i set variables ambientals a una resolució de 2 × 2 metres. En aquest treball, s’han prospectat els 50 punts amb 

major probabilitat d’adequació d’hàbitat d’acord amb aquest model generat per tal de validar el model i s’ha analitzat la 

composició mineralògica del sòl en aquests punts mitjançant difracció de raigs-X per avaluar la importància d’aquesta 

variable ambiental en la distribució de l’espècie objecte d’estudi. A les mostres de sediment als punts d’ocurrència d’E. 

fontqueriana predomina una composició dolomítica (>95%), mentre que sols 6 dels 50 punts prospectats tenen valors 

superiors al 90%. A un dels punts prospectats s’ha detectat un grup de 65 peus d’E. fontqueriana, fet que ha permès 

validar el model de distribució potencial. En conclusió, la prospecció en el camp ha permès completar el cens de la 

població de l’espècie amenaçada i la composició mineralògica del sòl és una variable ambiental clau en la distribució 

d’E. fontqueriana. 

Paraules clau: composició mineralògica, models de distribució d’espècies, espècie amenaçada, Euphorbia 

fontqueriana. 

 

Abstract: Euphorbia fontqueriana is an endemic species of Mallorca Island that is known from a single location. 

Previous works have generated potential distribution models from geolocalization data with high accuracy (>1600 

points) and seven environmental variables at 2 × 2 meters resolution. Here, we have assessed the presence of the 

threatened species across the 50 locations with highest probability of habitat suitability to validate the distribution 

model, and we have also analysed the mineralogical composition by X-ray diffraction to assess the role of this variable. 

Dolomite mineralogy predominate in the sediment samples at the occurrence locations of E. fontqueriana (>95%), 

whereas six out of 50 surveyed points showed values higher than 90%. At one of the surveyed locations, we found a 

group of 65 individuals of E. fontqueriana, which validated the species distribution model. All in all, fieldwork surveys 

allowed to complete the census of the threatened species and the soil mineralogical composition is a key variable 

determining the distribution of E. fontqueriana. 

Key words: mineralogical composition, species distribution modelling, threatened species, Euphorbia fontqueriana. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els models de distribució d’espècies són eines molt útils per obtenir mapes d’hàbitat potencial que des dels darrers 

anys s’utilitzen en programes de gestió d’espècies amenaçades, per exemple, per dirigir la prospecció del territori per a 

la localització de noves poblacions (Williams et al., 2009; Fois et al., 2015), per seleccionar zones de recepció en 

accions de translocació (Borthakur et al., 2018; Swart et al., 2018) i per definir els límits d’àrees protegides (Salinas-

Rodríguez et al., 2018). Existeixen diverses tècniques, però Maxent és una de les millors opcions en casos d’espècies de 

distribució restringida (Cursach et al., 2020). Els models es basen en les variables ambientals dels punts d’ocurrència de 

l’espècie i n’estimen la distribució potencial mitjançant la identificació de la distribució que té l'entropia màxima (és a 

dir, és la més propera a la uniformitat geogràfica), de manera que els valors esperats per a les variables predictores 

coincideixin amb les seves mitjanes a les ubicacions d'ocurrència registrades (Phillips i Dudík, 2008; Elith et al., 2011). 

Els models de distribució que es generen, per tant, són models de distribució que indiquen probabilitat d’ocurrència en 

funció de les variables predictores utilitzades per fer el model. 

 

Euphorbia fontqueriana Greuter és una espècie en perill d’extinció (BOIB núm. 131, 26/10/2017) endèmica de 

Mallorca, de la qual es coneix una sola població natural al Coll des Prat del massís de Maçanella, a 900-1200 m 

d’altitud, que consta d’uns 1600 individus (Cursach et al., 2020). El nombre d’individus reproductors pel conjunt de la 
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població és baix: 117 al 2001 (Albert i Iriondo, 2009) i 129 al 2017 (Cursach et al., 2020). Habita pendents secs i 

pedregosos a clarianes de matollar de muntanya (Sáez et al., 2017) i el sòl es caracteritza pel seu caràcter dolomític, 

molt exposat a l’erosió i molt pobre en nutrients (Far, 2019). La població s’ubica en una zona amb certa pertorbació 

antròpica derivada del senderisme i la presència d’herbívors ungulats no natius. Per tal d’expandir l’àrea de distribució 

de l’espècie i millorar-ne l’estat de conservació, l’autoritat ambiental va dur a terme una translocació pilot al 2014 a la 

zona del Puig Major, a pocs quilòmetres de la població natural (Sáez et al., 2017). 

 

A partir del cens exhaustiu i geolocalització d’elevada precisió de tots els individus de la població natural d’E. 

fontqueriana, Cursach et al. (2020) van avaluar els patrons de distribució espacial i van generar un mapa de distribució 

potencial en una regió més àmplia, a la zona del massís del Maçanella i del Puig Major. Aquest model es va basar en 

dades LiDAR (d’altitud, pendent i orientació), índex de connectivitat, índex de vegetació de diferència normalitzada i 

tipus de sòl (leptosol i regosol vs. leptosol lític). En el present estudi, s’avalua la presència de l’espècie a les àrees amb 

major probabilitat d’hàbitat potencial per tal de validar el model predictiu generat per Maxent. A més, s’ha fet una 

anàlisi mineralògica en aquestes àrees per tal d’avaluar la importància d’aquesta variable ambiental en la distribució de 

l’espècie objecte d’estudi. 

 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Selecció de les zones amb major probabilitat d’adequació d’hàbitat 

La selecció de les zones es va fer a partir dels mapes de distribució potencial generats pel model Maxent (Cursach et 

al., 2020). En primer lloc, es va agregar la malla original de 2 × 2 m en una malla de 10 × 10 m, obtenint el valor mitjà; 

en segon lloc, es va realitzar una reclassificació en quintils; posteriorment, es va realitzar la  conversió de la imatge 

ràster a format vectorial polígons; a continuació, es van seleccionar els 50 polígons amb el major valor de probabilitat; 

finalment, es va generar el centroide (x, y) de cada polígon per facilitar les tasques de localització al camp. D’aquests 50 

punts, 49 corresponen a la zona del Maçanella i 1 al Puig Major. 

 

Treball de camp 

A l’octubre de 2019, es van visitar els 50 punts amb major probabilitat d’adequació d’hàbitat. A cada punt, es va 

prospectar la zona per cercar noves localitats d’E. fontqueriana; en cas positiu, es van geolocalitzar cadascun dels 

individus mitjançant un GPS diferencial (Leica RX1200 RTK GPS). A cada zona prospectada, es va recollir una mostra 

de roca i una altra del sòl edàfic (sediment) associat per tal d’obtenir la seva composició mineralògica, així com també a 

10 punts d’ocurrència d’E. fontqueriana i a altres dos corresponents a la població introduïda del Puig Major. 

 

Anàlisi mineralògica de les mostres del sòl 

La composició mineralògica de les mostres, tant de roca com del sòl, es va analitzar mitjançant difracció de raigs-X 

(XRD). Es va utilitzar un difractòmetre Bruker D8-Advance dels Serveis Cientifico-Tècnics de la Universitat de les 

Illes Balears. Les mesures fetes sobre pols de mostra total, prèviament molturada en el cas de les mostres de roca, a un 

voltatge de 40 kV, un corrent de 40 mA i radiació CuKα, obtenint-se la difracció entre els 3 i els 35 2. Un cop fetes 

les difraccions es va realitzar la determinació mineralògica mitjançant el software DIFRRAC.SUITE.EVA ver. 4.1 i es 

van obtenir les dades semi-quantitatives de composició basat en la integració de les àrees dels pics principals. 

 

 

RESULTATS 

 

Les mostres de roca analitzades corresponen a calcàries i dolomies juràssiques i els materials recollits al sòl 

corresponen en línies generals a llims arenosos fins. Els minerals presents a les roques estan formats majoritàriament 

per dolomita [CaMg (CO3)2], calcita [CaCO3] i calcita magnesiana [CaCO3 amb 4-19 mol. % de MgCO3], amb un 

percentatge ínfim d’impureses que correspon bàsicament a quars (SiO2) (Taula I). A les mostres de roca als punts 

d’ocurrència d’E. fontqueriana, predominen la dolomita (a 8 de les 10 mostres la dolomita representa >70%) i el 

percentatge d’impureses (quars) no supera però mai l’1% en la totalitat de la mostra. Els sediments dels sòl presenten 

una composició similar a les roques; als punts d’ocurrència d’E. fontqueriana predomina la composició dolomítica amb 

percentatges >95% en tots els casos (Taula I). L’únic tret diferencial és que en el cas de les mostres de sediment que 

conforma el sòl edàfic s’ha trobat un percentatge més elevat d’altres components com ara el quars, que pot arribar quasi 

al 4% en alguna mostra, i un grups de minerals no presents a les roques com són els feldspats. Per altra banda, les dues 

mostres corresponents als punts de plantació al Puig Major presenten una composició mineralògica similar, tant a la 

mostra de roca com a la de sediment edàfic. 

Quant a la composició mineralògica de les 50 mostres recollides en els punts d’elevada adequació d’hàbitat d’acord 

amb el model general per Maxent per Cursach et al. (2020), 10 mostres tenen percentatges de dolomita >70% i 6 tenen 

percentatges de dolomita >90% a les mostres de roca i sòl, respectivament. 



 454        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

 

TAULA I. Composició mineralògica (en %) de la roca i del sediment associat a 10 punts d’ocurrència d’Euphorbia fontqueriana a la població natural 

de Maçanella (Maç) i a dos punts corresponents a la població introduïda del Puig Major (PM). 
 

 

 

 
FIGURA 1. Mapa dels punts de mostreig en funció del percentatge de dolomita de la mostra de roca a la zona del Maçanella. En groc, punts de 
mostreig corresponents als punts amb major probabilitat d’adequació d’hàbitat; en verd, punts de mostreig corresponents a punts d’ocurrència 

d’Euphorbia fontqueriana. S’indica amb una creu, el punt prospectat on es va detectar un nou grup d’individus d’E. fontqueriana. 

 

En una de les 50 zones prospectades es va localitzar un grup de 65 individus d’E. fontqueriana, en concret, a la zona 

del Maçanella, a 200 m lineals al sud-oest del nucli principal, a 1.116 m d’altitud (Fig. 1). La composició mineralògica 

  Roca Sediment 

Mostra 
  

Calcita 

 Calcita 

 magnesiana 

  

Dolomita 

  

Quars 

  

Calcita 

  Calcita 

  

magnesiana 

  

Dolomita 
Quars 

 

Argiles 

   

Feldespats 

Maç-1 0,0 1,1 98,8 0,1 0,0 0,7 96,7 2,1 0,0 0,5 

Maç-2 8,9 0,1 91,0 0,0 0,2 0,0 99,5 0,3 0,0 0,0 

Maç-3 11,0 0,0 88,8 0,2 0,0 0,0 96,5 3,5 0,0 0,0 

Maç-4 0,6 0,0 99,4 0,0 0,1 0,0 99,8 0,2 0,0 0,0 

Maç-5 4,2 0,0 95,7 0,1 2,0 0,0 97,7 0,4 0,0 0,0 

Maç-6 57,3 0,0 42,5 0,2 1,3 0,0 98,4 0,3 0,0 0,0 

Maç-7 27,9 0,0 71,4 0,7 3,4 0,0 96,2 0,4 0,0 0,0 

Maç-8 40,6 0,0 59,2 0,2 2,2 0,0 97,3 0,5 0,0 0,0 

Maç-9 0,2 0,0 99,8 0,0 0,1 0,0 96,0 3,9 0,0 0,0 

Maç-10 2,2 0,0 97,8 0,0 3,1 0,0 96,5 0,4 0,0 0,0 

PM-1 25,2 0,0 74,7 0,2 4,3 0,0 94,9 0,9 0,0 0,0 

PM-2 0,5 0,0 99,3 0,2 2,3 0,0 94,8 2,9 0,0 0,0 
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de la roca en aquest indret fou de 99,7% de dolomita i 0,3% de calcita, mentre que a la mostra de sòl associat fou de 

93,1% de dolomita, 5,9% de calcita i un 1% de quars. 

 

 

DISCUSSIÓ 

 

La distribució d’E. fontqueriana està condicionada al caràcter dolomític del substrat (>70% a la mostra de roca i 

>95% a la mostra de sòl associat corresponen a dolomita). Això fa palès la importància d’incloure aquesta variable 

ambiental en els models de distribució d’espècies, tot i que aquesta informació no sempre està disponible a escales 

petites d’estudi. En qualsevol cas, la localització d’un grup d’individus a un dels punts prospectats ha permès validar el 

model de distribució generat per Cursach et al. (2020). No es tracta, emperò, d’una nova població, ja que es troba situat 

a un punt molt proper de la població natural. Així, doncs, aquest treball de camp ha permès completar el cens de la 

població d’E. fontqueriana que, en el moment de l’estudi, es situaria al voltant de 1.700 peus. 

 

La diferència entre la composició de les roques i del sediment associat al sòl, que hauria de correspondre 

principalment al residu procedent de la dissolució de les roques, ens indica una clara procedència al·lòctona de part del 

sediment (quars, argiles, feldespats), probablement corresponent a la pols sahariana (Fiol et al., 2005). 

 

Pel que fa a la zona del Puig Major on s’ha fet la prova pilot d’introducció d’E. fontqueriana, s’ha observat una 

composició mineralògica similar, tant a la mostra de roca com a la de sediment edàfic. A més, el model generat per 

Maxent per Cursach et al. (2020) va mostrar elevats valors de probabilitat d’adequació d’hàbitat. Tot això demostra 

l’adequació d’aquest indret com a àrea receptora d’una nova població, almenys pel que fa a les variables ambientals 

estudiades. Això no obstant, cal continuar el seguiment d’aquesta població per tal de constatar que altres condicionants 

biòtics, com ara els relacionats amb la pol·linització i dispersió, són també òptims en aquest indret. 
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Resum: Pistacia lentiscus és una espècie vegetal molt comuna a les Illes Balears, i a tota la regió mediterrània, de la 

qual n’és coneguda la dispersió dels fruits per part de nombrosos vertebrats frugívors, principalment ocells. Aquest 

treball té per objectiu estudiar l’endozoocòria de P. lentiscus a poblacions de Mallorca mitjançant (i) la identificació 

d’espècies dispersores a través de càmeres de fototrampeig localitzades al seu hàbitat natural, (ii)  l’anàlisi de la 

presència de llavors en la femta d’ocells recollits durant campanyes d’anellament i (iii) la germinació de llavors in vitro 

en pretractament d’escarificació àcida -simulant les condicions del tracte intestinal d’un ocell-, llavors amb remoció 

prèvia de la part carnosa del fruit i de llavors control. Els resultats mostren que les espècies dispersores més freqüents 

de P. lentiscus són els ocells Sylvia atricapilla, Erithacus rubecula i Curruca melanocephala. A més, les llavors no 

varen presentar fotoinhibició i els pretractaments d’escarificació àcida augmentaren significativament el percentatge de 

germinació i la velocitat de germinació (menor t50), independentment del temps d’immersió, respecte de les llavors 

control. Encara que la remoció de la polpa incrementa el percentatge i la velocitat de germinació respecte de les llavors 

en fruits intactes, el pas pel tracte digestiu de l’ocell (simulat amb el pretractament d’escarificació àcida) té un efecte 

sobre la germinació molt major. 

Paraules clau: Pistacia lentiscus, endozoocòria, escarificació àcida, dispersor. 

 

Abstract: Pistacia lentiscus is a very common plant species in the Balearic Islands, and throughout the Mediterranean 

region, whose fruits are known to be dispersed by numerous frugivorous vertebrates, mainly birds. This work aims to 

study the endozoochory of P. lentiscus in Mallorca by (i) the identification of disperser species through photo-trapping 

cameras located in their natural habitat, (ii) the analysis of the presence of seeds in bird faeces collected during ringing 

campaigns and (iii) the germination of seeds in vitro in acid scarification pre-treatment -simulating the conditions of 

the intestinal tract of a bird-, then with previous removal of the fleshy part of the fruit and control seeds. The results 

show that the most frequent disperser species of P. lentiscus were the birds Sylvia atricapilla, Erithacus rubecula and 

Curruca melanocephala. In addition, seeds did not show photoinhibition and acid scarification pre-treatments 

significantly increased germination percentage and germination speed (lower t50), compared to control seeds, at any 

immersion time. Although pulp removal increased germination percentage and germination speed with respect to seeds 

of intact fruits, passage through the digestive tract of the bird (simulated with the acid scarification pre-treatment) had 

a much greater effect on seed germination. 

Key words: Pistacia lentiscus, endozoochory, acid scarification, fruit dispersal. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L’endozoocòria, dispersió de diàspores o propàguls després de la seva ingestió i pas pel sistema digestiu, és un dels 

primers mutualismes documentats entre plantes i animals. Precisament, la dispersió de plantes per vertebrats resulta ser 

uns dels mètodes de dispersió més comuns als boscs i matollars típics mediterranis (Willson et al., 1990). Pistacia 

lentiscus L. (Anacardiaceae) és una de les espècies vegetals arbustives amb dispersió per vertebrats més comunes a la 

zona del Mediterrani (Quezel, 1981).  

 

La dispersió de les llavors és un punt crucial en la regeneració de les espècies vegetals que fa possible la 

mobilització de les llavors cap a llocs on puguin germinar i establir-se. Moltes espècies d'aus s'alimenten d’aquests 

fruits carnosos als matolls i boscos mediterranis (Herrera, 1984). Els frugívors juguen un paper important quant al cicle 

reproductiu de les plantes que els serveixen d'aliment, ja que actuen com a portadors de llavors i en permeten la 

dispersió a llarga distància.  De fet, nombrosos estudis demostren que aquesta interacció pot afavorir el percentatge de 

germinació (Spence et al., 1971) o la velocitat de germinació (Midya i Brahmachary, 1991). Treballs previs han avaluat 

l’efecte de diferents pretractaments a P. lentiscus (Piotto, 1995), però no es té la certesa de si un pretractament 

d’escarificació àcida simularia una condició real d’endozoocòria en aquesta espècie. L’objectiu general d’aquest treball 

és estudiar l’endozoocòria de P. lentiscus. En concret, (i) identificar les espècies dispersores mitjançant càmeres de 

fototrampeig i avaluar el seu comportament (nombre de visites per dia, temps de visita i nombre de fruits consumits per 

visita), (ii) avaluar la presència de llavors de P. lentiscus en la femta d’ocells recollits en campanyes d’anellament a 
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zones i (iii) estudiar l’ecologia germinativa mitjançant la germinació in vitro de llavors sotmeses a un pretractament 

d’escarificació àcida en diferents temps d’immersió per simular l’efecte d’haver passat pel tracte intestinal d’una au.  

 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Presència de llavors de Pistacia lentiscus a la femta d’ocells 

Aprofitant les campanyes d’anellament del GOB en el marc d’un projecte de seguiment d’ocells comuns a Mallorca 

mitjançant la tècnica de filats, es van recollir mostres de femta dels ocells capturats i retinguts en una bossa de captura 

durant 5-20 minuts (temps relatiu al volum de captura per ronda). En el conjunt de les jornades d’anellament 

(20/11/2021, 18/12/2022, 28/12/2021 i 6/12/2022) es van capturar 141 ocells, 67 dels quals presentaren mostra de femta 

amb llavor. Les mostres de femta es van portar al laboratori i es van examinar a la lupa binocular per tal d’identificar la 

presència de llavors de P. lentiscus. 

 

Estudi dels dispersors per fototrampes 

Es disposaren dues càmeres de fototrampeig (Bushnell Natureview CAM HD) en individus amb fruit a la zona de 

Crist Rei (Selva), des del 26/12/2021 al 6/03/2022. Les càmeres van ser programades per capturar dues imatges 

repetides amb un seguit vídeo d’una durada de 20 segons. El volum d’informació en brut fou de 57 imatges i vídeos, a 

partir del qual es van obtenir dades del nombre de visites per dia, la durada de la visita i el nombre de fruits consumits 

per visita per a cada espècie identificada. Es varen avaluar diferències estadístiques entre espècies per a les variables 

esmentades mitjançant un test de comparació de mitjanes paramètric (ANOVA) o no paramètric (Kruskall-Wallis) en 

funció de les assumpcions de normalitat, i un test Dunn a posteriori. 

 

Experiments de germinació 

Dia 4/11/2021 es van recollir fruits madurs (negres) de P. lenstiscus a la zona del Rei Crist (Selva). Al laboratori, es 

van netejar les llavors d’una part dels fruits i es van desinfectar per immersió en una solució de NaClO a l’1% durant 2 

min i rentat amb aigual destil·lada durant 10 minuts. Els tractaments de germinació varen ser els següents: control amb 

el fruit sencer (C1), control amb la llavor nua (retirada de la polpa) (C2), pretractament amb escarificació àcida (àcid 

sulfúric 96%) durant 5 minuts (T1), 30 minuts (T2) i 120 minuts (T3). Els tractaments es van fer per duplicat, per a 

condicions de llum (12 llum / 12 h fosca) i de fosca (24 h fosca). A cada tractament es disposaren 4 rèpliques de 25 

llavors. Les llavors es van sembrar en plaques de Petri, en gel d’agarosa 1% i en condicions de 25ºC 12 h / 12 ºC 12 h 

(cambra ENTERLAB). La durada del test va ser de 35 dies. 2-3 cops per setmana es va avaluar la germinació de llavors 

i, transcorreguts 35 dies, es va obtenir el percentatge de germinació i el t50 (Thanos i Dousi, 1995). 

 

Per tal de testar diferències estadístiques entre tractaments, fotoperíode i la seva interacció en el percentatge de 

germinació, es va realitzar un GLM utilitzant una distribució binomial. Per tal de testar diferències estadístiques entre 

tractaments, el fotoperíode i la interacció en el t50, es va realitzar un LM amb la variable resposta transformada a 

logaritme per tal d’ajustar-la a una distribució normal. En ambdós casos, es va realitzar el test a posteriori lsm per testar 

les diferències estadístiques entre els grups. Totes les anàlisis es van realitzar amb el paquet estadístic R versió 4.1.2. 

 

RESULTATS 

 

Presència de llavors de Pistacia lentiscus a la femta d’ocells 

Es van trobar 67 mostres de femta amb llavor, d’entre les quals es trobaren 27 mostres amb llavor de P. lentiscus 

(Fig. 1b). Les espècies d’au amb presència de llavors de P. lensticus a la femta foren Curruca melanocephala, 

Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla, Turdus merula i Turdus philomelos (Fig. 1a). En el conjunt de les mostres de 

femta es van recollir 48 llavors de P. lentiscus, essent l’espècie vegetal més representada en nombre de llavors. 

 

Estudi dels dispersors per fototrampeig 

Es varen observar tres espècies d’aus consumint fruits de P. lentiscus: E. rubecula, T. merula i S. atricapilla. Es 

varen observar diferències significatives en el nombre mitjà de visites per dia entre les tres espècies (W=6,982, p=0.03), 

però no es varen observar diferències en la durada de la visita (F=1,52, p= 0.22) ni en el nombre de fruits consumits per 

visita (W=2,33, p=0.31) (Fig. 2).  

 

Experiments de germinació 

Quant al percentatge de germinació, es varen observar diferències significatives entre tractaments (χ2 =163,72, df=4, 

p<0.001) però no en el fotoperíode (χ2 =0,56, df=1, p=0,454) ni en la interacció d’ambdós factors (χ2 =5,96, df=4, 

p=0.2021). S’han observat diferències significatives entre el control sense remoció de polpa i el control amb remoció de 

polpa; a més, s’ha observat com el pretractament d’escarificació incrementà significativament el percentatge de 

germinació, encara que fou independent del temps d’escarificació (Fig. 3a). 
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Pel que fa al t50, es varen obtenir diferències significatives entre pretractaments (χ2 =74,417, df=4, p<0.001) i en la 

interacció (χ2=19,349, df=4, p<0.001), però no en el fotoperíode (χ2 =1,587, df=1, p=0.2175). Les llavors germinaren 

més lentament (t50 major) en el control sense remoció de la polpa, seguit del control amb remoció de la polpa i els 

pretractaments d’escarificació àcida, independentment del temps d'immersió (Fig. 3b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. (a) Mitjana del nombre de llavors de Pistacia lentiscus trobades a les mostres de femta en funció de l’espècie d’ocell dispersor, (b) 
diagrama del total d’aus censades i (c) nombre total d’ocells de cada espècie capturades en el conjunt de les jornades d’anellament. CUR ME: 

Curruca melanocephala; ERI RUB: Erithacus rubecula; SYL ATR: Sylvia atricapilla; TUR MER: Turdus merula; TUR PHI: Turdus philomelos. 

Les barres d’error representen l’error estàndard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. (a) Mitjanes del nombre de visites per dia per espècie, (b) mitjanes de la durada de les visites i (c) mitjanes de fruits consumits per visita. 

NS= No significatiu. Les lletres diferents corresponen a diferències significatives per a un nivell de significació <0,05. Les barres d’error representen 
l’error estàndard. ERI RUB: Erithacus rubecula; TUR MER: Turdus merula; SYL ATR: Sylvia atricapilla. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

FIGURA 3. (a) Percentatges de germinació i (b) mitjanes de la variable t50 en els diferents tractaments (verd clar: 12 h llum/ 12 h fosca, verd fosc: 12 
h fosca). C1: control sense retirada de polpa, C2: control amb retirada de polpa, T1: escarificació àcida durant 5 minuts, T2: escarificació àcida durant 

30 minuts i T3: escarificació àcida durant 120 minuts. NS= No significatiu. Les lletres diferents corresponen a diferències significatives per a un 

nivell de significació <0,05. Els * indiquen diferències entre el fotoperíode dins de cada pretractament. 
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DISCUSSIÓ 

 

Les espècies dispersores de P. lentiscus identificades a la zona d’estudi són Erithacus rubecula, Turdus merula, 

Sylvia atricapilla, Turdus philomelos i Currucua melanocephala. Precisament, els gèneres Sylvia, Turdus i Erithacus es 

consideren els dispersors més comuns a la regió mediterrània (Debussche, 1992). La combinació de les tècniques de 

recollida de femtes en campanyes d’anellament i l’ús de fototrampes ha permès obtenir informació sobre les espècies 

dispersores més freqüents. Hem pogut observar que en les campanyes d’anellament s’han perdut mostres de femta, fet 

que es pot atribuir a la metodologia emprada. Per tal d’evitar pèrdues, es recomana l’ús de fulles de plàstic d’1 m 

d’amplada, disposades davall la xarxa, per tal de mostrejar la femta caiguda al terra durant el temps que l’ocell és al filat 

(Wyman i Kelly, 2016). 

 

Les llavors de P. lensticus no presenten fotoinhibició i la germinació és elevada després d’un pretractament 

d’escarificació àcida (c. 80 %), independentment del temps d’immersió. La retirada de la polpa afavoreix de manera 

significativa el procés de germinació, així com també passa en altres espècies com per exemple Rhamnus alaternus o 

Myrtus communis (Barnea et al., 1991). L'escarificació ha incrementat també de forma significativa la velocitat de 

germinació respecte dels controls, independentment del temps d’immersió. Per tant, es demostra que una dispersió duta 

a terme en 5 minuts tindria el mateix efecte que una de de 120 minuts.  
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Resum: Els sistemes dunars són conjunts naturals de gran importància ecològica amb un alt grau de fragilitat per les 

seves característiques morfològiques i biològiques. Igualment, són organitzacions dinàmiques fonamentals per al 

manteniment de l’equilibri del litoral amb una important funció de protecció contra l’erosió. L’objectiu d’aquest estudi 

ha estat cartografiar els hàbitats de 9 sistemes dunars de Menorca i comparar els resultats amb les cartografies existents 

dels anys 1988 i 2004. La imatge de la que partim l’any 1988 era una manca de protecció del territori i una creixent 

indústria turística, que venia com a producte estrella les platges, dibuixava un escenari de pressions molt elevades, 

algunes d’elles irreversibles i de caràcter molt destructor com ara l’extracció d’àrids, la construcció de pedreres, la 

circulació de vehicles, els processos d’urbanització, la instal·lació d'infraestructures temporals o fixes, etc. L’afectació 

sobre els sistemes dunars era elevada, amb una reducció de la seva superfície, fragmentació, pèrdua de vegetació i 

aparició de formes erosives. Cap a mitjans dels 2000, s’inicia l’aplicació generalitzada de mesures correctores i de 

gestió als sistemes dunars, que condueixen, en general, a una millora de l’estat dels diferents arenals, dels seus hàbitats i 

de les seves estructures i morfologies dunars, amb un clar progrés, en concret, de l’estat de conservació dels sectors 

davanters. Actualment els sistemes dunars analitzats es troben en un bon estat de conservació o en un procés avançat de 

regeneració, però amb una pressió humana molt elevada i estesa tant en la mar com en terra. D'altra banda, la quantitat 

d’infraestructures que han estat necessàries per frenar la desestructuració dels conjunts dunars ha comportat una notable 

pèrdua de naturalitat del paisatge.  

Paraules clau: Sistemes dunars, hàbitats, cartografia, platges, restauració ecològica 

 

Abstract: Dune systems have an important ecological function and a high fragility due to their morphological and 

biological characteristics, being essential for maintaining coastal balance and erosion protection. The aim of this study 

was to map the habitats of 9 dune systems of Menorca and compare the results with the existing maps of 1988 and 

2004. The image from which we started in 1988 showed a lack of protection of the territory and a growing tourist 

industry, which sold beaches as their main product, drawing a scenario of very high pressures, Some of which were 

irreversible and very destructive, such as aggregates extraction, construction of quarries, vehicle traffic, urbanization 

processes, installation of temporary or fixed infrastructures, etc. The impact on the dune systems was high, with a 

reduction in their surface area, fragmentation, loss of vegetation and the appearance of erosive forms. Towards the 

mid-2000s, the generalized application of corrective and management measures for the dune systems began, which led, 

in general, to an improvement in the condition of the different sandy areas, their habitats and their dune structures and 

morphologies, with a clear advance, specifically, in the state of conservation of the frontal sectors. Currently, the dune 

systems analysed are in a good state of conservation or in an advanced process of regeneration, but with a very high 

and widespread human pressure both at sea and on land. This pressure has spread and generalized to almost the entire 

coast, with previously remote and little-frequented areas becoming highly visited places. On the other hand, the amount 

of infrastructure that has been necessary to stop the destructuring of the dune complexes has led to a notable loss of the 

naturalness of the landscape 

Key words: Dune System, habitat, cartography, beach, ecological restoration 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Les platges són el principal atractiu desencadenant del motor econòmic més important de les Illes Balears en general 

i de Menorca en particular: el turisme. És per aquesta circumstància que la pressió sobre els sistemes platja-duna del 

arxipèlag ha estat i és enorme. La gestió d’aquests espais ha ignorat, fins fa pocs anys, les seves qualitats com a 

ecosistemes d’alt valor i fragilitat, identificant-los únicament com a llocs d'oci i solàrium. No és fins les darreres 

dècades que es comença a plantejar una administració encaminada a la conservació, aplicant certes mesures correctores 

i intentant, tot i que sense gaire èxit encara, evitar les massificacions amb la gestió de les superfícies d'aparcament o 

dels accessos a determinats arenals. Així mateix, la part submergida no és aliena a aquesta realitat, sinó que, de manera 

equivalent a la emergida, ha rebut i rep impactes i pressions constants com ara l’afluència massiva d’embarcacions que 

hi fondegen. 
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ANTECEDENTS 

 

Rita et al. (1988) esbossen el primer antecedent de la cartografia dels sistemes dunars de Menorca. En aquest 

projecte es cartografia la vegetació existent i s'estudien els impactes i les amenaces que pesen sobre 7 sistemes dunars 

de l’illa amb una valoració del seu estat de conservació.  

L’any 2001 i 2002 l’OBSAM fa diversos estudis sobre els sistemes dunars menorquins, amb la realització de treball 

de camp específic i de transsectes de perfils morfològics i de vegetació. L’any 2004 desenvolupa una cartografia 

detallada dels hàbitats de 9 arenals de l’illa i elabora un document inèdit de recopilació d'informació per a caracteritzar i 

comparar els sistemes dunars de Menorca. En aquest mateix treball localitza i inventaria les principals pressions i 

impactes que pateixen, i la seva evolució en les dècades anteriors.  

L’any 2012 es publica l’estudi Análisis espacio-temporal (1956-2004) de los sistemas dunares de Menorca de Roig-

Munar et al., en què, a partir d’anàlisis multifactorials, es fa una avaluació dels sistemes dunars de l’illa i dels períodes 

temporals claus en la seva evolució recent. 

D’altra banda, són nombrosos els treballs realitzats dels sistemes platja-duna de Menorca o de les Illes Balears sobre 

aspectes geomorfològics o sobre valoracions del seu estat, però no tant pel que fa a la cartografia dels hàbitats o de la 

vegetació. En aquest sentit, per tant, el present treball ofereix una visió nova, complementària i integradora, afegint un 

darrer període d'estudi (2004-2021), prenent en consideració totes aquestes publicacions, així com el catàleg històric 

d'ortofotos, com a font de consulta, i establint els projectes de 1988 i 2004, i les imatges aèries de 1956, com a base 

principal de referència per analitzar l'evolució d'alguns dels principals arenals de Menorca durant les darreres dècades. 

Específicament, es posa èmfasi comparatiu en el període 2004-2021, a causa de la similitud de criteris i eines emprades 

en l'examen de les variacions dels hàbitats dunars, amb la superposició de la cartografia d’aquest treball i de la 

realitzada el 2004, convenientment revisada i actualitzada a la informació i classificació més recents. 

 

 

ÀMBIT D’ESTUDI 

 

Dels 28 sistemes dunars de Menorca, s’han triat, amb l'objectiu d'establir una comparació fiable, els 9 cartografiats 

el 2004: Son Saura i Son Bou del Migjorn, i Algaiarens, Salairó (Pregondó), Binimel.là, Cavalleria, Tirant, Arenal de 

Son Saura del Nord (Son Parc) i es Grau de la Tramuntana. 

  

 

1. Binimel·là 

2. Salairó 

3. Algaiarens 

4. Son Saura 

5. Son Bou 

6. Es Grau 

7. Son Saura del 

Nord  

8. Tirant 

9. Cavalleria 

 
FIGURA 1. Sistemes dunars analitzats 

METODOLOGIA 

 

Les classificacions de referència triades per a realitzar la cartografia han estat la derivada del recent Manual dels 

hàbitats de Menorca (MHM) (Fernández Rebollar et al., 2020) i la d’Hàbitats d’interès Comunitari (HIC). Les 

principals raons per a la seva elecció estan relacionades amb el seu nivell de jerarquització, amb el grau d'especificitat i 

de detall per a la realitat menorquina en el cas de la MHM, i, en el cas de l’HIC, amb el coneixement, l’acceptació i l’ús 

generalitzat tant a l’àmbit espanyol com europeu, així com l’aplicació legal que se’n deriva al territori.  

- La classificació segons el MHM pretén ser una llista jeràrquica, unificada i adequada a la realitat de l'illa 

fonamentada en els criteris EUNIS, però amb una codificació CORINE Biotopes basada en la Llista patró es-

panyola d’hàbitats terrestres (LPEHT) (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 2016). Així 

mateix, és una classificació dinàmica, molt adaptable a nous descobriments i investigacions, que permet 
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aprofundir en la realitat concreta del territori, cosa que ha facilitat l'establiment d'un nou esquema per als 

hàbitats psammòfils menorquins fruit del treball desenvolupat durant aquest projecte. 

- La classificació dels Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) és una selecció destacada dels hàbitats naturals de 

necessària conservació a la Unió Europea recollida a l'annex I de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE).  

 

La feina cartogràfica ha seguit les següents línies principals:  

- Revisió de la cartografia de 2004, basada en una classificació EUNIS ara molt desactualitzada, reclassificació i 

adaptació a les classificacions MHM i HIC.  

- Elaboració de la cartografia de 2021 amb les actuals classificacions.  

- Representació precisa de tots els camins, superfícies erosives i impactes presents al sistema dunar (també 

existent per a l’any 2004). 

- Comparació detallada d’ambdues cartografies (2021-2004) per a cada sistema dunar prèviament sectoritzat i 

anàlisi de l’estat i de l'evolució dels arenals en referència a les valoracions i representacions de 1988 i 2004. 

 

PRINCIPALS RESULTATS DE LA COMPARATIVA DE LES CARTOGRAFIES 2004-2021 

La comparativa cartogràfica entre els anys 2004 i 2021 mostra en general, encara que amb algunes excepcions 

locals, una milloria notable en l'estat de conservació dels sistemes dunars estudiats. Cap a mitjans de la dècada dels 

2000, s’inicia l’aplicació generalitzada de mesures correctores i de gestió als sistemes dunars, com ara la instal·lació 

d’acordonaments i de tancaments dissuasius per a conduir als usuaris, la construcció de passarel•les elevades de fusta 

per facilitar l'accés dels visitants sense trepitjar el conjunt dunar, l'establiment de barreres i trampes sedimentàries per a 

restituir les formes dunars, el distanciament dels aparcaments dels arenals, la limitació de la circulació de vehicles, la 

neteja manual de les platges i la gestió més sostenible de les acumulacions de restes de posidònia. Totes aquestes 

mesures condueixen, en general, a una millora de l’estat dels diferents arenals, dels seus hàbitats i de les seves 

estructures i morfologies dunars, amb un clar progrés, en concret, de l’estat de conservació dels sectors davanters. 

 

Especialment significatiu és el cas de les zones afectades en el passat per activitats extractives, ara molt recuperades. 

Tot i això, sovint no s'ha restablert l'estat original d’aquests indrets, principalment a causa de l'excessiva excavació 

pretèrita que va provocar una pèrdua crítica de potència d’arena, amb l’aflorament endurit inferior de gresos o arenes 

consolidades fossilitzades, o amb l’aproximació o el contacte amb el nivell freàtic. Aquest segon procés ha acabat 

moltes vegades amb la consegüent creació d’hàbitats assimilables als de les depressions intradunars humides, en alguns 

casos, com ara el dels sectors posteriors de Tirant, amb gran valor ecològic i d’importància per a la conservació. En 

altres zones, com ara Algaiarens, el bosc encara es troba en un lent procés de regeneració. 

 

Pel que fa a les pressions difuses sobre les formacions dunars i les erosions derivades de les xarxes de camins i 

senders, s'aprecia una recuperació general, amb vials tancats o en procés de fer-ho i primeres línies dunars regenerades, 

reestructurades, densificades i, fins i tot, guanyant terreny a l‘arena lliure. No obstant això, hi ha excepcions amb la 

pèrdua definitiva de zones embrionàries i dunars davanteres més avançades que la línia d'acordonament fixada, o en què 

la línia de costa ha retrocedit tant que no es possible que l’avantduna i el front dunar progressin fins al punt d’origen. 

 

En referència a les comunitats vegetals, s'observa un procés d'estabilització dels arenals amb densificació i 

creixement, tant en mida com en superfície, de les formacions més desenvolupades, principalment marines baixes, 

arbustives, arborescents i arbòries, i, fins i tot, substitució de comunitats característiques de substrats mòbils per 

aquelles pròpies de terrenys arenosos semiestabilizats o estabilitzats. Només puntualment es produeixen processos 

inversos, com ara a Tirant, amb l’increment d’algunes depressions de deflació i llengües d’arena mòbil a la part 

davantera interior. 

 

Així doncs, els sistemes dunars analitzats es troben, en general, en un bon estat de conservació o en un procés 

avançat de regeneració, però amb una pressió humana molt elevada, tant en la mar, per la pressió nàutica, com en terra. 

Aquesta pressió s’ha difós i s’ha estès a gairebé tota la costa, amb zones abans remotes i poc freqüentades que, amb 

l’apertura del Camí de Cavalls, han esdevingut indrets molt transitats. Així, tot i que s’ha aconseguit frenar la 

desestructuració dels conjunts dunars, s'ha hagut de pagar el preu de la pèrdua de naturalitat del paisatge, amb casos 

com el de les platges més “verges”  (tipologia C), en equilibri natural, amb bon estat de conservació i sense mesures de 

gestió fins fa pocs lustres, que van començar a patir processos importants d’erosió i de degradació i han necessitat 

l'adopció d'algunes mesures de gestió (principalment tancaments dels sistemes dunars, passarel·les, trampes de sediment 

o instal·lació de cartelleria, en molts casos excessiva i ja obsoleta).  
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         FIGURA 2. Comparativa de les superfícies d’erosió 2004-2021.       FIGURA 3. Comparativa de metres lineals de camins dins els arenals.  

 

Finalment, es pot concloure que els sistemes dunars estudiats presenten una gran dinamisme, amb, d’una banda, una 

elevada fragilitat, i, de l’altra, una gran capacitat de regeneració si les pressions remeten. Així mateix, els reptes futurs 

d’aquests espais estan marcats tant per les necessitats de conservació i d'alliberament de pressions i impactes 

irrecuperables, com ara la urbanització i les activitats extractives, com per l'obligació de gestionar la seva capacitat de 

càrrega. 
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Resum: S’estudia la biologia reproductiva d’Euphorbia fontqueriana, un endemisme de Mallorca en perill d’extinció. 

Es va fer un seguiment setmanal per avaluar la fenologia de la floració i fructificació, la sincronia floral, la funcionalitat 

dels ciatis i l’èxit reproductiu en dos anys consecutius. A més, es varen realitzar pol·linitzacions manuals in situ per 

testar l’autogàmia, anemogàmia i limitació de pol·len, així com proves de germinació in vitro per avaluar la 

fotoinhibició i latència de les llavors. També es va avaluar el reclutament de plàntules in situ. Els resultats indiquen 

androdioècia (individus masculins i hermofrodites) amb solapament d’andromonoècia funcional (ciatis masculins i 

ciatis hermafrodites en individus hermafrodites). Els individus hermafrodites mostren un nivell baix en el solapament 

d’antesi entre els nivells de la inflorescència, però un solapament elevat entre les dues fases sexuals dins els ciatis. 

Euphorbia fontqueriana té un període de floració i fructificació de 8-9 setmanes i requereix insectes per a la producció 

de llavors. El quallat del fruit es ~60%, però no hi ha evidència de limitació de pol·len. La majoria d’individus 

reproductius consisteixen en una sola branca que produeix ~5 llavors. Les llavors presenten fotoinhibició i latència, i el 

reclutament de plàntules és baix. Finalment, els resultats de l’estudi es discuteixen en un context de gestió i conservació. 

Paraules clau: Euphorbia fontqueriana, sincronia floral, poligàmia funcional, èxit reproductiu. 

 

Abstract: We studied the reproductive biology of Euphorbia fontqueriana, an endangered endemism of Mallorca. 

Individuals were monitored weekly to assess flowering and fruiting phenology, flowering synchrony, cyathium gender, 

and reproductive output in two consecutive years. Hand-pollination treatments were performed to test for autonomous 

self-pollination, anemogamy and pollen limitation. In vitro germination tests were performed to test for photoinhibition 

and dormancy, and in situ seedling recruitment was quarterly monitored. Results showed that the species exhibits 

functional androdioecy (male and hermaphrodite plants) overlapping functional andromonoecy (male and 

hermaphrodite cyathia in hermaphrodite plants). Hermaphrodite plants showed a low degree of anthesis overlap 

among inflorescence levels, but a high overlap between both sexual phases within cyathia. Euphorbia fontqueriana 

bloomed during a few weeks and insects were required for pollination. Fruit set was ~60%, but we did not find evidence 

of pollen limitation. Most of the reproductive individuals consist of one flowering branch producing ~5 seeds. Seeds 

showed photoinhibition and dormancy, and seedling recruitment was very low. Overall, results from the study are 

discussed under a conservation context. 

Key words: Euphorbia fontqueriana, floral synchrony, functional polygamy, reproductive success. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Estudis relacionats amb la biologia reproductiva donen informació valuosa per a la conservació de les espècies 

vegetals, donat que l’èxit reproductiu determina el creixement poblacional mentre que el sistema sexual i el sistema de 

creuament influeixen en la distribució de la diversitat genètica dins la població (Hamrick i Godt, 1996, Goldberg et al., 

2017). Un factor rellevant que pot afectar l’èxit reproductiu és la limitació de pol·len, és a dir, producció baixa de fruits  

en comparació a una situació d’adequada arribada de pol·len, fet que és especialment important en espècies que 

depenen dels pol·linitzadors per a la producció de fruits (Knight et al., 2005). Per altra banda, la germinació de les 

llavors és un procés crític en el cicle vital de les plantes, la qual afecta el reclutament de noves plàntules i la persistència 

de les poblacions.  

 

El gènere Euphorbia presenta flors unisexuals agrupades en inflorescències que reben el nom de ciatis. Els ciatis es 

componen d’una flor central femenina (reduïda a un sol pistil) i cinc grups de flors masculines (reduïdes a un sol 

estam), tot rodejat per un involucre bracteal amb glàndules als marges. Els ciatis es poden entendre com una flor 

funcionalment hermafrodita, tot i que en algunes espècies s’han observat ciats unisexuals, donant lloc a dioècia 

(individus amb ciatis masculins i ciatis femenins), andromonoècia funcional (individus amb ciatis masculins i ciatis 

hermafrodites) i situacions en que es donen les tres morfologies sexuals (individus amb ciatis masculins, ciatis femenins 

i ciatis hermafrodites). Els ciatis es disposen en diferents nivells i maduren de manera seqüencial, segons la durada de 
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l’antesi de les diferents fases o dels diferents tipus de ciatis es donaran solapaments a nivell interfloral (solapament 

entre les flors masculines i femenines del mateix ciati), solapament entre ciatis d’un mateix nivell, solapament entre 

inflorescències de diferents nivells i solapament entre individus (Narbona et al., 2011).  

 

En aquest estudi es pretén conèixer la biologia reproductiva d’Euphorbia fontqueriana, un endemisme en perill 

d’extinció de Mallorca, la qual presenta una sola població de menys de 2000 individus al Coll des Prat localitzat al nord 

del massís de Maçanella (Cursach et al., 2020).  

 

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

Fenologia de la floració i fructificació, gènere dels ciatis i èxit reproductiu 

Es va fer un seguiment a 33 i 55 individus reproductius durant 8 i 10 dies de mostreig al 2018 i 2019, 

respectivament. Per a cada individu es varen comptar el nombre de branques, el nombre de branques florides i l’estat 

fenològic (poncella, en antesi, fructificat, dispersat i avortat) de cada ciati a cada nivell. A més, dels ciatis en antesi es 

va anotar la presència d’estams i/o pistil. D’altra banda, es va calcular la sincronia foral entre individus, la sincronia 

entre nivells d’inflorescències d’un mateix individu, la sincronia entre inflorescències d’un mateix nivell i la sincronia 

entre fases sexuals d’un mateix ciati (Narbona et al., 2011). A més,  es va avaluar el gènere dels ciatis a partir de 166 

ciatis recollits dels tractaments de pol·linització de 2018. Així mateix, es va calcular el quallat de fruit i el quallat de 

llavors a partir de 23 i 15 individus hermafrodites per a 2018 i 2019, respectivament. 

 

Tractaments de pol·linització  

Es varen fer 4 tractaments amb  30 i 15 branques per tractament al 2018 i 2019, respectivament. Els tractaments 

constaven d’un tractament d’autopol·linització passiva (embossaments amb mussolina), anemogàmia (embossaments 

amb xarxa de porus d’1,2 mm), addició de pol·len i pol·linització oberta. Per a cada tractament, es varen comptar el 

nombre de ciatis fructificats i avortats i també el nombre de llavors, i es varen calcular el quallat de fruit i el quallat de 

llavors. A partir dels tractaments d’addició de pol·len i pol·linització oberta es va calcular l’índex de limitació de 

pol·len (Larson i Barret, 2000). També es van dur a terme censos de pol·linitzadors de 10 minuts durant les hores del 

migdia. 

 

Germinació i reclutament de plàntules 

Es varen fer tests de germinació amb accessions de 2012 (cedida pel Centre Forestal de les Illes Balears), 2013 

(cedida pel Centre Forestal de les Illes Balears), 2015 (cedida pel Jardí Botànic de Sóller) i 2018 (recol·lectades de la 

població natural) amb 32, 159, 43 i 127 llavors, respectivament. L’accessió de 2013 es va separar en dos grups per 

avaluar la fotoinhibició, de manera que un grup es va germinar sota un fotoperíode de  12h llum/12h fosca i l’altre de 

24h fosca. Les demés accessions es varen mantenir a 24h fosca. Cada accessió és va dipositar en plaques de petri de 90 

mm amb substrat d’aigua amb agar a 1% i es varen incubar a 20 °C. Per a cada accessió es va calcular el percentatge de 

germinació i el temps que és tardava a assolir el 50% de germinació (t50; Thanos i Doussi, 1995). Finalment, durant 

2018 i 2019 es va fer un trimestral de plàntules en 4 parcel·les de 10 × 10 m. 

 

 

RESULTATS 

 

Fenologia de la floració i fructificació, gènere dels ciatis i èxit reproductiu 

La floració i fructificació var durar 57 i 77 dies al 2018 i 2019, respectivament. La sincronia entre individus de la 

població va ser aprox. de 0,9 per als dos anys (Taula I). A partir del seguiment de la fenologia de la floració, vam 

observar que 10 de 21 i 9 de 47 individus al 2018 i al 2019, respectivament, només van produir ciatis masculins. En 

individus masculins, cada branca florida va desenvolupar fins a 2 nivells d'inflorescència mentre que en individus 

hermafrodites, cada branca florida va desenvolupar fins a 3 nivells d'inflorescència. A més, es va veure com el primer 

nivell podia o no presentar un únic ciati, només un 6,2%  per 2018 i un 4,65% per 2019 presentaven ciati al primer 

nivell. Aquells individus que presentaven dos nivells d’inflorescència, el primer nivell en cas de ser hermafrodita no 

desenvolupava el fruit i els dos tipus de ciatis es desenvolupaven al segon nivell. Els individus que presentaven tres 

nivells d’inflorescència, el primer era sempre masculí, el segon nivell era majoritàriament masculí (92,9% per a 2018 i 

78,6% per a 2019) i el tercer nivell era sempre hermafrodita.  

 

Es varen trobar diferències entre la proporció de ciatis masculins i hermafrodites entre anys. No es varen veure 

diferències  en el quallat de fruit ni en el quallat de llavors, ni tampoc en la mitjana de llavors per branca fructificada 

(Taula II). Finalment, es varen veure diferències en la sincronia interfloral entre els dos anys, però no en la sincronia 

intrafloral (Taula II).  
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Paràmetres 2018 2019 

Branques per individu 1,94±0,17 (n = 33) a 2,04±0,23 (n = 55) a 

Branques florides per individu 1,21±0.08 (n = 33) a 1,35±0,11 (n = 55) a 

Índex de sincronia poblacional 0.89±0.02 (n = 21) a 0,91±0,01 (n = 47) a 

Nº de ciatis per individu 5,24±0,44 (n = 21) a 4,15±0,38 (n = 47) a 

Ciatis masculins per individu (%) 70,50±7,22 (n = 21) a 42,93±3,88 (n = 47) b 

Ciatis hermafrodites per individu (%) 29,50±7,22 (n = 21) a 57,07±5,43 (n = 47) b 

Llavors per branca fructificada 4,91±0,98 (n = 23) a 6,40±1,33 (n = 15) a 

Quallat de fruit  62,84±7,47 (n = 23) a 63,11±11,15 (n = 15) a 

Quallat de llavors 59,85±6,32 (n = 23) a 64,44±10,64 (n = 15) a 
TAULA I. Paràmetres reproductius (mitjana ± SE, n = mida de la mostra) obtinguts a la població natural durant 2018 i 2019. 

 

   
Nivell 

d’inflorescència 

2018 (nre. 

de censos) 

2019 (nre. 

de censos) 
χ² df p 

Sincronia 

interfloral 

Solapament 

entre nivells 

d’inflorescència 

Censos 

(%) 

1- 2 16,13 (124) 3,57 (196) 13,92 1 0,0002 

2-3 6,25 (16) 29,17 (24) 9,10 1 0,0025 

1-3 0 (16) 0 (24) - 1 - 

Solapament 

entre ciatis del 

mateix nivell 

Censos 

(%) 

2 56,94 (144) 38,43 (268) 12,24 1 0,0004 

3 22,5 (40) 50 (24) 3,97 1 0,0462 

Sincronia 

intrafloral 
  - 67,14 (70) 74,62 (134) 0,93 1 0,3337 

TAULA II. Sincronia interfloral: solapament entre nivells d’inflorescència, entre ciatis del mateix nivell i sincronia entre flors d’un mateix ciati. 
 

Tractaments de pol·linització  

No hi va haver producció de llavors en els tractaments d’autopol·linització passiva ni d’anemogàmia. No es varen 

veure diferències entre el tractament d’addició de pol·len (58,33% ± 16,17, n = 8)  i el de pol·linització oberta (63,11% 

± 11,15, n = 15) (W = 57, P = 0,768), i la limitació de pol·len va donar un valor de ~0. Respecte als pol·linitzadors es 

varen identificar visites dels ordres Coleoptera, Diptera, Hemiptera i Hymenoptera.  

 

Germinació i reclutament de plàntules 

Les accessions germinades en fosca van obtenir un percentatge de germinació d’entre 23,30±10,19 i 54,70±6,47 

(només una llavor del grup llum/fosca de l’accessió de 2013 va germinar). Es varen trobar diferències entre les 

accessions germinades en fosca i l’accessió de 2013 germinada en llum/fosca i també entre l’accessió de 2018 i les 

demés accessions germinades en fosca. A més, el 50% de la germinació es va assolir als 8 dies per a les accessions de 

2012, 2013 i 2015, mentre que per a l’accessió de 2018 no es va assolir fins als 23 dies. Finalment, es va observar 

reclutament de plàntules a les parcel·les permanents, però a baixes densitats (màxim de 12 plàntules per 100 m2). La 

germinació de llavors es va produir tant a la primavera com a la tardor, i la supervivència fins a un any va ser aprox. del 

50%. 

 

 

DISCUSSIÓ 

 

Euphorbia fontqueriana presenta un període de floració curt, fet que es pot relacionar amb el curt període de 

condicions favorables a les poblacions de plantes mediterrànies d’elevada altitud (Tomàs et al., 2017). D’altra banda, la 

pol·linització creuada es veu afavorida per la segregació sexual que presenta aquesta espècie i per l’elevada sincronia 

que presenta la població, similar als valors observats a Euphorbia boetica Boiss i Euphorbia nicaeensis All (Narbona et 

al., 2011). El baix solapament entre els nivells d’inflorescència i només entre nivells consecutius es pot entendre com 

una dicogàmia eficient que impediria la geitonogàmia, és a dir, la producció de llavors a partir de la transferència de 

pol·len entre ciatis de diferents nivells d’inflorescència dins d’un mateix individu. No obstant això, es va observar un 

solapament moderat entre les diferents fases sexuals dels ciatis del mateix nivell d'inflorescència i una alta superposició 

entre diferents fases sexuals dins dels ciatis, cosa que indica que la protogínia (maduració dels òrgans femenins prèvia a 

la dels òrgans masculins) a nivell de ciatis no és completa. Narbona et al. (2011) van informar de patrons de floració 

similars a Euphorbia boetica i van explicar com aquest solapament entre les fases sexuals podria ser indicatiu de 

geitonogàmia. 

 

L’espècie depèn d’insectes per a la seva pol·linització i no s’han detectat fenòmens de limitació del pol·len a la 

població natural, el que podria estar relacionat amb les elevades proporcions de ciatis masculins que posaria el pol·len 

disponible. Tot i això, la baixa producció de llavors, fins i tot en individus pol·linitzats a mà, suggereix (i) una manca de 
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recursos del sòl o (ii) una depressió per endogàmia, que és especialment freqüent en plantes endèmiques de distribució 

restringida.  

 

Euphorbia fontqueriana presenta fotoinhibició per a germinar. D’altra banda, presenta valors de germinació majors 

a altres espècies mediterrànies d’Euphorbia d’alta muntanya (e.g. Tomàs et al., 2017). Així mateix, contrari a l’observat 

per Albert i Iriondo (2009), s’ha observat reclutament natural de plàntules noves.  

 

El fet de ser una espècie en perill crític d’extinció fa necessària la conservació de llavors en un banc de 

germoplasma per a futures translocacions de conservació. No obstant això, es recomana no extreure més de 100 llavors 

per any reproductiu i en anys no consecutius per no interrompre la dinàmica natural de la població. A més, seria 

aconsellable produir una població ex situ per evitar extreure llavors de la població natural. Un estudi a llarg termini 

sobre la variació temporal de la producció reproductiva de l'espècie, així com el paper del banc de llavors del sòl i el 

reclutament de plàntules, és crucial per a un millor coneixement de les tendències demogràfiques i re-avaluació de 

l'estat de conservació de l'espècie. Finalment, la identificació de possibles connexions entre els paràmetres de l'hàbitat i 

la producció reproductiva d'Euphorbia fontqueriana seria una informació valuosa en cas de restauració de l'hàbitat. En 

conclusió, aquest estudi contribueix al coneixement de la biologia reproductiva d'aquesta espècie en perill d'extinció 

restringida, els resultats del qual guien la presa de decisions cara la seva gestió.  
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Resum: Es presenten les principals dades de la flora de les Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i illots de Ponent 

d’Eivissa. S’han trobat 291 tàxons repartits per 14 illots i esculls. Aquestes illots es caracteritzen per la seva 

heterogeneïtat florística, que és un reflex de la diversitat de substrats, exposició als temporals, relleus i usos històrics de 

cada illot. Així, més del 30% dels tàxons només han aparegut a un dels illots. Es Vedrà compta amb 178 espècies i és 

l’illot amb més riquesa florística i, juntament amb s’Espartar, amb més nombre d’endemismes (13), a més de tenir un 

endemisme exclusiu, Santolina vedranensis. Pel contrari, Conillera, malgrat ésser l’illot més extens, té un nombre 

menor d’espècies (149) i endemismes (6) que altres illots molt més petits. El fet que aquests illots formin part d’un 

espai protegit és fonamental per a garantir la seva conservació. 

Paraules clau: illots, insularitat, biogeografia, endemisme, illes Pitiüses. 

 

Abstract: General data about flora of the Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i illots de Ponent d’Eivissa are 

presented. Overall, 291 taxa were recorded from 14 islets, which are characterized by their floristic heterogeneity due 

to differences on substrates, exposure to storms, reliefs and historical uses. In fact, more than 30% of recorded taxa 

were found on one of the islets. The islet most rich in plant species was Es Vedrà (178), and together with s’Espartar, 

showed the highest number of endemic taxa (13), including an exclusive endemic species: Santolina vedranensis. On 

the contrary, Conillera had a relatively smaller number of species (149) and endemisms (6) despite it is the largest islet. 

Their consideration as natural protected areas is essential to guarantee their conservation. 

Key words: islets, insularity, biogeography, endemism, Pityusic Islands 

 

 

INTRODUCCIÖ 

 

Les Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent d’Eivissa (RN) es localitzen a l’oest de l’illa 

d’Eivissa, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia i es troben gestionades per la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. La superfície total protegida és de 797,6 ha de les quals 564,9 ha 

corresponen a l’àmbit marí́ i les 232,7 ha restants al terrestre. La part terrestre està formada exclusivament per illots que 

es troben agrupats en dues zones. A la zona més meridional de la RN hi ha els illots des Vedrà, es Vedranell i Galera 

des Vedrà i, per altra, a la part nord es troben els illots de Ponent, formats pels illots de sa Conillera, illa des Bosc, 

s’Espartar, s’Escull i es Frare de s’Espartar, i el petit arxipèlag de les Bledes format pels illots coneguts com na Gorra, 

na Bosc, na Plana, es Vaixell i els esculls Vermell, de Tramuntana i d’en Ramon. A aquest treball s’ha inclòs també 

l’Escull de Cala d’Hort. 

 

Aquests illots són coneguts pels valors de la flora i particularment per la presència de notables espècies de 

distribució restringida, descobertes pels botànics catalans  Enric Gros i Miquel i Pius Font i Quer que els varen visitar 

entre 2018 i 1920. El propi P. Font i Quer (1927) ja va advertir del gran interès d’aquests illots, referint-se a s’Espartar 

va escriure textualment: “...el cèlebre islote del Espartar, verdadero relicario de las Pitiusas, albergue del esparto, en 

gran abundància, de la Silene de Hifac, de la variedad de la Medicago arborea que he llamado citrina, y de este 

Carduncellus dianense.”.  

 

Des de les exploracions d’aquests autors s’ha anat ampliant la llista d’espècies endèmiques de Balears (per tant, 

exclusives d’una  o vàries illes de Balears) o de distribució molt restringida (compartides amb la costa d’Alacant o amb 

altres illes mediterrànies) i que anomenarem en conjunt endemismes s.l., on podem destacar Santolina vedranensis, 

exclusiva des Vedrà. Altres espècies endèmiques s.l. destacables però que també es troben a altres indrets fora de la RN 

són Carduncellus dianus a s’Espartar, Medicago citrina a s’Espartar i Na  Bosc, Silene hifacensis as Vedrà i S’Espartar, 

Biscutella ebusitana as Vedrà i Vedranell, Silene cambessedesii a Conillera o Diplotaxis ibicensis gairebé a tots els 

illots més importants. 
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Malgrat que s’han publicat de forma puntual moltes dades corològiques de la flora que es troba a aquests illots, fins 

ara no s’ha publicat un catàleg exhaustiu. Nosaltres vàrem iniciar exploracions per a confeccionar un catàleg al principi 

de la dècada dels ’90. Més tard, gràcies a encàrrecs per part dels gestors de la RN es varen fer exploracions als illots als 

anys 2003, 2010 i 2011 (que va donar peu a la defensa d’un treball de final de màster: Mateu, 2011) i al 2020 al 2022. 

En cadascun d’aquests anys, els illots més grans es varen visitar repetides vegades i en diferents èpoques de l’any 

(manco l’illot des Vaixell per la seva dificultat d’accés); els esculls i el Frare de s’Espartar només es varen visitar als 

anys ’90. A partir d’aquestes dades s’ha pogut elaborar un catàleg florístic prou exhaustiu. En aquesta comunicació 

presentam els principals resultats d’aquests treballs. 

 

 

RESULTATS i DISCUSSIÓ 

 

S’han trobat 291 tàxons de plantes que viuen a la RN. Hi ha però una notable heterogeneïtat en la composició 

florística entre els diferents illots. Així, 90 tàxons (30,9%) s’han trobat a només un dels illots. Pel contrari, dues 

espècies (Limonium ebusitanum i Arthrocnemum macrostachyum) apareix a 13 dels illots i esculls estudiats i només 

cinc espècies es troben a nou o més illots: Senecio leucanthemifolius (12), Asparagus horridus (10), Crithmum 

maritimum (10), Suaeda vera (10) i Diplotaxis ibicensis (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TAULA I. Relació d’illots de la RN i principals dades geomorfològiques i de fitodiversitat. 

 

 

En funció del nombre de tàxons i la superfície dels illots es poden diferenciar tres grups d’illots. Per una banda, els 

cinc illots més grans de 15 ha i que tenen més de 100 tàxons de plantes (Taula I). Per altra, els illots que tenen més 

d’una hectàrea i menys de cinc que tenen entre 14 i 43 tàxons. Finalment, els esculls i illots més petits de 0,5 ha que 

tenen menys de 10 tàxons. Crida l’atenció que dins el grup dels illots més grans hi ha poca diferència en el nombre de 

tàxons malgrat la mida dels illots és molt diferent. Per exemple, S’Espartar i es Vedranell, amb menys de 20 ha, tenen 

un número de tàxons bastant semblant a Conillera que té més de 100 ha. Hi ha diferents raons per explicar això. Per una 

banda, alguns dels illots són tan abruptes (es Vedranell, es Vedrà i fins i tot s’Espartar) que la superfície real és molt 

superior a la delimitada pel seu perímetre. La superfície, idò, per aquests casos no reflecteixen bé la realitat 

geomorfològica d’aquests illots. De tota manera, això no justifica completament la pobresa relativa de Conillera i fa 

pensar que altres factors ecològics o històrics han actuat sobre la flora d’aquest illot. D’entre les espècies destacables 

que s’han trobat es pot destacar a Convolvulus valentinus a l’illot de s’Espartar. Aquesta espècie va ser citada del 

mateix lloc per Kuhbier i Finschow (1977) i no se l’havia tornat a veure fins que, més de trenta anys més tard, la vàrem 

localitzar en flor al que segurament és el mateix indret que la varen veure els autors abans esmentats. 

  

En funció del nombre d’endemismes s.l., destaquen els illots des Vedrà, s’Espartar i es Vedranell. De nou, l’illot de 

Conillera, malgrat la seva mida, té un nombre d’endemismes s.l. relativament baix (Taula I). S’ha constat que totes les 

espècies citades per en Font i Quer (1927) continuen essent als mateixos illots, menys el cas notable de Saxifraga 

Illot Superfície 

(ha) 

Altitud màx. 

(m) 

Tàxons Endemismes 

s.l. 

Es Vedrà 62,41 382 178 13 

Sa Conillera 104,51 66 149 6 

S'Espartar 19,73 70 145 13 

Es Vedranell 16,51 128 143 10 

Es Bosc 16,55 66 137 6 

Na Bosc 4,8 39 43 4 

Frare de S'Espartar 1,5 15 17 3 

Na Plana 4,19 10 14 3 

Na Gorra 1,62 15 14 2 

Escull des Cap Vermell 0,25 10 7 2 

Escull de s'Espartar 0,31 10 7 1 

Galera des Vedrà 0,44 10 4 1 

Escull de Cala d'Hort 0,34 12 4 1 

Escull de Tramuntana 0,24 10 1 0 

Total RN  233,4 
 

291 22 
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corsica subsp. cossoniana que no hem vist a es Vedranell d’on va ser citada per l’esmentat autor. Val a dir que hi ha 

alguns tàxons dubtosos i que es troben en estudi i no s’han inclòs (per exemple, les diferents formes de Sonchus) i que 

podrien fer variar aquestes xifres en un futur. 

 

Pel que fa a l’estructura en formes vitals de la flora de cada illot (Taula II) destaca l’elevada proporció de teròfits, 

que pel conjunt de la RN sobrepassa el 50%. A alguns illots, com és el cas de Na Bosc i Conillera, els teròfits 

representen més del 70% de la seva flora. Al contrari, els illots més petits de 5 hectàrees tenen una proporció molt més 

baixa d’aquest tipus de plantes, on els camèfits i faneròfits són proporcionalment més abundants. Aquestes diferències 

lligades a la mida dels illots ja s’havien observat prèviament a l’Arxipèlag de Cabrera (Bibiloni et al., 1993) i sembla 

respondre a que els hàbitats rocosos i molt influenciats per l’ambient marí no són gens adequats per aquests tipus de 

plantes, que precisen de zones més resguardades que són més freqüents als illots més grans.  

 

L’estructura de formes vitals dels endemismes s.l. és molt diferent de la del conjunt de la flora. Per aquestes espècies 

els camèfits són el grup majoritari (45,5%), seguit dels hemicriptòfits (36,4%), mentre que els teròfits i faneròfits tenen 

una representació minoritària (9,1%). Aquesta diferència entre l’estructura de la flora endèmica i la flora global ja va ser 

anotada per al conjunt de les illes Balears (Rita i Payeras, 2006). Destaca també que no s’ha citat cap geòfit estrictament 

endèmic, des del moment que Allium ebusitanum ja no es considera com un tàxon endèmic (Aedo, 2006). 

 

 
TAULA II. Proporció de formes vitals a cada un dels illots i al conjunt de la RN. 

 

 

Malgrat els valors ambientals que tenen, els illots de la RN han patit pertorbacions importants al llargs de la seva 

història com per exemple la introducció de conills a s’Espartar i Conillera, la introducció de cabres as Vedrà, 

l’explotació de la fusta de savines as Vedrà, a més de la construcció de diferents infraestructures comara fars as Vedrà, 

Conillera i na Plana, també les illes Bledes varen ser utilitzades com a blanc per a pràctiques de tir per la marina. 

Sortosament, la declaració de RN ha permès corregir molts d’aquests impactes i està afavorint la seva recuperació. Així, 

per exemple, l’eradicació de les cabres as Vedrà i dels conills de s’Espartar realitzades la darrera dècada ha permès la 

recuperació de la flora a aquests illots (Capó et al., 2022; Rita et al., 2022). Això és molt important donat que aquests 

illots són veritables joies botàniques que formen part del patrimoni natural de les Pitiüses i de les Balears en general. 

 

 

AGRAÏMENTS 

 

Aquest treball no hagués estat possible sense el finançament i l’ajuda logística del personal de les Reserves Naturals 

des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent, que pertany a la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de 

les Illes Balears, i en especial a Virginia Picorelli i a tot el personal de la RN que en han ajudat i acompanyat a les 

campanyes. A l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, i especialment a Raúl Luna, pel suport logístic que ens han 

Illot Teròfits % Geòfits % Hemicriptòfis % Camèfits % Faneròfits % 

Es Vedrà 55,9 3,9 13,8 13,3 13,3 

Sa Conillera 71,8 4,7 8,7 7,4 7,4 

S'Espartar 60,2 4,7 11,5 13,5 10,1 

Es Vedranell 50,0 4,2 16,6 17,3 11,8 

Es Bosc 67,4 7,4 6,7 11,9 6,7 

Na Bosc 71,9 2,0 4,5 4,5 18,2 

Frare de S'Espartar 52,9 11,8 11,8 5,9 17,6 

Na Plana 35,7 7,1 7,1 14,3 35,7 

Na Gorra 42,9 0,0 7,1 14,3 35,7 

Escull des Cap Vermell 28,6 0,0 14,3 28,6 28,6 

Escull de s'Espartar 28,6 0,0 14,3 28,6 28,6 

Galera des Vedrà 25,0 0,0 0,0 25,0 50,0 

Escull de Cala d'Hort 0,0 25,0 0,0 50,0 25,0 

Escull de Tramuntana 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Total RN  56,0 5,5 14,1 13,4 11,0 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)       471 

 

 

 
 

 

donat. També esteim agraïts a molts de companys que en han acompanyat a les diferents campanyes, i particularment, a 

Eva Moragues, Cristina Fontcuberta,  José Castro, M. Antònia Cerdà i Fran Fuster. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Aedo, C. 2006. Is Allium ebusitanum (Alliaceae) an endemic species from Ibiza?. Anales del Jardín Botánico de 

Madrid 63(2): 121-130. 

Bibiloni, G., Alomar, G. i Rita, J. 1993. Flora vascular dels illots i addicions a la flora de Cabrera Gran. In J.A. Alcover, 

E. Ballesteros i J.J. Fornós (Eds.): Història Natural de l’Arxipèlag de Cabrera. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 179-

206. Ed. Moll. Palma. 

Capó, M., Cursach, J., Picorelli, V., Baraza, E. i Rita, J. (2022) Eradication of feral goats, not population control, as a 

strategy to conserve plant communities on Mediterranean islets. J.r Nat. Conserv.n, 65: 126108. 

Font Quer, P. 1927. La flora de las Pitiusas y sus afinidades con la de la Península Ibérica. Mem. Real Acad. Cienc. y 

Artes de Barcelona, 20(4): 109-154.  

Kuhbier, H. i Finschow, G. 1977. Notas sobre la flora de las Pitiusas. Lagascalia, 7: 121-125. 

Mateu, A. 2011. Flora de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent d’Eivissa. Tesi de Màster. 

Universitat de les Illes Balears. 

Rita, J. i Payeras, A. 2006. Biodiversidad de las plantas vasculares de las Islas Baleares. Orsis, 21: 41-58.  

Rita, J., Capó, M. i Cursach, J. 2022. Eradication of rabbits from islets is essential for conservation of microinsular 

vegetation and narrow endangered flora: the case of Medicago citrina (Fabaceae) in s’Espartar islet (Balearic 

Islands, Western Mediterranean Basin). Biodiv. Conserv., 31: 779-796. 



 472        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

Primera població insular de Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, espècie 

en perill crític d’extinció, al Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera. 

 
First insular population of the Critically Endangered Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis 

on Cabrera Archipelago National Park. 
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Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis està llistada al Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (RD 139/2011) 

en la categoria màxima d’amenaça “en perill crític”. Al 2018 es va considerar en estat crític en el territori espanyol 

(Ordre TEC/1078/2018) essent l’única espècie vegetal inclosa en aquesta categoria. A la regió de Múrcia, està inclosa 

dins del Catàleg Regional d’Espècies Silvestres Protegides (Decret 50/2003) i al Catàleg Valencià de Flora Amenaçada 

(Decret 70/2009). En ambdós casos, C. heterophyllus subsp. carthaginensis està considerada En Perill d’Extinció. A 

més, es van aprovar Plans de Recuperació de la població de Múrcia (Decret 244/2014) i València (Ordre 1/2015). Per 

tal d’optimitzar i coordinar les estratègies de conservació que s’apliquen sobre aquestes espècies, es va formar un grup 

de treball l’any 2018 constituït per tècnics de l’administració estatal i de les administracions autonòmiques de Múrcia i 

València.  

 

A principis dels anys 90, Gabriel Servera, guia del Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera, va detectar la presència 

d’una espècie de Cistus que no podia ser adscrita a cap altra espècie coneguda de Mallorca, i que va ser inicialment 

identificada com a Cistus cf. creticus. Dues dècades posteriors, a l’any 2015, el Centre Forestal de les Illes Balears va 

visitar la població -quan l’espècie es trobava en època de fructificació- i es van recollir llavors del tàxon desconegut, 

moment que també es va rebutjar la possibilitat de que fos C. creticus pels trets morfològics foliars, tot i que la 

identificació definitiva va romandre sense resoldre degut a que es desconeixia la coloració de la flor.  

 

A l’any 2022, i coincidint amb l’època de floració d’aquesta espècie, vam identificar-la com a C. heterophyllus 

subsp. carthaginensis mitjançant varis trets morfològics. Per altra banda, també es van poder determinar individus que 

presentaren caràcters morfològics intermedis entre C. heterophyllus subsp. carthaginensis i C. albidus, de forma que 

confirmarem la presència d’híbrids a la zona. Cistus albidus ha estat citat en distintes localitats de l’illa de Cabrera Gran 

(Marcos, 1936; Palau, 1976) tot i que actualment sols s’hi ha constatat 18 individus en tota l’illa, separats en dues 

poblacions: 12 individus allunyats a 760m de la població de C. heterophyllus subsp. carthaginensis i uns altres 6 

coexistint amb aquesta. Les flors dels individus trobats a Cabrera Gran són roses amb una màcula groga a la base del 

pètal; tenen sèpals externs lleugerament mucronats i els interns apiculats, d’uns 41.6 ± 0.5 mm de diàmetre. Les llavors 

son esferoidals-tetraèdriques amb una cobertura densament papil·losa. L’indument dels ràmuls està formada per 

tricomes estrellats i amb molt pocs tricomes simples. Tots els tricomes estrellats es trobaren patents sobre la fulla. 

Aquestes característiques, combinades amb el bioclima termomediterrani semiàrid típic d’aquest tàxon, ens confirma la 

identificació d’aquesta població de l’illa de Cabrera Gran. 

 

Les plantes de C. heterophyllus subsp. carthaginensis es troben a la part nord de l’illa de Cabrera Gran, al punt més 

allunyat del port i altres zones freqüentades pels visitants. El nucli central de la població central s’ubica en la vorera de 

la pista forestal que arriba a Cap Ventós i es troba format per 9 adults reproductius, 33 plàntules i 1 híbrid. Un altre 

nucli petit, ubicat a l’est del central conté 1 individu reproductiu, 1 mort i 7 plàntules i finalment un tercer nucli ubicat 

al nord del central es compon per 7 híbrids i 6 individus de C. albidus. La presència d’híbrids a la població, per tant, és 

explicada per la presència de C. albidus en aquest tercer nucli. Malgrat tot, els individus són molt difícils de detectar si 

no es troben en època de floració, degut a que es mimetitzen amb la coloració foliar de les espècies acompanyants (p.e. 

Cistus monspeliensis i Pistacia lentiscus). Probablement, aquesta difícil discriminació de les parts vegetatives de 

l’espècie dins del mosaic vegetal és la raó per la qual cap botànic l’ha detectada fins ara. Actualment la població 

presenta dues amenaces importants a combatre: la hibridació amb C. albidus i l’herbivorisme dels individus juvenils per 

part de conills i rates. Estudis de futur haurien d’avaluar quin és el grau real d’hibridació dels individus de la població 

insular i si això pot afectar de forma significativa en l’estructura genètica de l’espècie. La escassa presència de C. 

albidus a Cabrera Gran ofereix un escenari molt interesant per tal d’avaluar el fenomen d’hibridació. A més, tampoc 

queda resolta la proximitat filogenètica respecte a les altres poblacions ibèriques i nord-africanes. La major part de les 

plàntules van presentar marques de depredació, indicant que pateixen un elevat grau d’herbivorisme. Per aquesta raó, 
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queda patent que la presència de rates i conills a Cabrera Gran és un factor important que compromet el reclutament 

poblacional i l’estructura demogràfica d’aquesta espècie. Per això, és necessari dissenyar un Pla de Recuperació per 

aquesta espècie a les Illes Balears. S’haurien de realitzar accions de conservació en aquesta nova població, que 

començarien per incloure-la dins de la llista d’espècies amenaçades de les Illes Balears així com dins de la llista de les 

plantes més amenaçades de les illes Mediterrànies. 
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Resum: La introducció d’herbívors no natius és una de les principals amenaces a la biodiversitat insular. En aquest 

estudi s’avalua la recuperació de la vegetació, i especialment de Medicago citrina, a l’illot de s’Espartar després de la 

completa erradicació (2016) dels conills introduïts. S’ha avaluat la riquesa específica i la cobertura vegetal en cinc 

parcel·les permanents (2015-2019). A més, al 2019 es va fer el cens integral de la població de M. citrina, recollint dades 

de geolocalització, dades biomètriques, estadi de desenvolupament i estat d’infestació per Icerya purchasi. La cobertura 

total de la vegetació, així com la riquesa específica i l’índex de diversitat de Shannon han incrementat significativament 

durant els cinc anys de seguiment. Es van censar més de 2300 individus de M. citrina i un elevat nombre de plàntules, 

front a la desena d’individus adults existents abans de l’erradicació dels conills. Predominen individus joves, distribuïts 

en dues zones de pendent on els vents predominants probablement porten llavors de plantes localitzades al nucli 

poblacional dels penyals. L’erradicació dels conills ha estat una eina de gestió molt eficaç, però cal vigilar la infestació 

per I. purchasi en el temps, ja que això pot suposar una nova amenaça per a M. citrina. 

Paraules clau: Flora amenaçada, herbívors introduïts, insularitat, distribució geospacial, ecosistemes mediterranis. 

 

Abstract: The introduction of non-native herbivores is one of the major threats to the insular biodiversity. In this study, 

we assess the vegetation recovery, and especially the recovery of Medicago citrina, at the s’Espartar islet after the 

complete eradication (2016) of introduced rabbits. We evaluated the plant richness and vegetation cover in five 

permanent plots (2015-2019). Besides, we performed an integral census of the population of M. citrina in 2019, and we 

also collected data of geolocalization, biometry, development status and infestation of Icerya purchase. Plant coverage, 

plant richness and Shannon’s diversity index significantly increased throughout the study period. We counted more 

than 2300 individuals of M. citrina and a high number of seedlings, compared to a few dozens of adults before the 

rabbit’s eradication. Young individuals predominate, and the population is distributed in two slope areas where the 

main winds probably provide seeds from plants located in inaccessible cliffs. Rabbit’s eradication has been an efficient 

management tool, but the monitoring of infestation by I. purchasi along time is essential as it can represent a new threat 

for M. citrina. 

Key words: endangered flora, introduced herbívores, insularity, geospatial distribution, Mediterranean ecosystems. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Les invasions biològiques són la segona causa d’extinció a escala global (Bellard et al., 2016). Els mamífers 

herbívors introduïts produeixen impactes sobre la vegetació tant directes, com és la depredació, o indirectes, com ara 

l’alteració de l’hàbitat (Campbell i Donlan, 2005). Els conills poden tenir impactes extremadament negatius a illes 

petites (Schweizer et al., 2016), però els impactes per invertebrats introduïts també poden produir impactes severs a 

espècies vegetals d’ecosistemes insulars. Per exemple, Icerya purchasi (Hemiptera; Margarodidae) és una cotxinilla que 

s’alimenta de la saba de vàries espècies de plantes llenyoses que ha envaït múltiples illots de la Conca del Mediterrani 

occidental i representa una amenaça per algunes espècies (Laguna et al., 2017). De manera general, les espècies de 

distribució restringida es consideren més vulnerables a la invasió biològica, especialment si no tenen defenses contra 

l’herbivorisme (Cubas et al., 2019).  

 

La flora de les illes Balears s’ha vist afectades per mamífers herbívors introduïts, com ara conills, rates i cabres, i 

s’han dut a terme alguns programes d’erradicació. Per exemple, els conills de s’Espartar, un illot de 20 hectàrees situat a 

1,3 km a l’oest d’Eivissa, es van donar per erradicats al 2016, després de cinc any de gestió mitjançant diversos mètodes 

(V. Colomar i V. Picorelli, comunicació personal). Després d’un programa d’erradicació, és essencial fer un seguiment 

per tal d’avaluar la recolonització de les espècies, així com l’aparició de noves amenaces que requereixin d’altres 

intervencions (IUCN/SSC, 2013). 
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Les comunitats vegetals predominants a s’Espartar són herbassars d’Stipa tenacissima, que ocupa pendents càlids i 

secs; matollars d’Olea europaea var. sylvestris, Pinus halepensis i Pistacia lentiscus, localitzades a àrees de major 

altitud; i comunitats dominades per Atriplex halimus, a pendents costaners i torrenteres (Mateu, 2011). L’illot presenta 

un alt valor biològic per la presència en algunes àrees d’elevades densitats d’espècies de distribució restringida, com ara 

Medicago citrina, Carduncellus dianus, Diplotaxis ibicensis i Silene hifacensis. 

 

Medicago citrina és un arbust d’uns 3 m d’alçària, considerat una de les 50 espècies més amenaçades de les illes 

mediterrànies que es distribueix exclusivament a una dotzena d’illots de l’arxipèlag de les Balears i Columbretes −rares 

vegades colonitza les illes grans o el continent− que comptava amb una població total estimada d’uns 2500 individus 

(Laguna et al., 2017). És una espècie molt vulnerable a la depredació per herbívors mamífers (Latorre et al., 2013) i 

també es veu molt afectada per I. purchasi (Laguna et al., 2017), espècie invasora detectada a diversos illots de 

Columbretes i Cabrera (Laguna et al., 2017), i més recentment també a s’Espartar (observacions personals). 

 

Els objectius del treball són (i) estudiar la resposta de les comunitats vegetals de s’Espartar després de l’erradicació 

dels conills, (ii) avaluar l’estructura poblacional de M. citrina després de l’erradicació dels conills i (iii) valorar 

l’amenaça de M. citrina per I. purchasi després de la recuperació de la població de l’illot. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Seguiment de la recuperació de les comunitats vegetals després de l’erradicació dels conills 

Al 2015 es van instal·lar cinc parcel·les de 10 × 10 metres en diferents punts de s’Espartar per tal d’incloure les 

principals comunitats vegetals que hi són presents. Anualment, des del 2015 al 2019, es va fer un inventari de la flora 

vascular a cada parcel·la. A més, es va anotar la presència de cada espècie cada 10 cm en transsectes lineals de 20 m 

ubicats a la diagonal de cada parcel·la (200 punts de mostreig per parcel·la i any) i es van obtenir els següents índexs de 

diversitat: la riquesa específica (S), calculat com el nombre total d’espècies, l’índex de diversitat de Shannon (H’) i 

l’índex d’uniformitat de Pielou (J), calculat com J=H’/ln(S). La recuperació de la vegetació es va avaluar mitjançant 

models generalitzats mixtos additius, considerant la cobertura vegetal o els índexs de biodiversitat com a variables 

explicatives, els anys com a variable contínua i les parcel·les com a factor aleatori. A més, es va recollir el nombre 

d’individus de M. citrina a cada parcel·la, variació temporal de la qual es va analitzar mitjançant un model lineal 

generalitzat amb distribució de Poisson. L’anàlisi de la variància es va fer mitjançant un test Anova i les diferències 

entre grups amb ‘lsmeans’. 

 

Anàlisi de l’estructura poblacional de Medicago citrina 

Tres anys després de l’erradicació completa dels conills, es van censar tots els individus de M. citrina, excloent els 

individus amb una alçària menor de 15 cm i els localitzats als penya-segats inaccessibles. Es va enregistrar el punt GPS 

amb elevada precisió (error inferior a 5 cm) mitjançant un GPS diferencial (Leica System RTK RX 1200) i es van 

prendre dades biomètriques (alçària, diàmetre de la copa i diàmetre del tronc), l’estadi de desenvolupament (vegetatiu 

vs. reproductor) i la d’infestació per I. purchasi. Es va realitzar un model lineal incloent les variables biomètriques com 

a factor fix i el nucli d’elevada densitat o la infestació per I. purchasi com a variables resposta. 

 

RESULTATS 

 

Augment de la cobertura vegetal i la diversitat després de l’erradicació dels conills 

La cobertura vegetal, la riquesa específica i l’índex de diversitat de Shannon van augmentar al llarg dels quatre anys 

de seguiment. Quant a M. citrina, es van observar plàntules a una de les cinc parcel·les al 2015, a tres al 2016 i a quatre 

al 2017, i es va observar un increment general tant en nombre d’individus com en cobertura. Aquest increment fou 

especialment ràpid a les dues parcel·les més properes als penya-segats on habita M. citrina, mentre que l’única parcel·la 

on no s’observà reclutament fou la parcel·la més llunyana als penya-segats i que constitueix un herbassar dens d’Stipa 

tenacissima. 

 

Recuperació de la població de Medicago citrina després de l’erradicació dels conills 

Es van censar un total de 2322 individus, el que representa una densitat de 116 individus per hectàrea. La distribució 

geogràfica fou heterogènia, amb algunes zones amb elevades densitat d’individus (Fig. 1A). Les zones amb menor 

densitat de M. citrina corresponen a herbassars amb predomini d’Stipa tenacissima, mentre que les zones amb major 

densitat foren les properes als penya-segats amb M. citrina. S’observaren dos nuclis amb una major densitat: un nucli 

localitzat a l’oest de la torrentera de la part central de l’illot i un altre a la zona de ponent. De fet, el nucli del ponent de 

l’illot concentrava més del 60% del conjunt dels individus censats amb un diàmetre de tronc superior als 40 mm (Fig. 

1B), i presentà una mitjana de tronc de diàmetre major respecte del nucli central (df=1, F=19.33, p<0.001). Per tant, el 

nucli de ponent fou el més gran i, potencialment, el més antic. 
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Globalment, la població de M. citrina censada és jove (65,7% dels individus tenien un diàmetre de tronc inferior a 2 

cm) i té un baix nombre d’individus vells (2,0% dels individus tenien un diàmetre de tronc superior a 5 cm). A més, els 

individus en general són baixos (sols el 4.8% superen els 100 cm d’alçària). El diàmetre del tronc es va correlacionar 

positivament amb l’alçària (r = 0.66) i amb l’amplària (r = 0.82). Globalment, el 56% dels individus foren reproductors, 

encara que aquesta dada podria haver estat subestimada pel fet que part dels censos es va fer a l’estiu. 

La recolonització de M. citrina després de l’erradicació dels conills va coincidir amb la detecció de la presència a 

l’illot per primera vegada d’I. purchasi. El 3.5% dels individus censats (81 individus) van estar infestats, i la cotxinilla 

va mostrar preferència pels individus més grans (df=1, F=19.33, p<0.001), encara que no vam constatar la mort dels 

individus afectats en cap cas. 

 

 
 

FIGURA 1. A, Mapa de distribució de Medicago citrina després de l’erradicació dels conills al 2016 (dades del present estudi); B, distribució dels 

individus amb un diàmetre de tronc superior a 40 mm; C, rutes plausibles per a la recolonització de M. citrina d’acord amb el pendent i l’orientació de 

les torrenteres (línies contínues) i altres fonts de llavors (línies discontínues). Els individus detectats abans de l’erradicació es marquen en vermell tant 
els localitzats en zones de penya-segats (polígons) com els individus aïllats en àrees accessibles als conills (punts). 
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DISCUSSIÓ 

 

Tant la cobertura vegetal com la riquesa específica van augmentar considerablement després de l’erradiació dels 

conills, fet observat en altres casos similars (North et al., 1994). La població de M. citrina ha augmentat molt 

significativament, ja que transcorreguts 4 anys des de la completa erradicació dels conills, la població comptava amb 

més de 2300 individus, front a la desena d’individus censats al 2010 (Mateu, 2011). De fet, al 2019, la població de 

s’Espartar era similar a la població global de l’espècie (estimada en 2500 individus al 2017; Laguna et al., 2017). 

Predominen els individus joves i pocs individus grans, i un gran nombre de plàntules. Per tant, aquest treball demostra 

que l’espècie és capaç de respondre ràpidament a la desaparició dels herbívors, probablement gràcies a l’elevada 

producció de llavors dels individus i a la possible generació d’un banc de llavors (Pérez-Bañón et al., 2003). 

 

La distribució heterogènia de la nova població de M. citrina a s’Espartar pot ser deguda a dues raons: per la 

localització de la font de llavors i per l’adequació de l’hàbitat. La població localitzada als penya-segats del nord, 

probablement ha actuat com a font de llavors per a la recolonització de la zona accessible de l’illot, de manera que els 

primers individus s’haurien establert a les zones més properes dels penya-segats i, a continuació, haurien colonitzat 

altres àrees per acció del vent o el pendent del terreny (Fig. 1C). L’adequació de l’hàbitat condiciona també la 

distribució de la població, ja que zones d’herbassar on predomina S. tenacíssima no és un hàbitat propici per a 

l’establiment de M. citrina. Per altra banda, el nucli amb major densitat es situa al ponent de l’illot i és on es concentra 

la major proporció d’individus amb major diàmetre de tronc, per tant, probablement més vells. Això pot ser degut a que 

la població de conills es concentrava a la part central de l’illot (observacions personals), o bé per la presència de M. 

citrina a l’illot localitzat al ponent de s’Espartar que haurien actuat com a font de llavors. 

 

La detecció d’I. purchasi evidencia la necessitat d’un seguiment a llarg termini. En el moment de l’estudi, sols el 

3,5% dels individus estaven afectats i en cap cas vam detectar que l’afectació hagués produït la mort de la planta. Això 

no obstant, aquesta plaga va ocasionar la reducció del 85% de la població de les Columbretes durant el 2013-2015 

(Laguna et al., 2017), per la qual cosa el seguiment és essencial per conèixer l’evolució del seu grau d’invasió. 
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Abstract: Introduced herbivores are a major threat to native flora, especially on islands. They cause negative effects on 

plant performance, but also neutral or even positive ones. These effects become more complex and diverse when 

functionally diverse herbivores interact. Furthermore, large herbivores can play a key role as seed dispersers, 

modulating plant recruitment and spatial dynamics. In our project, we are unraveling the effects of two contrasting 

introduced herbivores, the invasive moth Paysandisia archon and the feral goat Capra hircus, on the reproductive 

success and the spatial ecology of the endemic Mediterranean palm Chamaerops humilis. During 2019 and 2020, we 

monitored pollination, fruit development, seed dispersal, and insect-seed predation in six palm populations with 

different herbivore pressure in Mallorca. Goats negatively impacted pollination and fruit development, but they also 

acted as effective seed dispersers, reducing seed aggregation and predation by insects, and promoting plant recruitment. 

P. archon had an apparent positive effect on the palm reproductive success, although its long-term negative impact must 

be stronger. Finally, isolated palms were more prone to be attacked by both herbivores. Assessing the impact of 

introduced herbivores on different stages of plant reproduction is crucial, especially for rare or specialized plants for 

which appropriate conservation plans are required. 

Key words: Chamaerops humilis, goats, herbivore, introduced, Paysandisia archon.  

 

Resum: Els herbívors introduïts són una gran amenaça per la flora autòctona, especialment a les illes. Afecten 

negativament la reproducció de les plantes, però també poden no tenir cap efecte o fins i tot un efecte positiu. Aquests 

efectes són més complexes quan interactuen herbívors funcionalment diversos. A més, els grans herbívors poden tenir 

un paper clau com a dispersors de llavors, afectant el reclutament de plantes i la seva dinàmica espacial. En el nostre 

projecte estem investigant els efectes de dos herbívors introduïts, l'arna invasora Paysandisia archon i la cabra salvatge 

Capra hircus, sobre l'èxit reproductiu i l'ecologia espacial del garballó Chamaerops humilis. Durant 2019 i 2020, vam 

monitoritzar la pol·linització, el desenvolupament dels fruits, la dispersió de llavors i la depredació de llavors per 

insectes en sis poblacions amb diferent pressió d’ herbivoria a Mallorca. Les cabres van afectar negativament la 

pol·linització i el desenvolupament dels fruits, però actuaren com a dispersors eficaços de llavors, reduint l'agregació 

de llavors i la depredació per insectes, i promovent el reclutament de les plantes. P. archon va tenir un efecte 

aparentment positiu en l'èxit reproductiu, encara que el seu impacte negatiu a llarg termini pugui ser més important. 

Finalment, els garballós aïllats foren els més propensos a ser atacats pels dos herbívors. Avaluar l'impacte dels 

herbívors introduïts en les diferents etapes reproductives de les plantes és crucial, especialment per aquelles que són 

rares o especialitzades i que requereixen plans de conservació adequats. 

Paraules clau: cabres, Chamaerops humilis, herbívor, introduït, Paysandisia archon. 

 

INTRODUCTION 

 

Herbivory is a plant-animal interaction typically classified as an antagonism due to its numerous direct and indirect 

negative effects on plant pollination and reproductive success (Haas and Lortie, 2020). However, its effects can also be 

neutral or even positive, and become more complex when disparate herbivorous species interact. Large herbivores are 

considered ecosystem engineers since they shape the structure of ecological communities in different ways (Ripple et 

al., 2015). Moreover, despite their role as dispersers of large-seeded plants in many ecosystems (Muñoz-Gallego et al., 

2019), especially considering the current worldwide scenario of defaunation (Ripple et al., 2015), their contribution to 

plant dispersal and recruitment success has received little attention. Biological invasions are among the main drivers of 
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biodiversity losses, especially on islands (Bellard et al., 2017). Specifically, introduced herbivores represent one of the 

major threats to native flora, in addition to alter important ecological processes (Nuñez et al., 2010; Gizicki et al., 

2018). Therefore, assessing their effects on plant communities and, especially, on singular plant species, is crucial for 

biodiversity maintenance. In Mallorca (Balearic Islands, Spain), the abandonment of agriculture in the 1960s 

contributed to a progressive expansion of feral goat populations (Capra hircus) throughout the mountains. In addition, a 

more recently introduced species, the neotropical moth Paysandisia archon (Castniidae), is severely damaging the 

natural populations of the dwarf palm Chamaerops humilis, the only native palm in the western Mediterranean region 

(Muñoz-Adalia and Colinas, 2020). In our project, we used different techniques and approaches, from camera-trapping 

to spatial point pattern analyses, to unravel the effects of these two contrasting introduced herbivores on the plant 

ecology of C. humilis. To this aim, we tested the following general hypotheses: (H1) Herbivory by P. archon and feral 

goats negatively impacts palm pollination and fruit development. (H2) P. archon attack alters fruit quality and, 

consequently, fruit removal by frugivores. (H3) Feral goats influence the spatial distribution of adult palms, seed rain, 

as well as post-dispersal events such as seed predation and seedling emergence success. (H4) Distance and density of 

palm neighbors determine incidence and intensity of herbivory by P. archon and feral goats.  

  

METHODS 

 

Study system  

C. humilis is considered a keystone species in the coastal and subcoastal ecosystems since it is an important trophic 

and refuge resource for many vertebrates and invertebrates, besides a “nurse plant” facilitating the recruitment of other 

plant species. This dioecious plant blooms in March-April, fruits start to develop in May-June, and fruit ripening takes 

place in September-November. Flowers form dense inflorescences that develop within a single enlarged bract. Volatile 

compounds emitted by the leaves attract two beetle species: Derelomus chamaeropis and Meligethinus pallidulus. Its 

fleshy fruits are mostly dispersed by mammals and its seeds are commonly predated by scolytine beetles (Coccotrypes 

dactyliperda and Dactylotrypes longicollis) (Muñoz-Gallego et al., 2019). Germination is hypogeal and remote, with 

most seedlings emerging during spring. This project was carried out on Mallorca (Balearic Islands, Spain) during 2019 

and 2020. Specifically, six dwarf palm populations with different herbivory incidence were chosen (Fig. 1). 

 

 
 
FIGURE 1. (a) The six study areas in Mallorca (yellow circles) and approximated distribution of C. humilis, P. archon and C. hircus (modified from 

Bioatles-CAIB 2021). (b) Feral goat eating C. humilis inflorescences. (c) A pupal exuviae and sawdust produced by P. archon larvae emerging from a 

dead trunk of C. humilis. (d) Proportion of moth-attacked palms (above) and goat-attacked palms (below) for each population and sampling year.  

 

Pollination and fruit development (H1) 

In four of the six populations (those with high incidence of herbivory by P. archon and goats; Fig. 1d), we selected 

30 palm females and 30 males, half unattacked and half attacked by P. archon (Fig. 1c) of each sex, and we registered 

leave damage and inflorescence damage (Fig. 1b) by goat. During spring (April-June) we monitored inflorescence 

production, pollinator abundance per inflorescence, as well as the initial number of flowers per female inflorescence to 

estimate later the fruit set. Finally, we analyzed through generalized linear mixed models the isolated and combined 

effects of both herbivores on the following response variables: inflorescence production, pollinator abundance, fruit 

initiation, and fruit development (Muñoz-Gallego et al., 2022).  

 

Seed dispersal (H2) 

During autumn (September – December) we monitored frugivores’ visits, fruit removal rate and pre-dispersal seed 

predation by scolytines in 30 female palms, half unattacked and half attacked by P. archon, in each of the six palm 

populations. For this, we used sand beds that were checked looking for frugivore tracks during at least 8 consecutive 

days. Additionally, we set up camera traps during the whole seed dispersal season. Finally, we measured the pulp 
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weight and the chemical components of unattacked and attacked palms to estimate the effect of P. archon on the fruit 

quality. 

 

Spatial ecology (H3 and H4) 

In 2019, we georeferenced all adult palms within three study plots with different herbivore pressure by P. archon 

and goats (Fig. 1d): CA (low, 5.6 ha, Fig. 2a), EB (medium, 1.4 ha) and PF (high, 0.5 ha). We conducted walk transects 

to searched for mammal regurgitations and scats with dwarf palm seeds during autumn. All mammal samples were 

georeferenced, covered with a mesh cage and monitored every two months for seedling emergence success. Post-

dispersal seed predation by scolytines as well as the number of germinated but dead seeds were recorded at the end of 

the study. Furthermore, in EB and PF we monitored P. archon attack and herbivory by goats (both folivory and 

florivory) for all geo-referenced palms in both sampling years. Finally, we conducted spatial point patterns analyses 

using the free software Programita (Wiegand and Moloney, 2014). 

 

 

RESULTS 

 

Pollination and fruit development (H1) 

Palms attacked by P. archon had almost twice M. pallidulus individuals per inflorescence as unattacked palms (χ2 = 

4.69, df = 1, P < 0.05). However, no effect of P. archon was found on the weevil D. chamaeropis. Moreover, attacked 

palms showed a 1.4-fold higher fruit initiation than unattacked ones (χ2 = 4.18, df = 1, P < 0.05). Inflorescence damage 

by goats had a significant negative effect on M. pallidulus abundance (χ2 = 4.09, df = 1, P < 0.05) but not on D. 

chamaeropis abundance. Moreover, fruit initiation was highly negatively impacted by inflorescence consumption by 

goats (χ2 = 19.52, df = 1, P < 0.001). Interestingly, both herbivores exerted non-additive effects (interaction) on palm 

reproduction (Muñoz-Gallego et al., 2022).     

 

Seed dispersal (H2) 

Three frugivore guilds were identified in our study system: legitimate seed dispersers (goats and pine martens), pulp 

feeders (rabbits and blackbirds) and seed predators (rodents). Seed predators were the most frequent visitors, but seed 

dispersers removed a higher proportion of fruits per visit, especially goats. Probability of frugivores’ visit did not differ  

between palms unattacked and attacked by P. archon. However, attacked palms had a higher probability of fruit 

removal per visit than unattacked ones (χ2 = 3.86, df = 1, P < 0.05). In addition, the proportion of predated seeds by 

scolytines was significantly higher in attacked palms (χ2 = 14.75, df = 1, P < 0.05).  

 

 
FIGURE 2. (a) Spatial distribution of adult palms (green), non-predated seeds (red) and predated seeds (blue) in CA plot. (b) Bivariate pair 

correlation function g12(r) that shows the association between dispersed seeds and adult C. humilis at different spatial scales in CA plot. (c) Mark 

connection function p11(r) that shows the aggregation of predated seeds at different spatial scales in CA plot. Observed data (dotted black line), null 
model (dashed line), simulation envelopes (colored area).   

 

Spatial ecology (H3 and H4)  

Adult palms and mammal samples (regurgitations and scats) showed a double-clustered spatial in the plots with low 

and medium herbivore pressure. However, the plot with the highest herbivore pressure showed a single-clustered 

pattern and seed rain was nearly non-existent. In the low-pressure plot, mammal samples were significantly aggregated 

around palms (Fig. 2b), and predated seeds were aggregated within all dispersed seeds and around palms (Fig. 2c). 

These patterns were non-significant in the medium-pressure plot. Finally, seed predation by scolytines was double and 

seedling emergence success was half in the low-pressure plot compared to the medium-pressure plot. Finally, isolated 

palms were more prone to be attacked by P. archon and goats in the medium-pressure plot, but no significant spatial 

patterns were found in the high-pressure plot.  
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

 

All interspecific ecological interactions fall along a mutualism-antagonism continuum and influence each other 

within complex multi-layered networks. Assessing interaction effects between different herbivores is crucial to 

uncovering unpredictable impacts on biological systems. Feral goats had a negative impact, especially through 

inflorescence consumption, on palm pollination and fruit development. However, they also play a significant role as 

long-distance seed dispersers, moving a large number of seeds away from the mother palms (Muñoz-Gallego et al., 

2019) and promoting a successful plant recruitment, decreasing seed predation by insects and increasing seedling 

emergence success. Since the palm population with the most intense pressure by both herbivores showed scarce plant 

recruitment and spatial patterns were completely disturbed, a moderate density of goats should be the key for a balanced 

maintenance of the dwarf palm populations on the island. Regarding the invasive moth P. archon, the positive effects 

observed on pollination, fruit development and seed dispersal could be explained by two non-exclusive hypotheses: (A) 

The plant vigor hypothesis, which postulates that herbivores select the most vigorous plants. (B) The overcompensation 

hypothesis, by which plants overproduce resources allocated to reproduction to compensate for herbivory (Garcia and 

Eubanks, 2019). Nonetheless, its long-term effects might be catastrophic as palms with an intense attack lose 

reproductive capacity and end up dying, and even more if the best palms of the population are those that the moths 

select. It is well known that the Mediterranean dwarf palm is a long-lived plant, highly tolerant to environmental and 

anthropogenic disturbances. However, it is unquestionable that the most sensitive palm populations, like the insular 

ones, could be seriously impacted in the long-term by the combined effects of these introduced and highly abundant 

herbivores.  
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Resum: El foc és un element propi dels ecosistemes naturals de l’arc mediterrani, sigui aquest d’origen natural o 

antròpic. La informació estadística recopilada per part de l’administració sobre l’ocurrència de pertorbacions per 

incendi forestal al territori és una eina essencial per comprendre com aquests han evolucionat. S’analitza la informació 

disponible dels darrers 15 anys pel que fa a nombre de sinistres, superfície afectada, distribució temporal del foc o 

causalitat de les ignicions, entre d’altres aspectes. Disposar d’aquestes dades actualitzades, així com les tendències 

existents, permet interpretar millor l’evolució més recent del foc forestal a les illes, així com planificar d’una forma més 

eficient la distribució territorial i temporal dels recursos d’extinció. Aquesta informació també possibilita una millor 

planificació de les actuacions de prevenció d’incendis, com a element estratègic cabdal pel que fa a la gestió del foc 

forestal, sense perdre de vista que aquest és un element més dels nostres ecosistemes insulars.  
Paraules clau: incendis, forestal, estadística, causalitat 
 

Abstract: Wildfire is an element of the naturals ecosystems of the Mediterranean basin, whether of natural or 

anthropogenic origin. The statistical information compiled by the public administration on the occurrence of wildfire 

disturbances in the territory is essential to understand how these have evolved. It analyzes the information available 

from the last 15 years, which is in the name of accidents, affected surface, temporal distribution of the focus or 

causality of the ignitions, among other aspects. Having these up-to-date data, together with existing trends, allows us to 

better interpret the most recent evolution of the wildfire, also to plan in a more efficient way the territorial and 

temporal distribution of extinction resources. This information also enables better planning of fire prevention actions, 

as a strategic element for managing the wildfire, without losing sight of the fact that this is one more element of our 

insular ecosystems. 
Key words: wildfire, forest, estadística, causalitat 
 

INTRODUCCIÓ 
 

Els ecosistemes forestals de les Illes Balears, com la resta de territoris de l’arc mediterrani, presenten una 

recurrència pròpia de pertorbacions naturals per incendi forestal (Costa et al., 2011), lligades a un clima caracteritzat 

per estius càlids i secs. Tot i que aquestes pertorbacions poden ser d’origen natural com a element inherent a la seva 

pròpia ecologia, la presència antròpica a les illes ha modificat la freqüència, intensitat i extensió dels incendis forestals, 

des de l’arribada de l’home als territoris insulars. Actualment, el 44% de la superfície de les illes és terreny forestal, 

ocupant un total de 220.786 ha (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012).  
 

Una part essencial de l’estadística en matèria forestal és la corresponent als incendis forestals ocorreguts al territori 

al llarg dels anys, la qual permet recollir una informació cabdal per a la seva gestió, tant des del punt de vista dels 

recursos i organització de l’extinció, com de la planificació i prevenció del foc. A les Illes Balears, el Servei de Gestió 

Forestal recopila aquesta estadística a través del programa EGIF (Estadística General de Incendios Forestales del 

Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic) i també a partir d’eines pròpies complementàries, com l’entorn 

iBosc (De Simón i Benlloch, 2017). L’EGIF recopila i integra tota la informació estadística a través d’una base de dades 

generada a partir dels formularis (partes) elaborats per cada sinistre. Aquesta ha anat recollint dades des de l’any 1968, 

però és a partir de les darreres dues dècades on la informació és més completa, ja que s’ha disposat de sistemes digitals 

d’informació geogràfica o de georeferenciació més potents, entre d’altres aspectes. En aquest sentit, existeixen 

publicacions que al llarg de la darrera dècada han anat exposant la informació disponible fins a la data (e.g. Pla Forestal 

de les Illes Balears, IV Pla de Defensa contra Incendis de les Illes Balears o Domenech, 2015, entre d’altres).  
 

En aquest treball es pretén fer una exposició resumida actualitzada de l’estadística actual dels incendis forestals a les 

illes, posant sobretot l’ull a quines tendències tenim respecte a diferents qüestions com el nombre de sinistres, la 

superfície afectada o la causalitat de les ignicions, en el context dels darrers quinze anys de dades disponibles.  
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RESULTATS DISPONIBLES 
 

La informació recopilada a través de l’EGIF conté tota una sèrie de camps agrupats en diferents categories: des de la 

localització del sinistre fins a la investigació i certesa de la seva causalitat, passant pels temps d’arribada dels recursos 

d’extinció, aspectes lligats a la detecció del foc, condicions de perill al seu inici, mitjans utilitzats durant l’emergència, 

tècniques d’extinció aplicades, pèrdues i incidències, caracterització de les superfícies afectades, etc. 
Dins d’aquests camps, són d’especial rellevància el nombre de sinistres i la superfície afectada en el conjunt del 

territori o al llarg dels anys, així com al seva causalitat. Si bé la base de dades de l’EGIF a les Illes Balears conté un 

total de 5790 sinistres en el període 1968-2022, a continuació es fa un anàlisis dels incendis ocorreguts els darrers 15 

anys, des del 2008 al 2022 (fins setembre inclòs).  
 

Nombre de sinistres i superfície afectada per incendi forestal al llarg dels anys 
Dins d’aquests camps, són d’especial rellevància el nombre de sinistres i la superfície afectada en el conjunt del 

territori o al llarg del temps (Fig. 1), el qual permet visualitzar a grans trets quina és la tendència general pel que fa a 

l’afectació del foc forestal als territoris insulars. Els resultats mostren una disminució gradual i significativa, durant el 

darrers quinze anys, del nombre de sinistres, essent la mitjana de la sèrie 2008-2022 de 101 sinistres/any (64 a Mallorca, 

6 a Menorca, 27 a Eivissa i 4 a Formentera). Els màxims d’aquesta foren els anys 2011 i 2012, on es va produir una 

situació d’intencionalitats recurrents a Mallorca i en menor mesura Menorca. L’illa de Mallorca agrupa el 63% del 

incendis ocorreguts.  
Pel que fa a superfície afectada, i des de l’any 2014, aquesta ha estat per sota les 500 ha/any. Amb anterioritat, van 

destacar els anys 2011 (incendi de Morna a l’illa d’Eivissa) i 2013 (incendi d’Andratx, Estellencs i Calvià, a l’illa de 

Mallorca), en ambdós casos per sobre les 2000 ha/any. La mitjana de superfície forestal afectada en la sèrie 2008-2022 

és de 515 ha (353 a Mallorca, 7 a Menorca, 128 a Eivissa i 2 a Formentera), essent el 2020 el darrer any amb un incendi 

forestal important (incendi de S’Albufera, Mallorca). El 45% de la superfície afectada és arbrada i el 72% es correspon 

a Mallorca. Tot i el comportament atzarós que presenta la superfície afectada al llarg dels anys, la tendència general no 

està sent en augment, ans al contrari (e.g. destaca l’any 2018, amb només 36 ha afectades). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

FIGURA 1. Evolució del nombre de sinistres per incendi forestal i superfície afectada (arbrada i no arbrada) en la sèrie 2008-2022 (2022 fins 
setembre inc.) al conjunt de les Illes Balears.  

 

Com en la resta d’àrees de la conca mediterrània sotmeses a un règim antròpic d’incendis forestals amb una política 

de supressió ràpida i contundent del foc, la qual implica acumulacions creixents de combustible vegetal, l’estadística 

existent en la sèrie reflexa perfectament la «paradoxa de l’extinció» (Minnich, 1983), on el 1% dels incendis ha cremat 

el 79% de la superfície total.  
Territorialment, els municipis més afectats en la sèrie 2007-2021 pel que fa concentració de nombre d’incendis són 

els següents, per aquest ordre: Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de Sa Talaia i Palma. Resulta 

clar que l’illa d’Eivissa presenta una densitat històrica de conats prou significativa. Pel que fa a superfície afectada en la 

sèrie, destaca Andratx (2013), Artà (2013), Sant Joan de Labritja (2011), Muro (2020) i Sant Llorenç (2011). 
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Distribució dels sinistres al llarg dels anys segons l’època de risc 
Estratificant el nombre de sinistres en funció de la seva ocurrència respecte a l’època de major risc (1 de maig a 15 

d’octubre), s’observa en la sèrie 2008-2021 com aquests han anat reduint-se gradualment a l’estiu, durant l’època de 

perill màxim, i quan el dispositiu inter-insular d’extinció està totalment desplegat. Tot i així, encara es manté un nombre 

focs similars d’octubre a abril, amb una mitjana de 39 incendis i quan els recursos d’extinció són molt menors.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

FIGURA 2. Evolució del nombre de sinistres per incendi forestal en funció de la seva ocurrència: dins i fora de l’època de major risc (1 de maig a 

15 d’octubre) per al conjunt de les Illes Balears.  Sèrie 2008-2021. 
 

 

 
 

FIGURA 3. Distribució de sinistres i superfície afectada per incendi forestal al llarg de l’any:per mes i categoritzat per illa. Sèrie 2007-2019. 

 

Distribució dels sinistres i superfície afectada per mesos  
La distribució mensual del nombre dels sinistres i de la superfície afectada al llarg de l’any mostra una estructura 

modal, on la major afecció és concentra durant l’època de màxim perill d’incendi. Durant l’estació seca i més calorosa 

de l’any és quan els combustibles vegetals mostren la màxima disponibilitat per cremar, així com per propagar de forma 
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més ràpida i intensa. Curiosament, els mesos de març i abril a les illes de Mallorca i Eivissa concentren més incendis 

que no el mes de maig, ja dins l'època de perill d’incendi.  

Causalitat 
Un aspecte clau que recopila l’estadística és la causalitat, el coneixement de la qual permet actuar directament sobre 

la fonts de les ignicions no naturals. En la sèrie 2000-2019 la causa principal és la negligència o accidentalitat (54%), 

principalment originades per fumadors. També destaquen les causades per cremes agroforestals mal apagades o 

descontrolades, i els sinistres produïts amb motors i màquines. En segon lloc, els incendis intencionats (amb  

motivacions varies), els quals representen el 33% del total de la sèrie (amb màxims a juliol i agost). Finalment, els 

ocasionats per llamps, els quals suposen gairebé un 9% (amb màxims al setembre i octubre).  
 

CONCLUSIONS 
 

a) La disminució gradual de les pertorbacions per incendi forestal a les illes, tant en termes de superfície com en 

nombre de focs, es podria explicar per diferents causes, entre les quals destaca primerament l’efecte d’anys de treball en 

conscienciació, sensibilització i educació ambiental en lús del foc (e.g. Xarxa Forestal), tant recreatiu com de gestió del 

combustible, així com d’aplicació efectiva de la normativa que en reglamenta, restringeix i controla la seva utilització. 

L’efecte sobre la població, sigui urbana o rural, ha generat una consciencia evident de responsabilitat envers el seu ús, 

excepcions obvies a part. En segon lloc, la pèrdua constant del teixit social rural, així com del sub-sector forestal que 

gestionava àmplies superfícies de terreny forestal de les illes, podria ser una raó per explicar la disminució dels conats 

produïts per causes accidentals o per negligència, en exercici del maneig cultural de finques de muntanya. 
b) Contràriament, resulta contradictori que l’augment significatiu de població resident i flotant a les illes produïda 

els darrers anys, no hagi generat una situació de major freqüència d’ignicions per causes antròpiques (ni que sigui per 

causes accidentals). És més, tot i la conscienciació existent pel que fa a ús del foc, encara queda molt de camí a recórrer 

perquè la població adopti una cultura del risc pel fet de viure al bosc, a l’entorn de l’interfície urbana-forestal. 
c) Els escenaris climàtics projectats a les illes preveuen una situació on els incendis poden ser més extensos, 

intensos i perillosos, tal i com es preveu en altres parts de la conca mediterrània (Jia et al., 2019). Tot i tenir una 

tendència estadística favorable, actualment, a causa de la situació de risc estructural, la probabilitat de patir un gran 

incendi forestal fora de capacitat d’extinció segueix sent la mateixa o inclús més elevada que fa 15 anys, per exemple, 

respecte a l’incendi d’Andratx del 2013. L’acumulació de combustible vegetal, l’augment de la seva continuïtat 

(vertical a escala de rodal i horitzontal a escala de paisatge) i una major presència d’elements antròpics al bosc 

(població, habitatges i estructures), suposa un escenari on sense cap dubte es pot produir un sinistre fora de capacitat 

d’extinció. En aquest escenari, resulta essencial treballar prioritàriament en gestió i prevenció de l’estructura forestal del 

territori (silvicultura, gestió agrícola, ús del foc prescrit, pastoralisme, etc.), considerant que els recursos d’extinció 

disponibles ja han arribat a un sostre operatiu, sobretot durant l'època de major risc 
d) És possible que el percentatge d’incendis forestals causats per llamp, com a única causa natural a les Illes Balears, 

augmenti els propers anys a causa de la reducció del denominador que agrupa la resta d’incendis d’origen antròpic.  
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Resum: Els briòfits destaquen per les seves particularitats morfològiques, fisiològiques i ecològiques, per augmentar la 

riquesa específica i funcional dels ecosistemes i pel seu potencial com a bioindicadors. Tot i així, degut a la seva petita 

mida i relativa dificultat d’identificació, han estat escassament considerats en recerca i conservació a les Illes Balears. 

Encara que s’han realitzat nombrosos treballs corològics, encara queden moltes zones sense informació. A més, a les 

Illes no hi ha cap espècie de briòfit protegida per la normativa autonòmica, tot i que un 17,4 % de la brioflora balear es 

troba amenaçada segons criteris UICN. Tot plegat és prova de la manca de coneixement briològic a les nostres Illes. En 

el futur s’hauria d’augmentar els estudis corològics, ecològics i funcionals d’aquest grup, enfocat a preparar mesures de 

gestió, protecció i conservació adients. A més, la recerca en Briologia a les Illes Balears permetria l’aplicació d’aquests 

organismes com a bioindicadors dels impactes antròpics sobre la natura. Finalment, seria convenient la divulgació sobre 

aquests organismes més enllà de l’àmbit acadèmic, implicant programes d’educació bàsica, ciència ciutadana i mitjans 

de comunicació. 

Paraules clau: bioindicadors, briòfits, conservació, divulgació, recerca. 

 

Abstract: Bryophytes stand out for their morphological, physiological and ecological particularities, for increasing the 

specific and functional richness of ecosystems and for their potential as bioindicators. Even though, because of their 

small size and relatively difficult identification, they have been scarcely considered in research and conservation in the 

Balearic Islands. Although several chorological studies have been conducted, there are still many zones without 

information. Moreover, in the Islands there is no bryophyte species protected by the autonomous regulations, although 

a 17.4 % of the Balearic bryoflora is threatened according to IUCN criteria. All together is proof of the lack of 

bryological knowledge in our Islands. In the future, the chorological, ecological and functional studies on this group 

should increase, focusing on setting appropriate management, protection and conservation measures. Moreover, 

research on Bryology in the Balearic Islands would allow the application of these organisms as bioindicators of 

anthropogenic impacts on nature. Finally, the divulgation about these plants beyond the academic world would be 

convenient, involving basic education programs, citizen science and media. 

Key words: bioindicators, bryophytes, conservation, divulgation, research. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els briòfits (Phylum Bryophyta) són el segon grup de plantes terrestres més divers, just després de les angiospermes, 

i inclouen les molses, les hepàtiques i les antocerotes (Shaw i Goffinet, 2008). Són un grup de criptògames 

poiquilohídriques amb un cicle on predomina un gametòfit no vascular. Els briòfits presenten tota una sèrie de 

particularitats morfològiques, fisiològiques i ecològiques que els fan prou interessants. A més, augmenten la diversitat 

específica i funcional dels ecosistemes, gràcies a que ocupen nínxols no habitables per molts de cormòfits (Shaw i 

Goffinet, 2008). Més enllà de les seves particularitats biològiques, la seva sensibilitat a certs estressos, juntament amb la 

capacitat d’algunes espècies de bioacumular contaminants, els atorga un elevat potencial com bioindicadors 

(Zechmeister et al., 2003). Això permet l’aplicació del coneixement sobre la biologia d’aquests organismes per a una 

millor gestió dels espais naturals i urbans (Patiño et al., 2022). 

Tot i el seu interès biològic i les seves potencials aplicacions biotecnològiques, a les Illes Balears la Briologia és una 

branca de la Botànica que ha anat perdent rellevància, fins al punt que actualment les publicacions de caràcter local 

sobre briòfits són pràcticament nul·les. A més, a nivell de conservació tampoc s’han tengut en compte, almenys fins al 

moment actual: encara que 60 espècies autòctones de briòfits (17,4 % de la brioflora balear) es troben amenaçades 

segons criteris UICN (Sáez, 2020), no n’hi ha cap amb una normativa de protecció autonòmica, ni tampoc existeix cap 

pla de conservació ni recuperació d’aquest grup de plantes a les Illes Balears. Tot plegat, juntament amb 45 espècies 

quasi amenaçades (13.1 % de la brioflora balear) i 42 espècies per a les quals es disposa de dades insuficients (12,2 % 

de la brioflora balear), fa patent la manca de coneixement actual sobre els briòfits de les Illes Balears. 

L’objectiu d’aquest treball és, en base al recent Llibre Vermell dels Briòfits Amenaçats de les Illes Balears (Sáez, 

2020), revisar, des d’un punt de vista corològic, la informació disponible sobre briòfits a les Illes Balears. Donat que la 

major part dels estudis en Briologia duts a terme fins a dia d’avui són de caire corològic, es va dur a terme una anàlisi 
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de la distribució dels briòfits catalogats a les Illes Balears per Sáez (2020). Les dades corològiques es varen extreure del 

BIOATLES (https://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet), i per a cada espècie s’apuntaren les quadrícules UTM 1 

x 1 km , 5 x 5 km i 10 x 10 km on es troben citades. Finalment, es fan una sèrie de propostes sobre quines direccions 

haurien de prendre la recerca, la gestió i la divulgació pel que fa als briòfits en el futur pròxim. 

 

RESULTATS 

 

El nombre d’espècies de briòfits citades a cada illa i al conjunt de totes les Illes Balears, així com el nombre i 

percentatge de quadrícules UTM amb cites es troben representades a la Taula I. A Mallorca es troben més del 90 % de 

les espècies catalogades per Sáez (2020), a Menorca més del 50 %, i a Eivissa i Formentera aproximadament el 30 % i 

15 %, respectivament. Independentment de la mida de quadrícula, Mallorca és l’illa amb una major superfície amb cites 

respecte a la superfície total de les Illes Balears. Per contra, l’illa amb una major proporció de quadrícules amb cites 

respecte a la seva pròpia superfície va ser Menorca. 

 

 nº espècies UTM 1 x 1 km UTM 5 x 5 km UTM 10 x 10 km 

nº % nº % IB % illa nº % IB % illa nº % IB % illa 

Illes Balears 344 100 440 7,9 7,9 163 54,5 54,5 74 74,0 74,0 

Mallorca 313 91,0 293 5,2 7,5 97 32,4 50,5 44 44,0 72,1 

Menorca 184 53,5 100 1,8 12,3 40 13,4 81,6 16 16,0 88,9 

Eivissa 102 29,7 38 0,7 5,4 22 7,4 52,4 10 10,0 71,4 

Formentera 52 15,1 7 0,1 5,2 4 1,3 28,6 4 4,0 57,1 

 
TAULA I. Nombre d’espècies de briòfits citades a cada illa i al conjunt de les Illes Balears, i nombre i percentatge (respecte al tota l de les Illes 

Balears -% IB- i respecte a cada illa -% illa) de quadrícules UTM amb cites de briòfits en base a dades del BIOATLES. 
 

La Fig. 1 mostra la distribució de les cites a les diferents illes. Es pot veure com les quadrícules amb una major 

quantitat de cites s’acumulen a la Serra de Tramuntana a Mallorca, i a la part central-occidental de Menorca. 

 

 
FIGURA 1. Nombre d’espècies de briòfits citades a cada quadrícula UTM 10 x 10 km de les Illes Balears en base a dades del BIOATLES. 

 

DISCUSSIÓ 

 

Coneixement corològic actual dels briòfits a les Illes Balears 

Tradicionalment, la major part de la recerca realitzada en Briologia a les Illes Balears correspon a estudis corològics. 

Des del primer catàleg, realitzat al segle XIX per Rodríguez y Femenías (1875), s’ha anat aportant nova informació 

sobre els briòfits presents a les Illes Balears fins arribar a un total de 344 espècies: 1 antocerota, 70 hepàtiques i 273 

https://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet
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molses (Sáez, 2020). L’elevada superfície de les Illes Balears per a la qual no hi ha informació dels briòfits que hi són 

presents és evidència de la manca de coneixement briològic a les Illes. Per demostrar aquesta manca d’informació, es 

revisaren els registres de distribució de les espècies catalogades per Sáez (2020) a la pàgina web del BIOATLES. El 

resultat va ser que només un 7,9 % de les quadrícules UTM 1 x 1 km de totes les Illes Balears tenen registres sobre les 

espècies de briòfits que hi són presents (Taula 1). Per tant, per a una elevada superfície de les Illes Balears encara no es 

tenen dades corològiques, com a mínim públiques a bases de dades locals. De fet, observant el mapa representat a la 

Fig. 1 queda patent que la major part del treball s’ha concentrat en determinades zones d’interès. 

 

Per començar, a Mallorca, la major part de les cites es troben a la Serra de Tramuntana (especialment al sector 

central), on a banda de ser la zona amb més alta precipitació de l’arxipèlag Balear abunden els hàbitats òptims per a 

moltes espècies de briòfits, destacant els associats a una major altitud (que no es troba a la resta de l’arxipèlag), així 

com torrents, barrancs i coves. Tot i així, això també implica un biaix de l’esforç de mostreig cap a zones amb una 

diversitat d’espècies aparentment major. Això es reflecteix en molta superfície inexplorada, especialment cap al Sud-Est 

de l’illa. Donat que aquesta darrera és una regió més xèrica que el Nord i Nord-Oest de l’illa, es troba principalment 

habitada per molses acrocàrpiques de les famílies Pottiaceae i Bryaceae (observació personal). L’elevada dificultat per 

identificar espècies pròpies d’aquestes famílies podria haver suposat una dissuasió per a les persones que han realitzat 

prospeccions de camp fins a dia d’avui. A Menorca, Reserva de la Biosfera, el nombre de registres va augmentar 

considerablement fa una dècada, gràcies al treball realitzat per Pericàs et al. (2010) derivat del projecte LIFE Basses. 

Això queda reflectit, com ja hem comentat, en un percentatge de superfície amb dades corològiques relativament major 

al de la resta de les Illes. Per tant, actualment Menorca seria l’illa per a la qual es disposa d’un millor coneixement 

corològic per als briòfits. Finalment, a les Illes Pitiüses la superfície amb cites és molt baixa, especialment a 

Formentera. Per una banda, el nombre d’espècies de briòfits esperable a les Pitiüses és menor que a la resta de les Illes 

per les condicions més xèriques i el menor nombre d’hàbitats humits. D’altra banda, aquestes illes han estat 

tradicionalment menys estudiades pel que fa tant a briòfits com a cormòfits i altres organismes. Així, tot i que seria 

esperable un menor nombre d’espècies, seria necessari dur-hi a terme més prospeccions de camp, i la composició 

d’espècies també seria diferent, esbiaixada cap a espècies amb majors aptituds per a ambients més secs i calents. 

 

Estat actual de la Briologia a les Illes Balears 

Com ja s’ha comentat a la introducció, a dia d’avui la Briologia és una ciència pràcticament inexistent dins la 

Botànica balear. Deixant de banda un llibre de caràcter sintètic i centrat en la identificació dels briòfits amenaçats de les 

Balears (Sáez, 2020), les més recents publicacions posen de manifest una sèrie de limitacions com que: 1) manquen 

especialistes locals en Briologia, o com a mínim que resideixin a les Illes un temps suficient com per poder realitzar 

campanyes briològiques de caràcter extensiu, 2) a més, hi ha pocs especialistes en briòfits balears, i 3) el catàleg 

briològic de l’arxipèlag encara és bastant incomplet. Des d’un punt de vista conservacionista, Sáez (2020) indica que un 

17,4 % dels briòfits autòctons es troben amenaçats segons criteris IUCN, un 13,1 % es troben quasi amenaçats i per a un 

12,2 % no es disposa de dades suficients per a fer-ne una valoració. Tot i això, a dia d’avui no existeix cap pla de 

conservació dirigit a aquest grup d’organismes a nivell local. Al pròxim apartat es plantegen algunes propostes de futur 

dirigides a cobrir les mancances exposades en els àmbits de la conservació, la recerca i la divulgació. 

 

Propostes i suggeriments de cara al futur 

Per començar, les dades presentades per Sáez (2020) demostren la necessitat d’establir plans de gestió de briòfits 

locals, o almenys per a determinats hàbitats particularment interessants i fràgils. La petita mida dels briòfits, juntament 

amb la dificultat d’identificació, fan inviable la protecció d’individus aïllats com es duu a terme amb els cormòfits. Per 

això, es recomana dirigir la conservació in situ cap a la protecció i rehabilitació dels hàbitats (Hallingbäck i Tan, 2010). 

De fet, les zones habitades per briòfits rars i amenaçats inclouen hàbitats generalment no protegits però que en ocasions 

tenen interès econòmic i/o cultural, com poden ser fonts, parets de pedra o teulades de fang. A més, també caldria dur a 

terme programes de conservació ex situ, incloent la construcció d’herbaris, la conservació de diàspores (espores i 

propàguls asexuals) i la creació d’instal·lacions per a la conservació in vivo, especialment dirigits a espècies en elevat 

risc de desaparèixer a nivell local (Hallingbäck i Tan, 2010). 

Pel que fa a la recerca, avui dia l’estudi dels briòfits va guanyant interès a nivell global. De fet, el recent treball de 

Patiño et al. (2022) planteja 50 preguntes clau en l’àmbit de la Briologia que 1) suggereixen un elevat nombre de 

potencials línies de recerca, i 2) deixen patent l’elevat coneixement que encara es pot extreure d’aquest grup i que altres 

organismes (cormòfits inclosos) no poden aportar. A més, la sensibilitat dels briòfits a la contaminació i les 

pertorbacions, així com la facilitat per fer-hi feina i les seves particularitats fisiològiques, permeten el seu ús com a 

bioindicadors de pertorbacions antròpiques (Zechmeister et al., 2003). Avui dia, les Illes Balears pateixen una elevada 

pressió per la pertorbació antròpica que suposa el turisme de masses. Això es veu reflectit en la destrucció d’hàbitats 

(principalment litorals per la massificació de platges i cales, però també per la urbanització) i en una elevada 

contaminació de l’aire. Aquests factors, a més d’amenaçar a moltes espècies de briòfits i altres organismes, també 

afecten directament a la salut humana. Diversos estudis han demostrat canvis en la composició d’espècies de comunitats 

de briòfits a causa de l’alteració de l’hàbitat, alteracions en paràmetres morfoanatòmics i reproductius deguts a 
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l’augment de la temperatura, o la capacitat d’alguns briòfits per acumular metalls pesants. Per tant, el seguiment 

d’aquests i altres paràmetres permetria l’ús dels briòfits com a bioindicadors, la qual cosa milloraria l’adequació de la 

gestió mediambiental. Tot i així, l’ús de bioindicadors no es pot aplicar directament en base a la bibliografia, donat que 

s’ha de dur a terme amb espècies locals. Per tant, això també suposa una potencial línia de recerca dins la Briologia 

balear. 

Finalment, la divulgació és essencial per a la recuperació de la Briologia i per a la conservació dels briòfits a les Illes 

Balears. Per poder protegir de forma adequada qualsevol organisme, un factor important és la conscienciació social. 

Avui dia, l’exclusió de les plantes dels programes d’educació i el biaix cap a una major dedicació als animals resulta en 

“ceguesa de les plantes”, que es dona quan les plantes passen desapercebudes dins el camp de visió de les persones 

(Balding i Williams, 2016). Aquest problema es veu encara més acusat amb els briòfits, i ocorre fins i tot dins la 

comunitat científica. A més, és més fàcil conscienciar a la societat de la conservació d’espècies (així com d’hàbitats i 

grups d’organismes) quan existeix una espècie insígnia (Bisang i Hedanäs, 2000), com seria el cas del ferreret Alytes 

muletensis (Sanchíz & Adrover, 1979) a Mallorca. Dins la societat balear existeix l’avantatge que els briòfits es 

coneixen com el “verdet que es posa al Betlem”, per la qual cosa en aquest aspecte no es parteix de zero. Tot i així, seria 

necessari incloure una part de Botànica en els programes d’educació locals, incloent xerrades i activitats dirigides per 

persones especialitzades. A més, diferents programes informàtics disponibles avui dia permeten dur a terme activitats 

divulgatives. En aquest aspecte, s’ha començat el projecte de divulgació Cryptogamia Balearica a xarxes socials, el 

qual abasta els diferents grups de criptògames, incloent els briòfits. També poden ser útils altres projectes de ciència 

ciutadana que ja existeixen de fa temps, com el projecte BIODIBAL (https://biodibal.uib.cat/ca/). 
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Resum: La Criptogàmia és la branca de la Botànica que estudia les criptògames o les antigues “plantes” sense flor (les 

quals inclouen les falgueres, les algues, els briòfits, els fongs i els líquens), un grup d’organismes prou interessant degut  

a les seves particularitats. Cryptogamia Balearica neix com un projecte amb la intenció de reviure la Criptogàmia a 

nivell local. Els principals objectius del projecte són 1) la divulgació científica sobre criptògames autòctones de les Illes 

Balears, 2) l’inici de noves línies de recerca amb aquests organismes, i 3) la captació de persones interessades en 

aquests aspectes. Actualment s’estan duent a terme activitats de divulgació científica a través de les xarxes socials. A 

més, s’està duent a terme una recerca bibliogràfica per obtenir claus de determinació i preparar potencials línies de 

recerca. En conclusió, aquí es presenta Cryptogamia Balearica com un projecte per reactivar la recerca tant bàsica com 

aplicada, i la divulgació (essent les xarxes socials una eina prometedora) sobre criptògames a les Illes Balears. 

Paraules clau: Criptogàmia, Cryptogamia Balearica, divulgació, recerca. 

 

Abstract: Cryptogamy is the branch of Botany that studies cryptogams or the old “plants” without flowers (which 

include ferns, algae, bryophytes, fungi and lichens), a highly interesting group of organisms because of their 

particularities. Cryptogamia Balearica is born as a project with the purpose of reviving Cryptogamy at a local level. 

The main objectives of the project are 1) scientific divulgation about native cryptogams of the Balearic Islands, 2) the 

beginning of new lines of research with these organisms, and 3) the catchment of people interested in these aspects. 

Nowadays, activities of scientific divulgation are being carried out through the social media. Moreover, a bibliographic 

research is being carried out to obtain determination keys and prepare potential lines of research. In conclusion, 

Cryptogamia Balearica is introduced here as a project to reactivate both basic and applied research, and the 

divulgation (being the social media a promising tool) about cryptogams at the Balearic Islands. 

Key words: Cryptogamia Balearica, Cryptogamy, divulgation, research. 

 

 

MARC CONCEPTUAL 

 

La Criptogàmia és una branca de la Botànica que estudia els organismes vegetals sense flor. Aquests organismes, 

coneguts com a criptògames, inclouen grups com les falgueres, les algues, els briòfits, els fongs i els líquens. Tot i que 

les criptògames com a grup es consideren part d’una classificació obsoleta (alguns organismes que s’hi inclouen no són 

plantes realment), presenten una sèrie de particularitats i propietats que les fan molt interessants. Des de Cryptogamia 

Balearica es pretén crear un espai on qualsevol pugui aprendre, demanar i compartir coneixement sobre criptògames de 

les Illes Balears mentre recuperem aquesta disciplina a la nostra terra. Tot i que neix com un projecte de divulgació, 

Cryptogamia Balearica té tot un seguit d’objectius a llarg termini. El primer és el de divulgar coneixement científic 

sobre criptògames autòctones de les Illes Balears, a un nivell assequible per a la població general. El segon és el de 

cercar i iniciar noves línies de recerca dins la Criptogàmia balear, aprofitant les particularitats d’aquests grups. 

Finalment, es té l’objectiu de captar persones interessades en Criptogàmia, tant pel que fa a la identificació d’espècies 

de criptògames com a les potencials noves línies d’investigació. El present treball pretén ser una forma més tant de 

divulgació com de captació de persones interessades en col·laborar amb el projecte. 

 

METODOLOGIA 

 

La divulgació científica se centra en publicacions setmanals a xarxes socials (Instagram: @cryptogamia_balearica, i 

Twitter: @cryptobalearica). Les publicacions s'estructuren en diapositives sobre un tema relacionat amb la Criptogàmia, 

exposant explicacions recolzades per fotografies. Tant les explicacions com les imatges tendeixen a un caire més local, 

presentant exemples d'espècies presents a les illes Balears. El text es presenta en tres idiomes: català, castellà i anglès. 

Les explicacions inclouen informació sobre els diferents grups de criptògames, incloent aspectes taxonòmics, 

morfològics, ecològics, fisiològics, etc., exposant-los de forma simplificada però sense perdre rigor científica. Pel que fa 

a la part més enfocada a la recerca, com a primera fase s’estan recopilant llistats d’espècies i claus de determinació dels 

cinc grups principals de criptògames presents a les Illes Balears. També s’està duent a terme una recerca bibliogràfica 
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per veure els temes d’interès (tant a nivell global com local) cap a on es puguin dirigir les potencials línies de recerca. 

Finalment, arrel del projecte ja s’estan dissenyant i/o duent a terme alguns experiments amb briòfits i algues. 

 

CONCLUSIONS 

Tot i que actualment la Criptogàmia es troba en nivells molt baixos d’activitat a les Illes Balears, el projecte de 

Cryptogamia Balearica ofereix una bona oportunitat per reactivar aquesta disciplina. Les xarxes socials ofereixen una 

eina de divulgació molt ràpida, i a la vegada poden servir com a via de captació de col·laboradors/es. Per tant, el present 

projecte es presenta com una eina amb doble funció: recuperació i divulgació d’una disciplina, la Criptogàmia. 
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Resum: La intrusió marina és una de les majors amenaces per als ecosistemes de les zones humides com les albuferes. 

L’increment de la salinitat de l’aigua a s’Albufera de Mallorca causa un desequilibri metabòlic en els organismes que hi 

habiten, causant estrès oxidatiu. Donada la importància dels macròfits a s’Albufera de Mallorca s’analitzà l’efecte de la 

salinitat sobre l’activitat antioxidant i la cobertura de Myriophyllum spicatum i Ceratophyllum demersum a zones 

caracteritzades per diferents salinitats. En ambdós casos l’activitat antioxidant augmentà amb la salinitat de forma 

similar, però no va poder evitar el dany oxidatiu en les zones de major salinitat. La cobertura es relacionà negativament 

amb la salinitat a M. spicatum, però no a C. demersum, probablement degut a la competència interespecífica entre 

ambdós macròfits. La cobertura de M. spicatum sembla un potencial biomarcador morfològic per al seguiment de la 

intrusió marina. Tot i així, es recomana dur a terme més estudis considerant més espècies i biomarcadors, les comunitats 

en conjunt i la variació temporal dels factors ambientals. Això permetria aplicar el coneixement sobre macròfits 

autòctons per al seguiment de la intrusió marina i optimitzar-ne la gestió. 

Paraules clau: albuferes, biomarcadors, intrusió marina, macròfits. 

 

Abstract: Marine intrusion is one of the major threats for wetland ecosystems such as lagoons. Water salinity increase 

in s’Albufera de Mallorca causes a metabolic imbalance in their inhabiting organisms, causing oxidative stress. Given 

the importance of macrophytes in s’Albufera de Mallorca, the effect of salinity on antioxidant activity and coverage of 

Myriophyllum spicatum and Ceratophyllum demersum was analysed in zones characterized by different salinities. In 

both cases antioxidant activity increased similarly with salinity, but it could not avoid oxidative damage in zones with 

greater salinity. Coverage negatively correlated with salinity in M. spicatum, but not in C. demersum, probably due to 

interspecific competition between both macrophytes. M. spicatum coverage seems a potential morphological biomarker 

for marine intrusion monitoring. However, conducting more studies considering more species and biomarkers, 

communities as a whole and temporal variation of environmental factors is recommended. This would allow the 

application of the knowledge about autochthonous macrophytes for marine intrusion monitoring and optimizing its 

management. 

Key words: biomarkers, lagoons, macrophytes, marine intrusion. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La intrusió marina és una de les principals amenaces per als ecosistemes de les zones humides, donat que l’augment 

de la salinitat de l’aigua resulta en una disminució en la productivitat, biodiversitat i resiliència d’aquests ecosistemes 

(Jolly et al., 2008). Avui dia, zones humides com s’Albufera de Mallorca es troben amenaçades per la intrusió marina 

principalment induïda per la sobreexplotació de les aportacions d’aigua dolça (aqüífers, torrents, etc.) per al seu ús en 

agricultura (Slater, 2016). Donada la condició de salobrar de s’Albufera de Mallorca, els seus ecosistemes aquàtics es 

composen per macròfits com Myriophyllum spicatum L., Ceratophyllum demersum L., Najas marina L. i diferents 

espècies de Zannichellia spp. i Potamogeton spp. (Llorens et al., 2022). La major part dels macròfits són espècies 

pròpies d’aigües dolces i generalment són considerats sensibles a la salinitat (James et al., 2003, Li et al., 2011). La 

salinitat causa un desequilibri iònic entre les parts internes dels macròfits i el medi en què habiten, la qual cosa causa un 

desacoblament de les reaccions metabòliques resultant en l’augment de la producció d’Espècies Reactives d’Oxigen 

(EROs) (Apel i Hirt, 2004). En elevades concentracions, les EROs reaccionen amb les diferents biomolècules causant 

dany oxidatiu. Per evitar aquest dany oxidatiu, les plantes han desenvolupat diferents mecanismes tant enzimàtics com 

no enzimàtics per eliminar les EROs. Així, la mesura d’activitats d’enzims antioxidants com la catalasa, la superòxid 

dismutasa (SOD), la glutatió peroxidasa (GPx) i la glutatió reductasa (GRd) poden servir com biomarcadors d’estrès 
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oxidatiu en plantes (Gil et al., 2020). De la mateixa manera, la concentració de malondialdehid (MDA), el principal 

producte de la peroxidació de lípids, també es pot utilitzar com a biomarcador de dany oxidatiu. 

Degut als efectes detriments de la salinitat, és essencial conèixer com afectarà als ecosistemes de s’Albufera de 

Mallorca per tal de dur-ne a terme una correcta gestió. Els diferents macròfits de s’Albufera de Mallorca són potencials 

bioindicadors per al seguiment de la intrusió marina (Veraart et al., 2004), de manera que s’han realitzat diferents 

anàlisis per veure l’efecte de la salinitat sobre dos macròfits en concret: M. spicatum (publicat per Gil et al., 2020) i C. 

demersum. Tot i que els dos estudis es realitzaren a anys diferents, es va seguir la mateixa metodologia. Al llarg dels 

canals de s’Albufera de Mallorca, es mostrejaren diferents punts (6 a M. spicatum l’any 2019; 5 a C. demersum l’any 

2020) on es mesuraren la salinitat de l’aigua i la cobertura del macròfit a estudi. A més, es varen prendre mostres de 10 

individus a cada punt per mesurar-ne les activitats catalasa, SOD, GPx i GRd i les concentracions de MDA com es 

descriu en Gil et al. (2020). En el present treball l’objectiu és dur a terme una comparació entre els dos macròfits 

estudiats, avaluar el seu potencial com a bioindicadors i presentar una sèrie de recomanacions sobre el treball que 

s’hauria de dur a terme en el futur per a la correcta aplicació dels macròfits per al seguiment de la intrusió marina a 

s’Albufera de Mallorca. 

 

RESULTATS 

Ambdós mostrejos, tot i dur-se a terme en anys diferents, seguiren un gradient de salinitat (Taula I), exceptuant 

l’estació 6 a l’estudi de Gil et al. (2020), la qual presentà aigua menys salina que les estacions anteriors. Cal destacar la 

diferència en el gradient de salinitat entre estudis, donat que va ser més acusat al mostreig de 2019 per a M. spicatum 

que al de 2020 per a C. demersum. Pel que fa a la cobertura, aquesta va disminuir de forma lineal amb la salinitat a M. 

spicatum, però en el cas de C. demersum va mostrar patrons no relacionats amb el gradient de salinitat (Taula I). 

Ambdues espècies mostraren patrons similars en l’activitat enzimàtica antioxidant, augmentant aquesta a mesura que ho 

feia la salinitat (Taula II). Totes les activitats enzimàtiques augmentaren significativament amb la salinitat en M. 

spicatum, mentre que l’activitat catalasa no va variar en C. demersum. Tot i aquest augment de la resposta antioxidant, a 

concentracions relativament elevades de salinitat la peroxidació lipídica va augmentar significativament en ambdós 

macròfits, com es reflexa en l’augment de les concentracions de MDA (Fig. 1). 

M. spicatum C. demersum 

Estació Salinitat (PSU) Cobertura (%) Estació Salinitat (PSU) Cobertura (%) 

1 2,30 95 – 100 I 1,24 95 – 100 

2 2,31 90 – 95 II 1,33 40 

3 4,01 40 – 45 III 1,41 < 1 

4 8,58 < 5 IV 2,47 75 – 80 

5 11,13 < 5 V 4,12 50 

6 2,76 90 – 95    

TAULA I. Salinitat de l’aigua (Unitats Pràctiques de Salinitat) i cobertura (%) de M. spicatum al mostreig de 2019 (Gil et al., 2020) i C. demersum 

al mostreig de 2020. 

 

 Estació Catalasa (mkat/mg) SOD (pkat/mg) GPx (nkat/mg) GRd (nkat/mg) 

M
. 

sp
ic

a
tu

m
 

1 473 ± 42,7 a 14,8 ± 1,3 a 38,1 ± 4,8 ab 17,8 ± 1,8 a 

2 476 ± 42,4 a 15,3 ± 1,0 a 39,7 ± 2,8 ab 18,9 ± 0,7 a 

3 573 ± 93,1 ac 20,4 ± 3,1 ac 46,3 ± 6,3 ab 22,4 ± 3,5 a 

4 721 ± 81,8 bc 26,2 ± 3,8 bc 48,3 ± 4,9 a 31,4 ± 3,7 b 

5 752 ± 61,1 b 25,1 ± 0,5 bc 48,7 ± 3,0 a 32,9 ± 6,9 b 

6 456 ± 23,8 a 15,9 ± 0,5 a 35,1 ± 2,8 b 17,1 ± 1,8 a 

C
. 

d
em

er
su

m
 I 24,3 ± 11,4 8,1 ± 1,5   a 6,9 ± 2,6   a 10,2 ± 3,4   a 

II 36,3 ± 24,7 7,9 ± 2,0   a 6,2 ± 2,5   a 10,1 ± 4,3   a 

III 58,3 ± 10,0 13,9 ± 5,8 ab 10,8 ± 7,3 a 23,8 ± 7,4   b 

IV 42,5 ± 11,8 14,9 ± 5,0 b 15,2 ± 8,8 ab 27,8 ± 5,6   b 

V 34,6 ± 16,8 14,7 ± 3,9 b 28,2 ± 7,3 b 32,4 ± 13,6 b 

TAULA II. Activitats enzimàtiques antioxidants (normalitzades per mg de proteïnes) de M. spicatum (mostreig de 2019; Gil et al., 2020) i C. 
demersum (mostreig de 2020). Lletres diferents indiquen diferències estadísticament significatives (n = 6-10, One-way ANOVA, p< 0,05) per a cada 

espècies (no es compara entre espècies). Les majúscules i minúscules s’han afegit exclusivament per distingir entre espècies. 
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FIGURA 1. Concentració de MDA (nmol/mg de proteïnes) de M. spicatum (mostreig de 2019; Gil et al., 2020) i C. demersum (mostreig de 2020). 

Lletres diferents indiquen diferències estadísticament significatives (n = 10, One-way ANOVA, p< 0,05). 

 

 

DISCUSSIÓ 

 

Els macròfits són components essencials als ecosistemes de s’Albufera de Mallorca. La seva relativa sensibilitat a la 

salinitat els situa com a potencials bioindicadors per al seguiment de la intrusió marina derivada de la pressió 

antropogènica (Veraart et al., 2004). Per als dos macròfits inclosos en aquest treball, es pot observar una resposta 

enzimàtica antioxidant quan augmenta la salinitat. Tot i així, cap dels dos macròfits aconsegueix una resposta prou forta 

per evitar el dany oxidatiu, com indica l’augment dels nivells de peroxidació lipídica. Això concorda amb el consens 

generalitzat de que aquestes espècies, així com la major part dels macròfits, són sensibles a la salinitat (James et al., 

2003, Li et al., 2011, Xia et al., 2020). Encara així es pot observar una certa diferència entre els dos macròfits. La 

resposta antioxidant a C. demersum augmenta a salinitats relativament menors que a les de M. spicatum. A més, els 

nivells de MDA són al voltant d’un ordre de magnitud majors al primer. Així, els resultats situen a C. demersum com 

una espècie més sensible a la salinitat que M. spicatum, com ja s’havia reportat amb anterioritat (Li et al., 2011). 

Tot i així, és essencial seleccionar de forma correcta els biomarcadors utilitzats a l’hora de dur a terme un seguiment 

de la intrusió marina. Un problema amb els marcadors bioquímics és el seu elevat dinamisme, especialment pel que 

respecta a les activitats enzimàtiques. A més, l’augment de la producció d’EROs pot ser causat per altres factors 

diferents a la salinitat (Apel i Hirt, 2004). La cobertura de la vegetació aquàtica podria ser una bona indicadora, donat 

que l’estrès causat per la salinitat se sol veure reflectit en un descens en la producció i biomassa dels macròfits (Jolly et 

al., 2008, Xia et al., 2020). Per exemple, Gil et al. (2020) observaren que la cobertura de M. spicatum disminuïa de 

forma lineal a mesura que augmentava la salinitat. D’altra banda, la variació de cobertura entre estacions per a C. 

demersum no presenta un patró associable a la salinitat. Cal considerar que ambdues espècies de macròfits 

comparteixen hàbitat, però amb formes de creixement diferents: M. spicatum presenta fulles aeròfiles que formen taques 

denses a la superfície, mentre que C. demersum es manté submergit pràcticament per complet. Això, en una situació de 

competència per llum, suposa un avantatge per a M. spicatum. De fet, a les estacions amb una menor cobertura de C. 

demersum, la de M. spicatum va ser bastant elevada (observació personal). Així, mentre que M. spicatum no es veu 

afectat per la competència per llum i la salinitat podria ser el principal factor d’estrès, a C. demersum la manca de llum 

derivada de la competència amb M. spicatum podria ser un factor limitant de la seva cobertura. 

Les dades presentades fins ara suggereixen que el millor biomarcador disponible per al seguiment de la intrusió 

marina a s’Albufera de Mallorca és la cobertura de M. spicatum. Tot i així, caldria dur a terme més experiments per 

acabar de conèixer el potencial dels macròfits autòctons com a bioindicadors. A continuació es llisten una sèrie de 

propostes per a la recerca en aquest àmbit, com a mínim a nivell local: 

 

Selecció d’espècies bioindicadores 

C. demersum i M. spicatum comparteixen hàbitat amb altres espècies com N. marina, Zannichellia spp. i 

Potamogeton spp. (Llorens et al., 2022). Aquestes espècies s’haurien d’incloure a futurs estudis per veure la seva 

resposta a la salinitat. L’evolució de les comunitats de macròfits i de l’ecosistema complet també s’haurien d’avaluar. A 

més, les diferents espècies s’haurien d’estudiar en conjunt, compartint el marc temporal i espacial (la qual cosa no ha 

estat possible en el present treball). Conèixer la resposta de diferents espècies i tenir una imatge holística de tot 

l’ecosistema permetria una millor planificació del seguiment i de les pràctiques de gestió. 
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Selecció de biomarcadors 

Com ja s’ha discutit abans, els marcadors d’estrès oxidatiu s’han d’aplicar amb cautela al seguiment ambiental a 

llarg termini, especialment quan es tracta de biomarcadors enzimàtics, donat que poden presentar variacions en períodes 

inferiors a hores. La defensa antioxidant no enzimàtica també s’hauria d’estudiar, a més que té l’avantatge de ser menys 

dinàmica que l’enzimàtica. A més d’anàlisis bioquímiques, caràcters morfològics dels macròfits també es podrien 

utilitzar com a biomarcadors (Xia et al., 2020). La cobertura de M. spicatum al treball de Gil et al. (2020) n’és un bon 

exemple. Això facilitaria notablement el seguiment, donat que seria menys costós i es podria dur a terme in situ amb 

mètodes no destructius (Gerhardt, 2002). Estudis de caràcters morfoanatòmics i mecanismes reproductius de diferents 

macròfits i la seva variació en funció de la salinitat s’haurien de dur a terme per detectar potencials biomarcadors. 

 
Consideracions respecte a les característiques ambientals 

El seguiment de la intrusió marina s’hauria de dur a terme a llarg termini i tenint en compte els patrons espacials. 

Per exemple, els nivells màxims de salinitat obtinguts per Gil et al. (2020) l’any 2019 quasi tripliquen els màxims 

obtinguts al mostreig de C. demersum l’any 2020. Els nivells de salinitat a les aigües salobres de s’Albufera depenen de 

les entrades d’aigua dolça, que a la vegada depenen de la pluviometria (Veraart et al., 2004). Així, els nivells de 

salinitat presentaran una variació intra i interanual depenent no només de l’activitat humana, sinó també de factors 

ambientals com la precipitació. A més de la salinitat, s’haurien de considerar altres factors ambientals que poguessin 

afectar la resposta metabòlica dels macròfits, com la terbolesa, l’oxigenació o la concentració de contaminants de 

l’aigua. Aquests factors s’haurien d’analitzar tenint en compte la seva variació estacional. Finalment, experiments amb 

plantes cultivades ex situ són convenients per caracteritzar l’efecte de la salinitat en macròfits en condicions 

controlades. 

En conclusió, el dany oxidatiu causat a M. spicatum i C. demersum tot i l’augment de la seva activitat enzimàtica 

antioxidant demostra que són sensibles a la salinitat. Això situa a ambdós macròfits com a potencials bioindicadors per 

al seguiment de la intrusió marina a s’Albufera de Mallorca. A dia d’avui, el biomarcador més pràctic que es coneix a 

nivell local és la cobertura de M. spicatum. Tot i així, es recomana dur a terme més estudis incloent més espècies, 

biomarcadors i factors ambientals per poder tenir una visió holística de la situació i poder establir plans de gestió i 

conservació de forma més adient i precisa. 
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Resum: L’estudi cerca comprovar si la superfície i l’alçària de l’arbrat que conforma els alzinars de la Serra de 

Tramuntana, a Mallorca presenta un patró de distribució en funció de l’orientació del vessant. A l’estudi, s’extreu la 

superfície catalogada com alzinar al IV Inventario Forestal Nacional i es calcula l’alçària de l’arbrat a partir de dades 

LIDAR. Seguidament, les dades obtingudes es comparen amb l’orientació del vessant. Els resultats indiquen que una 

tercera part de l’alzinar es concentra als costers orientats al nord. A més, s’observa la presència d’un patró en el que el 

vessant del quadrant NW-NE concentra l’arbrat amb major alçària mentre que, al quadrant SW-NE, la superfície 

d’arbrat de major mida és la menor del conjunt.  

Paraules clau: Serra de Tramuntana, alzinar, inventari forestal, teledetecció. 

 

Abstract: The study seeks to verify whether the area and height of the trees that make up the oak groves of the Serra de 

Tramuntana in Mallorca presents a distribution pattern depending on the orientation of the slope. In the study, the area 

cataloged as oak grove from the IV National Forest Inventory is extracted and the height of the trees calculated from 

LIDAR data. The data obtained is compared with the orientation of the slope. Results indicate that a third of the oak 

forest is concentrated on the north-facing coasts. In addition, the presence of a pattern is observed in which the slope of 

the NW-NE quadrant concentrates the trees with the highest height while, in the SW-NE quadrant, the area of trees with 

the highest height is the smallest of the set. 

Key words: Serra de Tramuntana, oak grove, forest inventory, remote sensing. 
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Resum: Crithmum maritimum és una espècie pròpia del litoral rocós present a totes les Illes Balears. Es tracta d’una 

planta coneguda per les seves propietats culinàries i medicinals i és considerada una halòfita amb gran potencial per al 

seu cultiu. En el present treball, es varen regar plantes adultes de C. maritimum amb distintes concentracions d’aigua de 

mar per veure l’efecte d’aquesta sobre la seva capacitat reproductiva. Es varen mesurar caràcters com la producció 

d’inflorescències, la grandària d’aquestes, i la fructificació i quallat de llavors. En termes generals, es va poder observar 

com la salinitat disminueix l’èxit reproductiu de C. marititmum, sobretot a partir de salinitats corresponents a 

concentracions d’entre 1/8 i 1/4 d’aigua de mar. La fructificació i el quallat de les llavors varen ser els paràmetres més 

afectats per la salinitat. Per contra, es va observar una tendència a produir un major nombre d’inflorescències i una 

producció significativament major d’umbèl·lules per umbel·la a salinitats baixes. Com que C. maritimum no és capaç 

de completar el seu cicle reproductiu a salinitats de 200 mM NaCl (corresponent a 1/2 d’aigua de mar), no se la pot 

considerar una halòfita, si bé es capaç de completar el seu cicle reproductiu a salinitats baixes. 

Paraules clau: Crithmum maritimum, salinitat, Illes Balears, biologia reproductiva 

 

Abstract: Crithmum maritimum is a species native to the rocky coastline of all the Balearic Islands. It is a plant known 

for its culinary and medicinal properties and it is considered a halophyte with great potential for cultivation. In the 

present study, adult C. maritimum plants were irrigated with different concentrations of seawater to see the effect on 

their reproductive capacity. Characters such as inflorescence production, inflorescence size, fruit set and seed set were 

measured. In general terms, it was observed that salinity decreases the reproductive success of C. maritimum, 

especially at salinities corresponding to concentrations between 1/8 and 1/4 of seawater. Fruit set and seed set were the 

parameters most affected by salinity. In contrast, there was a tendency to produce a higher number of inflorescences 

and a significant higher production of umbellules per umbel at low salinities. As C. maritimum is not able to complete 

its reproductive cycle at salinities of 200 mm NaCl (corresponding to 1/2 seawater), it cannot be considered a 

halophyte, although it is able to complete its reproductive cycle at low salinities. 

Key words: Crithmum maritimum, salinity, Balearic Islands, reproductive biology. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El litoral constitueix l’àrea de transició entre els sistemes terrestres i els marins, caracteritzada per la rigorositat de 

les seves condicions ambientals que generen ecosistemes amb un fort dinamisme, en constant evolució i canvi. Les 

espècies de litoral es troben constantment sotmeses a la salinitat, fet que comporta que hagin de desenvolupar 

mecanismes per a sobreviure a aquests ambients (Flowers i Colmer, 2015). En són un exemple les espècies dels 

roquissars litorals (Crithmo-Limonietea).  

 

La vegetació de la classe Crithmo-Limonietea és de caràcter halòfil i rupícola, colonitzant els sols esquelètics dels 

penyals i els talussos litorals batuts freqüentment per l’embat aerohalí. A part de per la salinitat, aquestes plantes es 

veuen afectades per altres condicions que confereixen el caràcter rupícola, com són l’escassetat de sòl, nutrients i aigua 

dolça; que condicionen que es tracti d’hàbitats amb una flora singular, sent rics amb endemismes (Llorens et al., 2007). 

 

Crithmum maritimum L. és una apiàcia (Umbelliferae) vivaç (camèfit sufruticós) que habita als roquissars litorals, 

preferentment a la zona més propera al mar (Crithmo-Limonion), al llarg de les costes del mediterrani i de l’Atlàntic. A 

les Illes Balears, és present al litoral de totes les Illes i, fins i tot, se’n poden trobar algunes poblacions interiors, 

probablement degut a la seva utilització com a planta comestible. Presenta fulles carnoses i és tota ella molt aromàtica i 

comestible, freqüentment utilitzada com a condiment, per la qual cosa es troba dins el catàleg d’espècies amenaçades de 

les Illes Balears, a l’apartat d’especial protecció que requereix autorització obligatòria per la seva recol·lecció amb 

finalitats comercials (Decret 75/2005). 

 

Existeixen nombrosos estudis que posen de manifest les seves propietats culinàries al llarg del mediterrani (Atia et 

al., 2011) i medicinals al ser ric en composts com vitamina C, carotenoides o flavonoides entre d’altres (Cunsolo et al., 

1993). A més, les llavors contenen oli, aproximadament una mitjana del 35% respecte al pres fresc, amb una 
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composició d’àcids grassos semblant a l’oli d’oliva. Aquestes propietats li confereixen un gran potencial dins de les 

halòfites cultivables (Zarrouk et al., 2003). 

 

L’objectiu del present treball és avaluar com afecta la salinitat a la biologia reproductiva de Crithmum maritimum. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

Crithmum maritimum es va cultivar a partir de llavors recollides a S’Estanyol (Llucmajor) l’octubre de 2017. 

L’experimentació es va dur a terme durant la primavera-estiu de 2019 amb plantes d’un any i mig aproximadament, ja 

que estudis previs indiquen que plantes del mateix any no floreixen. Es varen utilitzar 60 plantes dividides 

aleatòriament en 6 tractaments (control, aigua de mar i dilucions al 6,25%, 12,5%, 25% i 50%; C, AM, 1/16AM, 

1/8AM, 1/4AM i 1/2AM respectivament). Els tractaments es varen realitzar de forma progressiva per evitar la mort per 

xoc iònic de tal forma que tots els individus rebessin el tractament complet aproximadament uns 2 mesos abans 

d’iniciar-se la floració. Els tractaments es varen mantenir fins un cop acabada la fructificació. Les mesures es varen 

encaminar a avaluar l’esforç reproductiu des de la producció d’inflorescències fins a la fructificació i la producció de 

llavors: producció de branques floríferes, llargària d’aquestes, umbel·les secundàries, terciàries i totals per 

inflorescència, fructificació d’umbel·les secundàries, umbèl·lules per umbel·la primària, diàmetre i altura de la umbel·la 

primària, diàmetre i llargària del peduncle de la umbèl·lula, nombre de flors per umbèl·lula percentatge de fructificació 

(fruit-set) i de quallat de la llavor (seed-set). Totes aquestes mesures es varen realitzar a tres branques floríferes 

diferents de tots els individus de cada tractament, una vegada la fructificació havia acabat i abans de que es produís la 

dispersió des fruits. L’anàlisi estadística es va fer utilitzant el programari R. L’efecte de la salinitat sobre les mesures de 

les inflorescències es va avaluar mitjançant models linears generalitzats (d’efectes mixtes o no) seguint distribució de 

Poisson, o models lineals (mixtes o no) en funció de cada cas. L’efecte de la salinitat sobre la fructificació i el quallat de 

les llavors es va avaluar mitjançant models lineals generalitzats d’efectes mixtes seguint distribució binomial. En tots 

els casos es varen comprovar les diferències entre tractaments realitzant un test de Tukey. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

Les distintes mesures realitzades varen demostrar, en general, una afectació de la capacitat reproductiva de 

Crithmum maritimum com a conseqüència de la salinitat. A salinitats elevades (plantes regades amb aigua de mar) 

l’afectació va ser total i cap dels individus va arribar a florir. L’afectació més significativa es dona a la producció de 

fruits (Figura 1F) i llavors (dades no mostrades però amb la mateixa afectació que la fructificació). Així com a la mida 

de les inflorescències (Figura 1D). És remarcable que per a salinitats relativament baixes (1/8 d’aigua de mar) tot i 

produir umbel·les més petites, la producció d’inflorescències i sobretot la d’umbèl·lules per umbel·la es veu estimulada. 

En canvi, la producció de flors per umbel·la es mantén constant fins que la salinitat no és suficientment elevada com per 

produir una afectació forta de la reproducció (a nivells d’1/2 d’aigua de mar).  

 

La producció d’umbel·les terciàries va demostrar ser significativament superior al control respecte a la resta de 

tractaments (dades no mostrades). Aquestes umbel·les terciàries, tal i com passa també amb les secundàries a la natura, 

actuen funcionalment com a masculines, sense fructificar en cap cas i produint pol·len que faciliti la fecundació. Aquest 

fet, juntament amb el fet que les umbel·les són més petites a mesura que augmenta la salinitat i la caiguda dràstica de la 

fructificació demostra que els individus control eren els que es trobaven en millors condicions de completar el seu cicle 

reproductiu. Així com aquests caràcters tenen una forta correlació amb l’afectació de les plantes per la salinitat, d’altres, 

com la producció d’umbel·les secundàries o el nombre de flors per umbèl·lula es mantenen constants i no es veuen 

afectats per la salinitat, excepte quan aquesta no provoca una afectació molt forta (1/2 AM). Així doncs, alguns 

caràcters venen determinats fortament per la genètica, mentre que d’altres són més variables, augmentant l’eficàcia 

reproductiva de l’espècie en millors condicions fisiològiques.  

 

Per tant, Crithmum maritimum no és una espècie halòfita si tenim en compte la definició de Flowers i Colmer 

(2008), on afirmen que són aquelles espècies capaces de completar el seu cicle reproductiu a una concentració de 200 

mM NaCl (que es correspon aproximadament a ½ AM). Així doncs, si bé nivells baixos de salinitat semblen incentivar 

la producció d’inflorescències i C. maritimum és capaç de completar es seu cicle reproductiu a nivells baixos de 

salinitat, té el seu òptim reproductiu en condicions de salinitat baixes. Aquest fet no és d’estranyar, doncs aquelles 

espècies considerades estrictament halòfites són únicament unes 500 en tot el món (Flowers i Colmer, 2008). 

 

Si bé existeixen un gran nombre de treballs sobre la tolerància a la salinitat, únicament un d’ells avalua l’afectació a 

la capacitat reproductiva, i mirant només la producció d’inflorescències (Ventura et al., 2014). En aquest cas es va 

observar com en funció del genotip existeixen diferències en quant a la producció d’inflorescències, però en tots els 

casos la producció d’inflorescències disminueix o es manté estable amb l’augment de salinitat. Però, la salinitat màxima 

utilitzada en aquest estudi va ser l’equivalent a ¼ AM, resultat que es correspon amb el nostre. 
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Per tant, tot i ser considerat com un halòfit cultivable, C. maritimum no s’adapta a la tradicional definició de planta 

halòfita, tot i que en condicions de salinitats baixes pot completar el seu cicle reproductiu, amb el seu òptim amb 

absència de sal. 
 

 
FIGURA 1.. Paràmetres reproductius mesurats a Crithmum maritimum (AM= aigua de mar). A: Nombre de branques floríferes o d’inflorescències 

per individu; B: Nombre d’umbel·les per inflorescència; C: Nombre d’umbèl·lules per umbel·la, D: Diàmetre de la umbel·la primària, E: Nombre de 

flors per umbèl·lula; F: Percentatge de fructificació;  Lletres diferents indiquen diferències significatives entre tractaments segons el test de Tukey 
(p<0.05). 
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Resum: Les plantes invasores suposen un perill per a la conservació de la biodiversitat autòctona i les Illes Balears són 

un exemple de territori afectat. Al present estudi es planteja l'ús del DNA barcoding com a mètode complementari a la 

identificació morfològica tradicional de les plantes invasores. Es van utilitzar els marcadors rbcL, trnH-psbA, trnL 

(UAA), ITS2 i matK per a la identificació molecular de 24 mostres de plantes invasores recollides a l’illa de Mallorca. 

Les assignacions taxonòmiques de les seqüències obtingudes es van dur a terme mitjançant aproximacions 

filogenètiques i fenètiques. Es van poder identificar 10 mostres fins a espècie, 11 fins a gènere i 1 fins a família, 

concordant amb les espècies candidates morfològicament. Cal esmentar que aquests resultats es troben condicionats per 

la capacitat resolutiva dels marcadors i la disponibilitat d’informació a les bases de dades. Finalment, es conclou que de 

moment no es pot prescindir de la identificació morfològica per a la caracterització d’espècies i es recalca la 

importància d’identificar aquells marcadors més específics depenent del grup taxonòmic vegetal a analitzar.  

Paraules clau: Dna barcoding, plantes invasores, marcadors moleculars, Mallorca 

 

Abstract: Invasive plants are a threat to the conservation of indigenous biodiversity and the Balearic Islands are an 

example of affected territory. Here we assess the implementation of the DNA barcoding as a complementary approach 

to classical morphological identification. In this study we used the barcodes rbcL, trnH-psbA, trnL (UAA), ITS2 and 

matK to molecularly identify 24 invasive plant samples from Mallorca based on both phylogenetic and phenetic 

sequence analysis approaches. We could identify 10 samples down to the species level, 11 samples to genus, and 1 

sample to the family rank in agreement with morphological identifications. Our findings are conditioned by the 

resolution capacity of the barcodes and the availability of reference sequences at the public data bases. We conclude 

that morphological identification cannot be overlooked to conduct invasive plant species recognition and that there is a 

need to determine the most specific barcodes for each target plant group.  

Key words: DNA barcoding, invasive plants, molecular markers, Mallorca 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Les plantes invasores suposen una amenaça per a la conservació de la biodiversitat autòctona sent les illes 

extremadament sensibles a aquest fenomen. La correcta i ràpida identificació d'aquestes espècies invasores és crucial de 

cara a una correcta gestió dels ecosistemes (Moragues, 2006). Històricament, la identificació taxonòmica de les plantes 

s’ha realitzat a partir de les seves característiques morfològiques, concretament fent servir les claus dicotòmiques. No 

obstant això, aquesta metodologia no és totalment precisa i no es disposa de claus per a tots els grups vegetals, per això 

és necessari trobar vies d'identificació alternatives (Jiménez, 2013). Entre aquestes es troba el sistema de codis de barres 

d'ADN o DNA barcoding. Encara que per a la identificació molecular d'animals s'ha establert una regió gènica de 

referència, a plantes no es disposa d'un sistema únic (Chase i Fay, 2009). Al present estudi es planteja la combinació de 

múltiples loci que freqüentment es fan servir a l’àmbit del DNA barcoding vetegal: matK, rbcL, trnH-psbA, ITS2 i trnL 

(Li et al., 2015) per tal de dur a terme la identificació de 24 mostres de plantes invasores a l’illa de Mallorca.  

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

Obtenció de les mostres 

S’han estudiat 24 mostres de plantes invasores (Figura 1). Es van recórrer diferents punts de l’illa de Mallorca i les 

plantes es van reconèixer visualment per part d'un dels autors (JR). Una vegada identificades, es van guardar fulles 

tendres de cadascuna en bosses de plàstic a temperatura ambient al camp i després a 4 ºC durant 24 hores fins a iniciar 

el procés d’extracció d’ADN.  

 

Extracció, amplificació, seqüenciació i precipitació de l’ADN 

L’endemà de la recollida de les mostres es va seguir el protocol d’extracció d’ADN del kit DNeasy Blood & Tissue 

(QIAGEN). A continuació, es va procedir a l’amplificació de les regions diana mitjançant reaccions en cadena de la 

polimerasa (PCR) i la qualitat dels productes es va comprovar mitjançant gels d’agarosa. Es varen emprar cinc 
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marcadors moleculars. Quatre són d’origen cloroplàstic: rbcL (rbcLa-F i rbcLa-R), trnH-psbA (trnH i psbA3f), trnL 

(trnL-c i trnL-d) i matK (matK472F i matK1248R), i un d’origen nuclear: ITS2 (ITS3 i ITS4). Posteriorment, amb els 

resultats adequats comprovats amb la foto del gel d’electroforesi es va procedir a la purificació dels seus respectius 

productes de PCR mitjançant el kit MSB® Spin PCRapace (INVITEK). Finalment es va procedir a la seqüenciació 

Sanger de l’ADN i els resultats es van analitzar a un seqüenciador automàtic ABI PRISM 3600 (Applied Biosystems). 

 

 

FIGURA 1. Punts en els que es van obtenir les mostres. Imatges obtingudes mitjançant captura de pantalla del programa geomàtic Google Earth 

(GOOGLE®) i edició amb Microsoft Paint (Microsoft®). 

 

Edició dels electroforogrames i generació de contigs de seqüència 

Per a la edició i revisió dels electroforogrames obtinguts es va utilitzar el programa CodonCode Aligner 

(CodonCode Corporation). Es van rebutjar aquells electroforogrames que no eren de bona qualitat, mentre que els de 

bona qualitat es van assemblar la seqüència forward amb la reverse corresponent, generant els contigs. A continuació, 

es van editar i comparar amb els encebadors, corregint les discrepàncies.  

  

Anàlisi bioinformàtic de les seqüències 

Per a l’anàlisi bioinformàtic de les seqüències es van dur a terme dues aproximacions: la filogenètica i la fenètica. 

Per a l'aproximació filogenètica, a partir de la seqüència consens de cada marcador de cada mostra, es va realitzar una 

recerca de les 500 seqüències més similars disponibles a les bases de dades públiques de seqüències d’ADN mitjançant 

BLAST. Es van obtenir els arbres filogenètics mitjançant el programa IQTREE cercant automàticament el model 

evolutiu que millor s’ajusta a les seqüències i amb 1000 rèpliques de bootstrap, i els resultats es van visualitzar amb el 

programa FigTree. Per altra banda, per a l'aproximació fenètica també es van analitzar les seqüències consens de les 

mostres mitjançant la base de dades BOLD SYSTEM® v4 utilitzant la seva eina Plant Identification per als marcadors 

rbcL i matK. Aquelles espècies corresponents a les seqüències amb una similitud de 100 amb la nostra, o amb el valor 

més elevat, es van considerar com l’espècie que es correspon amb la mostra. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Èxit en les fases d’amplificació i seqüenciació 

Es varen realitzar, entre els cinc marcadors, un total de 221 reaccions PCR, de les quals 125 presentaren bandes de 

qualitat i cadascun dels marcadors presentava un èxit de PCR diferent. En el cas del marcador matK l’èxit era del 100%. 

Per altra banda, ITS2 és el que va presentar un èxit més baix del 20,34%, el qual és l’únic marcador molecular d’origen 

nuclear utilitzat en el present treball. Diversos estudis previs presenten un èxit d’amplificació inferior per matK 

(Madesis et al., 2012; Nithaniyal et al., 2021; Thakur et al., 2021). 

 En el cas d’ITS2 es podria valorar que els encebadors ITS3 i ITS4 no fossin els més específics per a la varietat de 

mostres analitzades; a més, podria ser causat perquè ITS2 també és utilitzat per al DNA barcoding fúngic (Sokol et al., 

2017), el qual podria estar amplificant-se a les mostres amb les que es va treballar.  
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Respecte a la seqüenciació, es van realitzar un total de 324 de les quals 196 generaren electroforogrames de bona 

qualitat. Novament, matK és el marcador que presentava major taxa d’èxit, amb un 89,13%; en canvi, rbcL presentava 

un percentatge (50,00%) inferior als altres. En comparar aquests resultats de seqüenciació amb els obtinguts en altres 

estudis (Madesis et al., 2012; Thakur et al., 2021; Nithaniyal et al., 2021) es dona bastanta divergència. Una possible 

explicació d’aquest contrast és que les nostres mostres pertanyen a diferents famílies i no s’han analitzat únicament 

plantes amb unes mateixes característiques (com en els estudis esmentats). 

 

Eficàcia dels marcadors moleculars utilitzats 

 

Nivell de coincidència entre marcadors moleculars 

Totes les mostres analitzades i per tots els marcadors moleculars coincideixen en fílum i classe: Streptophyta i 

Magnoliopsida, respectivament. Per altra banda, en el cas d’ordre i família presentaven un nivell de coincidència entre 

marcadors moleculars bastant similar, però no hi ha cap marcador en aquests nivells taxonòmics que fos l’únic que 

identificava algun taxó que no identificaren els altres. En el cas de gènere, el principal volum d’identificacions tenien 

coincidència entre 3 i 4 dels marcadors moleculars i un únic gènere que identificaven tots. Així mateix, trnH-psbA, trnL 

i matK també van identificar algun gènere que els altres marcadors no.  

 

Finalment, el principal gruix d’identificacions per espècie es va donar de forma independent per a cada marcador, hi 

ha una espècie que van identificar rbcL i matK (INVA011: Cenchrus clandestinus) i un cas identificat pels cinc 

marcadors (INVA008: Tropaeolum majus). D’aquesta manera, sembla que tots els marcadors es complementaven entre 

sí i podien aportar informació que els altres no, pel que de moment no es pot descartar cap com a potencial candidat a 

formar part de les combinacions de marcadors moleculars per a poder identificar totes les plantes fins a espècie. D’igual 

manera, s’ha indicat la importància de realitzar DNA barcoding amb marcadors plastidis i nuclears (Cheng et al., 2016). 

 

Precisió de les identificacions taxonòmiques moleculars 

Per a tots els marcadors moleculars es va poder arribar a nivell de fílum (Streptophyta). Hi va haver dues mostres 

per les que només es va arribar a nivell de classe i un cas fins a ordre pel marcador rbcL. En la resta de marcadors es va 

poder arribar, com a mínim a família i el principal gruix d’identificacions es produeix fins a la categoria taxonòmica de 

gènere. Així mateix, els marcadors moleculars que van arribar a un major percentatge d’identificacions a nivell 

d’espècie són trnH-psbA (27,78%) i matK (30,00%), seguits de trnL i ITS2 (22,22%) i rbcL (20,00%). 

 

Cal remarcar que el nivell de precisió de les identificacions moleculars depèn principalment de dos factors: la 

capacitat resolutiva del marcador (variabilitat intra i inter-específica) i la disponibilitat d’informació a les bases de 

dades públiques, com són GenBank i BOLD. Tot i que per a la publicació de noves seqüències a qualsevol de les bases 

de dades esmentades es du a terme un anàlisi de qualitat, s’ha pogut determinar una gran presència d’errades en 

aquestes, el qual suposa el principal gruix d’identificacions taxonòmiques incorrectes. A més, també s’ha de considerar 

que, si la seqüència amb la que es vol identificar l’espècie no es troba en la base de dades, no es podrà produir aquesta 

identificació (Jurado-Rivera et al., 2009). 

 

Identificació molecular de plantes invasores a Mallorca 

Es van poder identificar molecularment 10 de les mostres analitzades fins a nivell d’espècie. Totes les 

identificacions moleculars coincideixen amb el visu realitzat per l’especialista, excepte per INVA009. Per altra banda, 

hi ha 11 mostres que molecularment es van poder determinar fins a gènere i l'obtingut molecularment es correspon amb 

el determinat mitjançant el visu. Finalment, INVA019 és la única de les mostres analitzades que molecularment es va 

poder concretar únicament fins a família, sent aquesta Poaceae (Taula I). 

 

CONCLUSIONS 

 

Tots els marcadors moleculars utilitzats aporten informació taxonòmica que els altres no (concretament a nivell 

d’espècie) per a la identificació molecular mitjançant seqüències d’ADN de les plantes invasores. Per aquesta raó, de 

moment no se’n pot descartar cap.  

 

És necessari continuar estudiant en quines famílies o grups taxonòmics són més específics cadascun dels marcadors 

per a realitzar identificacions moleculars més específiques, ja que continua sense haver un marcador universal per a la 

determinació d’espècies vegetals.  

 

No es pot prescindir de la identificació morfològica per a la caracterització de les espècies vegetals.  

La manca d'informació a les bases de dades suposen una gran limitació en la identificació correcta de les mostres en 

les aproximacions filogenètiques i fenètiques.  
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Codi 
Identificació morfològica 

(visu especialista botànic) 

Identificació molecular 

Identificació filogenètica (rbcL, 

trnH-psbA, trnL, ITS2, matK) 

Identificació fenètica (rbcL, 

matK) 

INVA002  Acacia saligna Acacia sp. Acacia sp. 

INVA003  Acanthus mollis Acanthus mollis Acanthus mollis 

INVA004  Kalanchoe daigremontiana Kalanchoe sp. Crassulaceae 

INVA005  Platanus orientalis  Platanus orientalis Platanus sp. 

INVA006  Ipomoea indica Ipomoea sp. Ipomoea sp. 

INVA007  Arundo donax Arundo sp. Arundo sp. 

INVA008  Tropaeolum majus Tropaeolum majus Tropaeolum majus 

INVA009  Agave sisalana Agave sp. Agave americana 

INVA010  Ulmus minor Ulmus sp. Ulmus sp. 

INVA011  Cenchrus clandestinus Cenchrus clandestinus  Cenchrus clandestinus  

INVA012  Hedera canariensis Hedera sp. Araliaceae  

INVA013  Chasmanthe floribunda Chasmanthe sp. Chasmanthe sp. 

INVA015  Canna sp. Canna sp. Canna sp. 

INVA016  Arundo sp. Arundo sp. Arundo sp. 

INVA017  Hedera helix Hedera sp. Araliaceae  

INVA018  Aloe maculata Aloe maculata Aloe sp. 

INVA019  Bambusa sp. Poaceae  Poaceae  

INVA020  Solanum bonariense Solanum sp. Solanum sp. 

INVA021  Lantana camara Lantana sp. Lantana camara 

INVA022  Santolina chamaecyparissus Santolina sp. Santolina chamaecyparissus 

INVA023  Myoporum laetum Myoporum sp. Myoporum laetum 

INVA024  Senecio angulatus Senecio angulatus  Senecio sp. 
TAULA I. Espècies candidates a partir de la identificació morfològica i resum de les inferències filogenètiques i fenètiques. 
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Resum: El coneixement de la diversitat florística és fonamental per poder ser conscient dels valors naturals d’un 

territori, ja sigui una entitat geogràfica o també una propietat particular. Els inventaris de flora vascular són unes 

actuacions relativament senzilles de fer. A més, avui, amb els dispositius portàtils de recollida d’informació in situ, 

inventariar dades i processar-les és encara més senzill. A Menorca, d’ençà 14 anys s’han fet els inventaris de flora 

vascular en 41 finques agrícoles, unes feines que formen part del programa de Custòdia Agrària del GOB Menorca. 

Saber quina és la riquesa de plantes d’una finca, com es distribueixen les més interessants, aquelles amb necessitat de 

conservació, dona més valor a la gestió sostenible en el món agropecuari. A la vegada, aquests inventaris han generat un 

volum important d’informació sobre la distribució de la flora vascular a l’illa i han aportat novetats florístiques. 

Paraules clau: flora vascular, riquesa florística, custòdia agrària, coneixement del territori,  

 

Abstract: Knowledge of floristic diversity is essential to be aware of the natural values of a territory, whether it is a 

geographical entity or a private property. Inventories of vascular flora are relatively simple actions to do. Moreover, 

today, with portable on-site data collection devices, recording data and processing it is even simpler. In Menorca, for 

the past 14 years, inventories of the vascular flora of 41 agricultural properties have been made, tasks that are part of 

the Agricultural Stewardship program by GOB Menorca. Knowing plant species richness in a farm, how the most 

interesting ones are distributed, those in need of conservation, gives more value to sustainable management in the 

agricultural world. At the same time, these inventories have generated a significant volume of information on the 

distribution of the vascular flora on the island and have contributed floristic novelties. 

Key words: vascular flora, flora richness, agricultural stewardship, local knowledge 

 

 

INTRODUCCIÓ 

El paisatge en mosaic es considera un dels millors exemples de convivència entre ús antròpic del territori i 

preservació de la biodiversitat. És una ordenació dels usos del territori que sol estar relacionada amb l’activitat 

agropecuària. La combinació d’agricultura i ramaderia fa necessari disposar de diferents tipus d’espais i tècniques de 

cultiu. Si a tot açò hi afegim  altres circumstàncies com la insularitat i la tendència a l’autosuficiència, llavors la 

fragmentació del paisatge i diversificació dels usos del sòl encara s’incrementen més.  

Una activitat agropecuària que tengui en compte els beneficis del medi natural i la biodiversitat és una garantia de 

conservació del territori allà on aquesta es desenvolupa. Els coneixements i les tècniques tradicionals d’aprofitament 

dels recursos naturals tenen com a fonament l’ús moderat i responsable d’aquests. Sense els avenços tècnics actuals i 

sense el procés de comercialització global, s’ha de ser més conscient de la limitació d’allò que la natura pot donar, si 

més no hi havia més consciència de l’origen i valor dels productes. 

Amb tot açò, queda clar que vetlar per a la conservació de l’agricultura tradicional i especialment per la seva 

sostenibilitat és fonamental per conservar, no solament, el paisatge en mosaic, sinó també la biodiversitat, els hàbitats, 

patrimoni etnològic i els coneixements tradicionals. 

El programa de Custòdia Agrària del GOB Menorca (https://www.gobmenorca.com/custodia-agraria) es fonamenta 

en els principis i objectius de la custòdia del territori, aplicats a l’àmbit agropecuari, i té com a objectius principals 

promoure una activitat agropecuària sostenible i mostrar com aquesta és també la millor per a la conservació del 

paisatge en mosaic en tots els seus aspectes. 

D’entre les diferents accions que s’hi inclouen en aquest programa de Custòdia Agrària hi ha l’inventari dels valors 

naturals, la qual té la finalitat de posar en coneixement dels propietaris la riquesa biològica de la seva finca, com 

aquesta es distribueix i que es pot fer per conservar-la sense perjudicar a l’activitat productiva. La flora vascular i els 

tàxons vegetals amb més interès formen part d’aquesta acció. D’ençà s’iniciaren aquests inventaris, l’any 2009, també 

han servit per tenir més coneixements sobre la corologia i actualitzar el catàleg de la flora vascular de Menorca. 

 

 

https://www.gobmenorca.com/custodia-agraria
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METODOLOGIA 

Els inventaris es fan in situ mitjançant exploracions de camp detallades dins els límits de la finca. En aquestes 

sortides no es segueix un itinerari preestablert. Es fa un recorregut per totes aquelles zones que amb la informació 

gràfica disponible (mapa de cobertes, ortofotos) poden ser més interessants per la presència d’hàbitats singulars (p. ex. 

ambients rupícoles o aquàtics). En qualsevol cas, sempre es procura visitar la màxima diversitat possible d’hàbitats. El 

nombre d’exploracions és variable, segons l’extensió de la finca. En la programació d’aquestes també es té en compte 

l’època de l’any i si s’han de fer exploracions addicionals per inventariar millor aquells hàbitats que tenen un dinàmica 

estacional diferent. Així, les sortides de camp es fan per defecte a la primavera, però en el cas dels ambients aquàtics sol 

ser necessari fer-ne més endavant, cap a l’estiu, quan tenen el màxim de vegetació. 

La recollida de dades, la localització dels tàxons vegetals, es fa mitjançant un dispositiu mòbil i l’aplicació 

Zamiadroid desenvolupada per la Universitat de Barcelona (http://biodiver.bio.ub.es/zamiaDroid/). Atès que els 

inventaris florístics són només de presència, habitualment només es localitza una vegada cada tàxon, però en aquells 

casos en què el tàxon pot tenir interès de conservació o mesures de gestió (p. ex. espècies invasores), es localitzen totes 

les poblacions observades. Posteriorment, les dades recollides són exportades a una base de dades pel seu tractament i 

anàlisis.  

Simultàniament, en les mateixes exploracions in situ, es prenen anotacions i queden localitzades aquelles àrees de la 

finca que també poden tenir interès de conservació, ja sigui per la presència d’hàbitats sensibles (p. ex. basses temporals 

mediterrànies) o individus singulars (arbres monumentals, espècies cultivades amb interès de conservació, arqueòfits, 

etc.). 

Tota la informació recollida, després de ser analitzada, queda incorporada un informe detallat sobre els valors 

naturals, el qual també incorpora recomanacions de gestió. 

 

RESULTATS 

D’ençà l’any 2009 s’han fet accions d’inventari i valoració de la riquesa florística en 41 finques agràries de 

Menorca, distribuïdes arreu de l’illa (Fig. 1). L’extensió de les propietats ha estat variable (taula I), de llocs amb 

centenars d’hectàrees, passant per estàncies, llogarets i altres tipus com horts de fruiters o vergers.   

 
FIGURA 1. Finques en les que s’han fet inventaris i valoracions de flora vascular: 1. Binissaida des Barrancons; 2. Binissaida Vell; 3. Binissaida de 

sa Creuta; 4. Santo Domingo; 5. Binibéquer Nou i sa Torrilla Nova; 6. Algendaret Nou; 7. Talatí de Dalt; 8. Biniai Vell; 9. Biniai Nou; 10. Bellver 

Nou; 11. Estància des Rafal Rubí; 12. Llumena d’en Sebastià; 13. Hort d’en Matadones; 14. Sant Jaume; 15. Biniguarda Vell; 16. Biniguarda Nou; 
17. Turmadèn des Capità; 18. Es Canaló; 19. Sant Antoni de s’Aranjassa; 20. Es Molí de Baix; 21. Sa Dragonera; 22. Santa Anna; 23. Torralba; 24. 

Torralbet; 25. Morvedra Vell; 26. Son Tarí Nou; 27. Binibó; 28. Son Oliver; 29. Binitord; 30. Parelleta; 31. Es Tudons; 32. Sa Tafona Nova; 33. 

Alfurinet; 34. Son Felip; 35. Santa Cecília; 36. La Marcona; 37. Sant Josep de Ruma; 38. Santa Creu de Lloriac; 39. Salines de la Concepció; 40. 
Mongofra Nou; 41. Es Capell de Ferro. 

http://biodiver.bio.ub.es/zamiaDroid/
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Els resultats totals dels inventaris de flora vascular es poden veure a la taula I. A totes les finques s’han detectat 

endemismes vegetals i altres tàxons no endèmics amb interès de conservació, així com també àrees que per les 

comunitats vegetals, hàbitats o elements singulars, mereixen se tingudes en consideració. A les primeres finques (any 

2009) no es van fer inventaris detallats, solament estimacions de la presència de tàxons amb més interès (endemismes, 

distribució restringida, singulars, etc.). 

Com es pot veure a la taula I, no hi ha una relació directe entre la superfície de la finca i la riquesa florística, aquesta 

està més relacionada amb la geologia i la seva proximitat a la mar. Així, les de tramuntana, on hi sol haver diversitat 

geològica donen uns inventaris florístics elevats: Alfurinet (390), es Capell de Ferro (350), Mongofra Nou (626), 

Salines de la Concepció (537), Son Felip (412), en aquests grup també es pot veure com els que tenen ambients litorals, 

tots manco es Capell de Ferro, tenen riqueses florístiques significativament més elevades 

 

Finca 
Sup. 

(ha) 

Any 

exploracions 
Tàxons Endèmics 

Alfurinet 247,4 2020 390 27 

Algendaret Nou 26,15 2009, 2014 253 4 

Bellver Vell 35,50 2014 223 3 

Biniai Nou i Biniai Vell 45,30 2009, 2014 245 4 

Binibèquer Nou i sa Torrilla Nova 98,64 2012 148 4 

Binibó 10,0 2022 154 2 

Biniguarda Vell i Biniguarda Nou 143,33 2014 352 14 

Binissaida des Barrancons 21,3 2019 240 3 

Binissaida Vell 4,75 2019 137 2 

Binitord 3,65 2012 113 1 

Es Capell de Ferro 98,19 2012 350 13 

Es Molí de Baix i sa Dragonera 13,7 2022 325 16 

Es Tudons  175,20 2009, 2014 402 13 

Estància de Rafal Rubí 7,97 2012 159 7 

Hort de Matadones  3,86 2009 n/a 2 

La Marcona  56,42 2009, 2014 394 9 

Llumena d’en Sebastià  25,86 2009 n/a 3 

Mongofra Nou 281,76 2014 626 45 

Morvedre Vell 40,29 2021 292 8 

Parelleta 18,80 2012 186 3 

Sa Tafona Nova  1,54 2009 n/a 1 

Salines de la Concepció 78,10 2014 537 24 

Sant Antoni de s’Aranjassa i Es Canaló 2,38 2012 284 14 

Sant Jaume 58,57 2012 172 6 

Sant Josep de Ruma 79,6 2022 306 10 

Santa Anna 187,82 2009 n/a 7 

Santa Cecília 105,7 2021 347 9 

Santa Creu de Lloriac 88,07 2012 282 5 

Santo Domingo 1,60 2019 116 2 

Son Felip 110,9 2020 412 22 

Son Olivar  44,55 2009 n/a 3 

Son Tarí Nou 64,02 2019 257 7 

Talatí de Dalt  63,19 2009, 2014 183 3 

Torralba  147,20 2009 n/a 9 

Torralbet  132,49 2009, 2014 309 9 

Turmadèn des Capità  72,50 2009 414 14 

 
TAULA I. Finques en les quals s’han fet exploracions dels valors naturals, resultats dels inventaris florístics i de la presència d’endemismes per 

aquelles en es que s’han fet inventaris detallats. 

 

Encara més, els dos llocs que tenen una vorera de la mar baixa i amb zones humides (Mongofra Nou i Salines de la 

Concepció) són els que tenen la major riquesa florística de totes les finques estudiades. La influència de la geologia en 

la riquesa florística també es pot comprovar en altres finques situades cap a l’interior. Turmadèn des Capità queda just a 

la separació entre la Menorca calcària i la silícia, açò vol dir més diversitat d’hàbitats i d’espècies, d’aquí el catàleg 

florístic de 414 tàxons. Una cosa semblant passa a Es Tudons, en aquest cas, la presència de dunes fòssils (calcarenites), 

d’arenal (mant eòlic) i els hàbitats típics del migjorn de Menorca expliquen l’inventari de 402 tàxons.  
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En altres finques de la mitjania i de la banda de migjorn els elevats valors dels inventaris florístics (> 300 tàxons) 

s’expliquen per haver-hi una orografia més accidentada, ja sigui per la presència d’elevacions: Santa Cecília (347), Sant 

Josep de Ruma (306), la Marcona (394), Biniguarda Vell i Nou (352), o pel relleu invertit: es Molí de Baix i sa 

Dragonera (352), situats dins el barranc d’Algendar. 

Aquests inventari florístics han generat més de 10.000 citacions georeferenciades de tàxons i han permès localitzar 9 

tàxons que fins aquell moment no eren coneguts per a la flora de Menorca o de les Illes Balears i altres tants pels qual hi 

havia dubtes de la seva presència o bé tenien la consideració de molts rars en l’àmbit de la flora insular (taula II).  

Òbviament, a partir d’aquestes dades florístiques associades a les informacions que ja es tenen per cada tàxon, es 

poden fer moltes altres anàlisis i interpretacions que han de servir per millorar els coneixements sobre les 

característiques i comportament de la flora vascular de Menorca. 

 

Tàxon Interès Finca Publicació 

Adonis aestivalis subsp. squarrosa (Steven) 

Nyman 
Tàxon molt rar Son Felip Fraga et al., 2019 

Adonis microcarpa DC. Confirmació de presència 
Son Tarí Nou, 

Parelleta 
Fraga et al., 2019 

Asplenium azomanes Rosselló, Cubas & 

Rebassa 
Novetat florística 

Es Tudons, 

Santa Cecília 
Fraga et al., 2019 

Bunias erucago L. Novetat florística Son Felip Fraga et al., 2020 

Carex punctata Gaudin Tàxon molt rar Son Felip Fraga et al., 2020 

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. Novetat florística Santa Cecília Fraga et al., 2021 

Crucianella latifolia L. Novetat florística Son Tarí Nou Fraga et al., 2019 

Filago lutescens Jord. Tàxon molt rar Son Felip Fraga et al., 2020 

Fumaria densiflora DC. Tàxon molt rar Santo Domingo Fraga et al., 2019 

Fumaria sepium Boiss. & Reut. Tàxon molt rar Morvedre Vell Fraga et al., 2020 

Glebionis x merinoana (Pau) P. Fraga & C. 

Mascaró 
Novetat florística Son Felip Fraga et al., 2020 

Hypecoum procumbens L. Tàxon molt rar Son Felip Fraga et al., 2020 

Medicago rigidula (L.) All. Confirmació de presència 
Binissaida de sa 

Creueta 
Fraga et al., 2019 

Medicago rugosa Desr. Tàxon molt rar 
Binissaida de sa 

Creueta 
Fraga et al., 2019 

Silene vulgaris subsp. macrocarpa Turrill Novetat florística Binibéquer Nou Fraga et al., 2015 

Spergula arvensis L. Novetat florística Santa Cecília Fraga et al., 2021 

Teucrium flavum subsp. glaucum (Jord. & 

Fourr.) Ronniger  
Novetat florística Es Tudons Fraga et al., 2021 

Trifolium michelianum Savi Novetat florística 
Binissaida de sa 

Creueta 
Fraga et al., 2019 

 

TAULA II. Novetats florístiques per a la flora de Menorca i noves localitats per tàxons considerats com a dubtosos o molt rars. 
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Resum: La conservació i gestió de la flora amenaçada no solament volen accions d’actuació directa, també hi tenen una 

funció important altres eines com la comunicació, el coneixement del territori i, especialment, tenir bona informació 

sobre la distribució dels tàxons, les preferències d’hàbitat o les amenaces reals. Totes aquestes dades fan possible 

dissenyar instruments legals que d’una manera senzilla i intuïtiva poden ajudar a una protecció preventiva de la flora 

amenaçada. Sovint, per evitar que la situació d’aquesta empitjori és suficient amb informar adequadament sobre la 

localització de les poblacions i com s’ha d’actuar per evitar afectacions negatives. La delimitació d’àrees sensibles per a 

la flora amenaçada de Menorca (DASFA) és una eina que té la funció de prevenir les actuacions negatives en les 

poblacions de plantes que tenen interès de conservació.  

Paraules clau: flora amenaçada, conservació, gestió, prevenció amenaces, informació i comunicació 

 

Abstract: The conservation and management of threatened flora does not only require direct actions, other tools also 

play an important role, such as communication, knowledge of the territory and, especially, having good information on 

the distribution of taxa, the habitat preferences or actual threats. All this data makes it possible to design legal 

instruments that, in a simple and intuitive way, can help to the protection of endangered flora. Often, to prevent the 

situation from worsening, it is sufficient to provide adequate information on the location of the populations and how to 

act to avoid negative effects. The delimitation of sensitive areas for threatened flora of Menorca (DASFA) is a tool that 

has the function of preventing negative actions on plant populations that are of conservation interest. 

Key words: endangered flora, conservation, management, threats prevention, information and comunication 

 

INTRODUCCIÓ 

La conservació de la biodiversitat és un dels principals reptes que està afrontant avui la societat. Evitar la seva 

pèrdua és un dels principals objectius de les institucions públiques d’arreu del món, entre elles la Unió Europea. A les 

administracions públiques, sol haver-hi la presumpció que assolir aquest objectiu és responsabilitat exclusiva dels 

estudiosos i coneixedors del medi natural. Tanmateix, la majoria de les amenaces que comprometen la biodiversitat són 

d’origen antròpic, llavors assolir la fita d’aturar la pèrdua de biodiversitat passa per plantejar-ho com un objectiu 

transversal que implica diferents disciplines i professions, posant especial consideració en els organismes públics, ells 

són els que concedeixen les autoritzacions per desenvolupar noves activitats i actuacions que afecten al medi natural. El 

primer pas és generar i fer disponible informació útil i concisa que permeti valorar, de forma ràpida i fiable, quines 

intervencions en el territori poden causar un perjudici a la biodiversitat. La majoria de vegades, una afectació negativa a 

la flora amenaçada no és per una intencionalitat directa, més tost per una falta de informació. 

Hi ha un consens en el món científic que la protecció d’un tàxon només serà eficient a llarg termini si en aquesta es 

considera també l’hàbitat on viu. Per tant, la delimitació d’una àrea amb unes mínimes garanties d’afavorir la 

conservació d’espècies amenaçades ha d’incloure aquell espai on hi concorren les condicions, reals i potencials, 

favorables pel seu desenvolupament. 

No és recomanable que els esforços de conservació es concentrin només en els tàxons més representatius o 

exclusius, s’han de contemplar igualment els de distribució més àmplia que localment es trobin en una situació 

d’amenaça. Encara més, en els territoris insulars on hi conflueixen circumstàncies que afavoreixen els processos de 

diferenciació genètica que poden dur cap a l’especiació. 

En la flora de Menorca hi ha uns elements propis, característics, fins i tot exclusius, altres tenen un distribució 

geogràfica més àmplia, però amb poblacions marginals o relictes. En altres casos són tàxons que en major o menor grau 

depenen d’activitats antròpiques tradicionals. Tots ells formen part, en la mateixa mesura de la biodiversitat insular, 

mereixen per igual esforços de conservació en cas de situacions d’amenaça. 

Un dels objectius fundacionals de la Comissió de Botànica (GOB Menorca – IME OBSAM) és la conservació a 

llarg termini de la diversitat florística, entesa aquesta en el sentit més ampli possible. Després d’haver-se produït 

qualcunes actuacions que han perjudicat poblacions de tàxons vegetals amenaçats, es va proposar de crear aquesta eina 
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de prevenció o sistema de alerta, que consisteix en la delimitació d’àrees sensibles per a la flora amenaçada de Menorca 

(DASFA). 

 

SELECCIÓ DELS TÀXONS: CRITERIS I FONTS D’INFORMACIÓ 

La informació bàsica per a la selecció dels tàxons ha estat el catàleg de la flora vascular de Menorca (Fraga et al., 

2004) i les seves actualitzacions posteriors. En aquesta publicació hi ha una primera estimació de la raresa de cada 

tàxon. Una informació que es va actualitzant contínuament en la base de dades que és el fonament del catàleg. 

A més de la raresa i nivell, hi pot haver altres situacions que facin recomanable delimitar una àrea sensible: 

poblacions marginals de tàxons rars amb amenaces actives, dependència d’hàbitats fràgils,  tàxons o poblacions amb un 

interès especial  (cultural, patrimonial, històric, etc.), dubtes taxonòmics. 

Així les coses, els criteris de selecció que s’han aplicat són: 

 

i. Tàxons considerats com a molt rars (< 5 poblacions conegudes) o rars (5-10 poblacions conegudes) en l’àmbit 

de la flora de Menorca. La majoria dels molt rars ja queden dins les categories d’amenaça establertes per la IUCN 

(IUCN, 2012) en l’àmbit regional: VU, EN, CR. 

ii. Tàxons endèmics amb estat de conservació negatiu o amb tendència negativa. 

iii. Poblacions de tàxons (preferentment molt rars o rars) que puguin presentar un cert grau d’incertesa 

taxonòmica. 

iv. Poblacions de tàxons, fins i tot individus aïllats, (preferentment molt rars o rars) amb valors especials o 

singulars (històrics, patrimonials, etnològics, etc.). 

v. Poblacions de tàxons, que tot i no ser molt rars, es trobin en una situació aïllada respecte a la resta d’efectius i 

amb evidències de situació d’amenaça (aplicació dels criteris de la IUCN). 

 

La representació gràfica de l’aplicació d’aquests criteris, el que seria el procés lògic o protocol, es pot veure a la 

figura 1.  

 
FIGURA 1. Visualització gràfica per a la inclusió de la població d’un tàxon en la DASFA 

 
El principi de precaució que es recomana en la gestió de la biodiversitat justifica l’adopció de qualcuns d’aquests 

criteris que poden semblar rigorosos. El coneixement que tenim sobre la flora  de l’illa no és absolut ni exhaustiu. 
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Encara avui s’estan fent descripcions de nous tàxons, es reinterpreten grups taxonòmics i les noves eines d’estudi (com 

la biologia molecular) generen noves classificacions. Un nucli poblacional que mostri algunes característiques especials 

en qualsevol aspecte (morfològic, ecològic o geogràfic) és mereixedor d’una certa consideració pel que fa la 

conservació. 

La situació de la població en una zona amb una figura de protecció territorial, també s’ha tingut en compte, tot i que 

no ha sigut un condicionant excloent. Actuacions o activitats, autoritzades en els espais protegits (p.ex. neteja forestal), 

poden causar un perjudici important pel que suposen d’alteració de l’hàbitat.  

A més del catàleg de la flora vascular de Menorca (Fraga et al., 2014), en el procés de selecció s’han tingut en 

compte altres fons com la 2a edició del Llibre vermell de la flora vascular de les Balears (Sáez et al., 2017) i 

especialment els informes del seguiment continu de la flora amenaçada de Menorca, inclòs dins el Programa de 

seguiment de la biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca (p. ex. Fraga Arguimbau, 2021), i els resultats del 

projecte ARES, promogut per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. De la consulta 

d’aquestes fonts d’informació, dels coneixements sobre la flora de l’illa, de la inspecció in situ en casos dubtosos i de 

l’aplicació dels criteris establerts abans, resulta una llista de 196 tàxons inclosos en la DASFA. Un catàleg que és 

dinàmic i viu. S’actualitza periòdicament segons els resultats del seguiment anual i d’altres informacions sobre la flora 

de Menorca. 

 

DELIMITACIÓ D’ÀREES SENSIBLES 

 

Una vegada seleccionats els tàxons i els nuclis poblacionals, s’ha fet la delimitació de les àrees sensibles per a cada 

població o nucli poblacional, considerant dos criteris principals: 

i. Incloure el màxim nombre d’efectius possible. Per seguir una metodologia estandarditzada s’han aplicat els criteris 

establerts per la IUCN (IUCN, 2012) pel càlcul de l’àrea d’ocupació (AOO) i, si escau o és rellevant, de l’extensió 

de presència (EOO). 

ii. Preservar la major àrea possible d’hàbitat favorable al seu voltant. Prèviament s’ha fet una caracterització de 

l’hàbitat o ambients en que es troben la majoria dels efectius en aquella població. 

A partir d’aquests dos criteris es genera una primera 

zona de protecció, què serà variable en funció de les 

característiques quantitatives de cada població o nucli 

poblacional. Després, aquesta delimitació s’ha modulat i 

afinat mitjançant l’aplicació d’altres criteris qualitatius, 

entre ells: 

i. Capacitat de dispersió del tàxon, ja sigui per via 

sexual (llavors) o vegetativa. 

ii. Presència d’amenaces en les proximitats de la 

primera delimitació. La proximitat d’amenaces pot 

suggerir d’ampliar l’àrea sensible amb la finalitat de 

crear una franja de seguretat. 

iii. Potencialitat d’expansió de l’hàbitat favorable. 

Sovint l’entorn pot haver estat modificat per 

l’activitat antròpica i l’hàbitat ideal està fragmentat o 

en evolució (positiva o negativa). 

iv. Criteris IUCN que justifiquen el nivell d’amenaça 

actual. Els criteris d’avaluació del nivell d’amenaça 

proporcionen informació sobre la dinàmica 

poblacional o de la presència d’amenaces i la seva 

possible evolució. 

En qualcuns casos s’ha afegit una zona de precaució o 

de seguretat que consisteix en una franja regular d’una 

amplada mínima de 20 m al voltant de la primera.  

El protocol o procés lògic per a la delimitació de les 

àrees sensibles es pot veure representat de forma gràfica a 

la figura 2. 

 

 

  

 
FIGURA 2. Visualització gràfica del protocol per a la delimitació de les 

àrees sensibles 

TRACTAMENT I VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 

La informació recollida i generada en els processos de selecció dels tàxons i en la delimitació de les àrees sensibles 

s’ha transformat en dues bases de dades. Una pels tàxons i els criteris de selecció aplicats. L’altra per les dades de es 

àrees sensibles, aquesta darrera s’ha relacionat amb el SIG de la IDE Menorca on hi ha una capa d’accés restringit en la 

qual es poden visualitzar les delimitacions actuals. Aquesta informació ha de ser la bàsica i fonamental per a les 
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administracions públiques, institucions i col·lectius professionals que puguin desenvolupar activitats que afectin al medi 

natural. La distribució de les DASFA és pot veure a la figura 3. 

 

FIGURA 3. Distribució de les DASFA a novembre de 2019. 
 

DIFUSIÓ I IMPLEMENTACIÓ 

 

Una vegada acabades les feines de disseny i construcció de la DASFA, el darrer trimestre de 2019 es va una 

campanya d’informació sobre la necessitat d’aquesta eina i el seu funcionament. Durant aquest període es van fer 11 

presentacions a ajuntaments i altres institucions com el Consell Insular de Menorca, els agents de medi ambient, 

SEPRONA, IBANAT o al personal del Parc Natural de s’Albufera des Grau. 

El Consell Insular de Menorca ha assumit la DASFA com una eina fonamental per a la conservació de la 

biodiversitat i per açò s’ha inclòs com una capa del nou Pla Territorial Insular (PTI), de manera que la delimitació de les 

DASFA s’haurà de tenir en compte en els instruments de planificació i gestió, així com en els informes sectorials i 

tècnics. 
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Resum: Una gestió activa i eficient per resoldre un problema passa per tenir el màxim coneixement d’ell. Les espècies 

invasores són un dels principals problemes ambientals, econòmics i de salut de la nostra època. La seva gestió suposa 

anualment una despesa de milers de milions d’euros. En els territoris insulars l’impacte ambiental de les espècies 

invasores és, proporcionalment superior, als continentals. Amb l’objectiu de generar informació útil per a la gestió de 

les plantes invasores, s’ha fet una recopilació del tàxons que tenen aquest comportament a la flora vascular de Menorca. 

El resultat és un llistat format per 74 tàxons. S’ha analitzat l’origen, la primera causa d’introducció, la dispersió en el 

territori insular i les formes vitals. Tota aquesta informació serveix per tenir una millor caracterització de la flora 

invasora de l’illa i també pot ser útil per establir estratègies de control i de prevenció. 

Paraules clau: flora vascular, plantes invasores, origen, causes introducció, dispersió. 

 

Abstract: Active and efficient management to solve a problem involves having the maximum knowledge of it. Invasive 

species are one of the main environmental, economic and health problems of our time. Its management involves an 

annual expenditure of billions of euros. In island territories, the environmental impact of invasive species is 

proportionally higher than continental ones. With the aim of generating useful information for the management of 

invasive plants, a compilation has been made of the taxa that have this behaviour in the vascular flora of Menorca. The 

result is a list made up of 74 taxa. The origin, the first cause of introduction, the dispersion in the island territory and 

the life forms have been analysed. All this information serves to have a better characterization of the invasive flora of 

the island and can also be useful for establishing control and prevention strategies. 

Key words: vascular flora, invasive alien plants, origin, introduction pathway, dispersion.  

 

INTRODUCCIÓ 

La proliferació d’espècies exòtiques invasores està considerada com una de les amenaces ambientals més 

importants. L’impacte de la seva expansió no es restringeix solament al medi natural, les seves conseqüències negatives 

afecten també a altres àmbits com l’econòmic o la salut humana.  

En el cas de les plantes invasores, hi ha evidències que els impactes en els ecosistemes són més importants en els 

territoris insulars (Pyšek et al., 2012), aquest fet ja està ben comprovat a Menorca, on la proliferació de Carpobrotus sp. 

pl. ha causat alteracions importants en els hàbitats litorals per la competència directa amb comunitats vegetals riques en 

endemismes, particularment la comunitat de socarrells (Launaeetum cervicornis). Aquesta situació d’emergència va 

motivar el desenvolupament del LIFE FLORA MENORCA (2001-2004) que va dedicar la majoria dels seus esforços al 

control d’aquesta planta invasora, amb una despesa final de més de 800.000 €. 

La prevenció és la millor eina per evitar i controlar els efectes negatius de les plantes invasores. Si es té coneixement 

de la seva existència, de la seva distribució i, encara més, si es pot preveure la seva introducció o proliferació, llavors la 

seva gestió és molt més fàcil. En tot açò hi juguen un paper important aspectes com el coneixement del territori, de les 

tendències en els usos antròpics de les plantes, de les espècies vegetals que circulen pels àmbits comercials, del 

comportament de les plantes al·lòctones en altres territoris semblants, etc. Per exemple, si la principal causa 

d’introducció de plantes exòtiques és l’ús com a ornamentals, saber les tendències en jardineria, quines espècies o grups 

d’espècies s’estan promocionant, ajuda a saber quines plantes invasores o potencialment invasores s’estan introduint. 

Una primera informació bàsica per a la gestió de les invasores és disposar d’un catàleg o llistat que tengui 

associades dades sobre el seu origen, causa d’introducció, mecanismes de dispersió, comportament, etc. A Menorca 

d’ençà el 2004 hi ha un catàleg de flora vascular (CFVM), el qual a més de ser publicat (Fraga et al., 2004), s’ha anat 

actualitzant contínuament. Aquest llistat està fet amb una visió holística, açò vol dir que s’han inclòs tots els tàxons de 

flora vascular que es poden trobar en el territori menorquí de forma espontània. Llavors, el CFVM inclou també els 

tàxons al·lòctons, qualsevol que sigui el seu status (casual, naturalitzat, arquèofit). 

 

METODOLOGIA 

De la darrera versió més actualitzada del CFVM, format per 1.649 tàxons, pels quals s’ha comprovat la seva 

presència a l’illa, hi ha citacions publicades i/o testimonis d’herbari, s’han seleccionat els que formen la flora al·lòctona 

(status casual o naturalitzat): 299 tàxons, dins aquest grup hi ha tant arqueòfits clarament sinantròpics com els neòfits 

més recents. Tanmateix, la delimitació d’aquest component de la flora no sempre és precisa. Hi ha tàxons ben acceptats 

mailto:pere.fraga@gmail.com
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com autòctons amb evidències sòlides que són arqueòfits i clarament sinantròpics, és el cas de moltes segetals, per 

exemple Papaver rhoeas (Kadereit, 1990). En canvi, Acanthus mollis, considerat habitualment com a naturalitzat, és un 

arquèofit amb evidències que és originari de la Mediterrània occidental (Minisale i Raimondo, 2018) i no d’orient com 

s’havia pensat tradicionalment.  

Per a tots aquests 299 tàxons s’ha observat i comprovat el seu comportament a Menorca per determinar el seu 

caràcter  invasor: penetració en ambients naturals, proliferació autònoma, afectació o competència amb la vegetació 

autòctona, modificació de l’hàbitat, dispersió a llarg distància. Cadascun d’aquests aspectes s’ha considerat com a 

present encara que siguin observacions puntuals. També s’ha tingut en compte si estan classificats com a invasor en 

regions properes o en territoris amb característiques climàtiques semblants, principalment mitjançant la consulta en 

bases de dades d’invasores (http://www.iucngisd.org/gisd/, https://www.gbif.org/dataset/search?type=CHECKLIST).  

Atès que el comportament invasor pot estar condicionant pel nombre d’efectius o les introduccions reiterades, un 

altre factor que s’ha tingut en compte és la intensitat d’ús o d’introducció. Per exemple, una planta al·lòctona que s’està 

emprant massivament per a un ús determinat serà importada en grans quantitats i possiblement en forma de diferents 

clons o races, augmentant així la seva capacitat d’adaptació. És el que hauria passat amb Pittosporum tobira, tot i tenir 

una història de cultiu a l’illa de més 200 anys, just fa 30 anys que té un comportament invasor. L’increment  de 

l’activitat en jardineria i el seu ús generalitzat per fer tanques vegetals en els jardins poden explicar aquest canvi en el 

comportament: introducció de milers d’individus amb diversitat genètica (reproduïts per llavor).    

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

S’han identificat 74 tàxons amb comportament invasor o potencialment a la flora vascular de Menorca (taula I). Pel 

que fa a l’origen geogràfic (fig. 1), el continent americà és el predominant amb 42 tàxons (57 %) i d’aquests 16 són 

originaris d’Amèrica del Sud. El segon origen en importància és Àfrica amb 19 tàxons (26 %), amb una clara 

predominança dels sudafricans (16). Els altres continents o grans àrees geogràfiques tenen contribucions molt més 

petites: Àsia 5, Australàsia 2, pantropicals 2, holàrtics, hortícoles, Macaronèsia i paleotropicals 1 cadascuna. La 

importància de l’origen americà ja va començà poc després del 1500, és significatiu que encara avui sigui el dominant. 

 
FIGURA 1. Representació gràfica de l’origen geogràfic de les plantes invasores a la flora de Menorca 

 

El principal motiu o causa per a la primera introducció a l’illa (fig. 2) és l’ús com a ornamental per 53 tàxons, 

d’aquests 48  (65 %) exclusivament amb aquesta finalitat, els altres cinc s’han introduït, a la vegada, per altres usos, així 

per fer jardineria s’han introduït el 73 % dels tàxons invasors a Menorca. La segona, a molta distància, és com a 

contaminant (de llavors, terres, transports, etc.) amb 14 tàxons (19 %). Els altres tipus d’introducció són minoritaris: 

hortícola 3, medicinal 4, ornitocòria 2, altres usos (agrícola, forestal, industrial) 4. Qualcuns tàxons poden tenir més 

d’una causa de primera introducció. Per exemple, Colocasia esculenta podria haver-se introduït com hortícola i com a 

ornamental. Que la jardineria, el cultiu de les plantes per a ús ornamental, és la principal font d’introducció de plantes 

al·lòctones és un fet ben conegut i comprovat (p. ex. Sanz-Elorza et al., 2009). També es va veure en la publicació del 

CFVM (Fraga et al., 2004) i, encara avui, la seva contribució a la flora al·lòctona segueix augmentant. L’explicació és 

fàcil, interessen les plantes ornamentals que tenguin bon creixement, sense patologies, que vulguin poc manteniment, és 

a dir, les que millor s’adaptin el clima, per tant amb més probabilitat de naturalització i de tenir un comportament 

invasor. 

http://www.iucngisd.org/gisd/
https://www.gbif.org/dataset/search?type=CHECKLIST
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FIGURA 2. Representació gràfica de la primera causa d’introducció de les plantes invasores a la flora de Menorca 

 

Després que una planta al·lòctona s’ha introduït a l’illa, la dispersió antròpica arreu del territori pot tenir motius o 

causes diferents a la primera introducció. Per exemple, Carpobrotus sp. pl. van ser introduïts com a medicinals (el nom 

popular més antic registrat a Menorca és cura-calls), però finalment s’han emprat com a ornamentals. En els 74 tàxons 

classificats com a invasors s’han detectat 16 casos de canvi en la causa d’introducció primera i la posterior dispersió 

antròpica dins l’illa, tots ells en dos únics sentits: 10 contaminant  i 6 ornamental, tots dos impliquen més probabilitat de 

comportament invasor. És significatiu que dels 10 tàxons que han passat a contaminants, 7 van ser introduïts com 

ornamentals. Un fet que demostra la capacitat de dispersió de les plantes emprades en jardineria. En canvi, els que han 

passat a ús ornamental van ser introduïts per causes diverses (medicinal, hortícola, tint). 

En la flora vascular invasora de Menorca hi predominen les plantes llenyoses (fig. 3), camèfits (23 %) i faneròfits 

(19 %). És un fet que el creixement arbustiu, alt o baix, és predominant en les comunitats vegetals mediterrànies més 

estables. Són plantes persistents amb un temps de vida moderat o llarg i moltes són resilients. Els arbusts són un 

component fonamental en la jardineria mediterrània, com està plantejada actualment. Permeten crear extensions 

enjardinades fàcilment, són competidors (minven la vegetació no desitjada) i passats dos anys el cost de manteniment 

davalla sensiblement. Els teròfits tenen tanta o més importància, però solen ser manco agressius que les llenyoses. En 

els hemicriptòfits (15 %) la majoria de tàxons són d’ambients humits o aquàtics: Canna sp. pl., Cortaderia selloana, 

Cyperus altenifolius, Helianthus tuberosus, Ipomoea indica, Paspalum sp. pl, Stenotaphrum secundatum. Una 

característica que també s’ha comprovat per la flora autòctona (Fraga et al., 2004) 

 
FIGURA 3. Representació gràfica de les formes vitals de les plantes invasores a la flora de Menorca 

 

Pel que fa al mètode de reproducció, de les 74 plantes invasores, 32 es dispersen principalment per llavor, 31 ho fan 

per via vegetativa i 11 ho solen fer de les dues maneres. En aquest darrer grup hi ha qualcunes de les que tenen una 
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distribución més àmplia i de comportment més agressiu: Ailanthus altissima, Carpobrotus, Drosanthemum, Disphyma 

crassifolium, Nothoscordum gracile, Paspalum, Solanum bonariense. 
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TAULA I. Catàleg de la flora vascular invasora de Menorca, indicant l’origen geogràfic i la primera causa o motiu d’introducció a l’illa. 
 

Tàxon Origen Introducció 

Aeonium haworthii (Salm-Dyck) Webb 
et Berthel. 

Macaronèsia Ornamental 

Agave americana L. Amèrica-N  Ornamental 

Agave fourcroydes Lem. Amèrica-C Ornamental 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Àsia Fixació sòls 

Aloe arborescens Mill. Àfrica-S Ornamental 

Aloe maculata All. Àfrica-S Ornamental 

Amaranthus blitoides S. Watson  Amèrica-N Contaminant 

Amaranthus cruentus L. Amèrica-C Contaminant 

Amaranthus deflexus L. Amèrica-S  Contaminant 

Amaranthus hybridus subsp. hybridus Amèrica Contaminant 

Amaranthus hybridus subsp. quitensis 
(Kunth) Costea et Carretero 

Amèrica-S Contaminant 

Amaranthus muricatus (Gillies ex 

Moq.) Hieron. 
Amèrica-S  Contaminant 

Amaranthus powellii subsp. powellii 
S.Watson. 

Amèrica-N Contaminant 

Amaranthus retroflexus L. Amèrica-N Contaminant 

Amaranthus viridis L. Amèrica-S  Contaminant 

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis Amèrica-S 
Hortícola 

Ornamental 

Araujia sericifera Brot. Amèrica-S  Ornamental 

Arundo donax L. Àsia-C Matèria primera 

Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) 
Backeb. 

Amèrica-S  Ornamental 

Austrocylindropuntia subulata (Cels ex 

F.A.C. Weber) Backeb. 
Amèrica-S  Ornamental 

Baccharis halimifolia L. Amèrica-N Ornamental 

Canna flaccida L. Amèrica-N Ornamental 

Canna glauca L. Amèrica Ornamental 

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Àfrica-S Medicinal 

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Àfrica-S Medicinal 

Cenchrus clandestinus (Hochst. ex 

Chiov.) Morrone 
Àfrica-E Ornamental 

Tàxon Origen Introducció 

Cenchrus longisetus M.C.Johnst. Àfrica-E Ornamental 

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone Paleotrop. Ornamental 

Colocasia esculenta (L.) Schott Àsia-SE 
Hortícola 

Ornamental 

Cortaderia selloana (Scuhlt. et Schult. 

f.) Asch. et Graebn. 
Amèrica-S  Ornamental 

Cuscuta campestris Yunck. Amèrica-N Contaminant 

Cylindropuntia spinosior (Engelm.) 

F.M. Knuth  
Amèrica-N Ornamental 

Datura stramonium L. Amèrica Medicinal 

Delairea odorata Lem. Àfrica-S Ornamental 

Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus Àfrica-S Ornamental 

Drosanthemum floribundum (Haw.) 

Schwantes 
Àfrica-S Ornamental 

Drosanthemum hispidum (L.) 
Schwantes 

Àfrica-S Ornamental 

Erigeron sumatrensis Retz. Amèrica-C-S Contaminant 

Gazania rigens (L.) Gaertn. Àfrica-S Ornamental 

Hedera maroccana (Kirchn.) Bean Àfrica-NW Ornamental 

Helianthus tuberosus L. Amèrica-N Hortícola 

Ipomaea indica (Burm.) Merr. Amèrica Ornamental 

Kalanchoe x houghtonii D.B. Ward Hortícola Ornamental 

Lantana strigocamara R.W. Sanders Pantrop. Ornamental 

Lemna minuta Kunth Holàrtic Ornitocòria 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Amèrica-C Ornamental 

Lonicera japonica Thunb. Àsia Ornamental 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter Amèrica Ornitocòria 

Malephora crocea (Jacq.) Schwanthes Àfrica-S Ornamental 

Malephora lutea (Haw.) Schwantes Àfrica-S Ornamental 

Mesembryanthemum x vascosilvae 
(Gideon F. Sm., E. La-guna, F. 

Verloove & P.P. Ferrer) L. Sáez & 

Aymerich 

Àfrica-S Ornamental 

Mirabilis jalapa L. Amèrica-N-C Ornamental 
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Tàxon Origen Introducció 

Myoporum insulare R.Br. Nova Zelanda Ornamental 

Myoporum laetum G. Forst. Austràlia Ornamental 

Nicotiana glauca R.C. Graham Amèrica-S  Ornamental 

Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn Amèrica-S  Ornamental 

Opuntia stricta Haw. Amèrica Ornamental 

Osteospermum barberae (Harv.) Norl. Àfrica-S Ornamental 

Oxalis pes-caprae L. Àfrica-S Ornamental 

Paspalum distichum L. Amèrica 
Ornamental 

Farratge 

Paspalum vaginatum Swartz Amèrica Ornamental 

Phytolacca americana L. Amèrica-N Tint 

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. 

Aiton 
Àsia Ornamental 

Podranea brycei (N.E. Br.) Sprague Àfrica-S Ornamental 

Podranea ricasoliana (Tanfani) 

Sprague 
Àfrica-S Ornamental 

Pontederia crassipes Mart. Amèrica-S Ornamental 

Senecio angulatus L. f. Àfrica-S Ornamental 

Solanum bonariense L. Amèrica-S  Ornamental 

Solanum elaeagnifolium Cav. Amèrica-S  Ornamental 

Stenotaphrum secundatum (Walter) O. 

Kuntze 
Pantrop. Ornamental 

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) 

G.L. Nesom 
Amèrica-S Contaminant 

Xanthium orientale L. Amèrica 
Medicinal 

Contaminant 

Xanthium spinosum L. Amèrica-S  Medicinal 

Yucca aloifolia L. Amèrica-N-C Ornamental 
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 Cultivars de meló (Cucumis melo L.) de cultiu tradicional a Menorca:  

resultats d’una primera prospecció 
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results of a first survey 
 

Pere FRAGA-ARGUIMBAU1,2 

 

1 Fundació Privada Carl Faust, Jardí Botànic Marimurtra. Passeig Carl Faust, 9. 17300 Blanes. Girona. 

2 Comissió de Botànica, GOB Menorca – IME. Camí des Castell, 28. 07702 Maó. Menorca. 
pere.fraga@gmail.com 

 

Resum: La prospecció per identificar les cultivars de meló (Cucumis melo L.) a Menorca ha donat com a resultat 

preliminar 26 de diferents, aquestes mostren una gran diversitat de formes, colors i textures. Qualcunes d’elles no s’han 

pogut classificar en cap dels grups proposats en estudis recents. La elevada diversitat varietal es semblant a l’obtinguda 

en les prospeccions d’altres fruites com pomes, peres o figues. L’explicació pot estar en que era una fruita que es 

cultivava en grans quantitats per la seva llarga conservació i els seus diferents usos. La majoria de cultivars només s’ha 

localitzat una o dues vegades, açò indica que el seu estat de conservació és molt precari. La introducció en els darrers 

anys de cultivars més comercials sembla haver estat la causa de la progressiva desaparició de les races locals. Les 44 

persones entrevistades també ha proporcionat informació interessant sobre les tècniques de cultiu tradicional i la 

discriminació visual de les cultivars. 

Paraules clau: agrodiversitat, cultivars locals, conservació, Cucumis melo, agricultura tradicional 

 

Abstract: The prospecting to identify melon cultivars (Cucumis melo L.) in Menorca has given as a preliminary result 

26 different ones, these show a great diversity of shapes, colors and textures. Some of them could not be classified in 

any of the groups proposed in recent studies. The high varietal diversity is similar to that obtained in surveys of other 

fruits such as apples, pears or figs. The explanation may be that it was a fruit that was cultivated in large quantities due 

to its long preservation and its different uses. Most cultivars have only been located once or twice, which indicates that 

their state of conservation is very precarious. The recent introduction of more commercial cultivars seems to have been 

the cause of the gradual disappearance of local breeds. The 44 people interviewed also provided interesting 

information about traditional cultivation techniques and the visual discrimination of cultivars. 

Key words: agrobiodiversity, local cultivars, conservation, Cucumis meló, traditional agriculture. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La pèrdua de la diversitat cultivada és una problema a escala global. Les causes són diverses i variables segons les 

regions, però se’n poden enumerar qualcunes de generals: abandonament agrícola, desaparició de les tècniques de cultiu 

tradicional, globalització de la comercialització, canvis en els hàbits de consumidors, pèrdua de valoració dels productes 

locals. La desaparició de varietats locals pot ser un fet tan greu com l’extinció d’espècies. En molts casos, la seva 

recuperació no és possible i es poden considerar com extingides per sempre. Aquest fet no és només perdre un bé local 

amb valor cultural i tradicional, també és perdre diversitat genètica, recursos alimentaris i, en molts casos, una feina de 

desenes d’anys o segles de cultiu i selecció. 

 

 A Menorca es viu un procés intens de transformació de moltes activitats econòmiques, entre elles també la del 

sector primari. Per una banda hi ha una necessitat real d’adaptar l’agricultura a les noves normes de sostenibilitat, per 

l’altra hi ha una resistència a que aquests canvis no hagin de ser la pèrdua dels valors i les tècniques de l’agricultura 

tradicional, en molts casos tant o més sostenible que la implantada a mitjans del segle passat i que ara es vol 

transformar. Paradoxalment, en aquest procés d’innovació i millora agrària s’està donant porta oberta a la introducció de 

nous cultius i noves varietats les quals, suposadament, han de contribuir a aquest millora, però que també van decantant 

les tradicionals. La falta d’integració de les varietats locals en la innovació agrícola sol ser perquè, al tenir una àrea 

geogràfica restringida, queden fora del circuits de comercialització i promoció, així com també de les regulacions de les 

administracions competents, les quals tendeixen a generalitzar i quasi mai a diversificar o considerar les varietats locals. 

 

Amb l’objectiu de conservar el patrimoni de l’agrodiversitat, a Menorca d’ençà més de 20 anys s’han fet diferents 

prospeccions i inventaris de cultivars locals, ja sigui pel seu interès agrícola, farratger, industrial o ornamental. On s’han 

fet les prospeccions més intensives ha estat en els arbres fruiters. Els resultats d’aquestes donen inventaris amb unes 

quantitats de cultivars superiors al que es podria esperar per un territori petit. Hi pot haver diferents explicacions per 

aquesta inflació varietal, entre elles la mateixa insularitat i la necessitat de disposar de recursos propis o la pràctica de 

l’autosuficiència que fins fa relativament poc predominava en les finques agrícoles de Menorca. 

 

Amb l’objectiu de saber la diversitat varietal i l’estat de conservació de les cultivars tradicionals, aquest estiu s’ha 

fet una prospecció intensiva la qual ha donat uns resultats també elevats i amb informacions interessants.  

mailto:pere.fraga@gmail.com
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METODOLOGIA 

 

Durant un període de quatre setmanes, entre el 13 d’agost i el 10 de setembre, s’ha fet un prospecció, arreu de 

Menorca, aquesta ha consistit en entrevistes i visites in situ a persones que de manera habitual fan cultiu d’estivada i 

aquesta inclou els melons. S’ha donat preferència als cultius en terra seca (sense cap tipus de reg), suposadament és 

quan es pràctica aquesta tècnica tradicional que més probablement es conserven les varietats locals d’hortalisses de cicle 

estival. La selecció de les persones entrevistades s’ha fet pels coneixements previs que practicaven aquests cultius i per 

la cadena de fonts orals, la majoria d’entrevistats informaven d’altres persones que practicaven el cultiu i esdevenien 

nous informadors.  

 

Atès que no hi ha cap tipus de literatura sobre les varietats locals de meló de Menorca, la identificació i 

discriminació de les cultivars s’ha fet amb la informació proporcionada pels entrevistats. No sempre l’entrevistat era 

conscient de les cultivars i la seva diversitat. Sovint han estat persones majors que han proporcionat informació sobre 

cultivars tradicionals, les quals ells ja no cultivaven, i després s’han localitzat en altres entrevistats.  

La nomenclatura de les cultivars s’ha fet respectant els noms locals, proporcionats pels entrevistats. En cas d’haver-

hi més d’un nom, s’ha triat el que més s’ha registrat. En qualcuns casos el nom s’ha assignat per inferència. Per 

exemple, una casta que s’ha identificat com a ben diferent de les altres, l’informador no sabia un nom concret, però que 

sempre s’havia cultivat a Son Sivineta, seguin la norma tradicional s’ha nomenat com “de Son Sivineta”.  

La classificació de les cultivars s’ha fet de diferents maneres (taula I). Per una banda els caràcters visuals emprats de 

forma tradicional a Menorca: forma, color i textura, per l’altra segons el temps de maduració i/o temps de consumició. 

També s’ha fet un intent de classificació segons els criteris proposats per Pitrat (2016). 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

S’han fet 44 entrevistes a persones, què d’una o altra manera, estan relacionades amb el cultiu tradicional de melons. 

El principal resultat és la identificació de 26 cultivars diferents de meló cultivats tradicionalment a Menorca (Fig. 1 i 

Taula I). Totes elles de cultiu en estivada de terra seca. S’han descartat aquelles cultivars per les que hi havia evidències 

que eren d’introducció recent, entre elles: Bola de oro, Galia, Marina, Piel de sapo (conegut localment com de 

Mescladís), Pinyonet. S’ha de destacar que tots els entrevistats tenien clar quines eren les castes tradicionals i quines les 

introduïdes en temps recent, fins i tot per aquelles que aparenten una certa modificació, per exemple Bola de oro, la qual 

mostra una morfologia sensiblement diferent a les formes comercialitzades.  

 

El nombre elevat de cultivars s’explica per la importància que tenia aquesta fruita fins a mitjans del segle passat. Es 

cultivava en grans quantitats per ser considerada un aliment bàsic, per la capacitat de conservació i pels usos que se’n 

podia fer: consum en fresc, melmelades, confitat. El clima favorable i l’existència de terres adequades pel seu cultiu 

també han d’haver contribuït a la diversificació. No en va, on s’han localitzat més varietats és en el terme des Mercadal. 

A la seva tramuntana és on hi ha les millors terres pel cultiu d’estivada en terra seca: plans de Salairó, vall de Serra, els 

Martinells, plans de Santa Creu. Altres zones de l’illa on també hi ha aquestes terres fondes, sovint al·luvials, és on 

també s’han localitzat cultivars locals: es Pla Erm, la Vall d’Algaiarens, plans de Favàritx, etc. Durant les entrevistes 

s’ha pogut comprovar que la tècnica tradicional de terra seca pel cultiu de l’estivada persisteix, fins i tot, sembla haver-

hi un cert increment. La seva caracterització i explicació es pot veure a Alfocea (2010).  
 

La classificació de les cultivars segons els criteris proposats per Pitrat (2016) mostra que la majoria es corresponen 

al grup ibericus. En el grup cantalupensis hi entrarien qualcuns dels de maduració primerenca (d’olor). Els coneguts 

com Fogassa, s’han classificat com del grup cassaba per la seva forma aplanda alguns amb la part apical un poc 

pronunciada, tot i que aquest caràcter hi ha tendència a discriminar-lo negativament. Fins a 12 cultivars (marcades amb 

un “?”) no s’han pogut classificar en cap dels grups o subgrups. Entre aquests hi ha molts dels melons coneguts com 

pintats a Menorca. Certament, aquestes cultivars variegades tenen importància a l’illa, són valorades, però no s’han 

trobat referències en altres estudis. Entre les altres que no s’han pogut classificar hi ha el Verd rodó, completament 

esfèric, pell fina i sovint escrit. El d’olor comú, petit, esfèric i pràcticament llis, semblaria un cantalupensis, però amb 

les dades consultades, tampoc hi entra, solament algunes races primitives mostren una semblança en l’aspecte extern. 

Els aplanats petits o molt aplanats (“xinos”, Son Sivineta), tampoc s’han pogut classificar. 

 

La classificació per la forma és més senzilla i no costa gens establir quatre grups: allargat (el més freqüent), aplanat, 

arrodonit i rodó. Mentre que els allargats i arrodonits es corresponent prou bé els de maduració llarga (tot l’any), els 

aplanats i rodons són més heterogenis. 

La classificació per color i textura mostra molta heterogeneïtat, una gran diversitat. En qualsevol cas es poden 

establir els tres grans grups clàssics de color: blanc, groc i verd, però a Menorca s’hi podrien afegir els pintats. En 

aquesta classificació bàsica no hi entrarien els d’olor, que tenen un patró de coloració diferent. 



 520        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

 

La classificació clàssica, local, pel temps de maduració és la més clara. Els de maduració llarga (tot l’any) es 

corresponen amb els de pell dura i arrugada, independentment del color; els de mitjan temps solen ser de pell més fina i 

sovint un poc escrits; els primerencs (d’olor) solen ser rodons o aplanats i, poc o molt, però sempre escrits.  

 
FIGURA 1. Qualcunes de les cultivars de meló de cultiu tradicional a Menorca: 1 de So n’Ametller; 2 blanc de tot l’any; 3 de color d’oli; 4 blanc 

(llis) esquitxat; 5 groc de tot l’any; 6 de La Vall; 7 verd de tot l’any; 8 fogassa; 9 blanc rodó; 10 fogassa verd; 11 de s’Alqueria Blanca; 12 blanc retxat 
o bigarrat; 13 verd rodó; 14 fogassa pintat; 15 “xino” de tot l’any; 16 de Son Sivineta; 17 “xino” d’olor; 18 d’olor retxat; 19 xino d’olor; 20 groc de 

mitjan temps; 21 blanc rimat o de costelles; 22 de tot l’any negre (valencià). 

 

Com es pot veure a la darrera columna de la taula I, la majoria de cultivars s’han localitzat només una vegada, açò és 

un indicador de la situació crítica en què es troben. De fet, un sol entrevistat des Mercadal ha proporcionat més de 13 

cultivars, qualcunes d’elles només localitzades en aquest informador, les quals posteriorment també han estat 

reconegudes per altres entrevistats. Per les informacions recollides, sembla que el procés desaparició de les castes 

tradicionals és relativament recent. Per exemple, la introducció de la cultivar Marina ha suposat la pràctica desaparició 

de tot el grup de melons d’olor, entre 5 i 6 cultivars. La seva localització ha estat la més dificultosa de tota la 

prospecció.  

 

Les persones entrevistades eren tant pagesos que comercialitzaven la producció, com altra gent que ho feia per 

autoconsum. Sovint, aquests darrers no discriminen les varietats, ho cultiven tot mesclat i les cultivars es van hibridant 

entre elles, el resultat és un calidoscopi de color, formes i textures. En les entrevistes s’ha constatat que la imatge que 

recorden els pagesos antics és precisament aquesta d’una gran varietat de formes i colors tots junts. En canvi, els 

pagesos que produeixen per comercialitzar trien i seleccionen. Llavors, aquí hi podria haver l’explicació a la diversitat 

varietal dels melons de Menorca. Allà on es cultivava per autoconsum es creaven les castes, els pagesos fixaven les 

cultivars. D’aquí també, que moltes cultivars tenguin el nom en genitiu, expressant procedència, cada lloc 

s’especialitzava en unes cultivars concretes. 

 

Pel que fa a la comercialització, aquesta està dividida en dos mons. A ponent, a Ciutadella de Menorca, es 

produeixen en quantitats importants per comercialitzar i, segons els entrevistats, la demanda supera l’oferta. Se solen 

comercialitzar 6 de les cultivars tradicionals: blanc, groc i negre de tot l’any, fogassa (molt apreciat), blanc rodó i de 

Salairó. A la resta de l’illa és tot autoconsum i no es veuen en els establiments comercials. 

 

AGRAÏMENTS 

 

Aquesta prospecció i tota la informació que ha generat no hagués estat possible sense la informació que han 

proporcionat el més de mig centenar de persones, què d’una o altra manera han proporcionat dades i localitzacions. A 
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moltes d’elles també s’ha d’agrair l’interès i esforç que mostren per a la conservació de les varietats locals i les 

tècniques tradicionals. 
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Cultivar 

Classificació 

morfològica 

(Pitrat, 2016) 

Forma Classificació per color i textura 
Classificació per 

maduració 
Loc. 

Alqueria Blanca, de 

sa 
ibericus subgrup ? allargat 

groc, retxes verdes, poc arrugat, poc 

escrit 
mitjan temps 2 

Blanc de tot l’any ibericus subgrup. branco allargat blanc, arrugat, llis tot l’any > 10 

Blanc esquitxat ? allargat blanc, tacat de verd, sense arrugues, llis mitjan temps 1 

Blanc retxat 
ibericus  

subgrup branco 
allargat blanc, retxes verdes, arrugat, llis tot l’any 2 

Blanc rimat ? allargat blanc, sense arrugues, llis tot l’any 1 

Blanc rodó 
ibericus  

subgrup branco 
arrodonit blanc, arrugat, llis tot l’any 4 

Color d’oli 
ibericus  

subgrup rochet 
allargat verd grogós, poc arrugat, llis mitjan temps 1 

Escrit cantalupensis rodó groc grisós,  sense arrugues, molt escrit d’olor (primerenc) 1 

Favàritx, de cantalupensis aplanat groc, franges verdes, sense arrugues, llis d’olor (primerenc) 1 

Fogassa cassaba aplanat groc, arrugat, llis tot l’any > 5 

Fogassa pintat cassaba aplanat groc, retxes verdes, arrugat, llis tot l’any 2 

Fogassa verd cassaba aplanat verd fosc, arrugat, llis tot l’any 1 

Groc de mitjan temps ? allargat groc, poc arrugat, escrit mitjan temps 1 

Groc de tot l’any 
ibericus  

subgrup amarillo 
allargat groc, arrugat, llis tot l’any > 20 

La Vall, de ? aplanat blanc, retxes verdes, sense arrugues, llis tot l’any 1 

Negre de tot l’any 
ibericus  

subgrup tendral 
allargat verd fosc, molt arrugat, llis tot l’any 5 

Olor (comú), de ? rodó groc, sense arrugues, un poc escrit d’olor (primerenc) 1 

Olor retxat, de catalupensis rodó 
groc, franges verdes, sense arrugues, 

escrit 
d’olor (primerenc) 2 

Salairó pintat, de ibericus subgrup ? arrodonit groc, arrugat, retxes verdes tot l’any 1 

Salairó, de 
ibericus  

subgrup amarillo 
arrodonit groc, arrugat, llis tot l’any 2 

So n’Amteller, de 
ibericus  

subgrup ? 
allargat groc, retxes verdes, poc arrugat, llis tot l’any 2 

Son Sivineta, de ? aplanat groc, retxes verdes, sense arrugues, llis mitjan temps 1 

Verd de tot l’any 
ibericus  

subgrup rochet 
allargat verd, poc arrugat, llis tot l’any 1 

Verd rodó ? rodó verd, sense arrugues, un poc escrit mitjan temps 1 

Xino d’olor ? aplanat groc, sense arrugues, un poc escrit d’olor (primerenc) 1 

Xino de tot l’any ? 
molt 

aplanat 
verd fosc, un poc arrugat, llis tot l’any 1 

TAULA I. Cultivars de meló de cultiu tradicional identificades a Menorca, classificació segons diferents caràcters i nombre de 
localitzacions 

 

https://agroxerxa.menorca.es/documents/documents/2972docpub.pdf
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Carob tree (Ceratonia siliqua L.): an alternative crop adapted to marginal conditions 
 

Miquel BARCELÓ2*, Jeroni POU2, Miquel LLOMPART3, Joana Maria LUNA1  i  Carme GARAU1 

 
1 Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Baleares (IRFAP), C/ d’Eusebi Estada, 145, 07009, Palma (Illes Balears). 

2 Empresa de Transformación de Agraria, S.A. (TRAGSA), Passatge de Cala Figuera, 6, 07009 Palma (Illes Balears). 
3 Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). 

*mbarcelo@tragsa.es 

 

Resum: A les Illes Balears, el cultiu del garrover fins anys enrere no havia suscitat cap interès al sector agrícola més 

que com a eina per alimentació animal i com a complement d’altres cultius com l’ametller. La seva resistència a plagues 

i malalties, baixos requeriments hídrics, l’augment del preu del marcat de la goma de garroví, ha propiciat un increment 

de la superfície cultivada els darrers anys. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar a nivell productiu i sense aportació 

d’inputs, 13 varietats locals de garrover (tradicionals, modernes i de nova selecció) en una parcel·la considerada 

marginal, amb baixa pluviometria i condicions edàfiques limitants, amb un marc de plantació de 8 x 8 m. Com a resultat, 

s’ha conegut l’entrada en producció de les diferents cultivars ressaltant positivament les hermafrodites, H-2-12, sa llebre 

i Lloseta (producció al 5è any de plantació). Aquestes cultivars també destaquen respecte a les altres en producció 

acumulada (7470 kg/ha, 5796 kg/ha, 5298 kg/ha, respectivament) i producció mitjana per arbre (26 kg/arbre, 15 

kg/arbre i 11 kg/arbre a 2021; i 8 kg/arbre, 7 kg/arbre i 11 kg/arbre a 2022, respectivament). En quant a rendiment en 

garroví, es diferencien positivament varietats com Granja (> 19 %), H2-12 (> 16 %) i Bugadera (> 15 %). Cal esmentar 

que la baixada de producció generalitzada de la campanya 2022, probablement per les condicions climatològiques 

adverses, no va condicionar negativament a les cultivars d’en Pau, Lloseta i bugadera. 

Paraules clau: cultivars modernes, cultivars tradicionals, garrover, hermafrodita, rendiment en garroví 

 

Abstract: Carob cultivation in the Balearic Islands had not aroused almost any interest for years,other than animal 

feed or as a complement to other crops like almond trees. Actually, due to its better resistance to pests and diseases, 

low water requirements and elevated market prices given the high locust bean gum demand, the cultivated area has 

increased considerably. The goal of this experiment was to evaluate different yield parameters (such as precocity, 

cumulative production and kernel yield) in 14 cultivars (traditional and modern cultivars) grown in a marginal area 

with low rainfall and limiting soil conditions. The results showed that hermaphroditic cultivars, h2-12, sa llebre and 

Lloseta, exhibited earlier production than other varieties, five years after being planted in 2014. In addition, these three 

cultivars were also the most productive in terms of cumulative yield (7470 kg/ha, 5298 kg/ha and 5796 kg/ha, 

respectively) and tree production (26 kg/tree, 15kg/tree and 11 kg/tree in 2021; and 8 kg/tree, 7 kg/tree and 11 kg/tree 

in 2022, respectively). In terms of seed production, the cultivars granja (> 19 %), H-2-12(> 16 %) and bugadera (> 

15 %) exhibited the highest kernels yields. Finally, despite a general yield drop in 2022 in all cultivars, probably due to 

adverse climatic conditions, three of them, d’en Pau, Lloseta and bugadera, seemed to be unaffected.. 

Keywords: modern cultivars, traditional cultivars, carob tree, hermaphrodite, carob bean yield 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Una de les alternatives més prometedores en el context agrícola per desafiar el canvi climàtic és l'ús de les terres 

marginals per a la producció sostenible (Marone et al., 2021), Les varietats locals reapareixen com a bones candidates 

per obtenir una producció rendible quan s’apliquen tècniques de baix input i es cultiva en sòls pobres en nutrients i 

condicions climàtiques severes (Abos et al., 2016). El terme de cultivar local, s’ha estès considerant la seva associació 

en condicions marginals, a condicions d’estrès, i també per la manca directa de competència amb les varietats altament 

millorades (Marone et al., 2021). 

Per aquest motiu, la potencial adaptació d’aquestes varietats al context edafoclimàtic de cada territori ha despertat 

l’interès en la recuperació de cultivars autòctones com a potencials aportadores de gens interessants (Dwivedi et al., 

2016), La disponibilitat de preservar la biodiversitat d’espècies agrícoles resulta clau per establir les bases de la recerca 

en els programes de selecció varietal futurs (Botu et al., 2017; Marone et al., 2021). 

El garrover (Ceratonia siliqua L.) és un cultiu força estès a tota la conca Mediterrània que es caracteritza per la seva 

tolerància a la sequera, a sòls calcaris i a la salinitat (Winer, 1980; Batlle i Tous, 1997; Gubbuk et al,. 2009). A les illes 

de Mallorca i Eivissa ha estat un cultiu tradicional, i malgrat ha passat per èpoques d’abandonament, la seva rusticitat, 

escasses necessitats hídriques, resistència al bacteri Xylella fastidiosa que arrassa plantacions d’ametlerar i l’explosió 

dels preus, ha promogut que el sector agrícola retorni a aquest cultiu l’atenció que es mereix. 

mailto:mbarcelo@tragsa.es
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L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’adaptació agronòmica de diferents varietats locals de garrover cultivades en 

condicions marginals sota un sistema de cultiu tradicional en secà. 

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

Material vegetal 

L’experiment ha tingut en compte 14 cultivars locals de l’illa de Mallorca. Cinc d’elles (bugadera, duraió, mollar, 

pic d’abella i vera) són considerades tradicionals, documentades des del segle XIX per José Rullán i Mir (Rullán, 1881). 

Altres sis (bajoca, bauçana, d’en Pau, des mestre, Lloseta i sa llebre) són cultivars més modernes descrites l’any 1998 

(Tous et al., 2006) i les dues restants (granja i H-2-12 també anomenat comercialment, E 13P ) són de pol·linització 

lliure seleccionades per l’IRFAP (Institut de Recerca i Formació Agrolimentària i Pesquera de les Illes Balears). Les 

varietats lloseta, H2-12, sa llebre i des mestre són hermafrodites, presentant les flors dels individus ambdós sexes. S’han 

avaluat al manco 4 individus per cada varietat estudiada. 

 

Condicions experimentals 

L’experiment s’ha realitzat des de l’inici de plantació del cultiu, l’any 2014, a una parcel·la ubicada al municipi de 

Llucmajor, al sud-est de Mallorca. La zona es caracteritza per una baixa pluviometria anual (a prop de 400 mm), 

temperatures mitjanes anuals al voltant del 18 ºC i terres pedregoses i extremadament calcàries. El cultiu s’ha gestionat 

sense aportació de reg ni inputs agronòmics i amb un marc de plantació de 8 x 8 m. 

 

Paràmetres avaluats 

Els paràmetres avaluats han estat l’entrada en producció (> 1 kg de mitjana per arbre), la producció acumulada 

(kg/ha), la producció mitjana per arbre, el rendiment en garroví entre els anys 2019 i 2022 (%), la producció estimada 

de garroví (kg/ha) i les característiques morfològiques del fruit. 

La comparació estadística ha estat conduïda, depenent de la normalitat de les dades, amb una anàlisi Kruskall-Wallis 

per distribucions no normals o bé amb una anàlisi de la variància i el test HSD de Tukey, per distribucions normals, 

utilitzant el paquet IBM SPSS software package (IBM Corp. Released 2019. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 26.0. Armonk, NY: IBM Corp). 

 

RESULTATS 

 

Tres de les quatre cultivars hermafrodites, lloseta, H2-12 i sa llebre, entraren en producció abans que la resta, a l’any 

2019, només 5 anys després de la plantació (figura 1). L’any següent foren els individus de les varietats bugadera, des 

mestre i d’en Pau, les que produïren de mitja més d’1 kg de fruit per arbre. Les 7 varietats restants entraren en 

producció al 7è any de plantació, l’any 2021. 

En quan a la producció acumulada de garrova, al 8è any de plantació, cal destacar tres varietats considerades 

modernes, H-2-12, Lloseta i sa llebre amb 7470 kg/ha, 5298 kg/ha i 5796 kg/ha produïts, respectivament (figura 1). De 

forma contrària, les cultivars tradicionals, duraió, vera, pic d’abella i mollar juntament amb la selecció granja no 

superaren els 2000 kg/ha acumulats. Si analitzem les produccions per arbre a partir de l’entrada en producció de totes 

les varietats (2021 i 2022), observem que en ambdós casos no hi ha una tendència significativa clara en quan a major 

productivitat (taula I). El que sí és significativa és una baixada de producció general del conjunt de totes les varietats 

d’un any cap a l’altre, essent-ho en particular també a la varietat H-2-12. 

 

FIGURA 1. Producció acumulada de garrova (kg/ha) des de 2019 a 2022. 
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Varietat 

Producció de garrova 

2021 

(kg/arbre) 

Producció de garrova 

2022 

(kg/arbre) 

Rendiment mitjà de 

garroví 

(%) 

Producció estimada 

de garroví any 2021 

(kg/ha) 

Producció 

estimada de 

garroví any 

2022 (kg/ha) 

Bajoca 4.91 ± 1.43 a 2.36 ± 0.63 abc 9,05 ± 0,37 ab 69 33 

Bauçana 10.52 ± 3.00 ab 11.40 ± 2.73 bc 13,36 ± 0,46 cde 220 238 

Bugadera 11.20 ± 1.90 ab 6.20 ± 1.90 abc 15,03 ± 0,42 de 263 145 

D'en Pau 9.11 ± 2.27 ab 13.78 ± 2.02 c 12,05 ± 0,18 bcd 172 259 

Des Mestre 8.06 ± 3.25 ab 4.18 ± 0.63 abc 8,14 ± 0,87 a 102 53 

Duraió 4.60 ± 1.04 ab 1.76 ± 0.43 abc 12,24 ± 1,31 bcd 88 34 

Granja 2.91 ± 1.17 a 2.64 ± 1.25 abc 19,31 ± 0,06 f 88 80 

H-2-12 (E-13P) 25.82 ± 5.89 b 8.21 ± 1.37 abc 16,83 ± 1,36 ef 679 216 

Lloseta 11.24 ± 2.17 ab 10.73 ± 2.84 abc 8,88 ± 0,27 ab 156 149 

Mollar 6.24 ± 3.07 ab 1.39 ± 0.56 ab 14,15 ± 0,76 de 138 31 

Pic d'Abella 6.21 ± 1.55 ab 1.07 ± 0.52 a 12,27 ± 1,42 bcd 119 20 

Sa Llebre 14.74 ± 3.65 ab 6.53 ± 1.13 abc 9,87 ± 1,13 abc 227 101 

Vera 7.73 ± 2.01 ab 3.07 ± 0.83 abc 14,90 ± 0,36 de 180 72 

 

TAULA I. Producció de garrova per arbre (kg/ha), rendiment mitjà (%) i producció estimada de garroví (kg/arbre) de les diferents 

varietats. 

 

En quant al rendiment, destaquen les cultivars granja, H-2-12 i bugadera amb més d’un 15 % de rendiment mitjà 

(taula I). D’aquestes, només la cultivar granja té un rendiment significativament major quasi per complet que la resta de 

varietats amb un 19.31 %. De forma negativa cal destacar les varietats des mestre, bajoca i Lloseta amb rendiments al 

voltant del 9 %. 

Tenint en compte els paràmetres de producció mitjana per arbre i rendiment mitjà es pot estimar la producció 

mitjana de garroví per hectàrea i any per a cada una de les varietats de l’estudi (taula I). Així doncs, cultivars amb 

produccions importants i rendiments considerats alts (> 13 %) com bauçana, bugadera, d’en Pau i H-2-12 donen lloc a 

produccions estimades de garroví majors que la resta. No obstant aixo, és important tenir en compte tant les cultivars 

que presenten un rendiment baix amb produccions considerablement altes en relació a la resta (Lloseta i sa llebre), i 

contràriament aquelles amb produccions baixes i rendiments alts (granja). Aquestes cultivars compensen la manca de 

rendiment amb producció de garrova i viceversa, i podrien arribar a quantitats de garroví comparables amb les més 

productives i amb més rendiment (figura 2). 

 

 

FIGURA 2. Estimació de la producció de garroví (kg/ha) de les diferents varietats de garrover els anys 2021 i 2022. 

 

CONCLUSIONS 

 

L’entrada en producció de les cultivars locals de garrover de l’estudi ha variat entre el 5è i el 7è any de plantació, 

essent les modernes i hermafrodites les primeres en entrar. Gràficament, en quan a producció acumulada i mitjana per 

arbre, es pot distingir una tendència amb tres grups productius. El primer d’ells, el més productiu, format per les 

cultivars modernes amb flor hermafrodita, seguit de les cultivars modernes femenines i acabant amb les tradicionals. 
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No ocorre el mateix amb el rendiment en garroví, on no es veu tendència clara en quan a major o menor rendiment 

segons el tipus de flor o antiguitat de la cultivar. Si ens fixem en el decreixement productiu generalitzat entre 2021 i 

2022, que podria estar relacionat amb els períodes de temperatura inusualment elevada i a la baixa pluviometria 

registrada durant aquesta darrera campanya, podem destacar les cultivars d’en Pau, bauçana i Lloseta. Aquestes, no han 

vist reduïda pràcticament la seva producció, fet molt interessant front al nou escenari climàtic futur. 
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Resum: Enfront a l’escenari climàtic que ens depara un futur proper, les varietats natives de cada regió es presenten 

com una opció més per a la recerca de varietats adaptades a condicions climàtiques adverses (Abos et al., 2016). 

L’aclimatació d’aquestes varietats a l’entorn edafoclimàtic de cada territori ha despertat l’interès de la ciència en el 

rescat i la conservació de llavors i plantes natives. Les Illes Balears compten amb un tresor fitogenètic sense límits 

definits a dia d’avui. L’objectiu d’aquest treball és la recuperació, preservació i identificació de varietats cultivades de 

fruiters de les Illes Balears. Aquest repte, ens permetrà disposar d’un ampli ventall de variabilitat genètica de cara a 

desafiar el nou context climàtic. Com a resultat d’aquest projecte, llançat des de la dècada dels 90, s’han instaurat 13 

col·leccions varietals ex-situ de fruiters que inclouen més de 260 cultivars corresponents a ametler, figuera, vinya, 

garrover, cirerer, pomera, prunera, taronger, perera, albercoquer, melicotoner, mandarí i llimonera. Així mateix, s’ha 

realitzat la descripció primària de les accessions de cada una de les espècies. 

Paraules clau: varietat local, canvi climàtic, biodiversitat, banc de germoplasma. 

 

Abstrat: Considering the climate scenario awaiting for us in the near future, native varieties of each region are 

presented as an interesting option for the search for varieties able to adapt to adverse climatic conditions (Abos et al., 

2016; Sacristán et al., 2021). The acclimatization of these varieties to the edaphoclimatic environment of each territory 

has awakened the interest of science for the recovering and conservation of seeds and native plants. At this moment, the 

Balearic Islands have a phytogenetic treasure with no defined limits. Thus, the aim of this work is based on the recovery 

preservation and identification of native fruit tree varieties from the Balearic Islands.This challenge will allow to have 

a wide range of genetic variability in order to address the new climate context. As a result of this project, launched in 

the 90s, thirteen ex-situ varietal collections of fruits trees, including more than 260 cultivars corresponding to almond, 

fig, vineyard, carob, cherry, apple, plum, orange, pear, apricot, peach, mandarin and lemon, will be established. 

Further, the primary descriptions of the accessions, for each of the species, will also be carried out. 

Keywords: landrace, climatic change, biodiversity, germplasm bank. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els canvis en el clima dels darrers anys, així com la previsió per a les properes dècades, han provocat, i provocaran, 

un impacte en els sistemes naturals i humans en tot el món. Aquests canvis de temperatura i pluviometria, de les 

condicions extremes, de tempestes i sequeres, i d’altres fenòmens, es converteixen en un gran risc per garantir la 

seguretat alimentària a nivell mundial. 

Per fer front a l’escenari de canvi climàtic que ens depara un futur proper, uns dels reptes per aquest desafiament és 

la utilització de varietats pròpies de cada territori. L’adaptació d’aquestes varietats al context edafoclimàtic de cada 

territori ha despertat l’interès en el rescat i la conservació de llavors i plantes natives, com a potencials aportadors de 

gens interessants (Dwivedi et al., 2016; Marone et al., 2021). La ciència actual aposta per aprofundir en el coneixement 

de les varietats natives, ja que a priori presenten més eines per respondre a episodis desfavorables amb menors 

necessitats d’insums, el que ve a dir, menors costos de producció (Abos et al., 2016; Sacristán et al., 2021). 

Les col·leccions varietals es converteixen així, en una eina clau de la biodiversitat agrícola que permet adaptar 

l’agricultura a les condicions canviants (Botu et al., 2017; Marone et al., 2021), tot i que pot ocasionar modificacions en 

la distribució geogràfica dels cultius i les seves varietats. D’aquesta manera, s’incrementen les possibilitats d’aconseguir 

collita, malgrat les gelades, sequeres, o excessos de pluja que puguin esdevenir amb les noves condicions climàtiques. 

Les Illes Balears compten amb una diversitat varietal de límits encara avui no definits, un tresor genètic, que després 

d’anys d’abandonament, està en fase de recuperació i preservació. Aquest és i ha estat un dels objectius per instaurar els 

bancs de germoplasma de que disposa l’IRFAP, que permetin recaptar (en part) la immensa riquesa endèmica de les 

Illes Balears procedent de diferents espècies de fruiters. Així mateix, ha estat un repte la caracterització primària de les 

accessions conservades, per disposar d’un ampli ventall de variabilitat que permeti adaptar-nos al nou context climàtic. 

mailto:mcgarau@irfap.es
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METODOLOGIA 

 

Per assolir l’objectiu principal de recuperació, conservació i descripció de cultivars de fruiters ha estat necessària més 

d’una dècada de feina. Les prospeccions de cultivars tradicionals de fruiters s’han centrat principalment en ametler, 

figuera, vinya, garrover, cirerer, pomera, prunera, taronger, perera, albercoquer, melicotoner, mandarí i llimonera. 

 

Prospecció i recol·lecció 

La zona de mostreig s’ha centrat principalment, en l’Illa de Mallorca. També s’hi han introduït varietats de les altres 

illes; Menorca, Eivissa i Formentera. L’origen de les prospeccions de material vegetal han estat enfocades en: 

 

1. Prospeccions en camp a agricultors. El coneixement i les cultivars conservades per agricultors són la principal 

font per la recuperació de varietats locals. 

2. Prospeccions en col·leccions privades. Existeixen col·leccions privades, com és el cas de la figuera (Son Mut 

nou, Llucmajor) o de cirerer (Can Monserrat, Estellencs) que han estat la base per a la creació d’aquests bancs. 

3. Prospeccions d’associacions, vivers i administracions d’altres illes. Una de les estratègies clau en la recuperació 

ha estat la col·laboració amb entitats que vetllen per la conservació i recuperació d’aquestes varietats (Associació de 

varietats locals de Mallorca, Consell Insular d’Eivissa, Grup Leader d’Eivissa i Formentera, Associació de Productors 

d’Agricultura Ecològica de Menorca - APAEM, Jardí Botànic de Sóller, entre d’altres). 

4. Prospeccions d’altres bancs de germoplasma. En el cas de recuperació de varietats de vinya, s’ha recorregut a 

l’estació experimental d’El Encín (Madrid), que compta amb material originari enviat des de les Illes Balears entre els 

anys 1914 i 1951 (Escalona et al., 2016). 

 

La recol·lecció de material vegetal de multiplicació vegetativa (mudes) per empeltar en les col·leccions varietals s’ha 

ajustat per a cada espècie a la seva època (de recol·lecció i empelt) i a la disponibilitat de patrons. 

 

Conservació 

La conservació de la diversitat genètica de fruiters s’ha de fer en col·leccions in vivo. Aquesta és una de les 

complexitats tant per la dificultat del seu manteniment, com pels costos econòmics que això comporta. 

La conservació de les col·leccions es realitza principalment en finques públiques de diferents organismes públics, però 

també en determinades ocasions, en finques privades com sa Canova. De cada varietat, es conserven entre 3 i 10 

individus per varietat, dependent de l’espècie, per garantir la salvaguarda d’aquest recurs fitogenètic. La Taula I recull 

per a cada espècie, la finca i el número d’individus conservat per cultivar. 

 
Espècie Nom comú Finca Individus per cultivar 

Prunus dulcis Ametler Son Real 4 

Ficus carica Figuera Son Real 4 

Vitis vinifera Vinya Sa Granja 10 

Ceratonia siliqua Garrover Son Real 4 

Prunus avium Cirerer Planícia 4 

Malus domestica Pomera Sa Canova 3 

Prunus domestica Prunera Sa Canova 3 

Citrus sinensis Taronger Raixa 4 

Pyrus communis Perera Sa Canova 3 

Prunus armeniaca Albercoquer Sa Canova 3 

Prunus persica Melicotoner Sa Canova 3 

Citrus reticulata Mandarí Raixa 4 

Citrus limon Llimonera Raixa 4 

TAULA I. Relació d’espècies, ubicació i número d’individus conservats en els bancs de germoplasma de l’IRFAP. 

 

Avaluació descriptiva 

La caracterització primària de les cultivars, per a cada espècie, s’ha duit a terme d’acord amb una sèrie de 

descriptors morfològics referents a les diferents parts (arbre, fulla, flor i fruit) i determinats aspectes agronòmics 

(principalment referents a fenologia). Els descriptors estan publicats per organismes de referència com ara la 

International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales (UPOV) o la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), entre d’altres. Així mateix, per al cultiu 

del garrover, com no existeixen descriptors oficials definits, la caracterització s’ha basat en la proposta de Batlle i Tous 
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(1997). Els descriptors seleccionats, englobats en les memòries tècniques elaborades per a cada una de les espècies de 

fruiters es poden consultar al web https://varietatslocalsib.com/ca/webmemories. 

L’avaluació descriptiva de totes les accessions ha estat recollida en una base de dades. 

 

RESULTATS 

 

Bancs de germoplasma: espècies i cultivars conservades. 

Les activitats d’identificació, prospecció, conservació i descripció s’inicia la dècada de 1990 a l’Institut de 

Recerca i Formació Agroalimentària de les Illes Balears. Les col·leccions inclouen més de 260 cultivars corresponents 

a 13 espècies, només considerant les locals. La relació de cultivars recuperades o en procés de recuperació per cada 

espècie es presenta a la taula II. 

 
Nom comú de 

l’espècie 

Nombre de 

cultivars 

Cultivars recuperades o en fase de recuperació 

 

 

Ametler 

 

 

59 

Andreu, agrina, alzina, bertina, beirite, Binissalem, blanquerna, bolic, bord de Santa Maria, bord 

de Selva, bord d’en Pep Jeroni, bord des raiguer, bord d’en Cabet, canaleta, càntaros, capirons, 

caragola, ceba, corona, de la trapa, de la vara, de l’engan, d’en Feliu, filau, de n’Horrach, d’en 

Pons, d’en Ribes, d’en Rotget, d’en Totsol, d’es meus, desmai Victòria, dueta, duran o duranet, 

fenereta, filau, garrigues, guarim, d’en Jordi, lluca, Mare de Déu, maxina, mollar, Pere Xina, 

pintadeta, poteta, pou de Felanitx, pou d’Establiments, pou d’en Gaspar, 

primerenc, rutló, sicilià, taiatona, torres, vera, verdereta, vinagrillo, vivero, viveta, vivot 

 

 

Figuera 

 

 

46 

Alacantina, algerina, Andreva, balafi, bànyols, bergunya, blava clara, bordissot negra 

rimada/rossa/verda, brocalet, capoll llarg, carabasseta, carlina, coll de dama ciutat/rimada/rotja, 

Cosme manyo, cuiro de bou, de la caseta, de la plata, de la reina, de la senyora, de Sant Jaume 

gran, granadina, hivernenca, jorba, llimonenca, lloral, Manresa, Martina, matasoldats, martinenca 

rimada, miralla, morro de bou, paratjal, porquenca blanca, 

renyeca, rogenca, Santmartina, sitcelis, ull de perdiu, vacal, verdal, verdal negra i Victòria 

 

Vinya 

 

36 

Argamussa, batista, callet, callet negrella, calop blanc, calop vermell, escursac, esperó de gall, 

fernandella, fogoneu, fresa, gafarró, galmeter, giró negre, giró ros, gorgollassa, grec, llora, 

Magdalena, malvasia de Banyalbufar, mamella de vaca, mancès de tibús, mancès de capdell, 

manto negro, moll, morsacà, negre de 

Menorca, parraleta, pepita de oro, peu de rata, quigat, sabater, sinsó, vinater blanc, valent blanc i 

valent negre 

 

Garrover 

 

28 

Algerina, bajoca, bauçana, boval, bugadera, capoll curt, de costella, de la mel, de ramell, de Santa 

Maria, d’en Pau, des Mestre, duraió, fina, Lloseta, llucmajorera, mollar, negrill, negrilla, ordines, 

orellona, pic d’abella, 

rossa, rotja, sa llebre, sitjoles, vera i vermella 

 

Cirerer 

 

27 

Blanca de Montuïri, blanca, blanca primerenca, blanca tardana, bord des marge, comosa, comosa 

grossa, de gra, de Menorca, de muntanya, de s’aranyó, de capellà, d’en Tenalles, d’escata, 

Eivissa, guindo, negrins, Planícia, Porreres, primerenca d’abril, primerenca de Sóller, primerenca 

majoral, primerenca d’Estellencs, rotges, sa cabana grossa, sarró i son Miró 

Pomera 15 Cor gelat, de la rosa primerenca, del ciri, del ciri vermell, fogassa, Guillema, Jesusa, marinera, 

nespla, niela, móra, Sant Joan, Sant Joan vermella, valenciana i vermella de Sant Pere 

Prunera 15 Clàudia verda, coll de brocal, collet vermell, cor de bou, de capoll llarg, de frare blanc, de frare 

verd, de la sang, de Sant Joan, frare roig, fresa, japonesa groga, japonesa vermella, modronya, 

plàtan 

Taronger 15 Alberola, cadena, califòrnia canoneta I i II, cul d’ou, primerenca, fada, granito de oro, Joan Poteta, 

peret, extraprimerenca, pua, repica, verna. 

Perera 12 D’aigua, d’aigua primerenca, de la cuina, de la nau, de la reina, fina (Menorca), marquesa 

(Menorca), moreta, Sant Joan, pera perot, perot (Menorca), permànyer de Sóller 

Albercoquer 8 Bord capona, galta vermella, inquer, lluentó, morro de bou, moscatell, murtó, taronjal 

Melicotoner 3 Groc tardà, mamelló i Sineu 

Mandarí 1 Fulla menuda 

Llimonera 1 Santa Llúcia 

TAULA II. Relació de cultivars recuperades o en procés de recuperació de les 13 espècies de fruiters conservades in vivo. 

 

La insularitat és una particularitat dels nostre territori, que conjuntament amb les condicions climàtiques 

favorables per a la majoria de cultius de fruiters ha propiciat un àmplia biodiversitat autòctona. De la relació de 

cultivars recuperades en destaca principalment el cultiu de l’ametler (59), el garrover (28), la vinya (36) i la figuera 

(46), mentre que en cultius potser no tant estesos tradicionalment a les nostres illes, han presentat menys diversitat, 

com els cirerers (27), les pruneres (15), les pomeres (15), els tarongers (15) o les pereres (12). Sorprèn la baixa 

variabilitat que s’ha aconseguit en albercoquers (8), i amb menor proporció, la llimonera (1), el mandariner (1) o el 

melicotoner (3). 

https://varietatslocalsib.com/ca/webmemories
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Descripció de varietats 

S’ha duit a terme la descripció de les cultivars de fruiters. Els resultats de l’avaluació d’acord amb les fitxes 

descriptives s’han introduït en una base de dades i es poden consultar al web https://varietatslocalsib.com/ca/. A mode 

d’exemple, a la Taula 1 es presenten les imatges per a la descripció morfològica de la varietat cultivada de cirerer 

d’escata (1A), de la prunera de cor de bou (1B), de l’ametler d’en Jordi (1C) i de la perera moreta (1D). 

 

 

 

 

 

                      

         
FIGURA 1. Alguns exemples de les imatges de la descripció morfològica de cultivars.1A. D’escata (Prunus avium), 1B. Cor de 

bou (Prunus domestica), 1C. D’en Jordi (Prunus dulcis), 1D. Moreta (Malus domestica). 

 

CONCLUSIONS 

 

La riquesa varietal de les nostres illes, així com la feina realitzada en la implantació i gestió de bancs de 

germoplasma in vivo de fruiters és una passa important per garantir l’agricultura de demà. Les col·leccions varietals 

implantades són la clau de la investigació per a la recerca de varietats adaptades al canvi climàtic. Les tasques per a la 

identificació, conservació i descripció han de continuar i s’han d’acompanyar d’una acurada avaluació agronòmica i 

qualitativa en vistes a definir quines són les més adaptades a les condicions climàtiques adverses, o esdevenir la base 

dels programes de millora varietal de centres de recerca. 
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Resum: 

Es presenten els resultats de les prospeccions realitzades a Sa Dragonera amb la finalitat de valorar l’efecte de la 

desratització sobre la fauna invertebrada terrestre. Aprofitant les jornades de prospecció i mostreig, es presenta un llistat 

de la fauna invertebrada observada, aportant informació recent sobre la biodiversitat de sa Dragonera.  

Paraules clau: sa Dragonera, Mallorca, Parc Natural, fauna invertebrada terrestre, noves dades. 

 

Abstract: The results of the surveys carried out in Sa Dragonera are presented in order to assess the effect of rat 

extermination on terrestrial invertebrate fauna. Taking advantage of the prospecting and sampling days, a list of the 

observed invertebrate fauna is presented, providing historical and recent information on the biodiversity of sa 

Dragonera. terrestrial invertebrate, new data.  

Keywords: sa Dragonera, Mallorca, Natural Park, terrestrial invertebrate fauna, new records. 

      

 

INTRODUCCIÓ 

      Després de 10 anys de la desratització de l’illa de sa Dragonera, és d’importància conèixer l’estat de conservació de 

la seva biodiversitat. La rata traginera, Rattus rattus, resultava ser una introducció de greu amenaça per a les espècies 

habitants de l’illa, depredant sobre unes i limitant el creixement o cicle vital en altres. 

Durant l’any 2011 es  va  realitzar  una  campanya  d’erradicació  de  rosegadors  a  l'illa  de  sa Dragonera.  El Parc 

Natural  va establir  que  cada  cinc  any  es  realitzessin  tasques  de verificació  de  la  seva  presència.  Entre els mesos 

de  juliol  i  octubre  del  2016,  es  va avaluar  la  presència  de  rosegadors  i conill  a  l'illa  de  sa  Dragonera.  Per a 

l'avaluació dels rosegadors s'ha fet servir tres mètodes de detecció: trampes d'empremtes, 1.670 trampes  x  nit;  

trampeig  en  viu,  800  trampes  x  nits i  càmeres  de  barrera,  288  (5 càmeres) dies. La detecció de conill s'ha realitzat 

verificant 20 transsectes lineals. No s'ha detectat  la  presència  de  rosegadors,  ni  de  conill.  Seguint  els  criteris  usats  

en altres  erradicacions  insulars,  es  pot  declarar  que  l'illa  de  sa  Dragonera  està  lliure  de rates  i  ratolins,  tot  i  

que  s'hauria  de  considerar que  el  risc  de  reinvasió  és  elevada donada  la  distància  a  la  costa  de  Mallorca  o  la  

possibilitat  d'una  introducció accidental des d’una embarcació (McMinn et al., 2017). En aquests moments, el 2021, 

tocaria haver realitzat una nova campanya de verificació d’absència d’aquests rosegadors. 

      En el cas de la fauna invertebrada, són d’interès d’estudi aquells grups associats al sòl ja que al no poder sortir de 

l’illa i dependre del terreny, la rata hi tenia fàcil accés. No tan amb espècies voladores i/o migrants, com odonats, 

lepidòpters diürns o himenòpters. 

            L’eliminació de la forta pressió depredadora de rata especialment sobre gasteròpodes i coleòpters terrestres, es 

percep en l’augment de la població d’aquestes espècies.   

 

ANTECEDENTS SOBRE EL CONEIXEMENT DE LA FAUNA TERRESTRE INVERTEBRADA DE SA 

DRAGONERA 

 

      La primera referència de la que es té constància envers el coneixement general dels invertebrats terrestres de sa 

Dragonera, la trobam en un treball inèdit realitzat en els anys 70 per Compte (inèdit). En el treball, Compte cita una 

notable quantitat d’espècies, algunes que caldria confirmar la seva presencia a sa Dragonera (com Euscorpius 

flavicaudis o Glomeris sp.). Les espècies que apareixen citades en aquest manuscrit són: 

 
Mollusca 

Eobania vermiculata 

Theba pisana 

Otala punctata 

Helix aspersa 

Miriapoda 

Polyxenus sp. 

Glomeris sp.  

Chaetechelune vesubiana 

Pachymerium ferrugineum 

Geophilus sp. 

Scolopendra canidens oraniensis 

Lithobius sp. 

Scutigera coleoptrata 

Aracnids 

Euscorpius flavocaudis  

Insectos 

Más de 100 especies 

Percus plicatus 

Micrositus semicostatus 

Asida barceloi 

Asida planipennis 
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     Gasull (1963) cita Iberellus companyonii i en un altre treball (Gasull, 1964) Helicella frater. 

No va ser fins els anys 90 que es recuperà l’interès per la fauna invertebrada de sa Dragonera. Així, Alcover et al. 

(1990), després d’unes campanyes de recol.lecció faunística, presentaren aquesta anàlisi preliminar.  

      A l’any 96 apareixen dues publicacions que omplen un gran buit existent, per una banda un capítol divulgatiu però 

rigorós dedicat als invertebrats, inclòs en sa Dragonera. Parc Natural editat pel Consell Insular de Mallorca i Fodesma, 

en el que s’inclou un capítol d’invertebrats (Alomar et al., 1996), en el que s’emfatitza amb les espècies endèmiques 

aportant una taula resum de les espècies endèmiques presents a l’illa. Per altra banda, aquell mateix any, veu la llum el  

treball de Pons i Palmer (1996). Una monografia en la que apareixen les cites d’invertebrats de sa Dragonera, algunes 

inèdites fruit de les prospeccions realitzades pels mateixos autors per a les seves respectives tesis doctorals. Pons (2004) 

cita fins a 19 tàxons d’aranyes (inèdits) de sa Dragonera. 

      El darrer catàleg general d’espècies de sa Dragonera, amb el títol Materials per a l’inventari de biodiversitat del 

Parc de sa Dragonera: flora, vegetació i invertebrats. Realitzat majoritàriament per Alomar (1998) qui recopilà un 

ampli llistat de les espècies vegetals presents en aquell moment, afegint algunes espècies de fauna invertebrada 

observades o recopilades en anteriors estudis.  

      El catàleg s’actualitzà amb unes poques espècies a l’article d’Alomar et al. (2015), citant: Percus plicatus, 

Brachycerus barbarus, Pachychila sublunata, Rhynchophorus ferrugineus, Vanessa atalanta, Aricia cramera, Utethesia 

pulchella, Colias croceus, Artogeia rapae, Iberellus balearicus, Xerocrassa frater i Allognathus graellsianus. Aquesta 

darrera espècie possiblement sigui un error de determinació o una introducció recent, doncs és un endemisme 

circumscrit a la part més septentrional de la serra de Tramuntana.  

      Si ens referim a grups taxonòmics concrets, cal destacar el de quilòpodes publicat per Negrea i Matic (1973) a on 

cites dues espècies de Chilopoda de sa Dragonera: Chaetechelyne vesuviana i Pachymerium ferrugineum, cites 

recollides més envant pels autors Pons i Vadell (2009).  

      La presència a sa Dragonera de l’endemisme Euscorpius balearicus, l’escorpí balear, apareix a l’article de Pons 

(2001). El mateix any, García (2001) presenta el llistat preliminar d’isòpodes terrestres de l’illa. El mateix autor 

completa el treball uns anys més tard (Garcia, 2008). El catàleg d’isòpodes terrestres de sa Dragonera està composat 

per: 
Agabiformius lentus   

Armadillidium cruzi   

Armadillidium granulatum   

Armadillidium vulgare  

Armadillo officinalis   

Armadilloniscus ellipticus   

Halophiloscia couchii  

Leptotrichus panzerii   

Ligia italica   

Platyarthrus schoeblii   

Porcellio incanus   

Porcellionides fuscomarmoratus   

Porcellionides pruinosus   

Porcellionides sexfasciatus  

Stenoniscus pleonalis   

Stenophiloscia glarearum   
 

       

Gómez-Zurita et al. (1996) realitzaren prospeccions amb la finalitat de recol·lectar i determinar els coleòpters 

crisomèl·lids. El llistat d’espècies que apareixen en aquest treball es va veure incrementat en un de posterior (Petitpierre 

et al., 2007). Llistat de Chrysomelidae i Cerambycidae citats per aquests autors. 

 
Chrysomelidae  

Macrolenes dentipes  

Cryptocephalus (Burlinius) majoricensis 

Cryptocephalus (Burlinius) saucius  

Aphthona atrocaerulea  

Aphthona nigriceps   

Longitarsus aeneus 

Longitarsus ballotae  

Longitarsus cerinthes 

Longitarsus obliteratoides  

Ochrosis ventralis   

Phyllotreta procera   

Psylliodes chalcomerus   

Psylliodes cupreus   

  

Cerambycidae 

Lucasianus levaillantii  

 

      No ens podem oblidar dels treballs d’Àngel Ginés i Joaquín Ginés referents a bioespeleología i en els que 

òbviament inclou la fauna invertebrada observada especialment a la Cova de sa Font. A l’any 1982 publica Inventario 

de especies cavernícolas de las islas Baleares. Aquesta autors recullen espècies citades per altres autors de les coves de 

sa Dragonera (essencialment de la Cova des Moro). 

Oligoquets, aranèids 
Spermophora elevata 

Monodella sp. 

Typhlocirolana moraguesi 

Salentiella angelieri,  

 

Actualment, diferents grups d’investigació han realitzat projectes per a conèixer millor els invertebrats de sa 

Dragonera. L’Associació TAIB amb Macu Férritz al cap davant ha prospectat l’illot a base de transsectes definits 

estudiant els lepidòpters diürns o ropalòcers així com també els nocturns o heteròcers mitjançant instal·lació de trampes 

de llum. 

L’equip del Departament de Zoologia de la UIB coordinat per M. A. Miranda ha duit a terme estudis sobre els 

dípters culícids (moscards). 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)       535 

 

 

 
 

 

Durant la primavera del 2021 l’equip d’Ecologia Terrestre de l’IMEDEA-CSIC coordinat per A. Traveset ha 

realitzat un estudi sobre els insectes pol·linitzadors de sa Dragonera, amb especial interès en les interaccions existents 

entre les espècies vegetals en flor i les espècies visitants d’aquestes. Totes aquestes dades resten inèdites. 

 

ZONA D’ESTUDI 

      Sa Dragonera es troba situada a l’oest de l’illa de Mallorca, a una distància d’uns 800 metres d’aquesta, considerada 

com una prolongació física de la Serra de Tramuntana formada per materials calcaris.  

      L’illa té una longitud màxima de 4,2 km i una amplada de 780 metres, comptant amb 274 Ha de superfície. La costa 

de Llevant descendeix de manera progressiva, amb una pendent recoberta per vegetació de garriga mediterrània amb 

influència marina, amb algunes masses de pinar i antigues zones de conreu. La línea de costa és irregular, amb petites 

cales i còdols. 

 

METODOLOGIA 

 

      Les jornades de mostreig a sa Dragonera s’han basat en registrar las observacions d’invertebrats. Unes vegades “in 

visu” directament en el camp, bé cercant davall pedres i altres objectes o bé mitjançant una acció de mànega batent 

sobre la vegetació arbustiva. No s’han instal·lat trampes. A cada visita s’ha emprat un model de fitxa de camp en el que 

s’hi han emplenat els diferents apartats: grup taxonòmic, gènere, espècie, quantitat d’exemplars, si s’han recollit 

mostres, si s’ha obtingut fotografia, vegetació de la zona concreta, temps atmosfèric i observacions. S’han recollit 

algunes mostres que una vegada preparades i etiquetades es conserven dipositades a la Societat d’Història Natural de 

Balears. Les dades de les 10 visites realitzades són les següents: abril: dies 3 i 24; maig: dies 6, 9, 20, i 27; juny: dies 1 i 

8; juliol: dia 3 i setembre: dia 15. Totes les visites s’han fet de dia, amb jornades d’horari aproximat de 10:00 h a 14:00 

h, a excepció dels dies 9 i 20 de maig en els que es continuà l’horabaixa.  

 

RESULTATS 

 

Llistat de les espècies invertebrades observades durant l’estudi. Es presenten els tàxons observats durant les 

prospeccions. Es tracta de mol·luscs i artròpodes (isòpodes, aràcnids i insectes). 

 
Classe i Ordre  Espècie    

Gastropoda  Tudorella ferruginea  

Gastropoda  Limax majoricensis  

Gastropoda  Iberellus balearicus  

Gastropoda                         Eobania vermiculata  

Gastropoda                         Theba pisana  

Gastropoda                         Xerocrassa ferreri 

Arachnida  Nemesia sp. 

Arachnida  Lycosoides coarctata 

Arachnida   Synema globosum 

Arachnida  Runcinia grammica 

Arachnida  Heliophanus tribulosus 

Arachnida  Icius subinermis 

Arachnida  Phlegra bresnieri 

Arachnida   Euscorpius balearicus 

Malacostraca  Ligia italica 

Malacostraca  Armadillidium vulgare 

Malacostraca  Armadillidium officinalis 

Malacostraca  Porcellio incanus 

Malacostraca  Porcellionides  sexfasciatus 

Insecta Zygentoma  Ctenolepisma sp. 

Insecta Zygentoma  Neoasterolepisma sp. 

Insecta Odonata  Anax parthenope 

Insecta Odonata  Sympetrum fonscolombii 

Insecta Dermaptera  Forficula sp.  

Insecta Dictyoptera  Loboptera decipiens 

Insecta Dictyopter   Ectobius pallidus 

Insecta Isoptera  Reticulitermes lucifugus 

Insecta Thysanoptera  Thrips sp. 

Insecta Hemiptera        Anisops sardea 

Insecta Hemiptera     Heterocapillus nigripes 

Insecta Hemiptera  Pyrrhocoris apterus 

Insecta Hemiptera   Spilostethus pandurus 

Insecta Hemiptera   Berytinus montivagus 

Insecta Hemiptera   Orius laevigatus 

Insecta Hemiptera   Philaenus leucophthalmus 

Insecta Hemiptera   Cicada barbara 

Insecta Hemiptera  Cicada orni 

Insecta Hemiptera   Aphis fabae 

Insecta Hemiptera   Icerya purchasi 

Insecta Neuroptera  Chrysopa pallens 

Insecta Diptera  Aedes sp. ? 

Insecta Diptera   Dilophus antipedalis 

Insecta Diptera  Nephrotoma guestfalica 

Insecta Diptera   Villa hottentota 

Insecta Diptera   Thyridanthrax elegans 

Insecta Diptera   Ischiodon aegyptius 

Insecta Diptera   Eristalis tenax 

Insecta Diptera   Parasyrphus macularis 

Insecta Diptera   Neomyia cornicina 

Insecta Diptera   Sarcophaga sp. 

Insecta Diptera   Stomorhina lunata 

Insecta Lepidoptera  Vanessa cardui 

Insecta Lepidoptera  Colias crocea 

Insecta Lepidoptera  Pieris rapae 

Insecta Lepidoptera  Celastrina argiolus 

Insecta Lepidoptera  Polyommatus celina 

Insecta Lepidoptera  Macroglossum stellatarum 

Insecta Lepidoptera  Cydalima perspectalis 

Insecta Hymenoptera Crematogaster scutellaris 

Insecta Hymenoptera Linepithema humile 

Insecta Hymenoptera  Pheidole pallidula 

Insecta Hymenoptera  Messor bouvieri 

Insecta Hymenoptera  Apis mellifera 

Insecta Hymenoptera  Anthophora balearica 

Insecta Hymenoptera  Amegilla quadrifasciata 

Insecta Hymenoptera  Xylocopa violacea 

Insecta Hymenoptera  Lassioglossum sp 



 536        VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

Insecta Hymenoptera  Lasioglossum cf. 

minutissimum 

Insecta Hymenoptera  Lasioglossum nitidulum 

Insecta Hymenoptera  Halictus gemmeus 

Insecta Coleoptera   Malthinus scriptus 

Insecta Coloptera   Dermestes frischii   

Insecta Coleoptera   Nephus sp.   

Insecta Coleoptera   Myrrha octodecimguttata   

Insecta Coleoptera   Nitidula spp. 

Insecta Coleoptera   Danacea sp.  

Insecta Coleoptera   Asida barceloi 

Insecta Coleoptera   Phylan semicostatus 

Insecta Coleoptera   Alphasida depressa 

Insecta Coleoptera   Ochrosis ventralis 

Insecta Coleoptera   Aphthona atrocaerulea 

Insecta Coleoptera   Longitarsus bellotae 

Insecta Coleoptera   Macrolenes dentipes 

Insecta Coleoptera   Stenopterus ater 

Insecta Coleoptera   Brachycerus barbarus subsp. 

ramosus 
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Abstract: Stressful situations induce an increase in the production of reactive oxygen species (ROS) which can lead to 

molecular damage. Behavioral and antioxidant enzyme responses of Tarentola mauritanica against the introduced 

predator Hemorrhois hippocrepis were assessed after exposing the gecko to previous absence or presence of the snake. 

Fifteen behavioral variables were examined, including tongue flick (TF) and locomotion patterns. Antioxidant enzyme 

activities analyzed were superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione 

reductase (GR). Non-enzymatic defenses included reduced (GSH) and oxidized glutathione (GSSG) and the ratio 

GSH/GSSG. Malondialdehyde (MDA) levels were used as an indicator of lipid peroxidation. The geckos exposed to the 

snake's odor showed a higher number of TF, longer amounts of time remaining motionless or moving in slowly and 

they spent less time on the ground in comparison to the ‘Control’ group. The previous presence of the snake also 

produced a significant increase in the activities of CAT, SOD and GR and a decrease in the GSH/GSSG ratio in T. 

mauritanica individuals. Thus, both behavioral responses and oxidative stress biomarkers clearly showed that T. 

mauritanica is able to recognize H. hippocrepis as a potential predator, despite being a recently introduced snake at the 

Balearic Islands. 

Key words: antioxidant system, antipredatory behavior, Balearic Islands, invasive species, predation 

 

Resum: Les situacions d'estrès indueixen un augment de la producció d'espècies reactives d'oxigen (ROS), fet que pot 

provocar danys moleculars. Les respostes de comportament i antioxidants de Tarentola mauritanica davant el 

depredador introduït Hemorrhois hippocrepis es van avaluar després d'exposar el dragó a l'absència o presència 

prèvia de la serp. Es van examinar quinze variables de comportament, incloent-hi l’extrusió de la llengua (TF) i els 

patrons de locomoció. Les activitats enzimàtiques antioxidants analitzades van ser superòxid dismutasa (SOD), 

catalasa (CAT), glutatió peroxidasa (GPx) i glutatió reductasa (GR). Les defenses no enzimàtiques van incloure 

glutatió reduït (GSH) i oxidat (GSSG) i la relació GSH/GSSG. Els nivells de malondialdehid (MDA) es van utilitzar 

com a indicadors de la peroxidació lipídica. Els dragons exposats a l'olor de la serp van mostrar un nombre més gran 

de TF, més temps romanent immòbils o movent-se lentament i menys temps a terra en comparació amb el grup 

"Control". La presència prèvia de la serp també va produir un augment significatiu de les activitats de CAT, SOD i GR 

i una disminució de la relació GSH/GSSG en individus de T. mauritanica. Així, tant les respostes conductuals com els 

biomarcadors d'estrès oxidatiu van demostrar clarament que T. mauritanica és capaç de reconèixer H. hippocrepis 

com un potencial depredador, tot i ser una serp introduïda recentment a les Illes Balears. 

Paraules clau: sistema antioxidant, comportament anti-depredador, Illes Balears, espècie invasora, depredació 
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INTRODUCTION 

 

The aerobic cellular metabolism implies the production of pro-oxidant substances, known as reactive oxygen species 

(ROS) (Finkel and Holbrook, 2000). Organisms are protected against the deleterious effects of ROS by complex 

antioxidant systems including enzymatic and non-enzymatic defenses. The antioxidant enzymes include superoxide 

dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR) and the non-enzymatic 

defenses include reduced and oxidized glutathione (GSH, GSSG) as an indicator of the oxidative status (Finkel and 

Holbrook, 2000). Furthermore the levels of malondialdehyde (MDA) are used as an indicator of lipid peroxidation. 

However, the antioxidant defense can be exceeded by an excessive production of ROS, leading to the instauration of 

oxidative stress. In natural systems, oxidative stress can be induced by several environmental and anthropogenic factors 

such as invasive species (Pinya et al., 2016; Sureda et al., 2017) and predators (Janssens and Stoks, 2014; Pinya et al., 

2016). The predation upon native fauna is one of the main threats that introduced species cause in new invaded areas, 

especially in insular ecosystems. In some cases, preys can face new selection pressures by the evolution of induced 

defenses, which are stimulated by the detection of chemical cues of alien predators. 

 

In the area of study of the present work, the island of Mallorca (Balearic Islands), the horseshoe whip snake 

Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758) was firstly reported in 2004 (Pinya and Carretero, 2011). This species has been 

observed preying upon the moorish gecko Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) in its native area, the Iberian 

Peninsula (Spain). The moorish gecko T. mauritanica was introduced to the Balearic Islands (Spain) in ancient times 

(Pinya and Carretero, 2011) and it is widely distributed in the main islands of the archipelago and the islets. The aim of 

this study was to assess the behavioral and physiological stress response in the moorish gecko, T. mauritanica, against the 

snake predator H. hippocrepis recently introduced in Mallorca through two complementary laboratory studies. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Collection of animals and husbandry 

One H. hippocrepis individual was collected at El Toro (Mallorca, Balearic Islands). The snake was housed in a 

properly ventilated transparent methacrylate box that contained a paper towel substrate to retain the snake’s odor. The 

snake was maintained seven days in acclimation before the trials started. Eighteen T. mauritanica individuals were 

collected by hand at a countryside zone in Manacor (Mallorca, Balearic Islands), a zone of known presence of the 

invasive snake H. hippocrepis. T. mauritanica specimens were maintained individually in methacrylate boxes with a 

paper towel substrate. All individuals remained between 20 and 25 days in acclimation previously to the conduction of 

the experiments. Geckos and the snake specimen were housed in separate rooms to avoid odor contamination. Water was 

supplied ad libitum to both species during all the time the experiments lasted. 

 

Behavioral assays and variables 

Behavioral assays consisted of analyzing the behavior of geckos exposed to two different scent treatments: ‘Control’ 

and ‘H. hippocrepis’ odor. For the ‘H. hippocrepis’ odor experiment, the snake spent 24 hours in the cage before the 

beginning of each assay. One experiment of each treatment was conducted every 24 hours. For the ‘Control’ experiments 

an empty terrarium was used and for the ‘H. hippocrepis’ trials the snake’s home cage was used. After each experiment, 

the terrarium was cleaned with ethanol 70% and a new paper towel substrate was settled. Snakes were removed from the 

terrarium five minutes before the beginning of the assay. Recording process started 30 seconds before transferring the 

gecko to the experimental methacrylate box. The gecko’s behavior was recorded for 20 minutes and behavioral patterns 

were checked. Variables 1 and 2 were measured in frequencies (number of repetitions during the video) and variables 3 to 

6 were quantified as duration (measured in seconds) (Table I). After 20 minutes the recording was stopped, and a small 

tail tissue sample of approximately 100 mg was obtained to perform the biochemical assays. After the study, H. 

hippocrepis individual was euthanized and T. mauritanica individuals were released at their capture point. 

 

Tissue processing and enzymatic activities 

Tissue samples were preserved in liquid nitrogen and then kept frozen at -80 °C until further processing. Samples 

were homogenized with a phosphate buffer pH 7.5, centrifuged at 9000xg, 10 min, 4 ºC and various biomarkers of 

oxidative stress were determined in the resulting supernatants. CAT (K/mg protein; K = s−1), SOD (pKat/mg protein), 

GPx (nKat/mg protein), GR (nKat/mg protein), levels of reduced (GSH) and oxidized glutathione (GSSG), and its ratio 

(GSH/GSSG) and, finally, MDA (nmol/mg prot) levels were analyzed.  

 

Statistical analyzes 

Kolmogorov-Smirnov test was applied to assess the normal distribution of the data. The statistical significance was 

compared by t-test in normally distributed data and by Wilcoxon–Mann–Whitney test in non-normal data. Statistical 

significance was considered at p < 0.05. 
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TABLE I. Behavioral variables recorded and measured in T. mauritanica individuals under control conditions and after exposure to H. hippocrepis. 

Variables 1 and 2 were measured in frequencies (f) and variables 3 to 6 in seconds (s).  

 

RESULTS 

 

Behavioral assays 

Number of TF was higher in ‘H. hippocrepis’ in comparison to the ‘Control’ group. Any gecko in ‘Control’ group 

showed ‘Tail waving’, while up to two individuals in ‘H. hippocrepis’ group (22.2%) displayed this tail movement. ‘H. 

hippocrepis’ group showed longer ‘Stationary’ and shorter ‘Moving’ amounts of time when compared to ‘Control’ group. 

Moreover, geckos submitted to snake’s scent spent a shorter amount of time walking normally (‘Walk’) and a longer 

amount of time walking slowly and making scattering movements (‘Slow’). In contrast, ‘Slow’ motion was rarely seen in 

the control group, in which only two out of nine individuals (22.2%) moved slowly at some point of the experiment. 

‘Walk latency’ showed higher values in ‘H. hippocrepis’ when compared to ‘Control’. ‘Control’ group spent significantly 

more time on the ground than the ‘H. hippocrepis’ one, as all the individuals in this group spent at least 211 seconds on 

the ground while four out of nine geckos (44.4%) did not stay on the floor any second in the ‘H. hippocrepis’ one. 

 

Enzymatic activities 

Significant differences were found in CAT, SOD and GR values between the two treatments. All these antioxidant 

enzymes reported higher activities in ‘H. hippocrepis’ treatment (an increase of 42% for CAT, 27% for SOD and 58% for 

GR) when compared to the ‘Control’ group. No significant differences were observed in GPx activities. GSH and GSSG 

levels were similar between the two treatments, but GSH/GSSG ratio was significantly higher in the ‘Control’ group, 

with an increase of 59% in comparison to ‘H. hippocrepis’. No significant differences were reported in the concentration 

of MDA between groups. 

 

DISCUSSION 

 

The higher rates of TF would indicate that the gecko was able to detect the chemicals released by the potential 

predator, as the rate of tongue extrusions is used as a quantitative index of detection of a novel stimulus (Thoen et al., 

1986). ‘Tail waving’ it is well-known as a main antipredatory mechanism (Thoen et al., 1986) as saurians are able to 

autotomize and regenerate the tail and after losing it (Congdon et al., 1974). So, tail displays would be directed at 

distracting the predator’s attention away from vital parts of the gecko as the head or the body to reduce the mortality from 

predation (Congdon et al., 1974). Other behaviors such as ‘Slow’, ‘Stationary’ or ‘Walk latency’ would be aimed at 

avoiding detection by the predator (Thoen et al., 1986) and are often recognized as ‘anti-snake locomotor behavior’ 

(Webb et al., 2009). Besides, the recognition of chemical cues of predators triggers a reduction in the lizards’ locomotion 

activity, which would explain the longer amount of time that geckos stayed motionless (‘Stationary’) when they were 

submitted to the snake scent (Webb et al., 2009). The fact that the geckos exposed to the snake’s scent spent less time on 

the ground would suggest that they were able of detect the snake odor and they tried to avoid approaching the predator 

location. All these observed behavior patterns would suggest the attainment of an antipredatory strategy adapted to the 

presence of H. hippocrepis. 

 

The higher activities of the antioxidant enzymes CAT and SOD evidenced an oxidative stress response against a 

potential predator. The lower ratio GSH/GSSG indicated a more oxidized status in ‘H. hippocrepis’ group, given that the 

preservation of this ratio is crucial to maintain the redox state of the cell. GR maintains the cell’s redox status by 

catalyzing the reduction of GSSG to GSH (DeLeve and Kaplowitz, 1991). So, the elevated activity of GR would indicate 

a higher recycling rate of GSH derived from a higher prooxidative state in ‘H. hippocrepis’ group. Similar levels of MDA 

in both groups would indicate that the antioxidant system prevented lipid damage. A rise in antioxidant activity to 

Behavioral variable Definition 

1. Tongue flick (TF) (f)  The gecko rapidly extrudes the tongue and retracts it into the mouth 

2. Tail waving (f) The gecko waves the tail laterally and/or above the horizontal plane 

3. Stationary (s) Amount of time that the gecko stays motionless. 

4. Moving (s) Amount of time that the gecko is walking. It can be divided into 8.1 and 8.2 

 4.1. Walk (s) Amount of time that the gecko walks normally 

 4.2. Slow (s) Amount of time that the gecko walks slowly and makes stalking movements 

5. Walk latency (s) Amount of time until the first ‘Walk’ or ‘Slow’ movement 

6. Ground (s) Amount of time that the gecko spent on the ground 
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counteract ROS production has been observed in other studies, such as Pinya et al. (2016) and Jermacz et al. (2020). In 

all the above commented cases, including the present work, the activation of the antioxidant system prevented the 

oxidative damage. So, the increase in antioxidants caused by an acute exposition to predation risk would possibly be an 

adaptation mechanism of T. mauritanica individuals to face this new stressful situation. In fact, prey response to 

predation risk is essential to understand the selective forces that will shape the evolution of a native population (Janssens 

and Stoks, 2014). 

 

CONCLUSIONS 

 

This is the first work that combines the quantification of antioxidant enzymes and the analysis of behavioral responses 

in a gecko species under and without the exposure to an introduced predator. The activation of the antioxidant system 

observed in the present work in T. mauritanica would probably be an adaptative response against an introduced predator 

and it could be an advantageous strategy to reduce the chances of being preyed upon and survive a predator encounter. 

Thus, the combination of these two laboratory experiments could be a framework for future studies to enhance the current 

knowledge on the responses of reptiles against predation risk, especially if the predator has been recently introduced to a 

new region. This study sheds light to the importance of maintaining and even improving the control and management 

measures against alien species to protect the native herpetofauna of the Balearic Islands. 
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Resum: El seguiment de papallones a Menorca durant les darreres dues dècades ha permès conèixer les tendències 

poblacionals d'aquests insectes bioindicadors, però també investigar les particularitats ecològiques de les comunitats 

insulars i com es poden veure afectades pel canvi climàtic. La comunitat de papallones a Menorca es caracteritza per un 

empobriment d'espècies i un biaix cap a espècies generalistes respecte al continent. Les espècies presents a Menorca 

utilitzen una diversitat similar d'hàbitats a l'illa i al continent, descartant la hipòtesi d'expansió del nínxol ecològic a 

l'illa. D’altra banda, dues espècies (Celastrina argiolus i Gonepteryx cleopatra) presenten densitats poblacionals 

notablement més altes a Menorca. L'abundància i fenologia de les poblacions es veuen afectades per l'increment de la 

temperatura en funció de l'hàbitat i l'estació (primavera o estiu). Primaveres més càlides suposen un major avançament 

del període de vol de les papallones, mentre que a l'estiu l'increment de la temperatura té un major efecte en 

l'abundància de papallones. A més, aquests efectes es veuen condicionats per l'hàbitat. Sorprenentment, les poblacions 

de papallones augmenten la seva abundància al Barranc d'Algendar en estius més càlids, el que suggereix una dispersió 

d'exemplars provinents d'ambients més àrids cap al barranc en estius més càlids. 

Paraules clau: Biogeografia insular; canvi climàtic; fenologia; dinàmica poblacional; insectes. 

 

Abstract: Butterfly monitoring in Menorca during the last two decades had been able not only to know the population 

trends of this bioindicator insects, but also to study the ecological characteristics of the island communities and how 

they can be affected by climate change. The butterfly community of Menorca is poor in species richness and biased to 

generalist species compared to the mainland. Species present in Menorca use a similar diversity of habitats in both 

regions, discarding the hypothesis of niche expansion in the island. Two species (Celastrina argiolus i Gonepteryx 

cleopatra) have notable higher population densities in Menorca. The effect of warming on both butterfly abundance and 

phenology is modulated by the habitat and the season (spring or summer). Rising temperatures in spring give rise to 

greater advancement of the phenology, whereas warming affects population abundance negatively in summer. 

Moreover, this effects change between habitats. Surprisingly, butterfly populations increased their abundance in 

Barranc d’Algendar in warmer summers, which suggest that butterflies may disperse from arid habitats to ravines (with 

more humid and fresh conditions) as a response to warming.  

Key words: Island Biogeography; climate change; phenology; population dynamics; insects. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El naixement l'any 2000 de l’Observatori Socioambiental de Menorca dins l’Institut Menorquí d’Estudis com a 

instrument al servei de la Reserva de Biosfera ha convertit l’illa de Menorca en el referent insular en el seguiment 

d’indicadors ecològics i de sostenibilitat. Un dels seguiments més destacats és el de papallones diürnes, que s’inicià a 

dues localitats emblemàtiques de l’illa, S’Albufera des Grau i el Barranc d’Algendar, tot just començant el nou segle. 

Des de llavors, la xarxa ha anat creixent fins a un total de nou estacions de seguiment i cobrint gran part de la diversitat 

d’hàbitats insulars a l’actualitat (Fig. 1). Les nou estacions menorquines formen part d’una xarxa més àmplia de 

seguiment de papallones a la regió mediterrània, coneguda com el Catalan Butterfly Monitoring Scheme 

(www.catalanbms.org), amb 225 estacions de seguiment de les quals 156 han estat actives durant el 2022. Aquest 

seguiment es basa en una metodologia estandarditzada àmpliament utilitzada en projectes similars en més de 20 països 

europeus, permetent fer un seguiment a nivell regional però també a una escala continental (van Swaay et al., 2008). El 

seguiment a Menorca ha permès no només conèixer les tendències de les poblacions de papallones a aquesta illa sinó 

també estudiar l’ecologia de les papallones mediterrànies des d’un punt de vista biogeogràfic i conèixer com el canvi 

climàtic afecta particularment a les poblacions insulars. 
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FIGURA 1. Mapa de Menorca amb la distribució de les nou estacions de seguiment actives a l’any 2022.  
 

BIOGEOGRAFIA INSULAR I TENDÈNCIES POBLACIONALS 

 

Diferents estudis han analitzat l’estructura de les comunitats insulars de papallones confirmant el patró habitual 

d’empobriment faunístic a les illes (p. ex. Dennis et al., 2012). No obstant, la disponibilitat de dades quantitatives de les 

densitats de les poblacions de papallones en l’espai i en el temps a Menorca ens va permetre, per primer cop, testar si a 

les comunitats de papallones en illes es donen alguns altres patrons descrits a la teoria de biogeografia insular com 

l’expansió del nínxol ecològic o la compensació de densitats (Colom et al., 2019). Per això, comparàrem les dades de 

cinc estacions de seguiment de Menorca amb 20 estacions de Catalunya localitzades pròximes a la costa amb hàbitats 

mediterranis similars als de Menorca.  

 

Els resultats indiquen que la comunitat insular no tan sols és una versió empobrida respecte a la comunitat 

continental, si no també és una comunitat esbiaixada cap a espècies generalistes d’hàbitat i amb una elevada capacitat 

dispersiva (Fig. 2). Els aproximadament 200 km de distància entre el continent i l’illa suposarien una barrera per 

aquelles espècies més especialistes com a conseqüència de que són habitualment també les menys dispersives (Carnicer 

et al., 2013). 

 

 
FIGURA 2. Valors de l’índex d’especialització d’hàbitat de les espècies presents a les localitats de Catalunya. De color blau es representen les 

espècies que també són presents a Menorca. De color vermell es representen les espècies de Catalunya que no són presents a Menorca. 
 

D’altra banda, els resultats no mostren evidència d’una expansió del nínxol de les papallones a les illes, ja que 

utilitzen una diversitat d’hàbitats similars a illa i continent. Pel que fa a un possible patró de compensació de densitats, 

als menys dues espècies presenten densitats notablement més altes a Menorca que al continent; són la blaveta de l’argiu 

(Celastrina argiolus) i la cleòpatra (Gonepteryx cleopatra). Finalment, donat el biaix de la comunitat insular cap a 

espècies generalistes, les quals sovint es veuen menys amenaçades pel canvi global (Melero et al., 2016), testàrem la 
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hipòtesi de que les tendències poblacionals en general són menys regressives a l’illa que al continent. No obstant, 

l’anàlisi estadística no mostrà diferències significatives entre les tendències a Menorca i Catalunya, indicant que 

probablement la situació de les poblacions insulars és similar a les continentals a la regió Mediterrània. Els resultats 

mostraren també com una de cada tres espècies analitzades reduïren la seva abundància i cap l’augmentà entre el 2001 i 

el 2016 a Menorca.  

 

 
 

FIGURA 3. Tendències poblacionals per a les 24 espècies més comunes a Menorca i les 37 més comunes de les 20 localitats seleccionades a 
Catalunya. (a) Es representen els valors de les tendències corresponents a la pendent multiplicativa imputada calculada pel software TRIM. Aquest 

software estima les tendències a partir de regressions log-lineals amb distribució de Poisson. El mateix programa classifica les tendències en 4 

categories: increment; estable, regressió i tendència incerta. El percentatge de categories es mostren a (b) Catalunya i (c) Menorca. 
 

 

EFECTE DE L’AUGMENT DE LA TEMPERATURA A LA FENOLOGIA I L’ABUNDANCIA 

 

El canvi climàtic és un dels factors més importants que expliquen els canvis en la distribució, l’abundància i la 

fenologia de les papallones en les darreres dècades. No obstant, l’efecte de l’increment de les temperatures s’ha 

analitzat generalment sense tenir en compte la variabilitat que suposa l’hàbitat i l’estacionalitat. En aquest sentit, vàrem 

comparar l’efecte de l’escalfament climàtic a l’abundància i fenologia de les poblacions de papallones de tres localitats 

de Menorca amb hàbitats diferenciats (S’Albufera des Grau: hàbitats costers i de matollar; Barranc d’Algendar: hàbitat 

típic de barranc menorquí (Estradé i Carreras, 2009); Santa Catalina: predominantment forestal). A més, per cada 

localitat es va comparar l’efecte de l’escalfament a la primavera i a l’estiu (Colom et al., 2021).  

 

 
 

FIGURA 4. Es representen els coeficients de les regressions lineals entre (A) el període de vol mig de la població i la temperatura mitjana a la 

localitat i (B) l’índex d’abundància anual de la població i la temperatura mitjana de la localitat entre els anys 2001 i 2016  a S’Albufera des Grau 
(EG); Barranc d’Algendar (BA) i Santa Catalina (SC). Valors positius dels coeficients indiquen (A) un endarreriment de la fenologia (B) un augment 

de l’abundància com a resposta a l’augment de la temperatura. Valors negatius indiquen avançaments de la fenologia i reduccions de l’abundància 
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com a resposta a l’augment de la temperatura. Les lletres en majúscules i minúscules indiquen diferències significatives entre localitats i estació 

(primavera i estiu). 
 

A nivell local, l’efecte de l’augment de la temperatura canvia significativament entre primavera i estiu. A la 

primavera, l’augment de la temperatura suposa un avançament significatiu del període de vol de la majoria d’espècies 

mentre que a l’estiu aquest efecte és menys important (Fig. 4A). Això probablement és degut a que la relació de la 

temperatura i el rati de desenvolupament dels insectes no és lineal (Huey i Kingsolver, 1989). Un petit augment de 

temperatura a la primavera pot suposar un fort increment del rati de desenvolupament dels estadis immadurs de les 

papallones, mentre que a l’estiu es podria sobrepassar un cert llindar de temperatura a partir del qual un increment  

d’aquesta suposaria tan sols un lleu increment del rati de desenvolupament.  En canvi, el contrari ocorre amb 

l’abundància, on trobem un efecte molt més fort de la temperatura a l’estiu (Fig. 4B). La disponibilitat d’aigua pels 

recursos tròfics de les papallones és un factor limitant per les poblacions de papallones a la regió mediterrània 

(Stefanescu et al., 2011). L’augment de la temperatura a l’estiu generalment suposa un augment de l’aridesa, mentre 

que a la primavera, quan la precipitació és major, no té per què suposar un efecte negatiu en els recursos disponibles per 

a les papallones. També s’observen diferències significatives entre localitats, demostrant que l’hàbitat pot alterar la 

fenologia i la dinàmica poblacional de les papallones a nivell poblacional. L’efecte més important de la temperatura en 

la fenologia el trobem a S’Albufera des Grau, on hi ha hàbitats més oberts i exposats a una major variació del rang de 

temperatures que en els hàbitats forestals o de barranc. De la mateixa manera, a S’Albufera des Grau és on les 

poblacions es veuen més afectades per l’augment de la temperatura a l’estiu. A Santa Catalina, l’efecte negatiu de la 

temperatura no és tan important, i sorprenentment, al Barranc d’Algendar, l’augment de la temperatura suposa un 

increment de l’abundància de papallones. Aquest resultat suggereix que en anys amb estius càlids és podria donar una 

arribada al Barranc d’exemplars provinents d’altres indrets més àrids. Moltes espècies de papallones es dispersen cap a 

altituds majors a l’estiu per evitar les elevades temperatures i escassetat de recursos que es donen a la terra baixa 

mediterrània. A Menorca, on les espècies no tenen aquesta possibilitat, la dispersió cap a barrancs amb temperatures 

més suaus i una major humitat podria ser un patró habitual. Aquesta troballa va obrir la porta a investigar si els barrancs 

de Menorca poden esdevenir refugis climàtics per les espècies de papallones, i per tant, constituir reservoris de 

biodiversitat en un context d'escalfament global (Colom et al., en preparació). Finalment, cal dir que els canvis en 

l’abundància i la fenologia de les papallones estan inter-relacionats. En un treball recent demostrem que les papallones 

mediterrànies que responen més plàsticament al clima, avançant i endarrerint el seu període de vol en funció de la 

temperatura, són aquelles que han tingut tendències d’abundància més positives o regressions menys severes en les 

darreres dècades (Colom et al., 2022). 
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Resum: A les Illes Balears se poden trobar dues espècies de tortugues que pertanyen al gènere Testudo. Ambdues són 

considerades espècies introduïdes per l’home, per tant, pertanyen a la fauna al·lòctona de les Illes Balears. El present 

treball es centrà amb Testudo hermanni, espècie que es distribueix per regions on hi ha clima mediterrani i 

submediterrani. En estudis anteriors realitzats al Cap Blanc es va observar la presència d’individus amb patrons de 

coloració. Al tractar-se d’una espècie ectotèrmica, en el moment en que duen a terme la termoregulació, els individus 

amb patrons obscurs assoleixen més ràpidament la temperatura òptima. Es va calcular el tant per cent de melanisme que 

presenten els individus per estudiar com influeix sobre les activitats realitzades a cada estació, la preferència a 

determinades hores, la presència d’un determinat sexe o la mida, entre altres. Els resultats obtinguts en aquest estudi 

demostren que sols en el Cap Blanc es localitzen individus amb patrons melànics. Els resultats indiquen que la 

presència d’un major nombre d’individus amb patrons melànics està condicionat per l’estació del any.  

Paraules clau: Testudo hermanni, termoregulació, activitat, estacions, Illes Balears. 

 

Abstract: Two species of tortoises belonging to the Testudo genus can be found in the Balearic Islands. Both of them 

are considered to be species introduced by humans and therefore belong to the non-native fauna of the Balearic 

Islands. The present work focused on Testudo hermanni, a species that is distributed in regions with Mediterranean and 

sub-Mediterranean climates. In previous studies carried out at Cap Blanc, the presence of individuals with colour 

patterns was observed. As it is an ectothermic species, when they carry out thermoregulation, individuals with dark 

patterns reach the optimum temperature more quickly. The percentage of melanism presented by individuals was 

calculated in order to study how it influences the activities carried out in each season, the preference for certain times 

of day, the presence of a certain sex or size, among others. The results obtained in this study show that only in Cap 

Blanc are individuals with melanic patterns found. The results indicate that the presence of a greater number of 

individuals with melanic patterns is conditioned by the season of the year.  

Key words: Testudo hermanni, thermoregulation, activity, seasons, Balearic Islands. 

 

 

INTRODUCCIÓ

 

A les Illes Balears es poden trobar dues espècies de tortugues terrestres pertanyents al gènere Testudo. Les dues 

espècies que podem trobar a l’arxipèlag Balear són Testudo hermanni (Gmelin, 1789) i Testudo graeca Linnaeus, 1758, 

també denominades tortuga mediterrània i tortuga mora, respectivament. A les Illes Balears, T. hermanni es troba 

distribuïda tant a Mallorca com a Menorca, en canvi, Testudo graeca es localitza a Mallorca i Eivissa, però trobant-se la 

major població a Mallorca. La tortuga mediterrània és una espècie introduïda, per aquest motiu, se la considera una 

espècie al·lòctona (Alcover i Mayol, 1981), ja que no s'han trobat restes d'aquesta espècie en els jaciments fòssils de les 

Balears. Es creu que les poblacions de les Illes Balears van ser introduïdes fa 3000 anys (Fritz et al., 2006). 

 

Testudo hermanni es considera una espècie exclusivament europea, la qual es distribueix per la regió nord del 

Mediterrani A l'illa de Mallorca és diferencien dos grans nuclis de poblacions d'aquesta espècie en el nord-est de l'illa, 

concretament en els municipis de Sa Pobla, Santa Margalida i Manacor, i en el sud, en la marina de Llucmajor. Soler et 

al., (2001) van constatar l'existència d'una població en la qual la coloració dels individus variava  de patrons clars a 

patrons melànics en una àrea situada en el sud de Mallorca coneguda com la marina de Llucmajor. T. hermanni és una 

espècie ectotèrmica, per aquest motiu mitjançant mecanismes comportamentals regula la temperatura corporal per a 

mantenir-la prop de la seva temperatura òptima. Per aquest motiu, mitjançant aquest estudi se va pretendre aprofundir 

en el coneixement de l'ecologia de T. hermanni a l'illa de Mallorca. Per a millorar el coneixement d'aquesta espècie la 

recerca es va centrar en proporcionar dades bàsiques sobre característiques morfològiques, en la recopilació 

d'informació demogràfica i en l'estudi de les variacions en el comportament termoregulador per part d'individus amb 

coloració normal, intermèdia i melànica, ja que amb patrons melànics poden aconseguir la temperatura òptima amb 

major facilitat.  
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MATERIAL I MÈTODES  

 

El present treball se centra en l'estudi de dues poblacions de T. hermanni distribuïdes al sud i al nord-est de 

Mallorca. En el nord-est de l'illa, en el municipi de Santa Margalida, es localitza la finca pública de Son Real, on es va 

delimitar una zona d'estudi. L’altre zona d’estudi es localitza al municipi de Llucmajor, concretament en la Marina. 

L'estudi s'ha va dur a terme mitjançant la recollida de dades de camp i la seva posterior anàlisi. Per a realitzar l'estudi es 

van realitzar 5 sortides de camp a la tardor i 5 sortides a la primavera a les dues zones, distribuïdes entre l'any 2017 i 

2018. A més, al Cap Blanc és van realitzar 8 sortides durant l’hivern perquè d'aquesta manera s'han obtingut dades de la 

seva activitat al llarg de les 4 estacions anuals ja que són animals ectoterms. L'estudi es va dur a terme gràcies a la 

recollida de dades de camp i la seva posterior anàlisi. Es important destacar que en el moment en què un individu es 

localitzava, primer es prenia informació del comportament que tenia l'animal en aquest instant. El comportament dels 

individus es va classificar en les següents categories: estar descansant, amagada o enterrada, desplaçant-se, assoletjant-

se i menjant. A més a més, es va apuntar l'hora en la qual ha estat trobat l'animal per a posteriorment poder obtenir 

l'hora solar, mitjançant la qual es va poder obtenir una relació amb el comportament de cada individu. 

 

Mitjançant la utilització d'un termòmetre infraroig (ProScan 520) es van mesurar la temperatura del espaldar (Te), la 

temperatura del plastró (Tp), i la temperatura del sòl (Ts) a on es localitzava l'animal. Tots els anteriors mesures es van 

realitzar sense tocar la superfície de l'individu o del sòl, ja que el termòmetre infraroig ProScan 520 determina la 

temperatura a partir de la radiació infraroja emesa per l'objecte. La temperatura interna (Ti) es va mesurar amb un 

termòmetre digital (TFA-*Dostmann 30.1018), com van realitzar Ortega i Pérez-Mellado (2017) a estudis previs de 

termoregulació de Testudo hermanni. El mesurament fisiològic de Ti no es va realitzar als individus juvenils més petits. 

Finalment, mitjançant un termòmetre de paret es va determinar la temperatura ambiental (Ta) d'on es localitzà a 

l'animal. 

 

Al final dels mostrejos es va elaborar una base de dades per a realitzar un estudi comportamental mitjançant anàlisi 

de la termoregulació. Finalment, a partir de les dades obtingudes en cada zona es van realitzar comparacions de les 

variables estudiades per a poder aprofundir més en l'ecologia de Testudo hermanni. Mitjançant el programari d'anàlisi 

d'imatges ImageJ/Fiji (MacInnis i Forrest, 2017) es va calcular el percentatge de melanisme de cada individu, és a dir, el 

percentatge de patró melànic de les 3 plaques vertebrals centrals en comparació amb el percentatge del patró clar. A 

partir del percentatge de patró melànic que presenten, es van classificar els individus en els següents grups segons el % 

de melanisme que presenten: <50% (patró clar), 50%-75% (patró intermedi-clar), 75%-90% (patró intermedi-melànic) i 

>90% (patró melànic) (Fig. 1). 

 

Per a dur a terme l'anàlisi estadística es va utilitzar el programari estadístic R versió 3.4.3. Es va calcular per a cada 

zona el percentatge d'individus recapturats a cada estació. Es va determinar el percentatge d'individus de cada grau de 

melanisme present a les estacions. També es va calcular el percentatge de mascles, femelles i juvenils trobats en cada 

estació, per a cada zona d'estudi. 

 

RESULTAT  I DISCUSSIÓ 

 

Durant els 18 mostrejos realitzats al Cap Blanc és van realitzar 337 captures, solament es van recapturar un 15,7% 

dels individus. En els 10 mostrejos realitzats a la tardor i primavera a Son Real, es van realitzar 200 captures. A aquesta 

zona d'estudi es van identificar un total de 133 individus diferents, dels quals es van recapturar 63 individus (31,5%). 

 

La primavera és l'estació en la qual més individus es van trobar i en la qual es van realitzar el major nombre de 

recaptures, això es deu al fet que són ectoterms, per tant, regulen la seva activitat en funció de l'estació (Willemsen i 

Haley, 1999) i al fet de que el nombre de mostrejos realitzats en aquesta estació és major. Les activitats que realitza 

aquesta espècie depenen de l'estació de l'any (Calzolai i Chelazzi, 1991). D'acord amb aquesta afirmació es va 

comprovar que l'activitat que realitzaven els individus observats de T. hermanni era diferent en cada estació. Al cap dels 

18 mostrejos realitzats al Cap Blanc, es van observar 6 tipus d'activitats que els individus estaven realitzant en el 

moment de ser localitzats i al llarg dels 10 mostrejos realitzats a Son Real es van observar 6 comportaments.  

 

Al acabar els 10 mostrejos realitzats a Son Real es va aconseguir realitzar un registre de les activitats que els 

individus estaven realitzant en el moment que se'ls localitzava. Les activitats que realitzaven a Son Real van ser: 

descansar (17,29%), amagada o enterrada (11,28%), desplaçant-se (9,77%), assoletjant-se (55,64%), copulant (1,50%), 

i menjant (4,51%).  Les activitats que realitzaven al Cap Blanc al moment de l'observació van ser: descansar (25,58%), 

amagada o enterrada (2,33%), desplaçant-se (7,75%), assoletjant-se (56,59%), copulant (1,55%), i menjant (6,20%). 
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FIGURA 1.  Patrons de coloració de la població d'estudi de Testudo hermanni en l'àrea d'estudi del Cap Blanc. Existeixen 4 grups en funció del 

percentatge de melanisme que presenten: A: individus amb menys d'un 50% de melanisme; B: individus amb un grau de melanisme entre 50%-75%; 

C: individus amb un grau de melanisme entre 75%-90%; D: individus amb un gran % de melanisme (> 90%). 

 

La temperatura de l’espaldar, plastró i interna de cada individu està relacionada amb l'estació a la qual es van obtenir 

aquestes variables i estan correlacionades amb l'hora solar a la qual es van realitzar els mesuraments. Finalment, s'ha 

comprovat que totes les temperatures estan correlacionades entre si. Al Cap Blanc la població d'estudi presenta 

individus amb patrons de coloració molt diversos (Taula 1) tal com s'havia descrit prèviament (Soler Massana et al., 

2001). Al llarg de tots els mostrejos es va trobar un major nombre d'individus amb patrons intermedis que individus 

amb patrons clars o melànics. No obstant això, el nombre d'individus amb patrons melànics va ser considerablement 

major que el nombre d'individus amb patró clar. El grau de melanisme depèn de les estacions, per tant, existeixen 

diferències estadísticament significatives entre el percentatge de melanisme en els individus trobats en les diferents 

estacions de l'any. A Son Real no existeixen individus amb patrons intermedis (75-90%) i patrons de coloració 

melànics. En aquesta zona predominen els individus amb patrons de melanisme intermedis (50-75%), no obstant això, 

també un 27,82% dels 133 individus localitzats en aquesta zona d'estudi presenten patrons clars (<50%) (Taula 1).  

 

Al llarg de l'estudi, s'han observat que els individus amb diferent grau de melanisme tenen una preferència per una 

estació concreta. A l'hivern es van observar més individus melànics, en aquesta època la gran majoria dels individus de 

la espècie hibernen  (Cheylan, 1981). Probablement sigui degut a que aquests individus poden absorbir més fàcilment la 

radiació solar i obtenir la temperatura òptima per a dur a terme els processos fisiològics necessaris per a poder 

sobreviure (Angilletta et al., 2002). 
 
TAULA 1. Classificació dels  individus de T. hermanni localitzats al Cap Blanc i a Son Real en 4 grups en funció del seu grau de melanisme. 

Grau de melanisme < 50% 50-75% 75-90% >90% 

Cap Blanc 12,4 % 37,9% 15,5% 34,1% 

Son Real 27,8% 72,2 % 0% 0% 

 

CONCLUSIONS 

 

L'activitat de T. hermanni està estretament relacionada amb les quatre estacions de l’any.  Els individus amb patrons 

melànics de tortuga mediterrània podrien presentar millor capacitat per a obtenir la temperatura òptima i així realitzar 

els processos fisiològics, sobretot en els períodes més freds, abans que els que presenten patrons clars o intermedis. En 

un futur, és necessari realitzar mesures de temperatura ambiental i corporal per a poder realitzar un estudi més concret 

de la seva termoregulació, així com estudis d'alimentació i hàbitat i un major nombre de mostrejos abastant més zones 

que conté aquesta població.  
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Resum: L’any 2020 es va establir una xarxa de seguiment de papallones nocturnes a les Illes Balears amb 8 estacions a 

les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. S’han realitzat un total de 122 mostrejos, restant pendents els corresponents als 

mesos d’octubre i novembre d’enguany. La informació obtinguda actualment està essent analitzada i constitueix una 

eina clau en el seguiment d’aquest grup donat que es podrà conèixer l’estructura de la comunitat de lepidòpters a les 

diferents illes estudiades, els diferents hàbitats, i com aquestes comunitats canvien al llarg del temps. A més, de 

permetre incrementar el coneixement de la diversitat de lepidòpters presents al nostre arxipèlag.  

Paraules clau: seguiment, papallones nocturnes, Lepidoptera, Illes Balears. 

 

Abstract: At 2020 the moth monitoring network was constitued at the Balearic Islands with 8 stations distributed at 

Mallorca, Menorca and Eivissa. A total of 122 monthly samplings has been carried out, not counting the remaining ones 

of october and novembre of the current year. The obtained information is currently being analysed and it constitues a 

key tool for the monitoring of this group since with it, the comunity structure of moths could be studied according to the 

habitat, and how these communities change with time. Furthermore, this network will allow to increase the knowledge 

of the diversity of moths that inhabit the Balearic Islands.  

Key words: monitoring, months, Lepidoptera, Illes Balears. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

S’estima que s’han descrit aproximadament 157.302 espècies de lepidòpters (García-Barros et al., 2015), constituint 

un dels grups d’insectes de major diversitat mundial, junt amb coleòpters, himenòpters i dípters. A Europa, García-

Barros et al. (2015) determina que hi ha 9865 tàxons, mentre que a Espanya les xifres són significativament menors. 

D’acord amb Vives-Moreno (2014) la diversitat d’espècies de lepidòpters és de 4799 espècies a l’Espanya peninsular i 

de 708 espècies a les Illes Balears; front els 605 tàxons que cita García-Barros et al. (2004). 

Els lepidòpters s’utilitzen com espècies bioindicadores de l’estat de conservació dels hàbitats i les condicions 

ambientals (Gerlach et al., 2013), ja que la seva aparició, desaparició o abundància reflecteix unes condicions 

ambientals particulars i pot indicar un canvi ecològic potencial en un ecosistema específic (Lindenmayer et al., 2000). 

Les papallones nocturnes són sensibles als canvis ambientals, reflecteixen la qualitat de l’hàbitat i es poden utilitzar 

com indicadors per detectar canvis en la biodiversitat d’altres insectes (Wagner et al., 2021). Se senten atretes per 

trampes de llum en un radi d’un 25 m; així, poden evidenciar diferencies d’hàbitat fins i tot a petites escales espacials 

(Wirooks, 2006). Depenen molt de diverses plantes (per exemple, arbres, arbustos, herba, algues, líquens, herbes i 

fongs, fibres i fins i tot altres insectes) (James et al., 2018). Actuen com a pol·linitzadors, i tant en l'etapa adulta com en 

larva, es converteixen en fonts d'aliment per a altres animals. Així, poden indicar la diversitat dels nivells tròfics tant 

inferiors com superiors i l'eficiència de la gestió del territori (Bachand et al., 2014). Per tant, la disminució de la 

diversitat de papallones nocturnes i la biomassa crea un efecte en cascada tant en la direcció superior com en la inferior 

de la xarxa tròfica (Wagner et al., 2021). Sobretot si les papallones nocturnes i les plantes hostes, o les papallones 

nocturnes i els animals de nivell tròfic superior tenen una relació forta, és a dir, són especialistes, l'efecte pot ser 

substancial (Harrower i Gilbert, 2018). 

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

S’ha establert una xarxa de seguiment constituïda per 8 estacions a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa (taula 1). 

L’any 2020 els mostrejos es van iniciar a l’illa de Menorca en el mes de juny (estava planificat l’inici el mes d’abril, 

però degut a la situació sociosanitària, es va ajornar fins al mes de juny), en 4 estacions. Es varen realitzar un total de 36 

mostrejos a l’illa de Menorca, abastant 4 estacions en hàbitats diferents. L’objectiu era redactar el primer catàleg de 

lepidòpters de la Reserva de la Biosfera i establir un protocol de seguiment. L’any següent es va incorporar a la xarxa 

l’estació de la finca pública de Galatzó, iniciant-se en el mes de març i suposant un total de 45 mostrejos a 5 estacions a 

l’any. L’any 2022 es va començar de nou en el mes de març, incorporant les estacions de la comuna de Bunyola, el 

Broll de Buscastell i Can Toni d’en Jaume Negre, i deixant de realitzar les estacions de Es Tudons i Alfurí d’Alt per 

motius logístics. Fins al mes de setembre s’han realitzat 6 estacions i 42 mostrejos, en previsió de fer els d’octubre i 

novembre (total 54 mostrejos a final d’any). 
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Illa Estació Període 

Mallorca Finca pública de Galatzó 2021-2022 

Mallorca Comuna de Bunyola 2022-2022 

Menorca PN de s’Albufera des Grau 2020-2022 

Menorca Es Tudons 2020-2021 

Menorca Alfurí d’Alt 2020-2021 

Menorca Barranc d’Algendar 2020-2022 

Eivissa Broll de Buscastell 2022-2022 

Eivissa Can Toni d’en Jaume Negre 2022-2022 
TAULA 1. Estacions de seguiment de papallones nocturnes a les Illes Balears. 

 

A cada mostreig s’han documentat la diversitat i l’abundància de cadascuna de els espècies observades. Per a la 

realització dels mostrejos s’han utilitzat dues tipologies de trampes: model Robinson i model Skinner LED; la primera 

s’utilitza en aquelles estacions on es disposa de connexió a xarxa i la segona, en aquelles que no en tenen. La trampa 

s’activa 30’ abans de la posta del sol i es desactiva 30’ abans de la sortida. Un cop activada, es comptabilitza la 

diversitat i abundància de les espècies que entren a la trampa. Les dubtoses o que no es poden determinar a visu es 

recullen pel processat i determinació a laboratori. La resta d’espècimens són alliberats in situ. Els exemplars 

recol·lectats es conserven i dipositen a la col·lecció entomològica del Grup d’Ecologia Interdisciplinària de la 

Universitat de les Illes Balears. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Els resultats obtinguts han permès l’elaboració del primer catàleg de lepidòpters de la Reserva de la Biosfera de 

Menorca i la redacció del protocol de seguiment dels lepidòpters heteròcers. L’anàlisi de les dades obtingudes permetrà 

interpretar l’estructura de les comunitats de lepidòpters als diferents hàbitats estudiats així com els canvis que aquestes 

comunitats estableixen amb els canvis estacionals a les Illes Balears. 
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Resum: El present treball és un recull de les dades obtingudes en el marc del projecte "Estudi dels lepidòpters del Parc 

Natural de sa Dragonera" realitzat per l’associació TAIB durant l’any 2020, amb una addenda de tres trampejos 

nocturns més realitzats a l’agost de 2022. Es presenten els resultats del seguiment de papallones nocturnes (més d'un 

centenar d'espècies), d’entre els quals es destaquen dues troballes d'heteròcers de cert interès científic o exclusiu: 

Coscinia mariarosae (Expósito, 1991), aportant més dades sobre la seva biologia i proposant una nova hipòtesi de 

distribució i hàbitat; i Ancylosis yerburii (Butler, 1884), ampliant la seva distribució i coneixement a l'Arxipèlag Balear. 

El gran nombre d'espècies determinats durant les campanyes, a més de la presència de les dues espècies esmentades, 

posen encara més en valor el patrimoni natural que acull aquest espai natural protegit i manifesten la necessitat de 

continuar realitzant estudis al parc, així com a la resta d'àrees protegides de les Illes Balears. 

Paraules clau: Lepidoptera, Heterocera, Parc Natural de sa Dragonera, Coscinia mariarosae, trampa de llum. 

 

Abstract: The present work is a compilation of the data obtained in the framework of the project "Study of the 

Lepidoptera of Sa Dragonera Natural Park" carried out by the TAIB association during the year 2020, with an 

addendum of three more moth traps carried out in the August 2022. The results of monitoring moths (more than a 

hundred species) are presented, among which two heteroceran findings of certain scientific or exclusive interest stand 

out: Coscinia mariarosae (Expósito, 1991) , providing more data on its biology and proposing a new distribution and 

habitat hypothesis; and Ancylosis yerburii (Butler, 1884), expanding its distribution and knowledge in the Balearic 

Archipelago. The large number of species determined during the campaigns, in addition to the presence of the two 

species mentioned, put even in more value the natural heritage that houses this protected natural space and shows the 

need to continue carrying out studies in the park, as well as in the rest of the protected areas of the Balearic Islands. 

Key words: Lepidoptera, Heterocera, sa Dragonera Natural Park, Coscinia mariarosae, moth trap. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El Parc Natural de sa Dragonera, ubicat al municipi d’Andratx, és un espai natural protegit des de l’any 1995, el 

qual ha sigut objecte de gran quantitat d’estudis de caire naturalístic/ambiental. Es tracta d'un espai únic, de gran valor 

tant ecològic com cultural, que acull gran diversitat d'espècies i hàbitats, dels que en podem destacar els penya-segats 

marítims, algunes platges de còdols amb vegetació anual i tamarells (Tamarix sp.), bosc de pi blanc (Pinus halepensis), 

a més d'alguns punts artificials d'aigua dolça, així com àrees de conreu de cereals i oliveres. Part de la seva riquesa 

recau en la seva condició d’illot, fet que ha afavorit processos d’especiació com el de la sargantana Podarcis lilfordi 

ssp. gigliolii Bedriaga, 1879, i que també ha possibilitat que es mantingui lliure de certs impactes que afecten a l’illa 

principal. L’aïllament, però, pot suposar també una major fragilitat davant els possibles impactes que hi puguin arribar, 

pel que cal seguir treballant per a que la protecció de l’espai sigui efectiva. És per això, que els seguiments de 

biodiversitat consten d’un model ideal per observar els canvis ecològics que sofreix aquest espai, com n’és el cas del 

seguiment d’heteròcers. 

 

MATERIALS I MÈTODES 

 

Per a realitzar els mostrejos s'han emprat dues trampes de llum del model Skinner compact, que van endollades a 

bateries portàtils de 20w, amb un fotodetector que activa i desactiva el sistema. Les trampes en qüestió s'han col·locat a 

dues localitats diferents de sa Dragonera, ampliant així la superfície d'incidència de la llum a dos punts prou diferenciats 

pel que fa a l’altitud i la tipologia d'hàbitat. 

 

- Es Tancat: a 78 metres d'altitud, coordenades: 39.589809/ 2.323082. L'àrea es caracteritza per situar-se a una zona 

de conreu de cereals, amb marjades en actiu i altres en guaret,, on també hi ha alguna plantació de figuera (Ficus 

carica) i s'envolta d'una combinació de zones de pi blanc i ullastre amb garriga. 

mailto:xiscotruyols@icloud.com
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- Cases de Cas Garriguer: a 13 metres d'altitud, coordenades: 39.587767/ 2.327842. És una zona molt propera a la 

costa, formada bàsicament per garriga i àrees boscoses de pi blanc, a més d’una diversitat d'espècies lligades a la costa 

rocosa, com n'és el Limonium sp., Teucrium sp., entre d'altres. 

 

L'activació de les trampes va tenir lloc durant la posta de sol, i la seva desactivació durant les primeres hores de la 

seva sortida. Un cop s'enregistra la data, les hores d'activitat de la trampa, la fase lunar, entre altres paràmetres, es 

procedeix a la determinació de tots els lepidòpters atrets per la llum. Tots aquells individus que es poden determinar en 

el mateix moment, s'alliberen de nou en el mateix punt de captura. En canvi, els individus d'interès científic o 

desconeguts, es preserven pel seu posterior anàlisi al laboratori. 

 

Pel que fa a la determinació dels individus d'interès científic o desconeguts, s'han emprat diversos mètodes de 

dissecció i preparació de les mostres per a la seva determinació. Un cop es preparen les mostres (amb agulles i altre 

material entomològic de dissecció), aquestes s'assequen i s’emmagatzemen degudament etiquetats en caixes 

entomològiques. Dels exemplars tractats se’n realitza un inventari fotogràfic per a poder tenir-los també guardats en 

format digital i poder compartir la informació amb altres experts. En alguns casos, es procedeix a fer una dissecció de la 

genitàlia masculina (ja que permet una determinació més encertada del tàxon), i es compara amb làmines d'altres 

elements de recerca o llibres. Finalment, els tàxons es llisten a la base de dades del TAIB. 

 

RESULTATS OBTINGUTS 

 

En total, s'han analitzat les dades obtingudes a partir d’un total de 13 nits de mostrejos d’heteròcers duts a terme 

durant l'any 2020 (23 trampejos individuals en total), amb una periodicitat trimestral (de dues a tres nits per trimestre) i 

una addenda de dues nits durant l'agost de 2022. S'han obtingut un total de 165 espècies (Annex 1), de les quals 6 d'elles 

continuen essent espècies dubtoses i en procés d'anàlisi. 

 

Darreres troballes sobre dos lepidòpters a sa Dragonera 

 

Coscinia mariarosae Expósito, 1991 

Aquest erèbid és un endemisme mallorquí descrit de a la Serra d'Alfàbia. Es coneix la seva presència a Escorca 

(Macià et al., 2015), Fornalutx (Macià et al., 2016, Planes et al., 2021), Bunyola, i també a sa Dragonera, a partir de tres 

exemplars recol·lectats per Nick J. Riddiford el maig de 2004 al parc natural (Planes et. al., 2021). Pel que fa a la seva 

biologia, es va proposar un cicle univoltí de setembre a octubre i hàbitats pedregosos i pendents situats a una altitud 

d'entre 200 i 400 metres (Macià et al., 2016). Emperò, recentment s'ha observat que el seu cicle vital pot ser bivoltí, 

amb dues generacions anuals prolongades (Planes et al., 2021). A més, es coneix que el gènere Coscinia té hàbits 

polífags en referència a l'alimentació de les larves (Ylla et al., 2010), essent així un hàbit generalista que també permet 

la seva supervivència a sa Dragonera. 

 

 
 

FIGURA 1. Coscinia mariarosae: A: mascle adult. A.1: Vsita general de la genitàlia masculina. A.2: Edeagus. Les imatges corresponen al mateix 

individu recol·lectat. B: Ancylosis yerburii: Vista dorsal. 
 

S'han trobat un total de 48 exemplars entre totes les campanyes, 7 dels quals han sigut preservats i disseccionats per 

a la posterior comparació amb Coscinia cribraria ssp. ibicenca Kobes, 1991, que, per la seva distribució a Balears, té 

preferències més costaneres i àrees urbanes, concretament a les Pitiüses (Bioatles, 2022). Tant les anàlisis 
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morfològiques com de genitàlia situen aquests exemplars recol·lectats tant del 2020 i el 2022 dins l’espècie endèmica 

C. mariarosae, confirmant de nou la seva presència al parc natural de sa Dragonera (Fig. 1 - A).  

 

Ancylosis yerburii (Butler, 1884) 

Aquest piràlid es va trobar al continent Europeu per primer cop a l'any 2005 al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa 

i Formentera (Férriz et al., 2006). En els darrers anys, també s'ha observat seva presència a la Península Ibèrica (Garre 

et al., 2018), emperò a la resta de l'Arxipèlag Balear no es tenia constància de la seva presència fins a l'actualitat 

(Bioatles, 2022). Així doncs, Ancylosis yerburii forma part també de les darreres troballes lepidopterològiques al parc 

natural de sa Dragonera (Fig. 1 - B). 

 

DISCUSSIÓ 

 

El nombre d'espècies d’heteròcers trobades a sa Dragonera fins ara és prou interessant, i essent una illa de 2,8 km2, 

la diversitat és prou nombrosa en comparació amb algunes localitats de Balears estudiades anteriorment i amb més 

freqüència (s'Albufera de Mallorca, Binifaldó, Vilafranca de Bonany, Manacor, entre d'altres). A més, durant la 

campanya de mostreig de 2022, s'han detectat una vintena d'espècies noves que no havien sigut enregistrades en el 

passat estudi de 2020. Aquest fet evidencia la necessitat de continuar els mostrejos a llarg termini dins aquest espai, i en 

general, a la resta de l'Arxipèlag Balear. 

 

La presència d’algunes espècies al parc ens ha proveït informació suficient per continuar estudiant la seva biologia. 

N'és el cas de Coscinia mariarosae. Segons les observacions realitzades a sa Dragonera al 2020, i coincidint amb els 

estudis de Planes et al. (2021)  C. mariarosae sembla tenir una preferència més ample pel que fa a la altitud, arribant a 

trobar-se a pocs metres sobre el nivell del mar, amb dues o més generacions anuals (donades les observacions d’adults 

durant els mesos de maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre durant l'any 2020). Les àrees pedregoses i la presència 

de plantes amb flor nectarífera com a recurs alimentari per als adults, poden ser factors importants a l'hora de tancar el 

seu cicle metamòrfic a l'illa. 
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ANNEX 1: LLISTAT DELS HETERÒCERS DETERMINATS AL PARC NATURAL DE SA DRAGONERA 

 
Família Autostichidae: Apatema mediopallidum Walsingham, 1900, Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Capuse, 1965. 

Família Bacculatridae: Bucculatrix sp. 

Família Blastobasidae: Blastobasis phycidella (Zeller, 1839). 

Família Coleophoridae: Coleophora sp., Goniodoma limoniella (Stainton, 1884). 

Família Cosmopterigidae: Cosmopterix coryphaena Walsingham, 1908, Eteobalea dohrnii (Zeller, 1847), Pyroderces 

argyrogrammos (Zeller, 1847). 
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Família Crambidae: Achyra nudalis (Hübner, 1796), Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796), Antigastra catalaunalis 

(Duponchel, 1833), Aporodes floralis (Hübner, 1809), Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833), Ebulea testacealis 

(Zeller, 1847), Euchromius cambridgei (Zeller, 1867), Hellula undalis (Fabricius, 1781), Hidriris ornatalis (Duponchel, 

1832), Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775), Palpita vitrealis (Rossi, 1794), Pyrausta despicata (Scopoli, 

1763), Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767), Sclerocona acutella (Eversmann, 1842), Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775), 

Udea ferrugalis (Hübner, 1796), Udea numeralis (Hübner, 1796), Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794). 

Família Elachistidae: Agonopterix sp., Depressaria adustatella Turati, 1927, Elachista sp. 

Família Ethmiidae: Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775). 

Família Erebidae: Coscinia mariarosae Exposito, 1991, Cymbalophora pudica (Esper, 1785), Eilema caniola (Hübner, 

1808), Eublemma ostrina (Hübner, 1808), Eublemma parva (Hübner, 1808), Lymantria dispar (Linnaeus, 1758), Metachrostis 

velox (Hübner, 1813), Nodaria nodosalis (Herrich-Schäffer, 1851), Raparna conicephala (Staudinger, 1870), Rhodobates 

unicolor (Staudinger, 1870), Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer, 1839). 

Família Euteliidae: Eutelia adulatrix (Hübner, 1813). 

Família Gelechiidae: Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813), Aristotelia sp., Dichomeris acuminatus (Staudinger, 1876), 

Dichomeris lamprostoma (Zeller, 1847), Isophrictis kefersteiniellus (Zeller, 1850), Phthorimaea operculella (Zeller, 1873), 

Platyedra subcinerea (Haworth, 1828), Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841). 

Família Geometridae: Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799), Euchrognophos mucidaria (Hübner, 1799), Eupithecia 

centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775), Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840, Gerinia honoraria (Denis & 

Schiffermüller, 1775), Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809), Horisme scorteata (Staudinger, 1901), Idaea calunetaria 

(Sataudinger, 1859), Idaea degeneraria (Hübner, 1799), Idaea elongaria (Rambur, 1833), Idaea filicata (Hübner, 1799), 

Idaea incalcarata (Chrétien, 1913), Idaea ochrata (Scopoli, 1763), Kuchleria insignata Hausmann, 1994, Menophra 

abruptaria (Thunberg, 1792), Menophra japygiaria (O.Costa, 1849), Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 

1775), Perigune binaevata (Mabille, 1869), Phaiogramma faustinata (Milliére, 1868), Rhodometra sacraria (Linnaeus, 

1767), Rhoptria asperaria (Hübner, 1817), Scopula asellaria (Herrich-Schäffer, 1847), Scopula emutaria (Hübner, 1809), 

Scopula imitaria (Hübner, 1799), Scopula marginepunctata (Goeze, 1781), Scopula minorata (Boisduval, 1833), Scopula 

submutata (Treitschke, 1828), Thera firmata Hübner, 1819/22, Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758), Xenochlorodes 

olympiaria (Herrich-Schäffer, 1852), Caloptilia betulicola (M.Hering, 1928). 

Família Gracillariidae: Caloptilia betulicola (M.Hering, 1928) 

Família Lasiocampidae: Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) 

Família Noctuidae: Acontia lucida (Hufnagel, 1766), Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766), Agrotis puta (Hübner, 1803), Agrotis 

segetum (Denis & Schiffermüller, 1775), Agrotis trux (Hübner, 1824), Athetis hospes (Freyer, 1831), Autographa gamma 

(Linnaeus, 1758), Bryopsis muralis (J.R.Forster, 1771), Callopistria latreillei (Duponchel. 1827), Caradrina selini Boisduval, 

1840, Cryphia pallida (Baker, 1894), Helicoverpa armigera (Hübner, 1808), Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 

1775), Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775), Leucania putrescens (Hübner, 1824), Mniotype occidentalis 

Yela, Fibiger, Ronkay & Zilli, 2010, Mythimna l-album (Linnaeus, 1767), Mythimna languida (Walker, 1858), Mythimna 

unipuncta (Haworth, 1809), Mythimna vitellina (Hübner, 1808), Noctua comes Hübner, 1813, Noctua pronuba (Linnaeus, 

1758), Nyctobrya muralis (Forster, 1771), Peridroma saucia (Hübner, 1808), Pseudozarba bipartita (Herrich-Schäffer, 1850), 

Spodoptera exigua (Hübner, 1808), Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775), Xestia xanthographa (Denis & 

Schiffermüller, 1775). 

Família Nolidae: Earias insulana (Boisduval, 1833), Nola infantula Kitt, 1926, Nola subchlamydula Staudinger, 1871. 

Família Notodontidae: Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775). 

Família Oecophoridae: Pleurota sp. 

Família Plutellidae: Plutella xylostella (Linnaeus, 1758). 

Família Psychidae: Penestoglossa dardoinella (Milliére, 1863). 

Família Pterophoridae: Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813), Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775). 

Família Pyralidae: Acrobasis obliqua (Zeller, 1847), Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758), Alophia combustella (Herrich-

Schäffer, 1855), Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836), Ancylosis yerburii (Butler, 1884), Apomyelois ceratoniae 

(Zeller, 1839), Bostra obsoletalis (Mann, 1884), Cadra calidella (Guenee, 1845), Denticera divisella (Duponchel, 1842), 

Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859), Ephestia welseriella (Zeller, 1848), Epischnia illotella Zeller, 1839, Galleria 

mellonella (Linnaeus, 1758), Hypotia corticalis (Denis & Schiffermüller, 1775), Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775), 

Lamoria anella (Denis & Schiffermüller, 1775), Loryma egregialis (Herrich-Schäffer, 1838), Oxybia transversella 

(Duponchel, 1836), Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887), Prays oleae (Bernard, 1788). 

Família Scythrididae: Enolmis acanthella (Godart, 1824) 

Família Sphingidae: Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758), Hippotion celerio (Linnaeus, 1758), Hyles livornica (Esper, 1780), 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758). 

Família Tineidae: Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775), Myrmecozella ataxella (Chrétien, 1905). 

Família Tortricidae: Aethes bilbaensis (Rossler, 1877), Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799), Clavigesta gerti Larsen, 

2010, Clepsis coriacanus (Rebel, 1894), Clepsis sp., Crocidosema plebejana Zeller, 1847, Cydia fagiglandana (Zeller, 1841), 

Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843), Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775), Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller, 1775), Thiodia trochilana (Frolich, 1828). 

Família Ypsolophidae: Ypsolopha instabilella (Mann, 1866). 

Família Yponomeutidae: Zelleria oleastrella (Milliére, 1864). 
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Linnaeus, 1758 a l’illa de Mallorca 

 
Basic demographic parameters of the population of the common raccon Procyon lotor Linnaeus, 

1758 at Mallorca island 
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Resum: Les espècies invasores són un dels principals problemes ecològics, provocant impactes negatius a la fauna local 

i pèrdues socioeconòmiques. Des de l’arribada de Procyon lotor a l’illa de Mallorca fins a dia d’avui, s’està duent a 

terme una campanya de control de l’espècie per part del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears 

(COFIB). Conjuntament amb el COFIB, el grup Interdisciplinary Ecology Group i la Universitat de les Illes Balears 

(UIB) van crear un conveni de cooperació per tal d’analitzar les dades dels individus capturats i extreure’n resultats que 

contribuïssin tant a la part científica com a la gestió de l’espècie. Fruit d’aquesta cooperació s’ha pogut observar com la 

població de P. lotor a Mallorca s’ha naturalitzat. Els resultats tant en la proporció de sexes, com en el potencial 

reproductiu de l’espècie a arribat a valors molt similars a EEUU, la seva zona natal, i a Japó on les seves poblacions 

estan naturalitzades i ben establertes. Aquestes dades posen de manifest la necessitat d’un major esforç en el control de 

P. lotor a Mallorca. I demostra la importància d’aquesta cooperació entre entitats científiques i professionals, nodrint-se 

mútuament, en casos com el de control de fauna invasora. 

Paraules clau: Procyon lotor, espècie invasora, naturalització, gestió, Illes Balears 

 

Abstract: Invasive species are one of the main ecological problems, causing negative impact on local fauna and socio-

economic losses. Since the arrival of Procyon lotor on the island of Mallorca until today, a control campaign for this 

species is being carried out by the Consortium for the Recovery of the Fauna of the Balearic Islands (COFIB). Together 

with the COFIB, the Interdisciplinary Ecology Group of the University of the Balearic Islands (UIB) created a 

cooperation agreement in order to obtain and analyze the data of the captured individuals and extract results that 

would contribute to both, the scientific and the management of this species. As a result of this cooperation, it has been 

possible to observe how the population of  P. lotor in Mallorca has become naturalized. The results both, in the ratio of 

sexes and in the reproductive potential of the species have reached very similar values compared to the USA, its native 

area. And in Japan where its populations are naturalized and well established. These data highlight the need for a 

greater effort to control P. lotor in Mallorca. And it demonstrates the importance of this cooperation between scientific 

and professional entities, nurturing each other, in cases such as the control of invasive fauna. 

Key words: Procyon lotor, invasive species, naturalization, management, Balearic Islands 

 

INTRODUCCIÓ 

Avui en dia, un dels principals problemes ecològics són les espècies invasores i el seu impacte negatiu sobre la 

fauna local, provocant d’anys socioeconòmics, a l'agricultura, la ramaderia i altres activitats humanes (Cichocki et al., 

2021). Per tant, s'han de fer esforços per evitar la introducció, expansió i establiment d'espècies invasores i reduir la 

magnitud dels seus impactes ecològics i econòmics. Sent de vital importància el seu control en les primeres etapes de la 

invasió, que solen ser petites i més propenses a l'extinció local, ja que aquestes són més fàcils de controlar actuant 

directament sobre les poblacions fundadores (Mehta et al., 2007). 

Els ossos rentadors (Procyon lotor, Linnaeus, 1766) són una espècie de Procyonidae originària d'Amèrica del Nord i 

Amèrica Central (Kays et al., 2009). P. lotor és una espècie omnívora oportunista que pot adaptar la seva dieta als 

aliments disponibles, depredant tant la fauna com la flora i entrant en competència amb les espècies autòctones pels 

recursos. Des de fa un temps, l’os rentador s'ha consolidat com una espècie invasora al Japó, Rússia, Iran, Azerbaidjan, 

Uzbekistan i colonitza gairebé tota Europa a causa del comerç de mascotes i pells (Asano et al., 2003, Kays et al., 

2009), catalogant-se com una de les espècies més invasores d'Europa (Salgado, 2018). A més, hi ha una creixent 

evidència de l’os rentador com a vectors de paràsits i malalties que poden afectar els humans, els animals de granja i la 

vida salvatge autòctona (Kays et al., 2009, Salgado, 2018). 

 

La seva arribada a territori espanyol es remunta a l'any 2001 a la província de Madrid. I des de llavors fins avui ha 

anat colonitzant cada cop més territoris fins a arribar a les Illes Balears. L'any 2006, P. lotor va arribar a l'illa de 
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Mallorca (Balears, Espanya). La seva entrada a l'illa es va deure a la fugida d'un zoo local situat a la serra de 

Tramuntana i a individus procedents del seu ús com a mascotes (Pinya et al., 2009, Lassnig et al., 2019). Des 

d'aleshores, la població d'aquesta espècie ha augmentat i des de l'any 2007 fins avui el Govern de les Illes Balears 

conjuntament pel Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) controla la població 

mitjançant trampeig (Lassnig et al., 2019). 

Se sap que hi ha una gran separació entre les prioritats dels investigadors i les demandes dels professionals. Per tal 

d’apropar postures, tant investigadors com professionals han de cooperar entre ells. Aquesta cooperació pot contribuir a 

la revisió dels plans de gestió, la interpretació dels resultats i metodologia. Considerant-se important l’assistència dels 

investigadors, per una major precisió en les captures, especialment quan els pressupostos són baixos (Suzuki i Ikeda, 

2020). Actualment, la cooperació entre la Universitat de les Illes Balears (UIB), el grup Interdisciplinary Ecology 

Group i el COFIB pretén donar a llum indicadors que puguin mesurar l’efectivitat del control de l’espècie a Mallorca 

des del començament de la campanya l’any 2014, i al mateix temps treuen solucions per ser més eficaços en el seu 

control. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

El període d'estudi compren el període des del 2014 fins al 2022. Les dades es van generar amb dades oportunistes 

als exemplars de P. lotor capturats a la Serra de Tramuntana (nord-oest de Mallorca) sota control veterinari del Govern 

de les Illes Balears i el COFIB. El mètode de captura dels ossos rentadors va ser l'ús de trampes de caixa Tomahawk 

(Tomahawk Live Trap Co., Tomahawk, Wisconsin, EUA) amb esca amb menjar comercial per a gats combinat amb 

fruites madures seguint la mateixa metodologia descrita per Lassnig et al. (2019) en el primer estudi de l’espècie a l’illa 

de Mallorca. Un cop capturats, es practicava l'eutanàsia sota control veterinari. A més, es van recollir alguns exemplars 

per a accidents de trànsit. Tant els exemplars capturats amb trampes com els recollits en accidents de trànsit es van 

mantenir congelats fins a la seva posterior anàlisi. 

Per a tots els exemplars es van recollir diferents dades morfomètriques en un cadet preparat per a la recollida dels 

exemplars (vegeu Annex). Les dades completes extretes de cada un dels individus seran utilitzades en posteriors estudis 

de la població de P. lotor a l’illa de Mallorca. En el cas del present estudi es van reunir dades de longitud corporal 

(expressat en cm), el sexe de l’individu i en el cas de ser una femella s’observava les mames per comprovar si havia 

lactat o no.  

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Des de l’arribada de P. lotor a l’illa de Mallorca al 2006 fins a l’any 2021 s’han capturat un total de 1068 exemplars, 

510 mascles i 405 femelles (Taula I). Els mascles tenen una longitud corporal mitja de 54.36 cm i les femelles de 51.51 

cm, mantenint-se el dimorfisme sexual descrit en el primer estudi dut a terme sobre l’os rentador a Mallorca (Lassnig et 

al. 2019) (Fig. 1). L’individu més petit que es va capturar mesurava 27.3 cm, mentre que el més gran era de 75 cm de 

longitud. Es va observar una proporció de sexes de 1.26:1.00 (Mascle/Femella) (Taula I) a favor dels mascles, mostrant 

un canvi en els primers anys de la seva arribada on les femelles eren més abundants que els mascles (1.00:1.21) 

(Lassnig et al. 2019). Aquest canvi mostra una proporció similar a la que podem trobar a la seva zona nativa on hi ha 

una alta densitat d’ossos rentadors (Nielsen i Nielsen, 2007).  

 

2014-2021 Numero d’individus Longitud corporal Mascle/Femella 

Mascles 510 54.36 ± 9.26 (27.3-75)  

1.26:1.00 Femelles 405 51.51 ± 7.94 (29.5-67) 

Total 1068 53.22 ± 8.86 (27.3-75) 
TAULA I. Numero d’individus capturats de P.lotor, longitud corporal (cm) (Mitja ± Desviació estàndar (Minim-Maxim)) i proporció de sexes.en el 

període compres entre el 2014 i el 2021. 

 
FIGURA 1. Violin plot de la longitud corporal de mascles i femelles de Procyon lotor des de l’any 2014 fins al 2021 
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Per altra banda, en aquest estudi també es mostra el potencial reproductiu dels ossos rentadors a l’illa de Mallorca, 

amb un 86% de les femelles sexualment madures havien lactat o estaven lactant, enfront del gairebé 40% observat per 

Lassnig et al. (2019). Dades actuals molt similars a les de la seva zona natal (Fritzell et al. 1985) i l’observat a l’illa de 

Hokkaido, Japó, on l’os rentador és una espècie invasora i ben establerta (Asano et al., 2003). Aquests canvis en la 

proporció de sexes i l’augment considerable del potencial reproductiu de l’espècie a l’illa de Mallorca, demostra que 

l’espècie està naturalitzada i ben establerta l’illa. S’ha demostrat que un control intensiu durant l'etapa inicial d'invasió  

pot controlar l’os rentador de manera eficaç (Mehta et al., 2007). No obstant això, els canvis mostrats en la població de 

Mallorca i la seva similitud a les poblacions naturalitzades del Japò, denoten que en aquests setze anys des de la seva 

arribada l’any 2006, l’espècie podria haver superat aquesta etapa inicial d’invasió. 

 

CONCLUSIONS 

 

Gràcies a la cooperació entre la UIB, el grup Interdisciplinary Ecology Group i el COFIB s’ha pogut concloure que 

la població d’ossos rentadors a Mallorca està naturalitzada, havent superat aquesta fase inicial cítrica d’establiment a 

l’illa. Es mostren canvis des del primer estudi a l’illa (Lassnig et al. 2019) fins al dia d’avui en: la proporció de sexes, 

passant a afavorir els mascles; i l’augment considerables en el percentatge de la quantitat de femelles madures que 

s’estan reproduint. Aquests canvis resulten ser similars a processos d’invasions on l’espècie s’ha naturalitzat, com és el 

cas del Japò, demostrant aquesta naturalització de l’espècie i la necessitat d’un major esforç en el seu control. 

Finalment, cal posar de manifest la necessitat de seguir amb aquesta cooperació entre les entitats per tal de poder 

continuar nodrint-se mútuament, tant per la part professional en temes de gestió, com per la part científica documentant 

tot el procés d’invasió de l’espècie.  
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Resum: La vespa asiàtica (Vespa velutina) és un himenòpter social originari d'Àsia i una espècie invasora a Europa. Es 

va detectar per primera vegada a França l'any 2004, des d'on l'espècie es va estendre per tot el continent arribant a 

Espanya peninsular i Mallorca l'any 2010 i 2015, respectivament. La vespa asiàtica causa danys greus a l'ecosistema per 

depredació d'una gran varietat de pol·linitzadors, incloses les abelles. Conèixer l'origen i l'estructura genètica de les 

poblacions invasores representa una potent eina per entendre la seva dinàmica i dissenyar plans de prevenció i gestió. 

En aquest treball realitzem un estudi genètic per donar llum tant a l'origen com a les relacions filogenètiques de les 

poblacions de V. velutina de Mallorca i l'Espanya peninsular a partir de l'anàlisi de seqüències gèniques del gen 

mitocondrial citocrom c oxidasa I (cox1). Tant la xarxa d'haplotips com la reconstrucció de l'arbre filogenètic van 

mostrar les poblacions espanyoles de V. velutina dins d'un clúster que inclou totes les mostres europees disponibles, així 

com exemplars de Jiangsu i Zhejiang (Xina). Els nostres resultats donen suport a l'opinió que les invasions de V. 

velutina a Mallorca i l'Espanya continental podrien haver derivat de l'expansió cap al sud de la població de V. velutina 

establerta inicialment a França, que ha envaït gran part d'Europa. 

Paraules clau: Vespa velutina, cox1, filogenètica, Mallorca, Espanya. 

 

Abstract: The yellow-legged hornet (Vespa velutina) is a social Hymenoptera native from Asia and an invasive species 

in Europe. It was first detected in France in 2004, from where the species spread across the continent invading 

mainland Spain and Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean) in 2010 and 2015, respectively. Yellow-

legged hornets cause severe damage to ecosystem by predating over a wide variety of pollinators including honeybees. 

Knowing the origin and the genetic structure of the invading populations represents a powerful tool to understand their 

dynamics and to design prevention and management plans. Here we conduct a genetic study to shed light on both the 

origin and the phylogenetic relationships of V. velutina populations from Mallorca and mainland Spain based on the 

analysis of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 (cox1) gene sequences. Both the haplotype network and the 

phylogenetic tree reconstruction showed the Spanish V. velutina populations nested within a cluster including all 

available European samples as well as specimens from Jiangsu and Zhejiang (China). Our results support the view that 

V. velutina invasions of Mallorca and mainland Spain could have derived from the spreading southward of the V. 

velutina population initially established in France, which has invaded in much of Europe. 

Key words: Vespa velutina, cox1, phylogenetics, Mallorca, Spain. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Els insectes socials tenen una gran capacitat d'invasió (Beggs et al., 2011). Un factor clau per a l'èxit invasiu és la 

capacitat d'una sola fundadora per fundar una colònia enorme i produir moltes futures reines que al seu torn ofereixen 

una gran capacitat de dispersió (Arca et al., 2015). Aquest fenomen augmenta amb el comerç global i la mobilitat 

humana, convertint els insectes socials en grans invasors (Beggs et al., 2011). Les espècies invasores poden alterar la 

biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes (Traveset i Richardson, 2006). Els ecosistemes insulars són més 

vulnerables a la introducció d'espècies invasores que els sistemes continentals, a causa de la seva menor complexitat, 

altes taxes d'endemicitat i menors nivells de diversitat, especialment relacionats amb competidors i depredadors 

(Traveset i Richardson, 2006). 

La vespa asiàtica (Vespa velutina) és la primera vespa invasora introduïda accidentalment des d'Àsia a Europa (Leza 

et al., 2021). Es va detectar a França l'any 2004 des d'on l'espècie s'ha estès i s'ha establert amb èxit als països veïns 

(Leza et al., 2021). Es va detectar per primera vegada a Espanya l'any 2010 on les seves poblacions han colonitzat tot el 

nord de la península Ibèrica (Fig. 1) arribant a l'illa de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani Occidental, Espanya) l'any 

2015 (Leza et al., 2021), aquest últim probablement a causa d'una introducció accidental per part dels humans. 

 

El primer informe de V. velutina a Mallorca va comportar la implantació d'un protocol intensiu per detectar i 

eliminar nius (Leza et al., 2021). Es van retirar un total de trenta-un nius i es van capturar setze reines amb trampeig de 

primavera entre 2015 i 2018. Després d'aquestes intervencions no es van trobar més nius i l'espècie va ser declarada 
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oficialment erradicada el novembre de 2020, fins al juliol de 2021 quan un es va detectar i eliminar un nou niu 

secundari a l'illa. 

Estudis genètics anteriors han demostrat que l'origen de la invasió europea de la vespa de potes grogues va 

representar un esdeveniment de coll d'ampolla genètic que explica els seus baixos nivells de diversitat genètica, 

probablement com a resultat d'una única introducció de reina del sud-est de la Xina (Arca et al., 2015). No obstant això, 

això no ha suposat cap limitació per a l'expansió de l'espècie per tot el continent europeu. Aquesta capacitat invasora 

també s'ha informat a V. velutina a Mallorca, on tant el nombre de nius reportats com l'àrea colonitzada van augmentar 

gradualment al llarg dels anys després d'un esdeveniment de coll d'ampolla poblacional (Leza et al., 2021). 

L'objectiu d'aquest estudi és investigar tant l'origen com les relacions filogenètiques de les poblacions de V. velutina 

a Mallorca i l'Espanya peninsular. 

 

MATERIAL I MÉTODES 

 

Mostreig i extracció de ADN 

Per abordar el problema, hem realitzat anàlisis genètiques basades en seqüències gèniques de la subunitat 1 (cox1) 

de la citocrom c oxidasa mitocondrial d'exemplars mostrejats a Mallorca (Illes Balears, Espanya, n= 49), així com 

d'altres territoris representatius de la invasió del continent. Espanya: Catalunya (n = 15), País Basc (n = 15), Astúries (n 

= 10), Galícia (n = 12) i Extremadura (n = 2) (Fig. 1). Els individus reines es van recollir de trampes, mentre que els 

treballadors es van obtenir tant de trampes com de nius. Com que es va mostrejar un nombre restringit d'individus de 

cada regió, els individus van ser tractats com a mostres representatives de cada àrea geogràfica estudiada. En 

conseqüència, el terme "població" fa referència al nombre total d'individus de cada àrea mostrada. 

L'ADN genòmic es va extreure i purificar individualment de les cames mitjançant el kit Qiagen DNeasy Blood & 

Tissue (Qiagen, Hilden, Alemanya) seguint les instruccions del fabricant i l'ARN es va eliminar amb 60 μg de RNAsa A 

(Promega, Madison, WI, EUA). 

 

 
Fig. 1.- Mapes de la Península Ibèrica i Mallorca que mostren la localització dels individus de Vespa velutina mostrejada a partir de nius (punts 

negres) i de trampes (punts vermells). Les zones de color rosa indiquen els territoris envaïts a Espany. Els mapes es van obtenir amb Google Maps 

(Map data 2020 Google) mitjançant la funció 'get_map' al paquet 'ggmap' versió 3.0.0.902 a la versió R 3.6.3. 

 

Seqüenciació d’ADN mitocondrial i anàlisi 

Per a cada exemplar, es va seqüenciar el gen cox1 mitjançant el parell de primers dissenyats Vespa_LCO 

(ATTCAACAAATCACAAAGATATTGG) / Vespa_HCO (TAAACTTCTGGATGTCCAAAGAATCA) dirigit a la 

regió estàndard de codi de barres d'ADN de 658 pb. Els primers es van dissenyar a partir de les seqüències completes 

del genoma mitocondrial de V. velutina disponibles a GenBank (codis d'accés AP017943, AP018460, AP018461, 

AP018483, AP018484 i KY091645). Les condicions de PCR van utilitzar 0,2 μM de cada cebador i 3,5 mM de MgCl2 

(50 mM) mitjançant un protocol estàndard amb una etapa de desnaturalització inicial de 94ºC (4 min.), seguida de 40 

cicles amb una temperatura de recuit de 48 ºC (30 seg.), desnaturalització. (94 °C, 30 s.) i allargament (72 °C, 60 s), i un 

pas final d'extensió de 10 min. a 72ºC. Els productes de PCR es van visualitzar mitjançant electroforesi en gel d'agarosa 

a l'1% tenyit amb bromur d'etidi i es van purificar posteriorment mitjançant el kit MSB Spin PCRapace (Invitek, Berlín, 

Alemanya). La seqüenciació de Sanger es va realitzar amb els mateixos primers que l'anterior mitjançant el kit de 

seqüenciació del cicle BigDye Terminator (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). El procés de seqüenciació es 

va dur a terme en un analitzador genètic ABI PRISM 3130xl de 16 capil·lars (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

EUA). Els electroferogrames es van reunir i editar amb CodonCode Aligner (CodonCode Corporation, Dedham, MA, 

EUA) i es va avaluar la seva identitat respectiva com a seqüències cox1 de V. velutina comparant-les amb les 

disponibles a GenBank mitjançant l'eina en línia blastn (https://blast. ncbi.nlm.nih.gov/). 
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Les seqüències cox1 de nova generació es van alinear mitjançant MAFFT 7 sota les opcions predeterminades amb 

totes les seqüències cox1 de V. velutina disponibles a GenBank (edició 2022.01.19). Es va calcular una xarxa 

d'haplotips d'unió mitjana mitjançant el programari popART 1.7. A més, també es va utilitzar la mateixa alineació 

d'ADN per inferir un arbre filogenètic de màxima probabilitat (ML) a IQTree v 1.6.12 cercant simultàniament el millor 

model evolutiu segons el criteri d'informació bayesià (TN+F+G4) i especificant 1000 rèpliques de suport. 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Seqüenciació d’ADN mitocondrial i anàlisi 

Tots els exemplars mostrejats de Mallorca i l'Espanya peninsular (Catalunya, País Basc, Astúries, Galícia i 

Extremadura) compartien el mateix haplotip cox1 (codis d'accés GenBank: ON094523 a ON094624), que era idèntic a 

l'haplotip compartit per tota la invasió europea de V. velutina seqüenciada fins ara i pels exemplars mostrejats a Jiangsu 

i Zhejiang (Xina) (Haplotip H1, Fig. 2). L'haplotip H1 trobat a Espanya va ser el segon més detectat, després de 

l'haplotip H7 reportat a Corea del Sud (Fig. 2). Entre les seqüències descarregades, es va detectar un possible nou 

haplotip a la Xina (GenBank: MN716845) (Fig. 2). La possibilitat que el nombre d'haplotips sigui més gran que el 

disponible actualment a GenBank és coherent amb l'estudi de Perrard et al. (2014), que descriuen haplotips addicionals 

d'ADNmt de V. velutina augmentant el nombre total a 25. Malauradament, aquests haplotips no estan disponibles a 

GenBank i, per tant, no s'han inclòs a les nostres anàlisis. 

Les anàlisis filogenètiques basades en seqüències cox1 van mostrar V. velutina dividida en dos clades principals 

(Fig. 2) d'acord amb informes anteriors (Granato et al., 2019; Perrard et al., 2014; Takeuchi et al., 2017). L'arbre inferit 

recolzava els resultats derivats de l'anàlisi de la xarxa i mostrava les mostres espanyoles niuades dins del clade d'invasió 

europea. 

Els nostres resultats són compatibles amb un escenari en què les poblacions de V. velutina tant a l'Espanya 

peninsular com a l'arxipèlag balear podrien haver derivat de l'expansió cap al sud de la població de V. velutina establerta 

inicialment a França, més que no pas de múltiples introduccions independents de l'àrea de distribució nativa. 

L'evidència convincent prové de l'haplotip mitocondrial únic identificat a Europa (Arca et al., 2015; Budge et al., 2017; 

Granato et al., 2019; Husemann et al., 2020; Jones et al., 2020; Quaresma et al., 2022) congruent amb la hipòtesi d'una 

sola reina aparellada introduïda a Europa (Arca et al., 2015). La investigació en curs es centra en l'anàlisi filogeogràfica 

dels STR nuclears de les poblacions estudiades per aconseguir una visió detallada de la seva estructura genètica, difusió 

geogràfica i relació. 
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Fig. 2.- A) Arbre de màxima probabilitat (log-probabilitat = 1942,5559) calculat mitjançant el model evolutiu TN+F+G4 seleccionat per l'algoritme 

ModelFinder implementat al programari IQ-TREE. Els números nodals representen un suport bootstrap (només es mostren valors >75). Les mostres 
aportades per aquest estudi estan marcades amb símbols d'asterisc. B) Xarxa d'unió mitjana d'haplotips de V. velutina cox1 construïts a PopART. Els 

gràfics de sectors mostren la freqüència de l'haplotip per al marcador mitocondrial cox1 a cada regió mostrada i la seva mida és proporcional al 

nombre de seqüències incloses (vegeu l'escala a la part inferior esquerra). Els haplotips que falten s'indiquen amb cercles negres i cada pas mutacional 
s'indica amb una marca de trama. 
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Abstract: The conservation of insect diversity is a topic of global importance since species diversity is the precondition 

to maintain the ecosystem services of the nature.  The classic monitoring approach for collecting insects is based on 

traps that are checked by human operators on a temporal basis. This strategy requires high labor cost and provides poor 

spatial and temporal resolution achievable by single operators. The adoption of image sensors to monitor insects can 

result in several practical advantages. For this, the current project has developed automatic electronic traps (BioView) 

provided with a camera to take images of the arthropod fauna as bioindicators in three islets of the Balearic Islands. The 

electronic devices that have been designed in this project provide valuable information on the fauna present at a given 

site, over a long-term period, steadily and remotely, saving on personnel and travel.  

Key words: automatic traps, islets, insects, new technologies, internet of things.  

 

Resum: La conservació de la diversitat d’insectes és un tema d'importància global ja que aquesta diversitat és un 

requisit per tal de mantenir els serveis ecosistèmics de la natura. L’enfocament clàssic per a  l’estudi dels insectes es 

basa en la col·locació d’una sèrie de trampes que son revisades per tècnics cada cert període de temps. Aquesta 

estratègia requereix un cost elevat de feina i ens dona una resolució espacial i temporal baixa. L'adopció de sensors 

d’imatge per monitoritzar pot donar lloc a certs avantatges pràctics. La proposta del present estudi implementada per 

un grup multidisciplinari d’investigadors, és la de sintetitzar els avanços  en el desenvolupament de trampes 

automàtiques (BioView) per estudiar la biodiversitat i obtenir dades d’insectes bioindicadors recol·lectats amb sistemes 

convencionals. Els dispositius electrònics dissenyats a n’aquest projecte ens proporcionen informació valuosa de la 

fauna present al lloc on es col·loquen en un període de temps llarg, de forma continua i remota, estalviant amb 

personal i viatges.  

Paraules clau: trampes automàtiques, illots, insectes, biodiversitat, noves tecnologies. 

 

INTRODUCTION 

 

Insects are the most diverse animals on the planet. Currently, new estimates indicate that globally there are 

approximately 5.5 million species of insects, while previous estimates of 30 million now seem extremely unlikely 

(Stork, 2018). They are a fundamental part of ecosystems, particularly terrestrial and freshwater, being important 

because of their diversity, ecological role, and influence on agriculture, human health, and natural resources. They cycle 

nutrients, pollinate plants, disperse seeds, maintain soil structure and fertility (Scudder, 2017).  

In recent years, a significant decline in insect populations in some areas of the planet has been found. Agricultural 

practices, habitat destruction, intensive agriculture, linked to the use of pesticides, urbanization, industrialization, 

species introduction, shifting agriculture and climate change are stand out among the causes to explain this decline (Dar 

et al., 2021). Assuming the widespread decrease in biodiversity on most of the planet, it is essential to obtain long-term 

data on the population abundance of groups, such as insects. However, this is one of the main limiting factors when it 

comes to demonstrate the causes of such decrease. One of the most common methods used to monitor and determine 

insects as bioindicators (e.g. Lepidoptera, Odonata, Coleoptera, and Diptera) to assess the state of their populations and 

to relate it to factors of change in the environment. 

The study of bioindicators has special relevance in the Balearic Islands, firstly because most of the groups of insects 

are poorly studied, secondly because the high presence of endemisms, and thirdly because the vulnerability to the 

arrival of invasive species. These three reasons make the island systems strategic places to evaluate possible alterations. 

For this, it is convenient to have low-cost methods that can be implemented in a long-term basis. In this sense, new 

technologies and the internet of things offer the possibility of using devices (e.g. electronic traps) that allow information 

to be obtained more frequently and at a lower price than traditional methods based on sampling campaigns (Preti et al., 

2021).  
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In the present project, a multidisciplinary team of researchers from the University of Balearic Islands have 

developed sampling systems based on non-destructive automatic monitoring traps with sensors integrated into a GIS 

network in order to study insects as bioindicators in remote islets and in natural parks of the Balearic Archipelago. This 

project therefore aimed to develop new sampling systems based on electronic systems, together with conventional 

systems for collecting specimens for identification by both morphology and molecular biology approaches.    
 

MATERIAL AND METHODS 

 

     Three sites with high ecological value were selected for the study in the Balearic Islands: the islets of Sa Dragonera 

(Mallorca), Illa de'n Colom (Menorca) and Sa Conillera (Ibiza). In addition, the natural park S'Albufera de Alcudia 

(Mallorca) was also selected in order to obtain data in an area with more accessibility and higher biodiversity serving as 

reference for comparison.  

     Insect records by electronic traps (Fig. 1).  In each of the four sites selected for the study, an electronic trap 

equipped with two high-resolution cameras (18 megapixels) at two different heights (50 cm and 120 cm from the 

ground) was installed. The structure of the traps consists of materials such as wood and aluminum frames, which ensure 

their lightness and resistance in exposed areas such as the islets. The traps were equipped with two types of lures, blue 

and yellow chromatic plates (60 x 30 cm, polypropylene plate, Leroy Merlin, Francia) arranged horizontally as 

generalist insect attractants, and on the other hand, five low consumption white light LEDs (LED flexible, Pro 855-

5933, RS Components, U.K.) located on each side of the legs of the trap frame, which were designed to attract 

nocturnal insects, both flying and crawling. Each electronic device incorporates a self-contained power system powered 

by a 50 cm x 50 cm solar panel located at the top of the trap that provides power to two 12 V batteries. A router and a 

modem with 4G communication are located inside. At the end of each day, the pictures are sent to a server at the 

University of the Balearic Islands where, through an interface, are finally displayed in a webpage designed for the 

project () where the user can analyze (count and determine) the insects that are in each of the pictures. Each camara 

takes pictures every 15 min which result in 192 pictures (96 the upper camera + 96 the lower camara) per 

day/trap/place. Here as an example, we only present data obtained from 10 days in July and 10 days in September 2022. 

Taxa was visually determined as far as possible, usually at order level, and in some cases at family or species level, 

depending on the complexity. 

    Insect collection by conventional sampling methods (Fig. 2). In order to collect insects, conventional sampling 

(hand netting in transects) was carried out over two consecutive days in May 2021 and on one day in June 2022 in the 

three islets. As far as possible, the minimum number of specimens of each putative species was collected in order not to 

disturb or alter the fauna of the site. Specimens were stored in 2 ml plastic vials with preservative medium (70% 

ethanol), labelled and stored in cardboard boxes at the laboratory of ZAP-UIB (Palma de Mallorca). Arthropods were 

identified by illustrated guides, specialized identification keys or by specialists in each group. Taxa was determined to 

species, genus family level or simply order level depending on the complexity. Targeted groups categorized as insect 

bioindicators or by any other interest (e.g., agricultural pest species) were analyzed by molecular techniques (DNA 

barcoding) (data not presented).  

 

RESULTS 

 

An automatic insect monitoring electronic system equipped with cameras was successfully displayed in four high 

value ecological places of the Balearic Islands. The electronic traps are able to send pictures of the fauna of the study 

sites at real time.  

 

Pictures analysis. Only 3.8% of the total photos analyzed contained arthropods. A total of 15 arthropod orders 

belonged to up to 22 families were photographed: 10 insects (Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, 

Lepidoptera, Odonata, Blattodea, Orthoptera, Zigentoma and Neuroptera), 1 Isopoda, 1 Araneae, 1 Ixodidae, 1 

Opiliones and 1 Myriapoda (Table I). Overall, according to the photographic analysis, the most abundant insects were 

ants (Formicidae) followed by cockroaches (Blattodea). On the islets, the most frequent orders were Diptera and 

Hymenoptera (24 and 22% of the occurrences, respectively), while on the natural park of S'Albufera they were 

Blattodea and Diptera (26 and 21%, respectively).  Hymenoptera and Diptera were the two most predominant arthropod 

orders on the chromatic plates during the daytime period, while at night, microlepidoptera and Diptera were notorious. 

The lower camera designed to monitor crawling arthropods detected some specimens of Zygentoma, Isopoda, 

Opiliones, Myriapoda, Araneae, Orthoptera and Blattodea that were not photographed with the upper camera. Within 

the order Diptera the most representative family was Psychodidae, within the Hymenoptera was Formicidae and the 

Tenebrionidae within the Coleoptera family. The traps also accidentally photographed some vertebrates such as birds 

(Turdus merula), reptiles (Podarcis pityuesensis) and rodents (Rattus rattus).  

  

Insect collection by conventional methods. A total of 11 orders of at least 56 families in the Clade Insecta were 

captured in the three Balearic islets (Table II). In the Clase Arachnida, 6 families withing order Araneae were 
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determined and 1 family within the order Ixodida.  Specifically, Sa Dragonera accounted for 9 orders of at least 23 

families, Illa de'n Colom comprised a total of 7 orders belonged to 41 families, and in Sa Conillera 9 orders and 34 

families were included. The order Diptera comprised the larger number of families (Diptera, n = 21), followed by 

Hemiptera (n = 16) and Coleoptera (n = 12).  It is interesting to note the high species richness recorded in some groups 

such ants (Hymenoptera: Formicidae, 7 species), fruit flies (Diptera: Tephritidae, 8 species) and grasshoppers 

(Orthoptera: Acrididae, 5 species).  

 

DISCUSSION 

 

The information obtained by the electronic monitoring system BioView has provided useful information for the 

study of insects in remote places where accessibility is reduced. Overall, the BioView devices have been tested 

extensively in field conditions showing promising results for attracting and detecting live insects, resulting in a non-

destructive low-cost solution to monitor insect and limit costly and logistically difficult field visits. The availability of 

real-time and on-line monitoring systems from a distant location opens the opportunity for measuring insect population 

dynamics constantly and simultaneously in a large number of traps with a limited human labor requirement (Preti et al., 

2021). The BioView system allows to obtain information on real time regardless of the location of the trap and the 

presence of human operators. This technology allows obtaining information on the animals present in a given place, it is 

self-sufficient, collect long-term data, insects are not killed - it is a non-destructive system, detect the arrival of pest or 

potentially harmful species without delays, and saves on travel, facilitates logistics and lowers personnel costs. The 

actual limitations are the relative high cost to produce the prototype model, the limitations of species identification due 

to the camera resolution, difficult if the insects are below 0.8 mm size. In addition, the current system relays on human 

operator for the analysis of pictures, however, due to the high number of taken pictures, artificial intelligent systems 

would provide improvements in fully automated insect detection.  

 

As insect monitoring methods are typically very time-consuming and involve substantial investment in species 

identification following manual trapping in the field, these electronic systems are becoming more popular for the 

detection and classification of species (i.e., lepidoptera) by recording images of live individuals to a trap baited with 

lights and/or pheromones (Bjerge et al., 2021). Smart automatic remote monitoring is expected to reduce the cost of 

monitoring and allow for reliable decision making as the wireless transmission is instantaneous thus allows the 

creations of real-time maps (Potamitis and Rigakis, 2015). We think these electronic traps should be displayed in other 

small islets and high ecological value regions of the Balearic Islands to study endemisms and early-detection of 

invasive/exotic species.  

 

Morphological identification is the conventional, gold standard method to identify insect species based on their 

external characters. However, DNA barcoding is a molecular method that is becoming increasingly popular for the 

identification of animal species, based on partial mitochondrial DNA sequences (Chan et al., 2014.) The combination of 

both approaches has resulted very valuable for the identification of several species of bioindicators in our study. 

 

FIGURE 1. Development of sampling systems based on non-destructive techniques using electronic traps and sensors integrated into a GIS network. 
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Sampling site (island) nº orders nº families presence of insects (%) 1   distribution (%) 2 

Illa de'n Colom (Menorca) 11 ca. 15 2.4 (93/3840) 83/17 

Sa Conillera (Ibiza) 5 ca. 8 0.7 (27/3840) 100/0 

S'Albufera Alcudía (Mallorca) 8 ca. 20 7.9 (307/3840) 51/39 
TABLE I. Counts of insects photographed by the BioView system displayed in islots and natural ecosystems of the Balearic Arphipelago. 

1 Percentage calculated as the number of pictures with insects with respect to the total number of pictures taken. 2 Percentage of insects photographed 
in the superior camara vs the inferior camara. 

           FIGURE 2.  Scheme of the five  sequences that compile the collection of specimens for identification by morphology and molecular approaches  
 

Sampling site (island) nº order nº family nº of genera identified 1 nº of species expected 2 

Sa´Dragonera (Mallorca) 9 23 8 34 

Illa de'n Colom (Menorca) 7 41 45 111 

Sa Conillera (Ibiza) 9 34 12 98 
TABLE II. Counts of insects collected by conventional methods in the three main islands of the Balearic Archipielago. 1number of genera identified 

in a quick look 2Stimated number  of species. 

 

CONCLUSIONS 

 

    Monitoring camara-equipped traps allow to obtain data using non-destructive methods, thus minimizing the impact 

on insect populations, which is of great value in the current context of declining insect fauna in Europe. The actual 

limitations are the high cost and the low picture quality of some prototypes together with the need for further 

improvements. Conventional trapping sampling methods are still a valuable technique to monitor insects at species 

level.  
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information in community-level studies 
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Abstract: Pollinators are vital in terrestrial ecosystems because around 78% of wild plant species in temperate regions 

depend on pollinators to reproduce. Despite their importance, pollinating insect populations are globally declining. 

Acquiring ecological network data is time-demanding and expensive but crucial for conservation. Thus, it is essential to 

implement effective methods that increase the efficiency of field sampling. Deep learning is an optimal solution to 

reduce mechanical tasks like reviewing videos or performing automatic identifications. Therefore, we developed 

automated cameras and deep learning to study pollinators at a community level. The cameras provided census without 

human presence. Deep learning was developed to reduce video reviewing of such cameras. We censused manually and 

with the cameras four coastal study sites in Cabrera Island (Balearic Islands). Deep learning showed promising results 

for identifying the presence of pollinators automatically. It was sorted into two categories, "general insect" and 

"butterfly", with a 78,1% accuracy and reduced video reviewing. There were interactions and behaviours only detected 

by the cameras. Furthermore, automated cameras provided complementary information in plant-pollinator interaction 

networks. Data from the pollinator communities from Cabrera has been provided for the first time. We concluded that 

this methodology enhances the data collection for sites with difficult access and low diversity. 

Key Words: Automated cameras, Deep learning, pollinators, community studies, Cabrera Island. 

 

Resum: Els pol·linitzadors són vitals en els ecosistemes terrestres deguta a que el 78% de les espècies de plantes 

salvatges de les regions temperades depenen dels pol·linitzadors per reproduir-se. Malgrat la seva importància, les 

poblacions d'insectes pol·linitzadors estan disminuint a nivell mundial. Adquirir dades sobre xarxes ecològiques és molt 

exigent i costós, però crucial per la seva conservació. Per tant, és necessari implementar mètodes efectius que 

augmentin l'eficiència del mostreig de camp. El deep learning és una solució òptima per reduir tasques mecàniques 

com revisar vídeos o realitzar identificacions. Per això, hem desenvolupat càmeres automatiques i un programa Deep 

learning per estudiar els pol·linitzadors a nivell de comunitat. Les càmeres van proporcionar cens sense presència 

humana. L'aprenentatge profund es va desenvolupar per reduir la revisió de vídeos i la classificació automàtica dels 

pol·linitzadors. Hem censat manualment i amb les càmeres quatre llocs d'estudi costaners a Cabrera (Illes Balears). El 

deep learning va mostrar resultats prometedors per identificar automàticament la presència de pol·linitzadors i 

classificar-los en dues categories, "insecte general" i "papallona", amb una precisió del 78,1%. Fet que va permetre 

reduir l’esforç en revisiar els vídeos. Algunes interaccions i  comportaments només han estat detectats per càmeres 

automàtiques. A més, les càmeres van proporcionar informació complementària a les xarxes d'interacció planta-

pol·linitzador. Per primera vegada s'han proporcionat dades de les comunitats de pol·linitzadors de Cabrera. Vam 

concloure que aquesta metodologia millora l’eficiència de l’obtenció de dades per a llocs de difícil accés i poca 

diversitat. 

Key words: Càmeres automàtiques, deep learning, pol·linitzadors, comunitats, Cabrera. 

 

INTRODUCTION 

Using video recording systems to monitor animal activity is not a new field (Green & Anderson, 1961; Carthew & 

Slater, 1991), but it takes advantage of widespread video monitoring technologies to facilitate the collection of wildlife 

data. It is an essential complementary tool to achieve a more precise data set. Neural networks based on deep learning is 

already considered in ecology, with 589 studies published since 2019 (Borowiec et al. 2022), an optimal solution for 

developing a methodology where automatic cameras can film and recognise a floral visitor without needing review. 

There are already several studies that automatically identify species of different taxa via deep learning: bacteria (Satoto 

et al., 2020), plants (Younis et al., 2018), and vertebrates (Villon et al., 2018). Thus, this method can automatically 

recognise pollinators.  
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More than half of the planet's insect species, and therefore their pollination supply, are rapidly declining, and a third 

are already on the verge of extinction due to anthropogenic causes such as habitat destruction, the introduction of 

invasive alien species or climate change (Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). The Iberian-Balearic region is one of the 

most diverse areas in the world, especially in bees. However, it has been much less studied than the regions of central 

and northern Europe. In this study, we chose Cabrera island (Balearic Islands, Western Mediterranean), where the 

pollinators' communities were not studied at a community level.  

In this study, we performed manual (direct observations) and automatic censuses (with the cameras and deep 

learning) to answer the following questions: (1) Can we develop a neural network based on deep learning that allows us 

to recognise insect pollinators? (2) Can we obtain complementary pollinator activity information with the censuses 

performed by the automated cameras? (3) How do the plant-pollinator networks differ when considering data from the 

automated cameras and only manual censuses? (4) How does the plant-pollinator network structure differ among sites?  
 

METHODS 

 

Sampling procedures: Manual censuses of pollinator visits to flowers were performed in 50 x 2 m belt transects in 

each study site. In each census, the following variables were recorded: (1) taxonomic identity of the plant species 

observed, (2) taxonomic identity of the insect species visiting the flowers (unidentified species were captured and taken 

to the laboratory for later identification by expert taxonomists; only insects contacting the flowers and, thus, potentially 

pollinating them were recorded), (3) number of visits of each pollinator species to the plant, and (4) number of flowers 

contacted by each pollinator. Total time spent censusing plant-pollinator interactions was 480 minutes in D1, 450 

minutes in D2, 1200 minutes in the R1 and 850 minutes in the R2. 

 

 
FIGURE 1. A) Western Mediterranean Sea, where Cabrera Archipelago is indicated with a black square. B) The study sites' locations on Cabrera 

island picture, with a representative picture of each study site and habitat indicated. 
 

Developing the automatic censuses: We have programmed a Raspberry Pi 4 through Python 3.0 to control a camera 

to record cycles of 10 minutes-videos, ninety minutes straight, performing autofocus. To develop the neural network 

capable of extracting features from the objects appearing in an image and classifying the butterflies as: “butterfly” and 

other insects than butterflies as: “insect”, we created a reference image bank. We built a photographic library of 12,000 

images containing insect pollinators and 6000 containing only butterflies. 

 

Diversity and network parameters: We registered the number of flowers, number of plant-insect interactions, and 

number of vertebrate interactions. With these data, we obtained: (1) Species richness: the number of species appearing 

within a community. (2) Shannon index diversity (H’). We also constructed a bipartite network by pooling all plant-

pollinator interactions for each study site (D1, D2, R1 and R2). We did this twice, with and without considering the data 

obtained from the automated monitoring. Each bipartite network consists of (a) nodes representing the observable 

pollinators and the flowering plant species they visited; (b) a set of links connecting those nodes, with different widths 

proportionally to the weight of each node. The network metrics were Quantitative connectance (Cq); Weighted NODF 

(wNODF); Network specialisation (H2'), and Interaction evenness (IE). 
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 RESULTS 

 

We developed an automatic camera which provides proper quality pollinator interaction pictures in the field. The 

neural network based on deep learning programmed can automatically recognise insects in the pictures and classify the 

butterflies as “butterfly” and other insects as “insect” with a reliability of 78,7%. 

 

We recorded a total of 2980 minutes (49,70 h) manually and 1534 interactions, while the cameras recorded 1335 

minutes (22,25h) and 764 interactions. We obtained a different rate of vertebrate interactions when comparing manual 

censuses and automated censuses. Both species richness and Shannon diversity (H’) were higher in the rocky coastal 

communities than in the coastal dunes. For both parameters, the automated camera provided complementary 

information. Hoverflies and bees were the groups showing the highest species richness in all study sites. Syrphidae was 

the most prevalent family and was more diverse than bees. Lasioglossum was the most predominant genus among the 

bees.  

 

The plant-pollinator networks’ metrics presented little variability and different structures (Fig. 2) when considering 

only manual and both censuses (manual plus automatic). The cameras provided new interactions among already 

registered species compared to the manual censuses. For instance, the automatic cameras recorded more lizard 

interactions than the manual censuses. Moreover, the cameras provided more interactions for Daucus carota and Sedum 

sediforme in D1 (Fig. 2). Also, the orchid Anacamptis pyramidalis and Teucrium capitatum showed a few interactions 

only registered with the cameras (Fig. 2). This pattern was consistent among communities. 

 

 
Figure 2. Two plant-pollinator networks of the coastal dune community 1, where plants in green and pollinators in yellow, species indicated with 

codes. The first network was obtained with the manual censuses and the second one pooling data using both methodologies (manual and automated 
censuses). 

 

DISCUSSION & CONCLUSIONS 

 

Although some video review has to be performed, it is worth placing automated cameras, as they increase efficiency 

and provide complementary information. However, we are not proposing to replace manual censuses with automated 

cameras, but we suggest combining both methodologies. The potential of automated cameras to provide complementary 

information in plant-pollinator networks should be confirmed with a more extensive dataset. The pollinator 

communities from Cabrera Island, which are understudied, seem to be vulnerable to disturbances, with low resilience, 

as we found a simple low number of species and interactions, especially in the dune communities. Finally, we conclude 

that the neural network based on deep learning showed promising results for automatic identification. Interactions and 

behaviours have been detected only by automated cameras, so provide relevant information. Moreover, automated 

cameras provided complementary information in plant-pollinator interaction networks. Data from the pollinator 

communities from Cabrera has been provided for the first time. This methodology enhances the data collection for sites 

with difficult access and low diversity. 
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Resum: La pèrdua de biodiversitat degut a canvi global afecta a la dinàmica de transmissió de paràsits i malalties 

vectorials als animals. El pas migratori de les aus pot ser una via d’entrada d’artròpodes que poden transmetre patògens 

a les poblacions residents d’aus. L’objectiu del present estudi va ser determinar la diversitat i abundància de les espècies 

d’ectoparàsits que afecten a les aus de Menorca. Durant la primavera i estiu del 2022 es va realitzar un mostreig a l’Illa 

de l’Aire, Alfurí i al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Les aus foren capturades amb xarxes 

japoneses, identificades a nivell d’espècie i inspeccionades a la recerca d’ectoparàsits. A més, es van instal·lar quatre 

trampes per a la captura de Culicoides i mosquits. Es van inspeccionar un total de 113 aus on es va determinar la 

presència d’àcars, paparres, mosques planes paràsites i polls. Les aus del CRFSM foren les més parasitades. A les 

trampes es va observar la presència de dípters ornitòfils com Culex pipiens o Culicoides circumscriptus, els quals poden 

jugar un paper important en la transmissió de patògens com la malària aviar. 

Paraules clau: Acari, dipter, illa, ornitòfil, polls. 

 

Abstract: Biodiversity loss due to global change affects the transmission dynamics of parasites and animals vector-

borne diseases. The introduction of invasive species or the migratory birds can carry arthropods that could transmit 

pathogens to birds. The aim of this study is to determine the diversity and abundance of ectoparasite species ovifauna of 

Menorca. During the spring and summer 2022, sampling was performed on the Illa del Aire, Alfurí and at the Wildlife 

Recovery Center of Menorca (CRFSM). The birds were captured with Japanese nets, identified to species level and 

inspected for ectoparasites. In addition, trapping was conducted for the collection of Culicoides and mosquitoes. The 

presence of mites, ixodids, hypoboscids and lice was determined on 113 inspected birds. The birds of the CRFSM were 

the most parasitized. In the traps we observed the presence of ornithophilic diptera such as Culex pipiens or Culicoides 

circumscriptus, which can play an important role in the transmission of pathogens such as avian malaria. 

Key words: Acari, diptera, island, ornitophilic, bird lice. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La pèrdua de biodiversitat és una de les principals causes del canvi global (Ceballos et al., 2015). Aquesta pèrdua 

afecta també a la dinàmica de transmissió de paràsits i malalties vectorials a humans, ramaderia i fauna silvestre. La 

introducció d’espècies invasores, així com el pas migratori de les aus poden portar artròpodes vectors com paparres o 

mosques planes (hipobòscids ectoparàsits) que poden transmetre patògens a les aus i que determinaran l’estat de salut 

de les seves poblacions. Alguns exemples serien l’efecte de zones amb elevades poblacions de papares blanes (Fam. 

Argasidae) que afecten a la supervivència de polls de noneta (Hydrobates pelagicus) (Sanz-Aguilar et al., 2020) o els 

mosquits, Culicoides y mosques planes que poden transmetre malària aviar (Gutiérrez-López et al., 2020). Moltes 

d'aquestes espècies de vectors es troben a Menorca (Bengoa et al., 2021) i s'alimenten d'aus com el gorrió, el ferrerico i 

el papamosques, entre d'altres (Martínez-de la Puente et al., 2015). A més, les condicions ambientals on habiten 

aquestes aus poden fer que interaccionin amb freqüència amb certs ectoparàsits. S’ha demostrat que aus que viuen a la 

costa presenten menor prevalença de paràsits que aus que viuen a zona d'interior (Mendes et al., 2005). Durant molt de 

temps, les aus han estat monitoritzades a tot el món, ja que són relativament fàcils de detectar i identificar. Es sap que 

són uns indicadors excel·lents de l'evolució del canvi global ja que són molt susceptibles als canvis ambientals 

(Järvinen i Väisänen, 1979).  

L’objectiu de l’estudi va ser determinar la diversitat i abundància de les espècies d’ectoparàsits que afecten a les aus 

de Menorca, així com els vectors que podrien tenir un paper important dins la transmissió de patògens entre aus, 

animals silvestres, animals domèstics i a l’humà. Aquest projecte s’engloba dins el marc “One Health”. A més, es va 

comparar  la diversitat i abundància d’ectoparàsits entre poblacions d’aus residents i aus migratòries a zones de interior 

i costa de Menorca, incloent les aus que entren al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca del GOB 

(CRFSM). 
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METODOLOGIA 

 

Durant la primavera i estiu de 2022 es va realitzar un mostreig a tres zones diferents: a l’Illa de l’Aire (zona de 

costa, coincidint amb el pas prenupcial d’aus), Alfurí (zona  d’interior amb presència d’aus residents i migratòries) i al 

CRFSM. 

 

A l’illa de l’Aire i Alfurí, es va aprofitar la campanya d’anellament feta per ornitòlegs que varen fer servir xarxes 

japoneses per a la captura d’aus. Les aus capturades foren identificades a nivell d’espècie, classificades en residents o 

migratòries i es van prendre mesures morfomètriques i de pes. Cada una de les aus capturades va ser inspeccionada de 

forma sistemàtica al plomatge cobertor de cap i cos, així com a les plomes rèmiges primàries i secundàries de les ales i 

plomes caudals. Els ectoparàsits es varen extreure amb l’ajuda d’unes de pinces, pinzell i bastonet de cotó (Fig. 1, 

esquerra). Al CRFSM, es van inspeccionar totes les aus que entraren al centre. En tots els casos, els ectoparàsits foren 

guardats dins tubs eppendorf amb etanol 96º per a la seva posterior identificació al laboratori del grup ZAP-UIB. 

 

A més, es van instal·lar quatre trampes per a la captura de Culicoides i mosquits: dues mini-CDC (Fig. 1, dreta) amb 

CO2 i dues trampes Onderstepoort amb llum UV durant el vespre a les tres zones de mostreig 
 
 

 
FIGURA 1. Recol·lecció d’ectoparàsits d’aus a Alfurí (esquerra, autor: MA. Miranda) i trampa mini-CDC amb CO2 col·locada a l’illa de l’Aire 

(dreta, autor: M. González). 
 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Durant el mostreig a l’illa de l’Aire els dies 30/04/22 i 01/05/22 es van inspeccionar un total de 64 aus de 15 

espècies diferents, de les quals dues eren residents: una cadernera (Carduelis carduelis) i un ropit (Erithacus rubecula) 

(Taula I). A Alfurí es va realitzar un mostreig el dia 8/05/22 on es van inspeccionar un total de 18 aus de cinc espècies 

diferents, una de les quals era migratòria: l’ull de bou (Phylloscopus trochilus). Es va observar presència d’àcars 

(pendents d’identificació) entre les bàrbules de les rèmiges. Cal destacar que hi a certa controvèrsia amb el nivell 

d’afectació dels àcars sobre les aus, ja que hi a estudis que demostren cert nivell de mutualisme pel fet de que 

s’alimenten de fongs i residus presents a les plomes (Labrador et al., 2022). 

Respecte a les trampes per moscards i Culicoides, es va observar que les espècies capturades foren d’hàbits 

ornitòfils com Culex pipiens,  Culiseta longiareolata, Culicoides cataneii i Culicoides circumscriptus (Taula II). Cal 

destacar la presència d’espècies típiques de zones costeres a l’illa de l’Aire com Aedes mariae i Culicoides 

caucoliberensis que crien exclusivament als cocons litorals (Callot et al., 1967, Bengoa et al., 2022). 

Al CRFSM s’inspeccionaren un total de 31 individus. La majoria de les aus es trobaren parasitades, probablement 

degut a que els paràsits es poden aprofitar del mal estat de les aus ferides o mortes per alimentar-se d’elles. S’observà 

que un 64,5 % dels individus analitzats presentaven polls mastegadors de les aus (Ordre Phthiraptera; Subordres 

Amblycera i Ischnocera) (Taula III). Aquests grups es solen alimentar de la pell i plomes de las aus i el seu paper amb 

la transmissió de patògens està poc estudiat, encara que hi ha espècies hematòfagues. Cal destacar que la majoria dels 

polls són molt específics de l’espècie que parasiten com Laemobothrion tinnunculi present al xoric (Falco tinnunculus) 

o Upupicola upupae present al puput (Upupa epops) (Fig 2, esquerra i centre); de fet el puput és l’única espècie amb 

presència d’hipobòscids (mosca plana): Ornithophila cf. metallica (Fig 2, dreta). 
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FIGURA 2. Exemples de paràsits recol·lectats al CRFSM. Polls de l’espècie Laemobothrion tinnunculi (esquerra) i Upupicola upupae (centre) 

recol·lectats sobre Falco tinnunculus i Upupa epops respectivament. Mosca plana Ornitophila cf. metallica (dreta) recol·lectat sobre Upupa epops. 
Autor: M. González 

 

 Espècie Illa de l’Aire Alfurí 

Residents 

Carduelis carduelis 1 (100%) - 

Erithacus rubecula 1 (100%) - 

Luscinia megarhynchos - 2 (50%) 

Sylvia atricapilla - 5 (60%) 

Sylvia melanocephala - 6 (100%) 

Parus major - 4 (25%) 

Migratòries 

Erithacus rubecula 1 (100%) - 

Ficedula hypoleuca 3 (75%) - 

Hippolais polyglotta 1 (100%) - 

Hirundo rustica 1 (100% - 

Luscinia megarhynchos 6 (100%) - 

Lanius senator 1 (100%) - 

Muscicapa striata 6 (100%) - 

Phoenicurus phoenicurus 3 (100%) - 

Phylloscopus sibilatrix 3 (75%) - 

Phylloscopus trochilus 33 (97%) 1 (0%) 

Streptopelia turtur 1 (100%) - 

Sylvia cantillans 1 (100%) - 

Sylvia communis 2 (100%) - 
 

TAULA I. Nombre d’espècies d’aus capturades amb xarxes japoneses i percentatge de presència d’ àcars 

 

 Illa de l’Aire Alfurí CRFSM 

Aedes mariae 2 0 0 

Culex pipiens 5 0 2 

Culiseta longiareolata 4 0 6 

C. caucoliberensis 45 0 0 

C. maritimus 3 0 0 

C. obsoletus s.l. 2 2 3 

C. newsteadi 2 2 1 

C. cataneii 0 2 0 

C. circumscriptus 0 2 0 

C. paolae 0 0 1 

 
TAULA II. Espècies de moscards i espècies del gènere Culicoides (C.) capturats amb trampes mini-CDC amb CO2 i Onderstepoort amb llum UV als 
tres punts de mostreig durant la primavera-estiu 2022. CRFSM: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre 

 

 

Status N Espècie d’au Ordre/Subordre/Família 

dels ectoparàsits 

Espècie d’ectoparàsit N 

Residents 
1 Bubulcus ibis Ischnocera Ardeicola cf. ciconinae 5 

2 Bubulcus ibis Amblycera Ciconiphilus decimfasciatus 9 
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3 Bubulcus ibis Acari No determinat - 

4 Burhinus oedicnemus Ixodidae No determinat - 

5 Falco tinnunculus Amblycera Laemobothrion tinnunculi 2 

6 Fulica atra Amblycera Pseudomenopon pilosum 1 

7 Larus michahellis Acari No determinat - 

8, 9 i 10 Larus michahellis Ischnocera Saemundssonia  cf. lari 28 

11 Larus michahellis Ischnocera Quadraceps punctatus 1 

12 Larus michahellis Ixodidae No determinat - 

13 Milvus milvus Ixodidae No determinat - 

14 Milvus milvus Amblycera Laemobothrion maximum 1 

15 Neophron percopterus Amblycera Colpocephalum sp. 2 

16 Neophron percopterus Ischnocera Saemundssonia sp. 10 

17 i 18 Otus scops Acari No determinat - 

19 Pandion haliateus Amblycera Colpocephalum sp. 11 

20 Passer domesticus Acari No determinat - 

21 Tyto alba Ixodidae No determinat - 

22 i 23 Upupa epops Ischnocera Upupicola upupae 16 

24 Upupa epops Hippoboscidae Ornithophila cf. metallica 1 

Migratòries 

25 Andrea cinerea Amblycera Ciconiphilus decimfasciatus 6 

26 Apus apus Amblycera Dennyus hirundinis 3 

27, 29 i 30 Circus aeruginosus Ischiocera Degeeriella cf. fusca 16 

28 Circus aeruginosus Acari No determinat - 

31 Larus audouinii Ischnocera Saemundssonia  lari 5 

 

TAULA III. Espècies d’aus que es varen analitzar al CRFSM i els ectoparàsits que es varen identificar. S’indica el nombre (N) d’individus de cada 

espècie d’ectoparàsit  recol·lectada 
 

AGRAÏMENTS 

 

Aquest estudi s’ha portat a terme gràcies a les Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), 

convocatòria del 2021. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Bengoa, M., Delacour, S., Barceló C., González, M., Luzón, R., Mendes, J., Melero-Alcíbar, R. i Carreras, D. 2020. Los culícidos 

(Diptera: Culicidae) de Menorca (España). Boletín de la SEA, (66): 177-183.  

Bengoa, M., Rotger, A., Luzón, R. i Barceló, C. 2022. Larvae ecology and adult activity of Aedes mariae (Diptera: Culicidae) in a 

touristic rock-pool area of the Balearic Islands (Western Mediterranean). Bulletin of Entomological Research, 112(3): 411-418. 

Callot, J., Kremer, M., Rioux, J.A. I Descous, S. 1967. Culicoides des pyrénées orientales. Description de C. caucoliberensis n. sp. 

Bulletin de la Société zoologique de France, 92(4) : 827-833. 

Ceballos, G., Ehrlich, P. R., Barnosky, A. D., García, A., Pringle, R. M., i Palmer, T.M. 2015. Accelerated modern human–induced 

species losses: Entering the sixth mass extinction. Science advances, 1(5): e1400253. 

Gutiérrez-López, R., Martínez-de la Puente, J., Gangoso, L., Soriguer, R. i Figuerola, J. 2020. Plasmodium transmission differs 

between mosquito species and parasite lineages. Parasitology, 147(4): 441-447. 

Järvinen, O. i Väisänen, R..A. 1979. Changes in bird populations as criteria of environmental changes. Ecography, 2(2): 75-80.. 

Labrador, M.M., Doña, J., Serrano, D. i Jovani, R. 2022. Feather mites at night: an exploration of their feeding, reproduction, and 

spatial ecology. Ecology, 103(1):e03550. 

Martínez-de la Puente, J., Figuerola, J. i Soriguer, R. 2015. Fur or feather? Feeding preferences of species of Culicoides biting 

midges in Europe. Trends in parasitology, 31(1): 16-22. 

Mendes, L., Piersma, T., Lecoq, M., Spaans, B. i Ricklefs, R. 2005. Disease‐limited distributions? Contrasts in the prevalence of 

avian malaria in shorebird species using marine and freshwater habitats. Oikos, 109(2): 396-404. 

Sanz-Aguilar, A., Payo-Payo, A., Rotger, A., Yousfi, L., Moutailler, S., Beck, C., Boulinier, T., Beck, C., Dumarest, M., Igual, J.M., 

Miranda, M.A., Viñas-Torres, M., Picorelli, V., Gamble, A i Boulinier, T. 2020. Infestation of small seabirds by Ornithodoros 

maritimus ticks: effects on chick body condition, reproduction and associated infectious agents. Ticks and Tick-borne diseases, 

11(1): 101281. 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)       577 

 

 

 

 

 

Diferente densidad de ninfas de insectos transmisores de Xylella fastidiosa en la 

vegetación herbácea dentro y fuera de zonas forestales 

 
Different density of nymphs of transmitting insects of Xylella fastidiosa in herbaceous vegetation 

inside and outside forest areas 
 

Marina TURRÓ ESCANDELL1, Lucía PARRAMÓN RAMPÉREZ1 y Juan RITA LARRUCEA1 

 

1.Dpt. Biologia, Facultat de Ciències, Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). marinaturro29@gmail.com 
 

Resumen. Xylella fastidiosa es una bacteria fitopatógena endofítica del xilema que afecta a un amplio espectro de 

especies d eplantas, tanto de cultivos como ornamentales y silvestres. Insectos xilófagos actúan de vectores para la 

transmisión de la bacteria entre plantas.  En las islas Baleares se ha documentado que Philaenus spumarius (Linneo, 

1758) y Neophilaenus campestris (Fallén, 1805) son vectores de esta enfermedad. Este estudio tiene como objetivo 

comparar la abundancia de los estadios ninfales de dichos vectores en dos tipos de hábitats: comunidades de plantas 

herbáceas de zonas abiertas y del interior de garrigas de acebuches (Olea europaea var. sylvestris L.. Por otra parte, se 

pretende conocer las especies vegetales que estos insectos usan como huésped en su fase de ninfa. Los resultados 

obtenidos muestran como ambas especies presentan una preferencia por pasar sus estadios ninfales en zonas abiertas 

(2,48+-2,81 espumas/m2) y no en el interior de garrigas (0,022+-0,033 espumas/m2). Respecto a las especies huésped, 

se han identificado un total de 57 especies agrupadas en 15 familias de las cuales 17 no habían sido citadas 

anteriormente. P. spumarius se ha observado en plantas de diversas familias, si bien, mostrando preferencia por 

Compositae, Leguminosae y Umbelliferae. Por su parte, Neophilaenus campestris únicamente se ha observado sobre 

especies de Poaceae. 

Palabras clave: Xylella fastidiosa, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris, vectores, espumas, estadios 

ninfales. 
 

Abstract. Xylella fastidiosa is a xylem endophytic phytopathogenic bacterium that affects a wide spectrum of plant 

species, both agricultural crop and ornamental and wild plants. Some Xylophagous insects act as vectors for the 

transmission of bacteria between plants. In the Balearic Islands it has been documented that Philaenus spumarius 

(Linnaeus, 1758) and Neophilaenus campestris (Fallén, 1805) are vectors of this disease. The objective of this study is 

to compare the abundance of the nymphal stages of these insects in two types of habitats: herbaceous plant 

communities in open areas and in the interior of bushes of wild olive trees (Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) 

Lehr.. On the other hand, studied the plant species that these insects use as hosts in their nymphal phase. The results 

obtained show how both species of insects have a preference for spending their nymphal stages in open areas (2.48+-

2.81 foams/m2) and not in the interior of garrigues (0.022+-0.033 foams/m2). Regarding the host species, a total of 57 

species grouped into 15 families have been identified, of which 17 had not been previously mentioned. P. spumarius has 

been observed on plants from various families, although showing a preference for Compositae, Leguminosae and 

Umbelliferae, while Neophilaenus campestris has only been observed on Poaceae species. 

Keywords: Xylella fastidiosa, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris, vectors, foams, nymphal stages.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Xylella fastidiosa (Wells et al., 1987) es una bacteria fitopatógena, gram-negativa, aeróbica, no flagelada y con un 

óptimo crecimiento entre los 26-28ºC. Se trata de un patógeno endofítico de los tejidos del xilema en raíces, tallos y 

hojas, actúa obstruyendo los vasos encargados del transporte de agua y nutrientes mediante la formación de biofilms 

generando alteraciones fisiológicas en la planta que, con el tiempo, pueden llegar a provocar su muerte (Janse i 

Obradovic, 2010). Esta bacteria tiene la capacidad de afectar a un gran número de especies vegetales, tanto de cultivos 

agrícolas, como especies ornamentales y silvestres (EFSA, 2022). La sintomatología que provoca es muy variable, entre 

las cuales podemos encontrar: marchitamiento del follaje, defoliación prematura, clorosis en el margen de la hoja, 

atrofia y muerte regresiva de la planta, formación de hojas asimétricas y enanismo, etc.. Cabe mencionar que muchas 

especies hospedantes de la bacteria son asintomáticas o manifiestan los síntomas tras varios meses, lo que dificulta su 

detección y control. (EPPO, 2022). 

 

La transmisión natural de la bacteria se produce mediante insectos vectores que se alimentan de la savia (chupadores 

del xilema), caracterizados por tener un aparato bucal picador-chupador. En Europa, destaca como vector la familia 

Aphrophoridae (López-Mercadal et al., 2021). Dichos insectos, presentan una generación por año y sus cinco estadios 

ninfales se caracterizan por la secreción de masas espumosas sobre plantas herbáceas o leñosas, cuya función es su 
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protección contra la desecación, la radiación solar y la depredación (Bodino et al., 2020). La adquisición de la bacteria 

por los vectores tanto en los estadios juveniles como en los adultos ocurre cuando se alimentan de la savia del xilema de 

una planta infectada, aunque solo los adultos son transmisores de la enfermedad. Seguidamente, cuando el vector se 

alimenta de una nueva planta, deposita directamente células de X. fastidiosa en el xilema (Castro et al., 2021). 

 

En las islas Baleares se localizaron plantas cultivadas infectadas en 2016, un muestreo más intenso mostró que, de 

hecho, la bacteria estaba extendida en gran parte de todas las islas principales, excepto Formentera, afectando 

principalmente a cultivos de almendro, viña y olivo, así como a muchas plantas silvestres. De la flora silvestre, el 

acebuche, Olea europaea var. sylvestris, es una de las plantas más afectadas, aunque hay indicios de que los árboles 

aislados o periféricos padecen la enfermedad en mayor grado que los que están en el interior de las masas forestales.  El 

presente trabajo se centró en saber si estadios de ninfa de los principales vectores de X. fastidiosa en las Islas Baleares, 

P. spumarius y N. campestris tienen una cierta preferencia por comunidades herbáceas que se encuentran en espacios 

abiertos respecto de las que se encuentran dentro de las comunidades dominadas por acebuches. Así mismo, se 

pretendía conocer las diferentes especies de plantas que hospedaban a las ninfas y qué especies de plantas son las más 

utilizadas por estos insectos.   

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El estudio fue llevado a cabo en tres áreas distribuidas de la isla de Mallorca, próximas a los municipios de Campos 

y Llucmajor y a la barriada de Son Gual (próxima al municipio de Algaida). Se seleccionaron zonas que presentan 

comunidades herbáceas tanto en zonas abiertas como en el interior de zonas forestales. Se han seleccionaron 5 parejas 

de parcelas aparentemente homogéneas: 2 en la zona de Campos (Betlem 1 y Betlem 2), 2 en la zona de Llucmajor (Son 

Baco y Son Marge) y 1 pareja en la barriada de Son Gual. Cada pareja de parcelas estaba constituida por una zona 

abierta con cobertura herbácea y una garriga de acebuches donde igualmente había amplias superficies de herbáceas. 

Para censar las ninfas, en cada parcela se realizaron transectos de 10 m de largo y 1 m de ancho. La distribución de 

dichos transectos fue aleatoria. Siempre que el tamaño del hábitat lo permitió se realizaron en total 10 transectos, siendo 

la superficie total de muestreo de 100 m2, si bien, en dos casos se realizaron 8 transectos y en un tercer caso 5 

transectos, siendo la superficie de muestreo de 80 y 50 m2. En cada transecto se anotaron: a) Especies de plantas con 

espumas (hospedantes). b) Especie de insecto que formaba la espuma. c) Número de espumas en cada una de las 

plantas. Los transectos se llevaron durante la última semana de marzo y la primera de abril, ya que los picos de mayor 

abundancia de ninfas en el año 2021 se situaron entre la tercera semana de marzo y la primera semana de abril (López-

Mercadal et al., 2021). 

 

Para evaluar las diferencias de densidad de espumas en función del tipo de hábitat (comunidad herbácea de zona 

abierta y garriga de acebuche) de cada parcela, se calculó la media y error estándar. Además, se analizó la normalidad y 

la homogeneidad de varianzas de los datos mediante el test de Shapiro y el test de Bartlett respectivamente. 

Seguidamente, dado que los datos no presentaron normalidad ni homogeneidad de varianzas, se llevó a cabo un test no 

paramétrico, en concreto, el test Wilcoxon-Mann-Whitney para establecer si había diferencias significativas entre los 

dos tipos de hábitats. Todo ello se realizó mediante el programa R Studio (Versión 1.4.1717). 

 

 

RESULTADOS 

 
El promedio de espumas obtenido en las zonas abiertas osciló entre un máximo de 7,39 espumas/m2 y un mínimo de 

0,45 espumas/m2 mientras que, en el interior de las garrigas, la media de espumas osciló entre un máximo de 0,08 

espumas/m2 y un mínimo de 0 espumas/m2. Se constató una gran variabilidad de densidades tanto en cada localidad 

como entre las cinco localidades (Figura 1). 

 

El promedio total de espumas obtenido en cada tipo de hábitat es de 2,48+-2,81 espumas/m2 en las comunidades 

herbáceas de zonas abiertas y 0,022+-0,033 espumas/m2 en el interior de garrigas, existiendo diferencias significativas 

entre los dos tipos de hábitat (p-valor= 0,012) (Figura 2). 

 

En cuanto al catálogo de especies utilizado por las ninfas, se encontraron un total de 57 especies de plantas 

pertenecientes a 15 familias.  Las ninfas de P. spumarius fueron observadas en todas las familias reportadas, destacando 

una mayor predilección por: Asteraceae, Leguminosae y Umbelliferae. Por otro lado, las ninfas de N. campestris se 

observaron únicamente sobre plantas pertenecientes a la familia Poaceae, destacando Avena sterilis y Avena barbata 

como las especies con mayor número de ninfas observadas durante el estudio (433 y 78 espumas respectivamente) 

(Figura 3). 
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FIGURA 1: Promedio y error estándar de espumas en cada una de las cinco localidades donde fue llevado a cabo el estudio. 

 

 

 
FIGURA 2: Promedio y error estándar de densidad de espumas por cada tipo de hábitat: comunidades herbáceas de zonas abiertas y garrigas de 

acebuches. 

 

 

 

FIGURA 3. Número  total de espumas por familia. El color verde representa las espumas de Philaenus spumarius y el color amarillo las espumas de 
Neophilaenus campestris. 
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DISCUSIÓN 

 

En todas las parejas de parcelas se ha obtenido el mismo resultado, es decir, una densidad de espumas notablemente 

mayor en las comunidades herbáceas de zonas abiertas en comparación con aquellas del interior de garrigas de 

acebuches. Las dos especies de vectores, P. spumarius y N. campestris, muestran una clara preferencia por pasar los 

estadios ninfales sobre la vegetación herbácea de zonas abiertas y no en el interior de garrigas. Estos resultados son 

compatibles con la hipótesis de que los acebuches que se encuentran en contacto con campos de cultivo o espacios 

abiertos puedas tener una mayor probabilidad de ser infectados por X. fastidiosa al recibir un mayor número de insectos 

vectores desde los campos cercanos. Un estudio del comportamiento de los adultos de ambos insectos en la vegetación 

silvestre permitiría comprobar esta hipótesis. 

 

Un aspecto a destacar es que, si bien N. campestris se considera una especie poco abundante tras los resultados 

obtenidos en otros estudios (Bodino et al., 2020; Bodino et al., 2021; Dongiovanni et al., 2018; López-Mercadal et al., 

2021; Villa et al., 2020; Tugores, 2019), en nuestro caso, es la especie de vector de la que hemos encontrado una mayor 

densidad de ninfas en un campo dominado por gramíneas (Avena sterilis y Avena barbata). No se puede descartar, por 

lo tanto, que localmente N. campestris tenga un papel relevante en la transmisión de la bacteria. 

 

Las ninfas de P. spumarius mostraron preferencia por aquellas especies que se caracterizan por presentar rosetas 

basales o hojas muy próximas al suelo, mucha de ellas de la familia de la Asteráceas como Glebionis coronaria, 

Cichorium intybus, Hedypnois cretica o Cynara cardunculus que les proporcionan protección ante las condiciones 

climáticas (Bodino et al., 2020; Tugores 2019). Igualmente, especies de plantas de las familias de las Umbelíferas y 

Fabáceas son frecuentemente huéspedes de las ninfas de estos insectos. 
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Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993) (Orthoptera: Gryllidae: Oecanthinae) 

a les Balears. Utilització de la bioacústica com a eina taxonòmica 
 

Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993) (Orthoptera: Gryllidae: Oeacanthinae) in the Balearic 

Islands. Use of bioacoustics as a taxonomic tool 
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Resum: Es presenta el cas d’Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993), una espècie d’ortòpter citada enguany per 

primera vegada a les Balears, i identificada a través de l’anàlisi del seu cant enregistrat al camp. Oecanthus Blanchard, 

1845 és un gènere de grills trepadors. A Europa es coneixen dues espècies d’aquest gènere, Oecanthus pellucens 

(Scopoli, 1763) i Oecanthus dulcisonans, però només O. pellucens s’havia registrat a les Illes Balears. Segons les dades 

actuals, O. dulcisonans és una espècie relativament escassa, i la seva distribució arreu d’Europa és limitada. Tanmateix, 

hem de tenir en compte que és morfològicament molt similar a O. pellucens, una espècie ben coneguda i present a tot el 

Paleàrtic, i això explica el fet que històricament s’hagin confós a l’hora de classificar-les. El seu cant o estridulació, en 

canvi, permet diferenciar aquestes dues espècies al camp. L’anàlisi de diversos enregistraments d’àudio, realitzats 

durant la campanya 2020, ha servit per identificar i registrar per primera vegada Oecanthus dulcisonans a les Balears.  

Paraules clau: Oecanthinae, Oecanthus dulcisonans, bioacústica, ecoacústica, fonotaxonomia 

 

Abstract: The author provides the case of Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993), a species of orthoptera which has 

been first cited in the Balearic Islands this year, and identified exclusively through recordings of its song on field. 

Oecanthus Blanchard, 1845 is a genus of tree crickets. Two species of this genus are known in Europe, Oecanthus 

pellucens (Scopoli, 1763) and Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993), but only O. pellucens had been registered in 

the Balearic Islands. According to the existing data, Oecanthus dulcisonans is a relatively rare species and its 

distribution across Europe is limited. However, we must bear in mind that its morphology is very similar to that of 

Oecanthus pellucens, a very well-known species which is present all over the Palearctic region. Their morphological 

similarity explains the fact that the two have historically been confused during classification processes. Their song or 

stridulation, on the other hand, makes it possible to differentiate these two species in the field. The analysis of the 

recordings of their stridulations in the field, carried out during the 2020 campaign, has made it possible to identify 

Oecanthus dulcisonans for the first time in the Balearic Islands.  

Key words: Oecanthinae, Oecanthus dulcisonans, bioacoustics, ecoacoustics, phonotaxonomy 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El so és un component més dels ecosistemes. Els darrers anys, gràcies als avenços tecnològics, han augmentat el 

nombre d’estudis que utilitzen aplicacions de la bioacústica i l’ecoacústica per obtenir informació sobre espècies 

concretes, comunitats animals o ecosistemes. 

 

Els ortòpters que es comuniquen através del so ho fan utilitzant uns senyals acústics molt concrets, particulars en 

cada espècie; és el que popularment es coneix com el ‘cant’. Aquests senyals acústics poden servir per al reconeixement 

d’espècies al camp i per complementar la metodologia clàssica de classificació taxonòmica. També poden contribuir a 

determinar la distribució geogràfica o l’estat de conservació d’espècies morfològicament similars o difícils d’identificar 

visualment (Cordero et al., 2009), com és el cas d’Oecanthus dulcisonans i Oecanthus pellucens. 

 

RESULTATS 

 

Per a l’oïda humana, el so que emeten les dues espècies d’Oecanthus que conviuen al Mediterrani resulta molt 

similar. Tanmateix, l’estructura del cant és fàcilment diferenciable: el cant d’O. dulcisonans és continu (Fig. 2), mentre 

que el d’O. pellucens està format per una seqüència d’esquemes uniformes separats per pauses de menor durada (Fig. 

3).  

Als estudis comparatius d’ambdues espècies es recullen també diferències en: l’estructura de les síl·labes del cant, 

que són força homogènies en O. dulcisonans (durada mitjana de 22,74 ± 0,12 ms), mentre que en O. pellucens són més 

complexes i llargues, tot i que també tenen una forma força constant (durada mitjana de 30,96 ± 0,20 ms); i en la 

freqüència sonora principal i els harmònics secundaris (la freqüència fonamental a O. pellucens és de 3.000 Hz amb 

harmònics secundaris al voltant dels 6.400 Hz, 9.000 Hz, 12.000 Hz; a O. dulcisonans, la freqüència fonamental és de 

3.200 Hz amb harmònics secundaris al voltant de 6.400 Hz, 9.600 Hz) (Cordero et al., 2009). 
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Totes les mostres identificades com a O. dulcisonans enregistrades a Mallorca i analitzades en el marc d’aquest 

estudi presenten una freqüència fonamental d’entre 3.150 Hz i 3.400 Hz. La mostra de major qualitat (un individu aïllat 

estridulant a pocs metres del micròfon) presenta una freqüència fonamental al voltant de 3.400 Hz i fins a 5 harmònics 

secundaris, al voltant dels 6.800 Hz, 10.000 Hz, 13.300 Hz, 17.000 Hz i 20.000 Hz (Fig. 2). 

 

Cal assenyalar també que, des de la distància i a causa del cant continu, O. dulcisonans es podria confondre amb una 

espècie del gènere Gryllotalpa (Cordero et al., 2009). En primera instància, els enregistraments d’Oecanthus 

dulcisonans s’havien classificat amb la resta de mostres de Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758), una espècie ben 

distribuïda i coneguda a les Balears. Tanmateix, el sonograma d’aquestes mostres concretes palesava diferències 

substancials en relació amb les altres mostres de G. gryllotalpa (totes amb una freqüència fonamental situada entre els 

2.000 Hz - 2.500 Hz, i sense presència d’harmònics secundaris) (Fig. 4), i la seva anàlisi sonora comparativa ha permès 

demostrar que es tractava d’Oecanthus dulcisonans. 

 

CONCLUSIONS 
 

L’estudi de l’espectre sonor aporta noves dades per ampliar i millorar el coneixement sobre la presència i distribució 

de determinades espècies de difícil identificació. Aquesta informació serveix per identificar les espècies presents en un 

ecosistema o hàbitat, però també és útil per tal de determinar-ne l’estat ecològic, i aporta dades per fonamentar futures 

decisions que puguin afectar-ne la gestió i la conservació. 

 

Tenir identificats i catalogats els cants de cada espècie pot ser una eina útil per estimar les densitats de població i 

determinar la distribució de les espècies, avaluar la qualitat de l’hàbitat i orientar les estratègies de conservació. Aquest 

estudi vol contribuïr a la introducció i l’aplicació de metodologies derivades de la bioacústica i l’ecoacústica, en estudis 

de recerca sobre biodiversitat i conservació d’espècies d’ortòpters a les Illes Balears. 

 

Fig. 1. Visió superior d’Oecanthus dulcisonans, de s’Albufereta (terme municipal d’Alcúdia). Fotografies 

WhiteLifePhotography.com 
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FIGURA  2. Sonograma corresponent a un individu aïllat d’Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Sonograma corresponent a un individu aïllat d’Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 4. Sonograma corresponent a un individu aïllat de Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1795).  
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Resumen: Typhlocirolana es un género de crustáceos isópodos de la familia Cirolanidae adaptados al entorno acuático 

hipogeo y cuya distribución abarca las costas del Italia, norte de África, península Ibérica e Islas Baleares. Se cree que, 

a consecuencia de los fenómenos de regresión sucedidos a lo largo de la historia geológica del mar de Mediterráneo, los 

ancestros del género Typhlocirolana quedaron aislados en acuíferos tierra adentro. Este trabajo se centra en la especie 

endémica de las Islas baleares Typhlocirolana moraguesi (Racovitza, 1905), con el objetivo de sentar las bases de un 

estudio filogeográfico que esclarezca su historia evolutiva en el archipiélago. Para ello hemos amplificado y 

secuenciado 78 muestras de 3 especies del género Typhlocirolana (T. moraguesi, T. troglobia, T. sp.) utilizando un 

marcador genético nuclear (H3A) y otro mitocondrial (cox1). Tras analizar las secuencias de T. moraguesi, se 

encontraron 9 haplotipos mitocondriales y 1 nuclear, con unos índices de diversidad haplotípica intrapoblacional muy 

reducidos tanto para cox1 como para H3A. Además, obtuvimos valores de FST cercanos a 1 para ambos marcadores, 

indicando la existencia de una estructura genética muy fragmentada y con ausencia de flujo genético entre poblaciones 

de T. moraguesi. Dichas peculiaridades evolutivas hacen de cada población de T. moraguesi un linaje evolutivo único, 

lo que combinado con su elevada susceptibilidad al impacto antropogénico posiciona a esta especie en una frágil 

situación desde una perspectiva conservacionista. 

Paraules clau: Typhlocirolana moraguesi, fauna troglobia, filogeografía, diversidad haplotípica Islas Baleares. 

 

Abstract: Typhlocirolana is a genus of isopod crustaceans of the family Cirolanidae adapted to the hypogeous aquatic 

environment and whose distribution includes the coasts of Italy, North Africa, the Iberian Peninsula and the Balearic 

Islands. It has been hypothesized that the ancestors of the genus Typhlocirolana were isolated in inland aquifers after 

the marine regression phenomena linked to the geological history of the Mediterranean Sea. Here we conduct 

phylogeographic analyses focused on the species endemic to the Balearic Islands Typhlocirolana moraguesi 

(Racovitza, 1905) to shed light on its evolutionary history in the archipelago. To this end, we have sequenced both 

nuclear (H3A) and mitochondrial (cox1) markers from 78 individuals representing 3 Typhlocirolana species (T. 

moraguesi, T. troglobia, T. sp.). Our results revealed the existence of 9 mitochondrial and 1 nuclear haplotypes of T. 

moraguesi, with very low intrapopulation haplotypic diversity indices for both markers. In addition, we obtained FST 

values close to 1 indicating the existence of a very fragmented genetic structure with no gene flow among T. moraguesi 

populations. Our results retrieve each population of T. moraguesi a singular evolutionary lineage, which coupled with 

their high susceptibility to anthropogenic perturbations situate this species in a fragile situation from a conservation 

point of view. 

Key words: Typhlocirolana moraguesi, troglobitic fauna, phylogeography, haplotypic diversity Balearic Islands. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Typhlocirolana es un género de crustáceos isópodos acuáticos perteneciente a la familia Cirolanidae, y cuya 

distribución abarca las costas del Mediterráneo. Las 11 especies del género muestran adaptaciones morfológicas al 

entorno acuático hipogeo típico de los organismos troglobios tales como despigmentación, reducción de ojos y 

elongación de apéndices. Estudios como el realizado por Jaume (2013), sugieren que los antepasados de estos 

organismos vivían en hábitats oscuros del litoral, donde habrían quedado aislados tierra adentro como consecuencia de 

episodios de regresión del mar Mediterráneo hace aproximadamente 5-6 millones de años (Ma). En consecuencia, estas 

poblaciones podrían haber sufrido procesos de especiación, adaptándose a las aguas subterráneas continentales (Jaume, 

2013). La clasificación morfológica del género reconoce tres grupos principales del que destacamos el grupo moraguesi 

donde se ubica la especie endémica de Baleares T. moraguesi (Racovitza, 1905) (Baratti et al., 2004), considerada el 

taxón más representativo de la fauna estigobiótica del archipiélago. 

La sistemática de estos organismos se ha basado clásicamente en criterios morfológicos. Sin embargo, es común que 

las especies troglobias evolucionen convergentemente en entornos similares y se generen diferencias genotípicas en 

ausencia de diferenciación morfológica (Baratti et al., 2004). En el presente trabajo se pretende abordar por primera vez 

el estudio de la estructura poblacional de T. moraguesi en base a datos genéticos, con el objetivo de comprender su 

origen, diversidad genética y relaciones evolutivas a niveles intra e interpoblacionales. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Obtención de Muestras 

Se han estudiado 78 ejemplares pertenecientes al género Typhlocirolana capturados en distintos puntos de la 

Península Ibérica, Marruecos y Baleares. Todos los especímenes capturados se preservaron en viales herméticos de 2 

mL con etanol absoluto y se almacenaron a -20ºC. 

 

Extracción, amplificación y secuenciación de DNA 

El ADN de cada ejemplar se purificó con el kit DNeasy Blood and Tissue (QIAGEN), y se sometió a amplificación 

mediante PCR de las regiones cox1 (cebadores LCO1490 y HCO2189; Folmer et al., 1994) y H3A (cebadores H3aF y 

H3Ar; Colgan et al., 1998) especificando temperaturas de hibridación entre 43ºC y 48ºC en función de la muestra. Los 

amplicones se purificaron con el kit MSB® Spin PCRapace (INVITEK) y se secuenciaron en ambos sentidos con 

BigDye Terminator Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems). Las secuencias resultantes fueron editadas con el 

programa CodonCode Aligner (CodonCode Corporation). 

 

Análisis genéticos 

Las secuencias de cada marcador se alinearon usando MAFFT (Katoh y Standley, 2013) y las matrices resultantes se 

revisaron con SeaView (Gouy et al, 2010). El cálculo de los índices de fijación (FST), y de las diversidades haplotípica y 

nucleotídica se llevó a cabo con el programa DnaSP 6 (Rozas et al., 2017). Las distancias genéticas (p-distance) global, 

inter e intrapoblacional se calcularon empleando MEGA7 (Kumar et al., 2016). Las matrices de distancias genéticas 

obtenidas se utilizaron para generar árboles filogenéticos basados en el método UPGMA especificando 1000 réplicas de 

Bootstrap. Las redes de haplotipos fueron generadas mediante el método Minimum Spanning Network usando el 

programa PopART 1.7 (Leigh y Bryant, 2015). 

 

RESULTADOS 

 

Diversidad haplotípica, nucleotídica e índice de fijación 

Respecto a cox1 se analizaron un total de 8 poblaciones, detectándose 13 haplotipos diferentes, siendo 9 de T. 

moraguesi (Baleares) (Figura 1). En el archipiélago Balear, 2 de las localidades (Sa Gleda y Dragonera) mostraron cada 

una un único haplotipo a pesar de estar representadas por un número elevado de individuos de T. moraguesi. En 

cambio, en el caso de las poblaciones de Sant Martí y Des Dracs se detectaron 3 y 4 haplotipos de T. moraguesi, 

respectivamente. Los índices de diversidad haplotípica y nucleotídica promedio del total de secuencias cox1 fueron de 

0,82609 y 0,09687 respectivamente. El valor de índice de fijación FST para cox1 fue prácticamente el máximo posible 

(0,99749). Además, la diversidad nucleotídica intrapoblacional fue nula o muy baja en todos los casos. En cuanto a 

H3A, se analizaron un total de 10 poblaciones, de las cuales 6 contaban con más de un individuo muestreado, y cada 

una de las 6 resultó estar compuesta por un único haplotipo. Se determinó un índice de diversidad haplotípica para H3A 

de 0,32506, y de diversidad nucleotídica fue de 0,04488. El valor del índice de fijación FST fue igual a 1.  

 

Divergencia genética 

La divergencia genética media de todo el conjunto de secuencias cox1 fue de 0,022. La divergencia media entre T. 

moraguesi y las especies de Península ibérica y Marruecos fue de 0,279. Comparando valores de divergencia entre 

poblaciones de T. moraguesi por pares, el valor de mínima divergencia se recuperó entre las poblaciones de Sa Gleda y 

Des Dracs (0,00597), mientras las poblaciones de Dragonera y Des Dracs resultaron ser las más distantes genéticamente 

(0,04558). Por otra parte, las estimas de distancia genética intrapoblacional mostraron valores mínimos en todas las 

localidades con más de un individuo, a excepción de la Cova des Dracs y de Sant Martí. En cuanto al marcador H3A, 

todas las secuencias de T. moraguesi compartieron un mismo haplotipo (i.e., distancia genética = 0). La divergencia de 

éstas con respecto al conjunto formado por las especies de la Península Ibérica + Marruecos fue de 0,1386. A nivel intra 

poblacional, las secuencias del marcador H3A no mostraron variación. 

 

Redes de haplotipos 

La población de T. moraguesi de la Cova des Moro de sa Dragonera se recuperó a 19 pasos mutacionales de dos de 

los haplotipos de la Cova de Sant Martí de Alcudia (Figura 1a). Esta última población se encuentra a 5-6 pasos 

mutacionales del haplotipo único detectado en la Cova de Sa Gleda, que a su vez se recuperó a 3-4 pasos mutacionales 

de la población de la Cova des Dracs. Por otra parte, la red de haplotipos de H3A refleja la agrupación de todas las 

muestras de T. moraguesi como un único haplotipo a un solo paso mutacional del ejemplar de Tamri (Marruecos) a 5 

del haplotipo de Tánger (Marruecos) y a un mínimo de 33 de las especies Typhlocirolana de la Península Ibérica (Fig. 

1b). 
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FIGURA 1.  1a. Red haplotipos cox1 de T. moraguesi superpuesta sobre mapa de Mallorca (PopART; Minimum Spanning Network). 1b.  Red 

haplotipos H3A de T. moraguesi superpuesta sobre mapa de Península Ibérica, Islas Baleares y Marruecos (PopART; Minimum Spanning Network). 

 

Árboles filogenéticos 

Cada una de las poblaciones de T. moraguesi se recuperó como un clado monofilético. Los ejemplares de la Cova 

des Dracs aparecen estrechamente relacionados con los de la Cova de Sa Gleda, y ambos son hermanos de linaje de la 

Cova de Sant Martí. El clado de Dragonera se corresponde con el linaje más basal de T. moraguesi (Fig. 2a). En cuanto 

al análisis filogenético asociado a H3A, evidencia una estrecha relación entre los haplotipos de T. moraguesi y Tamri. 

Por otro lado, cabe destacar que los linajes de la Península Ibérica se recuperan como monofiléticos (Fig. 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FIGURA 2.  2a. Árbol de distancias UPGMA estimado con MEGA7 a partir de las distancias genéticas determinadas para las secuencias cox1. 2b.  

Árbol UPGMA basado en las secuencias H3A. Para ambas figuras, los números junto a los nodos indican el soporte estadístico de bootstrap (valor 

máximo = 100). 
 

DISCUSIÓN 

 

Contribución de los dos marcadores moleculares al estudio filogeográfico de T. moraguesi 

El fragmento cox1 muestra una mayor tasa de sustitución nucleotídica, siendo una característica útil para analizar las 

relaciones filogenéticas de la especie de T. moraguesi a escalas geográficas pequeñas. Por su parte, el marcador H3A 

muestra una baja tasa de sustitución nucleotídica ya que todos los ejemplares de T. moraguesi de Mallorca y Dragonera 

son agrupados bajo un mismo haplotipo. La combinación de ambos marcadores se presenta como una herramienta ideal 

para abordar el estudio filogenético de las especies del género Typhlocirolana. 

 

 

 

A B 

B A 
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Origen y filogeografía de Typhlocirolana moraguesi 

Tanto las redes de haplotipos como los árboles filogénicos obtenidos ponen de manifiesto una estrecha relación 

filogénica entre las poblaciones de T. moraguesi y los linajes marroquíes, al tiempo que revela la existencia de un 

notable distanciamiento genético entre el endemismo balear T. moraguesi y las especies de Typhlocirolana 

peninsulares. A falta de realizar análisis de datación molecular, los datos obtenidos sugieren que la colonización del 

territorio peninsular tuvo lugar en un momento temprano de la diversificación del género, y que el origen de T. 

moraguesi podría está vinculado al de los linajes norteafricanos. Esto indicaría que dichos linajes podrían proceder de 

un ancestro marino común de distribución atlántico-mediterránea.  

A pesar del limitado muestreo realizado, los resultados obtenidos evidencian que cada una de las cuevas donde 

habita T. moraguesi es una entidad genética única y diferenciada, sin que exista movimiento de individuos ni 

intercambio genético entre ellas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La señal filogenética del marcador cox1 permite identificar haplotipos propios de las diferentes poblaciones de 

Typhlocirolana en contraste con la señal conservada y poco variable de H3A. 

Tanto los árboles filogenéticos como las redes de haplotipos evidencian un estrecho parentesco entre T. moraguesi y 

los linajes marroquíes, sugiriendo que ambos podrían compartir un ancestro marino común. 

Las poblaciones de T. moraguesi presentan una estructura genética geográficamente muy fragmentada con ausencia 

de flujo genético, de manera que cada cueva alberga un linaje endémico y con poca o nula variabilidad genética.  

A falta de implementar técnicas de datación molecular, los resultados de este trabajo sugieren que la principal 

hipótesis filogeográfica para la evolución de T. moraguesi implicaría la colonización de los acuíferos costeros por parte 

de una población marina ancestral - que posiblemente estaría mediada por cambios en el nivel del mar –, seguida de una 

limitada dispersión de los individuos una vez establecidos. 
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Restauración de lugares de nidificación y cría de vencejos (Apus apus) en Palma 
 

Restoration of Nesting Sites of swifts (Apus apus) in the city of Palma 

 
Hugh BIRLEY y Yaima ESPINOSA MARTÍNEZ 

 
Palma Ciutat de les Falzies,  Carrer St Agustí 7-2 07002 Palma. info@cfpalma.org  www.cfpalma.org 

 
Resumen: El vencejo común tiene importantes núcleos de nidificación en el casco antiguo de Palma. La restauración de 

edificios y las nuevas construcciones son una de las principales causas de la perdida nidos y disminución de la 

población. El proyecto "Palma Ciutat de les Falzies" nace en 2021 con el objetivo de concienciar a las entidades locales 

y la ciudadanía sobre la necesidad proteger los lugares de nidificación en edificios del casco antiguo de Palma. Se 

presentan los resultados preliminares de la efectividad de las cajas nidos colocados en varios puntos de la ciudad. 

Palabras clave: Vencejo común, Apus apus, cajas nidos, aves urbanas. 

 

Abstract: The common swift has an important nesting population in the historic center of Palma. Restoration of 

buildings and new constructions is one of the main causes of nest loss and population decline. The project "Palma 

Ciutat de les Falzies" was born in 2021 with the aim of raising awareness among local entities and citizens about the 

need to protect swifts nesting in buildings. The aim of the presentation is to show the preliminary results of the nest 

boxes installed in several buildings of Palma. 

Key words: Common Swift, Apus apus, nest boxes, urban birds.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El vencejo común es una especie ampliamente distribuida por la región Paleártica. Se reproduce en toda Europa y es 

abundante en la región mediterránea. Aproximadamente el 40% de la población mundial anida en Europa y el 

Mediterráneo, aproximadamente 19-25 millones de parejas (BirdLife 2022). El vencejo común no está amenazado en 

Europa y está incluido en la categoría LC, una especie de menor preocupación, ya que no se cumple ninguno de los 

criterios de la UICN para las categorías en peligro. Sin embargo, a nivel local, las poblaciones pueden estar 

disminuyendo. 

 

En Mallorca la población se extiende por gran parte de Mallorca y de la isla de Cabrera. En el Atlas de Aves 

nidificantes del GOB (Llabrés, 2010) se indica que la población de Mallorca es muy abundante, pero no se ha 

cuantificado ni se conoce su tendencia. 

 

La restauración de edificios en los núcleos históricos de pueblos y ciudades es una de las principales causas del 

declive y extinción local. La sustitución de materiales tradicionales por elementos modernos y nuevas técnicas de 

construcción, suponen la destrucción de zonas de nidificación tradicionales. A menudo, las obras coinciden con el 

momento en que las aves están incubando o alimentando a sus pollos. Los vencejos son aves coloniales que anidan en 

grupos y utilizan los mismos lugares de nidificación año tras año cuando regresan de su migración transahariana. 

 

Identificar los sitios de anidación en nuestros propios pueblos y ciudades es el primer paso para evitar la 

desaparición de los vencejos. Conociendo los lugares de nidificación, se pueden aplicar medidas para que la 

rehabilitación de edificaciones conserve los huecos donde anidan los vencejos y se asegure que no se realicen obras 

durante el período de nidificación. Una medida usual para proteger las colonias urbanas es la instalación de cajas nido 

para reemplazar los nidos destruidos y para alentar a nuevas parejas a reproducirse.  

 

El proyecto "Palma Ciutat de les Falzies" se inició en el año 2021 con los siguientes objetivos:  

• Concienciación ciudadana sobre la perdida de lugares de nidificación debido a la remodelación de edificios 

antiguos de Palma 

• Evaluar y promover el uso ladrillos con cavidades para la nidificación de vencejos.  

 

Hasta la fecha se han instalado 13 cajas nidos, en la Plaça Laurenc Bisbal y en la iglesia de Socorro, con el apoyo de 

Fray Jesús Miguel y el Colegio San Agustín. 
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Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l’illa d’Eivissa: 

evolució i situació actual (setembre 2022) 
 

Pine processionary (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) on the island of Ibiza: evolution 

and current situation (September 2022).
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Resum: La processionària del pi, es un insecte al·lòcton, exòtic i invasor a les Illes Balears; va ser introduïda en cada 

una de les seves illes, Mallorca 1942, Menorca 1970, Eivissa 1975 i Formentera 2007. Aquest article pretén informar de 

totes les actuacions de control integral que es duen i s’han duit a  terme en l’àmbit forestal de les Balears i així mostrar 

les dades registrats d’aquestes actuacions de control integral. En  octubre de 2021, es va declarar la processionària del pi 

com a focus incipient de plaga en la zona nord-est de l’illa d’Eivissa i es descriuen una serie de mètodes de control 

adequats per controlar-la. Així mateix, la dificultat de control d’aquesta plaga una vegada està establerta en el territori, 

radica entre altres, en característiques de la pròpia biologia de l’espècie, com són: el seu creixement exponencial i 

l’estratègia d’enterrament en fase crisàlide. Aquesta darrera singularitat és utilitzada com a mètode de pervivència front 

als depredadors i des d’un punt de vista de gestió de plagues, complica molt el seu control i impossibilita l’eradicació 

total. 

Paraules clau: insecte, defoliador, pi blanc, control, espècie al·loctona. 

 

Abstract: The pine processionary is a non-native, exotic and invasive insect in the Balearic Islands; it was introduced 

in each of its islands, Mallorca 1942, Menorca 1970, Ibiza 1975 and Formentera 2007. This article aims to report on 

all the comprehensive control actions that are carried out and have been carried out in the forest area of the Balearic 

Islands and thus show the recorded data of these comprehensive control actions. In October 2021, the pine 

processionary was declared as an incipient pest focus in the north-eastern area of the island of Ibiza and a series of 

suitable control methods to control it are described. Also, the difficulty of controlling this pest once it is established in 

the territory, lies among others, in characteristics of the species' own biology, such as: its exponential growth and the 

phase burial strategy chrysalis. This last singularity is used as a method of survival against predators and from a pest 

management point of view, it greatly complicates their control and makes total eradication impossible. 

Key words: insect, defoliator, white pine, control, non-native species. 

 

INTRODUCCIÓ  
A les Illes Balears la superfície forestal representa el 44% de la superfície total; les illes de Menorca, Eivissa i 

Formentera tenen gairebé un 53% de superfície forestal, mentre que a Mallorca està al voltant del 42%. Dins la 

superfície forestal, la part arbrada es majoritària, amb un 84% del total, que arriba fins el 95% en el cas concret de l'illa 

d'Eivissa (dades d'acord al IV Inventari Forestal Nacional, IV IFN, a partir d'ara) 
El valor anual de la superfície forestal de les Balears és de 171 milions d'euros, dels quals 145 corresponen a la 

superfície arbrada. La principal formació arbrada de la Comunitat autònoma són els pinars de pi verd (Pinus halepensis) 

que ocupen una superfície de 80.116, 85 ha. Concretament, en el cas d’Eivissa, les masses forestals de pinar ocupen 

més del 80% de la superfície forestal de l’illa. Pitiüses, (piti y oussa), és el nom d’arrels etimològiques gregues, que 

tenen les illes d’Eivissa i Formentera a causa de les grans extensions existents (25.088 ha Eivissa i 2.422 ha 

Formentera) en la seva superfície de pi verd.    
Així mateix, els ecosistemes forestals acompleixen una diversitat de funcions ecològiques, productives, socials i 

culturals transcendents, que els són pròpies per la seva naturalesa i que proporcionen simultàniament múltiples serveis i 

beneficis ambientals, paisatgístics, socioeconòmics, recreatius i educatius (Pla Forestal de les Illes Balears, BOIB núm. 

40, de 21 de març de 2015).  
Per a que un bosc pugui acomplir amb totes aquestes funcions, cal que estigui en bon estat sanitari i per això cal 

mantenir una prevenció activa i integrada de defensa contra plagues i malalties, així com contra la introducció 

d'espècies exòtiques e invasores, especialment els organismes de quarantena.  
La processionària del pi, espècie al·lòctona de Balears, és un insecte defoliador que s’alimenta de fulles de pi. Per si 

mateixa, no provoca la mort dels arbres als quals defolia, però sí els deixa més sensibles a altres agents com la sequera o 

l’atac d’insectes escolítids que els poden finalment matar; el seu cicle biològic passa per quatre fases ben diferenciades 

(ou, adult- papallona, eruga i crisàlide).   
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L’any 1975 es detecta per primera vegada la processionària del pi a l’illa d’Eivissa. Fou introduïda en la zona sud-

oest de l’illa concretament a Cala Vadella (terme municipal de Sant Josep) on va arribar enterrada en fase de pupa en 

uns cepellons d’arrels de plantes de baladre (Nerium oleander L.) destinades a l’enjardinament de zones urbanes. Des 

de la seva detecció es varen iniciar per part de l’Administració actuacions pel control integral contra l’insecte a fi que 

no pogués arribar a ser plaga. Fins la promulgació del Reglament Europeu 690/2008, Eivissa va estar declarada zona 

protegida (ZP)  per part de l’UE, contra la processionària del pi. L’any 2009, es declara la processionària del pi com a 

agent nociu a les Illes d’Eivissa i Formentera (BOIB núm. 20 de 7 de febrer de 2009) i se’n varen qualificar d’utilitat 

pública els tractaments fitosanitaris. Aquesta declaració permet actuar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 

Pesca, així com adoptar les mesures que es considerin més adients per al seu control. L’any 2021, mitjançant resolució 

del conseller de Mediambient i Territori, es declara focus incipient de plaga de processionària del pi (Thaumetopoea 

pityocampa) en la zona nord-est de l’illa d’Eivissa i es proposa l’aplicació de mesures de control. 

 
METODOLOGIA 

Les diferents actuacions que es varen realitzar a fi de controlar i evitar l'expansió de l’insecte pel pinar d’Eivissa, 

varen ser en un principi: trampeig per la captura massiva d’adults de papallones mascle encebades amb feromones 

sexuals; Pla Sistemàtic d'Inspecció Ocular (PSIO); com a mesura de lluita biològica s’instal·laren caixes niu d’aus i 

caixes refugi de quiròpters per fomentar la fauna reguladora de la plaga i tractaments aeris. Tota aquesta informació es 

pot consultar a Núñez (2008a).  
Durant els darrers anys es continua executant el PSIO, que és un pla que es va instaurar a l’any 1997; la seva 

realització dona informació molt valuosa en quant a  l'avanç i localització dels focus de plaga. Tracta de la inspecció 

ocular dels pinars per a la detecció de bosses i la seva posterior eliminació, mitjançant tall i crema o tirs d'escopeta. 

L’eliminació de bosses mitjançant tirs d’escopeta es realitza seguint les instruccions de l’ordre de veda publicada al 

BOIB, en aquest cas, de l’illa d’Eivissa, en els terminis prevists i per terrenys cinegètics i terrenys no cinegètics. 
En quant als tractaments fitosanitaris, consisteixen en la polvorització d’un producte fitosanitari, registrat i autoritzat 

pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) des de l’aire, utilitzant mitjans aeris i la tècnica d’ultra baix 

volum (ULV). El producte més utilitzat és un producte biològic, de matèria activa Bacillus thuringiensis var. kurstaki; 

és un bacteri especific per a larves de lepidòpters, que existeix de forma natural en el sòl i les plantes, té poca 

persistència en el medi, i es degrada fàcilment per la acció de la llum solar. 
Pel que fa als tractaments terrestres, es fan utilitzant un atomitzador portàtil muntat damunt un vehicle « pick-up»; a 

Eivissa no s’han fet fins al moment actual, en 2014 es va projectar executar-ho com a complementari del tractament aeri 

a les zones on la captura de papallones havia estat alta. 
El trampeig per al monitoratge de l’espècie i captura dels mascles de papallona, és una de les primeres mesures que 

es varen adoptar des de l’inici de la detecció de l’insecte a Eivissa. Des de l’any 2001, pel que fa a la instal·lació de 

trampes es realitza seguint 15 rutes (rutes ordinàries) ubicades en determinades  zones de l'illa, com són: Serra Balasant, 

Amunts 1, Amunts 2, Amunts 3, Amunts 4, Cala Mastella, Sant Antoni Nord, Atzaró-Mossona, Ses Salines. Serra 

Grossa, Jondal-Porroig, Centre Nord, Centre Sud, Cal d’Hort i Cales Sant Antoni. 
Aquestes trampes estan instal·lades en camp abans del 20 de juliol i es revisen 4 vegades, període que engloba des 

de la segona quinzena d’agost fins al final de la primera quinzena d’octubre. En cada una de les revisions es recompta la 

quantitat de papallones capturades i cada trampa està georeferenciada per la qual cosa es coneix la seva ubicació exacta; 

les dades que ens aporten aquestes trampes es comparen any rere any per conèixer l’evolució de l’insecte i planificar les 

actuacions de control més adients. També es col·loquen trampes de tipus intensiu o de captura massiva, en les 

localitzacions on hi ha molta presència de papallones i es pretén baixar les poblacions de l’insecte.  

 
FIGURA 1. Ubicació trampes ordinàries i 

extraordinàries; resultat captures de la tercera 

revisió (30 setembre 2022) representades 
mitjançant gradació en color segons la 

quantitat de captures per punt. La instal·lació 

d’aquestes trampes ha estat executada per les 
empreses tecmena, tragsa i eivinatura. 

 
En quant al foment de la fauna 

reguladora, té com objectiu principal, 

conservar, augmentar i potenciar 

l'acció dels enemics naturals (aus 

insectívores, quiròpters i parasitoids 

d’ous). A Eivissa, des de 2004 es 

varen instal·lar caixes-niu,   durant 

2005 també al PN de Ses Salines. 

Durant l’any 2021 es va fer la revisió 

i seguiment d’aquestes caixes, de les 
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quals 37 estaven en bon estat i amb 75% de nidificació; s’han instal·lat 10 de noves i es van facilitar 25 més al parc 

natural. Pel que fa a les caixes refugi per a ratapinyades es van instal·lar durant els anys 2005, 2007, 2008 i 2009, en el 

marc de diferents projectes. L’any 2016 es va executar la revisió i neteja d'algunes d’elles; es va constatar que un 

percentatge baix estaven ocupades per quiròpters (Pipistrellus pipistrellus), altres destruïdes, buides o ocupades amb 

nius d'aus. Al llarg dels anys 2017- 2018, es varen instal·lar 60 refugis artificials més. L’any 2021, s’han instal·lat 30 

noves, de diferents models; per tant  hi ha un total de 281 caixes refugi instal·lades, de les quals s’han revisat 52 que 

tenien un 23% d’ocupació. 
Respecte als parasitoids d’ous de la processionària del pi, en 2018 es va du a terme un estudi “Els parasitoides de la 

processionària del pi a Eivissa i Formentera” amb l’objectiu d’identificar les espècies de parasitoides existents a les 

postes de processionària i establir estratègies de control biològic en funció de les espècies disponibles. Les conclusions 

respecte a Eivissa és que no es va poder confirmar la presència de parasitoides d’ous. En 2021 s’està fent un projecte 

per part de l’UIB de cria i desenvolupament en laboratori de parasitoids d’ou com l’Oencyrtus pityocampae en Pitiuses;  

a Eivissa s’estudiarà la identificació dels possibles parasitoids existents i el seu nivell de parasitisme d’ous. 

 
RESULTATS 

A continuació s'exposen els resultats obtinguts al llarg dels anys d’execució de les diferents actuacions i també la 

situació més recent (dades data límit setembre 2022). 
La detecció i eliminació  de bosses que teixeixen a l’hivern les erugues per protegir-se del fred, així mateix com els 

treballs d'eliminació manual i mecànic de les mateixes, es realitza de forma ordinària des de l’hivern de 2013; durant les 

primeres campanyes 2013-2014, 2014-2015, no es varen detectar bosses. A partir d’aquest moment, hi ha una tendència 

a l’alça en el número de bosses trobades i eliminades a partir del punt  màxim ocorregut en la campanya 2017-2018 

(1.708), que s’incrementa de nou, durant la campanya 2019-2020 (1.107) respecte a l’anterior fins a aconseguir un nou 

màxim en la campanya 2021-2022 de 7.957 bosses, la qual cosa suposa un màxim històric, des de l’inici d’aquesta 

actuació a l’illa d’Eivissa. La FIGURA 2, mostra l’increment de l’àrea de dispersió de les bosses de processionària del 

pi, al llarg de les diferents campanyes de detecció i eliminació.                                      
 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FIGURA 2.Evolució  i àrea de dispersió de les bosses de processionària del pi, al llarg dels anys.  D’esquerra a dreta i de dalt  a baix, campanyes 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018.-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022. Cada punt de diferent color representa una ubicació de bosses 
trobades i eliminades al llarg de les diferents campanyes. 

 
 Des de l'any 2002 a 2011 de forma consecutiva, així com el 2014, 2018 i 2021 (inclòs en el pla de tractament 

aeri 2021-2025), s’han fet tractaments aeris de superfície variable i en diferents zones en funció de l'afectació per la 

processionària del pi. El producte utilitzat, de forma general, ha estat Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk), 

excepcionalment es va usar  també Diflubenzuron ( eure TAULA I). 

Pel que fa al trampeig ordinari, 2021 va ser l’any que mes captures  totals va registrar, 12.714 papallones mascle. 

Com que el número de trampes col·locades no és el mateix al llarg dels anys,  es corregeix aquest valor a captures 

obtingudes per trampa col·locada; d'aquesta manera l'any amb major número de captures per trampa del període 2002-

2021 coincideix amb 2021, con 8,44 captures per trampa. 
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Anys 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2018 2021 

Superfície tractada 

(ha) 

465 10.948 3.654 1.590 5.890 4.706 4.338 2.819 550 1.450 *(472 (He) 

+978(A) 

1.088 7.272 11.601 

Producte:     (BTK);    

Diflubenzuron (Dif) 
Btk Btk Btk Btk Btk Btk Btk Btk Dif Btk (3000l) + Dif 

(1620l) 
Dif Btk Btk 

Mitjà aeri: (He) 
Helicòpter (A) Avió 

A A A A A A A A He He+A He A He+A 

 TAULA I. Relació d’anys, producte fitosanitari i mitjà aeri utilitzat, així com hectàrees tractades.    
 

Anys 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Trampes 6.660 6.660 9.945 9.990 9.985 9.985 1.863 1.863 1.957 1.302  1.426 1.548 1.440 1.450 1.506 1.506 1.320 1.142 1.506 1.506 

Captures Totals 2.046 4.680 1.290 768 5.746 9.351 1.643  884 1.691  1380 735 2632 2352 2404 4049 3059 9988 5699 3656 12714 

Captures/Trampa 0,31 0,7 0,13 0,08 0,57 0,94  0,88 0,47  0,86 1,06  0,51 1,7 1,63 1,66 2,69 2,03 7,6 4,99 2,43 8,44 

TAULA II. Captures total i captures per trampa col·locada, en el període 2002- 2021, Eivissa.  
 

De la relació anterior, s’observa, com al llarg dels anys va disminuint el número total de trampes instal·lades en 

camp, però a la mateixa vegada les captures s'han anat incrementant; es cobreix menys superfície, però es capturen més 

papallones. Així mateix, des de 2002 a 2019, la captures per trampa presenten una tendència a l'alça amb alguns alts i 

baixos, amb un màxim l’any 2018, que disminueix en 2019 i 2020, per tornar incrementar-se en 2021. Aquestes 

variacions poden correspondre probablement, amb les  diferents actuacions de control realitzades i la pròpia biologia de 

l'espècie. Les trampes extraordinàries instal·lades durant 2021 es col·loquen per part d’IBANAT (284 trampes) i 

COFIB (278 trampes), capturant-se 4.569  i 3.208 mascles de papallona, respectivament.  

Encara no tenim les dades totals de les captures registrades en les trampes de les rutes ordinàries; es faciliten les 

dades recollides a data de setembre de 2022 que es correspon amb la 3a. revisió de els trampes. El total de captures és de 

9.151 front les 11.128 captures (2021); hem de tenir en compte que enguany les trampes s'han revisat una setmana 

abans que en 2021. En la TAULA III, es relacionen tots el registres de la tercera revisió de l’any 2022,  comparant-la 

amb les del any 2021.  

S’han instal·lat també trampes extraordinàries, 788 per part de l’empresa TRAGSA i 1.259  per part de l’empresa 

EIVINATURA, capturant-se fins ara, 1.928  i 398 mascles de papallona, respectivament. En la FIGURA 1, s’observen 

la ubicació de totes les trampes i la gradació per número de captures.                                                                                                                                                                      

 
GRÀFIC 1 : Evolució de captures per trampa en el període 2002-2021. 

 

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS  

La situació de la plaga de la processionària del pi a Eivissa ha estat controlada des del principi de la seva detecció, 

l’any 1975, perquè se han realitzat actuacions sobre els focus incipients de plaga; s’ha evitat així, l’expansió de la 

processionària del pi per tota l’illa. No obstant i malgrat els esforços fets pel seu control, la processionària del pi 

continua avançant poc a poc. 

En aquests darrers anys, es continua aquesta dinàmica de control, com els tractaments aeris realitzats durant 2018 i 

2021, quan les dades de monitoratge d’aquest insecte indicaven nivells alts en determinades zones de l’illa. Les dades 

recollits al llarg dels anys, faciliten informació molt valuosa i inclús fonamental, per exemple, per publicar la declaració 

de focus incipient de plaga en la part nord-est de l’illa, així com la proposta de tractament aeri pel període 2021-2025, 

es a dir per planificar estratègies de control de l’insecte. Es convenient continuar en aquesta línia i mantenir la plaga en 
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uns nivells acceptables i així evitar que afecti tant ambientalment com a nivell de salut pública a la població i masses 

forestals d’Eivissa. 

                                                 
 2021 (3a revisió) 2022 (3a revisió) 

Rutes  Captures totals/ 

Ruta 

Captures 

acuml. ruta 

Captures/ trampa  

acumulades 

Captures totals/ 

Ruta 

Captures   

acuml. ruta 

Captures/ trampa  

acumulades 

S.Balansat 554 1.222 4,70 620 1.309 5,03 

Amunts 3 505 1.248 4,30 419 973 3,36 

Amunts 4 922 2.277 8,37 802 2.009 7,39 

Cala Mastella  1.206 2.855 10,27 690 2.380 8,56 

St. Antoni Nord 79 242 6,72 91 190 5,28 

Amunts 1 159 332 7,55 146 299 6,80 

Amunts 2 890 1.597 9,13 490 1.146 6,55 

Atzaró 75 230 14,38 42 127 7,94 

Ses Salines  147 473 8,92 112 365 6,89 

Serra Grosa  11 53 4,42 37 52 4,33 

Jondal 43 109 5,74 11 38 2,00 

Centre Nord 35 113 18,83 11 35 5,83 

Centre Sud 64 150 18,75 21 91 11,38 

Cala d’hort 40 160 6,40 47 96 3,84 

Cales St. Antoni 22 67 5,58 30 41 3,42 

TOTALS  4.752 11.128  9569 9.151  

TAULA III. Comparativa de la tercera revisió per rutes executada durant els anys  2021 i 2022; total de captures i captures per trampa acumulada. 

 

AGRAÏMENTS 
Agraïm la col·laboració a totes les persones, empreses que s’ocupen de totes les actuacions de control contra la 

processionària del pi a Eivissa: tècnics i treballadors  de les següents empreses: IBANAT,COFIB, TECMENA i ESMA. 
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Resum: Es revisa, a partir de dos anys de dades preliminars, una metodologia per al seguiment de la tórtera i es posa a 

punt per part del Servei de Caça del Consell de Mallorca. La tasca s’aborda  durant una moratòria de caça, amb altres 

territoris i amb l’estat, per tal de construir un model demogràfic amb base territorial local fiable, de cara a 

l’International Single Species Action Plan for the Conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur (2018 

to 2028) (ISSAPCT) i d’un pla de caça adaptatiu (AHMP). Tot i això, cal considerar altres escenaris de treball 

essencials atès que la caça no és el factor limitant en la conservació de la tórtera. Les mesures agroambientals de la PAC 

i la capacitat de les administracions per a mobilitzar adequadament el sector primari, dins i fora del ENP, és essencial 

per pal·liar el canvi d’usos del sòl i promoure activitats agroforestals i ramaderes que conservin el mosaic ambiental. 

Les actuacions agroambientals amb finalitat cinegètica aplicades per societats de caçadors i vedats privats, així com la 

moratòria de caça, semblen ser les úniques mesures contemplades per l’ISSAPCT que s’han aplicat de facto a hores 

d’ara en benefici de l’espècie.   

Paraules clau: tórtera, censos d’aus, estimes poblacionals, gestió cinegètica, Mallorca. 

 

Abstract: A methodology for monitoring the European Turtle-dove is reviewed and put in place by the Mallorca 

Council's Hunting Service, after two years of preliminary data. The task is tackled during a hunting moratorium, in a 

frame involving other territories and the state, in order to build a demographic model with a reliable territorial design 

at local scale, addressed to the objectives in the International Single Species Action Plan for the Conservation of the 

European Turtle-dove Streptopelia turtur (2018 to 2028) (ISSAPCT) and an adaptive hunting management plan 

(AHMP). However, it is necessary to consider other essential management scenarios given that hunting is not the 

limiting factor in the conservation of the European Turtle dove. The agro-environmental measures of the CAP and the 

capacity of the administrations to adequately mobilize the primary sector, inside and outside protected areas, is 

essential to alleviate the change in land use and promote agroforestry and livestock activities that preserve the 

environmental mosaic. The agro-environmental actions for hunting purposes applied by the hunting clubs and private 

states, as well as the hunting moratorium, seem to be the only measures contemplated by the ISSAPCT that have been 

de facto applied for the benefit of the species up to date. 

Key words: European Turtle-dove, bird census, population monitoring, game management, Majorca. 

 

INTRODUCCIÓ 

La tórtera presenta una distribució paleàrtica amb la subespècie nominal amb estatus d’estival a les Illes Canàries i 

Europa, i la subespècie arenicola a les Illes Balears i al nord oest de l’Àfrica. El nostre arxipèlag és l’extrem nord de 

l’areal reproductor subespecífic.  

La tórtera és representativa de l’estiu, és apreciada cinegèticament i gastronòmicament i està fortament arrelada en 

la cultura mallorquina. Tot i això, no és una espècie clau de la caça menor a Balears. La seva reproducció ha estat 

constatada a tota l’illa llevat de parts de la Tramuntana (GOB, 2010).  Se la caça tradicionalment amb escopeta en la 

mitja veda. Durant la seva estada a l’Europa comunitària és considerada una espècie “paraigües”: la gestió cinegètica 

per afavorir-la beneficia un espectre ample d’espècies amb requeriments ecològics semblants, penalitzats pels usos 

moderns del territori. Al nord d’Àfrica, els recents canvis agrícoles amb intensificació d’arbrat de secà i reguiu es 

conjuga amb densitats reproductores altes (Hanane, 2016), mentre que la subespècie nominal és considerada en 

regressió, apuntant-se la pèrdua d’hàbitat com a principal causa.  

A Mallorca, la tórtera s’associa a l’alternança de pinars amb garrigues, fruiters de secà i zones herbàcies de pastura o 

cereal lligades a aquests, sent una espècie d’ecotò (Carboneras et al., 2022). La menor pendent, el major mosaic 

ambiental i la major diversitat d’usos del sòl són factors explicatius de la seva abundància a nivell ibèric (Arroyo et al., 

2021). La gestió forestal per obrir mont, recuperar conreus i desbrossar semblen ser més rellevants per a l’espècie que la 

implementació de mesures agroambientals (op. cit.). Altres agreujants són la penúria hídrica i alimentària cap a la fi de 

l’estiu, amplificada pels canvis d’usos i la pèrdua ja històrica d’infraestructures agroforestals (com les hídriques; basses 

i síquies) entre altres oportunitats lligades als usos tradicionals del sòl i a la gestió agrocinegètica tradicional (Barceló et 

al., 2015).   

Els elements determinants de la gestió ambiental que requereix la tórtera han estat posats en valor i prioritzats en 

l’International Single Species Action Plan for the Conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur (2018 
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to 2028) (ISSAPCT) de la CE. En aquest pla es reclama, des del 2019 l’aport d’aigua i menjar, així com sembres amb 

varietats agrícoles adequades per a l’espècie, tasca que tradicionalment ha estat duent a terme el col·lectiu cinegètic. La 

Figura 1 mostra part de les mesures ambientals a Mallorca en favor de la tórtera aplicades únicament per societats de 

caçadors, que suposen aproximadament un 30% del total territorial vedat de l’illa (Barceló et al., 2018). La resta són 

vedats privats que també apliquen mesures agroambientals però no s’ha acabat de caracteritzar les seves accions.  

 

 
FIGURA 1. Vedats amb mesures agroambientals convergents a 

l’ISSAPCT efectuades l’any 2020 per SSCC, en col·laboració amb el 

Consell de Mallorca. Aquesta superfície suposa el 30% del total del 
territori constituït en vedats; la resta són vedats privats que en part 

realitzen mesures equivalents. 

 
FIGURA 2. Valor comparatiu de l’IPA en 5 i 10 minuts, per 

comarques cinegètiques i pels anys 2021 i 2022. 

 

Des de la temporada 2021/22 s’aplica a l’Europa comunitària una moratòria en la caça de la tórtera, si bé a Mallorca 

s’inicià una reducció progressiva de captures a partir de la temporada 2017/18. La moratòria està prevista en 

l’ISSAPCT, i tot i que es coneix que la caça regulada no és el factor clau de declivi, ha estat de les poques mesures 

materialitzades. Per contra, l’ISSAPCT preveu mesures agroambientals via PAC que són determinants i han estat 

reiteradament reclamades pel sector cinegètic, científic i per les administracions ambientals i cinegètiques. Amb tot, l’ 

l’ISSAPCT contempla, i s’està visualitzant, que el sector cinegètic és un dels que genera externalitats més positives per 

a la tórtera. Alguns dels èxits reproductors més elevats de l’espècie s’han enregistrat dins vedats peninsulars en els que 

l’espècie és gestionada i caçada de forma preferent sobre altres aprofitaments.  

Si bé la moratòria de caça no és una mesura determinant per a la conservació de la tórtera, permet no obstant això 

estudiar paràmetres poblacionals en absència d’extracció, sent aquest l’àmbit de la present comunicació. Aquestes dades 

esdevenen essencials i s’encaixen dins un àmbit territorial de gestió coordinada encaminat a un pla de caça adaptatiu 

(AHMP). L’activitat cinegètica dins la CE està hiperregulada i la modelització és possible, però l’areal d’hivernada i 

zones d’stopover saharianes romanen punts obscurs en la coneixença, gestió i regulació de l’espècie. Juntament amb la 

PAC i la gestió efectiva del camp més enllà del paper, aquests aspectes suposen escenaris irresolts en l’ISSAPCT. 

Pel que fa al seguiment de l’espècie en l’àmbit europeu, la metodologia d’elecció és l’escolta dels mascles 

(Callandine et al., 1999; Boutin et al., 2003; Bakaloudis et al., 2009; Dunn & Morris, 2012). El temps d’escolta és 

determinant ja que s’ha observat densodependència i infraestima en escoltes de 5 minuts i s’ha vist que els itineraris o 

transsectes d'observació directa, tant en vehicle com a peu, no són mètodes de mostreig recomanables (Gutiérrez Galán 

et al., 2013; Arroyo et al., 2021). Alhora, per les especificats d’ús de l’espai i condicions de nidificació de la tórtera, pot 

resultar ineficaç la prospecció no estratificada de grans àrees que no reuneixen les condicions ambientals (Montoya et 

al., 2002; Browne et al., 2003; Dunn et al. 2012), de manera que es fa necessari un disseny territorial fi a l’hora de 

modelitzar les abundàncies. La no observança dels aspectes metodològics indicats genera biaixos importants en la 

determinació de les abundàncies i en la posterior monitorització de la tendència, cosa que han destacat varis autors. 

 

METODOLOGIA 

Amb l’objecte de posar a punt la metodologia al nostre territori amb la tórtera europea com a única espècie objectiu, 

aquests dos primers anys hem testat l’ús d’estacions d’escolta distribuïdes damunt itineraris (entre 3 i 6 estacions per 

track) separades entre elles més de 500m, en les que es realitza una escolta activa durant 10 minuts, diferenciant les 

torteres escoltades en el període de 0 a 4min 59seg, i de 5 a 10 min. L’enregistrament a cada estació d’escolta de tots els 

individus oïts durant un temps determinat permet obtenir l´Índex puntual d'abundància IPA, un índex relatiu que 

requereix el control exacte del temps. Tot el mostreig ha estat efectuat pels tècnics del Servei de Caça Consell de 

Mallorca, formats, experimentats i actuant amb rigor professional. 

Els punts d'escolta s'han ubicat segons les comarques cinegètiques, primerament descrites en 2015 i revisades per 

Barceló et al. (2018) i aplicades al seguiment poblacional d'espècies de caça menor segons Muñoz et al. 

(2019). Aquestes comarques cinegètiques s'estableixen a partir de 30 unitats fisiogràfiques derivades de la 
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reinterpretació del mapa geomorfològic de Mallorca, definint i assignant valors a 26 variables relacionades amb el medi 

físic, l'entorn humà, l'activitat cinegètica i l’abundància d’altres espècies cinegètiques.  

Seguint la proposta de Callandine et al. (1999), les escoltes es van dur a terme durant les dues primeres hores 

després de la sortida del sol i van ser registrats aquells mascles que van emetre el seu cant durant els 10 minuts de 

mostreig inicials (Boutin et al., 2003; Bakaloudis et al., 2009). S’han eliminat els factors que poden provocar 

alteracions com presència de pluja, vent o zones properes a llocs amb certa contaminació acústica. 

Alhora, s’han realitzat transsectes amb bandes de conteig per a la detecció visual de la tórtora sobre els mateixos 

tracks de les estacions d’escolta, en dies alterns de mostreig per tal de comparar aquesta mesura amb les estacions 

d’escolta, com ja han suggerit altres autors (B. Arroyo; Comitè Interautonòmic de Caça) ja que les tórtores tenen un 

comportament extremadament discret i poc esquiu, una conducta també apuntada per Hanane et al. (2011); aquests 

aspectes posen en entredit els mètodes d'observació directa amb baixes deteccions en portar a resultats poc 

representatius, només d'utilitat comparativa en zones amb alta densitat poblacional i amb esforços de mostreig elevats 

(Gutiérrez Guzmán et al., 2013). 

Respecte a la temporalització de les estimes, s’han realitzat entre el 15 de maig i 15 de juny. Abans del 15 de maig 

es poden ometre reproductors que falten per arribar als seus territoris reproductius i després del 15 de juny es corre el 

risc d’infravalorar el nombre de mascles existent, i mantindria els dubtes sobre possibles migracions de reproductors en 

zones sense cursos fluvials o punts d'aigua permanents (Montoya i Fonda, 2002). 

El radi efectiu d’escolta dels mascles cantors és de 220 metres des de l’observador (Sáenz de Buruaga et al., 2020), 

distància que s’addiu amb treballs d’imminent publicació  d’altres autors. L’àrea fefaent prospectada en cada estació és 

d’unes 15 ha.  

 

 RESULTATS 

La Taula 1 expressa els resultats de les escoltes a les 60 estacions actuals, en IPA. Les dades de detecció visual 

ofertes pels transsectes amb bandes de conteig són tan minses que només s’han pogut tractar amb el Distance Sampling 

a una comarca; si be ofereixen una densitat presumiblement coherent amb l’estimada a partir de l’IPA,  pel petit nombre 

d’observacions,  ni es presenten ni es prenen en consideració com a estimador. A la Fig. 2 es presenta un gràfic 

comparatiu de’IPA. 
Any 2021 

Comarca cinegètica 
N 

estacions 
IPA    0-4'59'' IPA  5-10' IPA      0-10' σ 0-4´59´´ σ  5 - 10´ σ 0 – 10´ 

Marines, Serres i Pla 24 1,17 0,63 1,80 1,55 0,92 2,06 

Sa Marina 14 0,64 0,07 0,71 0,93 0,27 0,91 

Muntanya 10 0,20 0,20 0,40 0,63 0,63 1,26 

Palma 12 0 0,33 0,33 0,00 0,78 0,78 

        
Any 2022 

Comarca cinegètica 
N 

estacions 
IPA   0-4'59'' IPA  5-10' IPA      0-10' σ 0-4'59'' σ  5' 10' σ 0 – 10´  

Marines, Serres i Pla 24 1,33 0,46 1,79 1,58 0,83 2,19 

Sa Marina 14 0,93 0,71 1,64 0,83 0,99 1,45 

Muntanya 10 0,30 0,10 0,40 0,67 0,32 0,97 

Palma 12 0,67 0,25 0,92 0,98 0,62 1,38 

TAULA 1. Deteccions auditives de mascles cantors a les estacions d’escolta, per comarca cinegètica i pels anys 2021 i 2022, diferenciat entre els 

primer i el segon interval de 5 minuts. La comarca de Muntanya, tot i haver estat mostrejada, no és una zona explicativa per a l’espècie. 
 

DISCUSSIÓ 

Tot i que es pot escoltar algun nou mascle cantant passats els 10 minuts i fins als 15 (Gutiérrez i Alonso, 2013), 

s’evidencia que els 10 minuts d’escolta són més propers a una saturació raonable de l’escolta que no els 5 minuts. Per al 

trasllat de l’IPA a densitats, com presenten diversos autors, la diferència és determinant. Per altra banda, la detecció 

visual pel mètode clàssic de transsectes en bandes de conteig no s’ha mostrat adequat per a l’espècie. Sáenz de Buruaga 

et al. (2020) indiquen que del total de tórtores detectades auditivament, només el 7,69% van ser escoltades i vistes, 

sense cap contacte que sigui exclusivament visual. Tot confirma allò proposat per altres autors, sent les estacions 

d’escolta amb 10 minuts, i sobre una única espècie, una mesura més robusta tant per a construir índexs relatius com per 

a l’estima de densitat reproductores. 

Per altra banda, la robustesa de les dades depèn alhora de variables de més difícil mesura, com ara la formació i 

professionalització dels observadors, especialment quan es tracta de poblacions d’espècies que requereixen entrenament 

per la seva detecció, i quan es tracta d’espècies sensibles o d’escassa presència. L'avantatge del mètode d’estacions 

d’escolta utilitzat és que la immobilitat de l'observador permet una major concentració (Affre, 1976), més encara quan 

només existeix una única espècie objectiu durant el cens i s’elimina l’efecte d’elements externs com la pluja o el vent, 

no validant estimes en condicions adverses, i essent sempre els mateixos observadors en estricte ajust al protocol. 

També hi ha variacions temporals associades a l’alimentació que poden donar lloc a una menor detectabilitat de 
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l'espècie, ja que durant els mesos de maig i juny la tórtora recorre bàsicament a les llavors silvestres presents en els 

voltants dels seus nius. Per això es troben gairebé sempre en els seus territoris o voltants d'aquests. Però una vegada 

segats els cultius de cereal, el gra conreat passa a ser el seu aliment preferent (Browne & Aebischer, 2003), la qual cosa 

pot provocar desplaçaments. Amb tot, l’efecte de la diversitat ambiental i el lligam de l’espècie al mosaic territorial 

(Sáenz de Buruaga et al.,  2021; Carboneras et al,. 2022) fa crític el disseny territorial del mostreig a escala local.  

Quant a les abundàncies detectades a Mallorca, i a les densitats reproductores que se’n deriven, s’ha de dir que  

l’objecte d’aquesta comunicació no és presentar el model demogràfic, però es confirma que comparativament amb 

altres territoris, les abundància es troben en el tram alt i/o pròpies de zones favorables especialment a les dues 

comarques amb  major pes explicatiu (Marines, Serres i Pla i Sa Marina).  No s’ha treballat per discriminar si es tracta 

de causes insulars o de diferent dinàmica poblacional subespecífica, però la regressió de l’espècie enregistrada a l’areal 

europeu no s’ha provat a Mallorca. 

Amb l’actual distribució d’estacions, sembla que la major rellevància dels segons 5 minuts de mostreig es relacionin 

amb un major esforç mostral per comarca, i tal vegada amb una menor abundància com han indicat altres autors. Tant 

és així que en l’estima de les poblacions de tórtera és determinant la precisió del disseny mostral a escala local si es 

pretén estimar quantitativament la població en el conjunt de la seva distribució (Boutin et al., 2007). Gutiérrez Galán 

(2016) estableix com a una exigència que els mètodes de mostreig garanteixin la màxima detectabilitat per evitar que 

zones de baixa densitat no alterin la mesura. Aquests i altres aspectes es revisaran i milloraran en disposar d’una sèrie 

temporal més llarga, però es pot avançar que en aplicació del principi de precaució, i segons confirmen les dades, la 

fracció de la població caçada a Mallorca va ser molt testimonial, l’any anterior a la moratòria, fruit de la normativa 

aplicada. 

La revisió presentada, posada a punt i l’homogeneïtzació metodològica en un espai de treball en coordinació amb 

altres CCAA i organismes estatals (Comitè de Caça del MAPA, IREC-CSIC...) de cara a una millor determinació de les 

abundàncies, tendències i paràmetres poblacionals de la tórtera, té per objecte construir a partir de dades territorials 

locals fiables un model poblacional de baix a dalt, més acurat, advocant l’ ISSAPCT  i el pla de caça i maneig adaptatiu 

de l’espècie (AHMP). Els propers anys s’augmentaran el nombre d’estacions a Mallorca per disposar de més rèpliques. 

La moratòria permet una recollida de dades en absència d’extracció cinegètica, però com han destacat varis autors, en 

no ser la caça el factor determinant en la tendència de l’espècie, esdevenen determinants les mesures agroambientals de 

la PAC i la capacitat real de les administracions per, amb el sector primari, millorar la gestió dels hàbitats i 

veritablement conservar i potenciar la diversitat d’usos del sòl associats a l’aprofitament forestal, agrícola i ramader. 

Davant aquesta realitat, la gestió cinegètica (sembres específiques, punts d’aigua i alimentació estival...) que duen a 

terme els col·lectius i entitats de caça esdevé una línia prioritària de gestió, i l’única que de facto genera les externalitats 

positives que es demanden en l’ISSAPCT. Per tant, la supressió de la caça o una governança que derivés en una 

moratòria indefinida, sense retorn de dades i noves oportunitats cinegètiques, pot esdevenir un element de regressió per 

a la tórtera. Ni en la interpretació de la Directiva Aus ni en els documents tècnics que genera la Comissió davant 

espècies en regressió o sensibles, no s’hauria d’apel·lar al principi de precaució per prohibir la caça quan aquesta 

compleixi dues condicions: 1) que l’extracció cinegètica no sigui un factor essencial de regressió i 2) quan la caça 

generi externalitats positives, com ara una gestió agroambiental important, que cal mantenir i incentivar. A més, els 

drivers es revelen  diferents territorialment, de manera que la gestió és de caire local i el model, de baix a dalt. 

Depurar a nivell metodològic les dades sobre les que s’avaluen les poblacions i les sèries temporals a partir de 

protocols adaptats i uniespecífics,  replantejar el disseny mostral amb una estratificació més representativa de la 

diversitat paisatgística a escala local i amb cobertura territorial suficient, i homogeneïtzar la comparabilitat de les dades 

dels diferents territoris explicatius, permetria construir un model demogràfic de baix a dalt més robust, amb una més 

sòlida capacitat explicativa i comunicativa de les mesures a adoptar, especialment de les més impopulars. 
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Resum: El creixement econòmic il·limitat que alimenta el metabolisme socioeconòmic capitalista ha transformat 

profundament la Terra. La destrucció ambiental ens ha portat a una pèrdua de biodiversitat sense precedents. A la 

dècada de 1970 s’inicià una agenda global per a establir diferents fites de desenvolupament sostenible, que reforçà la 

idea que el desenvolupament econòmic era compatible amb els límits biofísics del planeta. Només després que la 

pèrdua de biodiversitat captàs l’atenció dels acadèmics, a principis dels 2000 s’implementà una agenda global per a la 

biodiversitat on es reconeixia que les principals causes de la seva pèrdua es trobaven en les activitats econòmiques. Els 

programes per a la conservació de la biodiversitat post-2000 no consideraren els impactes negatius de les estratègies 

orientades al creixement. Com a resultat, la política global de conservació de la biodiversitat prioritza el seu valor 

econòmic. Una part important de la literatura demostra empíricament que el creixement econòmic il·limitat és la causa 

principal de la pèrdua de biodiversitat. En aquesta comunicació advocam per un decreixement sostenible en l’ús de 

materials i energia així com per un canvi de valors a la societat. Una reducció justa de la base material de l’economia 

pot millorar les condicions ecològiques, i, per tant, pot reduir la pèrdua de biodiversitat i millorar el benestar humà. 

Paraules clau: creixement econòmic, degradació ambiental, protecció de la natura, metabolisme socioeconòmic, 

desenvolupament sostenible. 

 

Abstract: The unlimited economic growth that fuels capitalism’s metabolism has profoundly transformed the Earth. The 

environmental destruction has led to an unprecedented rate of biodiversity loss. In the 1970s, a global agenda was set 

to develop different milestones related to sustainable development, which reinforced the idea that economic 

development was compatible with the planet’s ecology. Only after biodiversity loss captured the attention of 

researchers, in the early 2000s was a global biodiversity agenda implemented. The agenda highlighted biodiversity 

conservation as a major international challenge and recognised that the main drivers of biodiversity loss derive from 

economic activities. The post-2000 biodiversity frameworks did not consider the negative impacts of growth-oriented 

strategies. As a result, current global biodiversity conservation priorities are mainly governed by the economic value of 

biodiversity. A large body of empirical evidence shows that unlimited economic growth is the main driver of 

biodiversity loss; thus, in this paper we strongly argue for sustainable degrowth in the use of materials and energy and 

a fundamental shift in societal values. An equitable downscaling of the physical economy can improve ecological 

conditions, thus reducing biodiversity loss and enhancing human well-being. 

Key words: economic growth, environmental degradation, nature protection, socioeconomic metabolism, sustainable 

development. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El metabolisme socioeconòmic (i.e. els fluxos de materials i energia necessaris per a moure les societats humanes) 

imposat pel sistema capitalista es fonamenta en el creixement econòmic perpetu, un creixement que s’accentuà durant el 

segle XX i s’ha mantingut durant el segle XXI, només interromput durant els períodes de crisis globals. Si el creixement 

es mantingués a una taxa anual del 3,3%, la base material de l’economia mundial es multiplicaria per 16 a principis del 

segle vinent (Sage 2020). El creixement condueix a l’expansió de la indústria i accelera les comunicacions i les 

dinàmiques comercials, cosa que genera un consum excessiu de materials i energia, importants canvis en l’ús del sòl per 

al desenvolupament d’activitats humanes i la generació de grans quantitats de residus i emissions. Els patrons de 

consum i producció que alimenten el creixement són els responsables de la degradació ambiental de l’Antropocè i han 
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dut a un augment considerable de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), al canvi climàtic, a la 

transformació del planeta, i a impactes adversos sobre la biodiversitat. La pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic 

estan estretament interconnectats: són dos dels límits biofísics planetaris que hem traspassat; tenen una causa comuna 

(les activitats humanes) i impacten negativament sobre el benestar de la gent i la qualitat de vida (IPBES-IPCC 2021). 

 

Malgrat la ciència i la política fa temps que malden per protegir la diversitat biològica, aquesta no ha fet més que 

disminuir. Els ecosistemes s’estan deteriorant a un ritme sense precedents i aproximadament un milió d’espècies es 

troben en perill d’extinció. El col·lapse de la biodiversitat a què ha dut la cerca constant del creixement econòmic està 

causant la pèrdua d’interaccions i funcions ecològiques (e.g. redundància, co-dependència, complexitats estructurals i 

resiliència) pròpies dels sistemes naturals (Sage 2020). La present comunicació es basa en l’assaig publicat l’abril de 

2022 al volum 36 de la revista Conservation Biology (Moranta et al., 2022) que se centra en descriure de manera 

exhaustiva i des de l’evidència empírica la relació existent entre el creixement econòmic i la biodiversitat, així com en 

examinar de forma crítica el paper que s’ha atribuït al creixement en el marc dels acords internacionals sobre la 

biodiversitat i la sostenibilitat ambiental, un tema, doncs, prou oportú per al Marc Global sobre la Biodiversitat Post-

2020 (MGB Post-2020) desenvolupat sota els auspicis del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB). Exceptuant els 

àmbits de l’ecologia política i l’economia ecològica, l’anàlisi sobre les implicacions del creixement per a la biodiversitat 

és una pràctica poc comuna a la literatura científica al voltant de la ciència de la conservació. D’acord amb això, i des 

de l’èmfasi sobre la necessitat de dissenyar estratègies de decreixement, aquesta comunicació vol estimular encara més 

el debat entre els conservacionistes sobre les contradiccions existents entre creixement i biodiversitat. 

 

LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT PROVOCADA PEL CREIXEMENT 

 

La literatura sobre la sostenibilitat ambiental considera que el creixement econòmic, que es mesura a través del 

producte interior brut (PIB), és essencial per a avançar cap a un planeta més saludable i la protecció de la biodiversitat. 

Tradicionalment, s’ha considerat que el creixement del PIB duu a una major eficiència tecnològica alhora que redueix 

l’ús de materials i energia, així com les emissions de GEH. En conseqüència, es pensa que és possible desvincular el 

PIB dels impactes ambientals i la pèrdua de biodiversitat de manera que, o bé es redueixin aquests impactes mentre 

l’economia creix (desacoblament absolut), o bé aquests impactes creixen a una taxa inferior a la del PIB (desacoblament 

relatiu). No obstant això, fins ara la desmaterialització de l’economia només s’ha aconseguit mitjançant activitats 

extractives a l’exterior i només per a unes poques potències capitalistes avançades. Publicacions recents mostren els 

impactes sobre la biodiversitat i altres components i funcions ecosistèmiques d’un creixement en constant expansió 

alimentat per l’extracció contínua i intensiva de recursos (veure Moranta et al., 2022 i les referències que s’hi citen). 

L’expansió de l’agricultura intensiva, la silvicultura, la pesca, l’aqüicultura, la indústria, la urbanització i el transport 

són exemples d’activitats que afecten la biodiversitat, ja que alteren els ecosistemes terrestres, d’aigua dolça i marins. 

Alguns autors han fet anàlisis teòriques sobre la relació existent entre el creixement i la pèrdua de biodiversitat, mentre 

que d’altres l’evidencien empíricament (veure les referències citades a Moranta et al., 2022). 

 

DEFICIÈNCIES DE LES AGENDES GLOBALS DE SOSTENIBILITAT I CONSERVACIÓ 

 

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà de 1972 va ser la primera que establí objectius per a una 

agenda global de sostenibilitat, que suggeria reconsiderar les motivacions del creixement pels seus impactes ambientals. 

Posteriorment, l’ONU organitzà quatre conferències més (1982, 1992, 2002 i 2012) per a establir fites ambientals i 

socioeconòmiques relacionades amb un desenvolupament sostenible basat en el creixement. El canvi d’enfocament de 

les polítiques sobre sostenibilitat pro-creixement experimentat entre la conferència de 1972 i les quatre que la succeïren 

respongué a l’interès dels que defensaven l’statu quo a reconciliar el creixement amb la conservació ambiental en un 

context d’elevada degradació ecològica (Gómez-Baggethun i Naredo 2015). El 2015, els Estats Membres de l’ONU van 

adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els seus desset Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS), que establiren les pautes per a aconseguir un desenvolupament global harmoniós amb la protecció ambiental. 

Dos dels ODS se centren en la biodiversitat: la conservació i l’ús sostenible dels oceans, les mars i els recursos marins 

(ODS 14) i la gestió sostenible dels boscos per a lluitar contra la desertificació, la degradació de la terra i la pèrdua de 

biodiversitat (ODS 15). Aquests objectius urgeixen a prendre mesures significatives per a reduir la degradació de les 

àrees naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i protegir i prevenir l’extinció d’espècies. No obstant això, els ODS no 

impliquen el monitoratge de les tendències absolutes en l’ús de recursos i prioritzen el creixement (e.g. ODS 8) sobre la 

integritat ecològica. En línia amb la política ambiental internacional, l’agenda global de biodiversitat, que s’originà a la 

literatura sobre conservació en la dècada del 2000, també segueix els principis de desenvolupament sostenible basat en 

el creixement. Si bé els objectius de biodiversitat del CDB de 2010, que cercaven reduir significativament la pèrdua de 

biodiversitat en aquell any, advocaven per la integració dels plans de gestió d’aquesta en la planificació econòmica, el 

Pla Estratègic per a la Biodiversitat 2011-2020 del CDB i les Metes d’Aichi per a la Biodiversitat de 2020 no entenen el 

desenvolupament sostenible sense creixement (CDB 2016). Així, a la Declaració de Cancún, el CDB promou el 

creixement sostenible i reitera la importància de considerar la biodiversitat en els diversos sectors econòmics, com 
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l’agricultura, la silvicultura, la pesca i el turisme, ja que l’afecten directa i indirectament (CDB 2016). La cerca del 

creixement econòmic es defineix encara com a objectiu clau en els documents internacionals més influents al voltant de 

la política sobre biodiversitat i sostenibilitat ambiental, la qual cosa obstaculitza el progrés cap a un futur més sostenible 

(Otero et al., 2020). És hora, doncs, de revisar l’agenda global de biodiversitat per a garantir la seva coherència i 

millorar la seva eficàcia (Büscher & Fletcher 2020). 

 

CAP A UNA NOVA POLÍTICA DE CONSERVACIÓ A L’AGENDA POST-2020 

 

La Plataforma Intergovernamental de Ciència i Política sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES, per 

les seves sigles en anglès) i el Panell Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) proposen moure’s des 

del paradigma del creixement econòmic cap a una economia global més sostenible (IPBES-IPCC 2021). L’actualització 

de l’”Esborrany Zero” del MGB Post-2020 també reconeix que es requereix una acció política urgent a nivell mundial, 

regional i nacional per a transformar els models econòmics, socials i financers (CBD 2020). El gir en la perspectiva 

sobre el creixement que mostren aquests documents marca un punt d’inflexió significatiu en la postura de les polítiques 

de biodiversitat i les avaluacions de les relacions economia-medi ambient. No obstant, aquest gir esdevé una excepció ja 

que només es troba a l’informe de l’ONU Global Biodiversity Outlook 4. I és que a l’informe posterior de l’ONU, 

Global Biodiversity Outlook 5, els arguments a favor de la transformació del model econòmic són perifèrics. El MGB 

Post-2020 ignora les conseqüències del creixement per a la  biodiversitat i per a la pròxima dècada s’enfoca bàsicament 

en tres aspectes: la formulació i descripció dels objectius definits a l’”Esborrany Zero”, amb èmfasi en la conservació 

d’espècies però sense esmentar la necessitat de prevenir noves extincions; l’establiment de mètriques mesurables, 

realistes, inequívoques i escalables per a detectar de manera efectiva els canvis en la biodiversitat i l’extinció d’espècies 

així com mesurar els canvis en la "salut" de la biota; i la implementació de mesures de conservació basades en la 

creació d’àrees protegides més ambicioses (veure les referències citades a Moranta et al., 2022). En relació amb aquest 

darrer punt, gran part de l’enfocament se centra en determinar la quantitat de terra i mar que s’ha de protegir per a 

mantenir aquests recursos apartats dels sistemes de producció. Aquestes mesures de conservació van des de les 

propostes Nature Needs Half i Half-Earth, destinades a conservar la meitat del planeta, fins a la proposta Whole Earth, 

una iniciativa més holística que suggereix allunyar-se de les estratègies orientades al creixement. Avui, totes aquestes 

alternatives són objecte de debats intensos i han provocat divisions entre els conservacionistes convencionals que 

cerquen la conservació via el creixement i els conservacionistes  més radicals que plantegen el divorci de la conservació 

de les lògiques capitalistes (per a més detall sobre aquestes visions alternatives, veure Moranta et al., 2022). 

 

CONSERVACIÓ DES DEL DECREIXEMENT 

 

Proposam que els conservacionistes cooperin amb els ecologistes polítics i els economistes ecològics a l’hora de 

determinar els problemes i les contradiccions inherents a la relació creixement econòmic/biodiversitat. El metabolisme 

socioeconòmic capitalista no és compatible amb una economia que respecti els límits de la biosfera. L’impacte negatiu 

del creixement sobre la biodiversitat ha estat demostrat empíricament a la literatura, i els programes de conservació 

ambiental i de la biodiversitat basats en el creixement han resultat ineficaços. La contínua extracció de valor i 

mercantilització de la natura és necessària per a salvaguardar el capital i a assegurar el creixement, cosa que constitueix 

una de les contradiccions més importants del capitalisme. Una economia capitalista no sols esgota la base material per a 

la seva reproducció, sinó que també deteriora les condicions biofísiques que possibiliten la vida a la Terra. La 

mercantilització capitalista de la natura i les polítiques de conservació que se’n deriven, com són els pagaments per 

serveis ecosistèmics i les compensacions de biodiversitat, perpetuaran l’statu quo pro-creixement. 

 

És necessari que les nacions del món avancin cap a una economia amb una menor base material i més orientada als 

serveis socials. Aquest model ens conduirà cap a nous objectius socials, més enllà del PIB, i millorarà el benestar de les 

persones i la natura (IPBES-IPCC 2021). Cal canviar el funcionament de les institucions financeres, polítiques, 

acadèmiques i socials. Es pot aconseguir un futur millor a través d’una reducció democràtica i redistributiva de la base 

material de l’economia global des del decreixement sostenible (Kallis, 2011), i evitar, així, dirigir-nos cap al col·lapse 

inherent a les crisis capitalistes, responsables de recessions econòmiques que fan malbé les condicions 

socioecològiques. La reducció equitativa de la base material de l’economia ha de cercar revertir el deteriorament de la 

base dels recursos planetaris i la consegüent degradació ambiental. Integrada en les polítiques i plans de conservació, 

una estratègia de decreixement sostenible aturarà de manera efectiva la pèrdua de biodiversitat i millorarà les 

condicions ecològiques, alhora que també el benestar humà. Juntament amb objectius de prosperitat compartida, aquesta 

estratègia també ajudarà la societat a adaptar-se al futur amb menys recursos i més conflictes que se’ns ve a sobre. Cal 

considerar els límits del creixement en un planeta finit, com també la limitada capacitat de càrrega ecològica i social; 

cercar guanys en eficiència no és suficient. Defensam i aportam pautes específiques per a una estratègia de conservació 

basada en el decreixement sostenible (Taula 1). Proposam la inclusió de nous objectius socials a l’agenda global de 

conservació que haurien d’esdevenir els seus pilars per tal que aquesta garantís la construcció d’una societat més 



604       VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

inclusiva, segura i justa: la convivència respectuosa entre les espècies i les races (incloent les humanes), el respecte ètic 

per la natura, regles comercials més justes i una renda bàsica de conservació (veure Moranta et al., 2022)  

 

Directrius per a una estratègia de conservació de la biodiversitat des del decreixement sostenible 
1. Ampliar la política de conservació perquè aquesta quedi integrada a totes les polítiques. 

2. Reconèixer la connexió entre una economia orientada al creixement i la pèrdua de biodiversitat. 

3. Evitar els mecanismes de conservació basats en el mercat (e.g. pagaments per serveis ecosistèmics i compensacions de 

biodiversitat) i la mercantilització de la biodiversitat com a instruments fonamentals de conservació. 

4. Passar d’un enfocament centrat en la conservació de la biodiversitat a un enfocament transdisciplinari que fusioni la 

conservació de la biologia amb les ciències socials crítiques. 

5. Adoptar un enfocament d’economia ecològica crítica per a incloure la dimensió sociopolítica de la conservació, que 

transcendeixi l’enfocament centrat en el capital natural i el valor de mercat de la natura (més enllà dels postulats de l’economia 

convencional al voltant de la valoració monetària de la natura i la seva financiarització i la lògica del benefici). 

6. Allunyar-se del paradigma de conservació basat en la preservació de “peces de natura intacta” per anar cap a un nou 

paradigma basat en una transformació post-capitalista de l’economia, que consideri el sistema socioeconòmic com a part de la 

biosfera, per a abordar de manera efectiva la pèrdua de biodiversitat. 

7. Aturar i prohibir a nivell mundial les activitats que no puguin transformar-se socioecològicament per a revertir 

l’empitjorament de la base dels recursos planetaris i la consegüent degradació ambiental i construir, així, una societat més 

inclusiva, segura i justa. 

8. Desenvolupar instruments de conservació que no es basin en el mercat, com, per exemple, una renda bàsica per a la 

conservació, la conservació basada en la comunitat i visites recreatives fetes des del compromís. 

9. Democratitzar radicalment els processos de presa de decisions pel que fa a polítiques de conservació i potenciar el diàleg 

entre científics, pobles indígenes i moviments socials. 

10. Considerar la conservació de la biodiversitat dins d’un enfocament més ample que també tengui en compte la protecció de la 

diversitat bio-cultural, de manera que es preservin i millorin les activitats i comunitats que co-evolucionen amb la diversitat 

biològica (e.g. agricultura agroecològica i comunitats indígenes). 

 
TAULA I. Directrius en el Marc Global de Biodiversitat post-2020 (post-2020 Global Biodiversity Framework) per a una estratègia de conservació 

sostenible des del decreixement. 

 

La societat necessita allunyar-se de la idea, àmpliament acceptada, de l’economia en el centre, amb el impactes que 

això comporta, i dirigir-se cap a una altra més pacífica, però radical, de la vida en el centre. Si el capitalisme, com a 

sistema que necessita un creixement continu per a perpetuar-se, serà capaç de reorientar-se en torn de conceptes de 

decreixement o si es requerirà un sistema econòmic alternatiu és una pregunta fonamental que admetrà respostes 

diverses segons les particularitats dels territoris i les seves societats. Així per exemple, a Torres i Moranta (2020) 

mostram com una estratègia de decreixement sostenible a regions altament turistitzades com les Balears ha de cercar 

revertir el metabolisme socioeconòmic associat a la indústria turística, que demanda un consum intensiu de materials i 

energia i genera quantitats ingents de residus i emissions, en un intent de disminuir els impactes socioecològics que el 

turisme provoca dins i fora del territori.  
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Estructures vegetals lineals plenes de vida. 
Bardisses, tallavents i tanques vives en la conservació de la biodiversitat i l’adaptació a 

l’escalfament global a les Illes Balears. 

 

Linear vegetable structures full of life. Hedges, wind-break hedges and fences in the 

conservation of biodiversity and adaptation to climatic change in the Balearic Islands. 
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Resum: Les bardisses, tallavents, parats i tanques han format part del paisatge rural tradicional d'Europa occidental. 

Des de mitjans del segle XX fins a l'actualitat han anat desapareixent del medi agrari a causa de la mecanització, 

especialització de cultius, concentració parcel·lària... Actualment, la condicionalitat de caràcter ambientalista de la 

Política Agrària Comunitària (PAC) i una major consciència més conservacionista de la societat torna a valorar aquests 

sistemes agroforestals, però s'han d'adaptar a les necessitats ecològiques i socials actuals com és la pèrdua de la 

biodiversitat, els efectes sobre els sòls i l'aigua de l'escalfament global d'origen antròpic, la necessitat de trobar cultius 

promissoris tant de varietats agrícoles i silvestres en desús com de nous cultius adaptats a les noves condicions 

ecològiques vinculades a l'augment de temperatura i el descens de la pluviometria; al mateix temps, poden ser 

embornals de CO₂ atmosfèric i regeneradors de sòls. Per tota aquesta complexitat necessitem dissenyar sistemes 

agroforestals multifuncionals amb els coneixements biotecnològics actuals i els sabers agrícoles tradicionals. 

Paraules clau: Sistemes agroforestals, bones practiques agroambientals, bardisses, estructures vegetals lineals. 

 

Abstract: Hedges, wind-break hedges, “parats”, and fences have been part of the traditional rural landscape of 

Western Europe. From the middle of the 20th century to the present, they have been disappearing from the agricultural 

environment due to mechanization, crop specialization, plot concentration... Today, the environmentalist conditionality 

of the Community's Agrarian Policy (CAP) and greater conservationist awareness in society reassess these agroforestal 

systems, but they must adapt to the current ecological and social needs of the loss of biodiversity, the effects on soil and 

water of global warming of anthropic origin, the need to find promissory crops of both agricultural and wild varieties 

in disuse and new crops adapted to the new ecological conditions linked to the rise in temperature and the decline of 

rainfall; at the same time, they can be atmospheric CO2 sinks and soil regenerators. For all this complexity we need to 

design multifunctional agroforestry systems with current biotechnological knowledge and traditional agricultural 

knowledge. 

Keywords: Agroforestry systems, good agro-environmental practices, hedges, linear plants structures. 

LA FUNCIONALITAT DE LES ESTRUCTURES VEGETALS LINEALS 

   Les estructures vegetals lineals com bardisses, tallavents, parats arbrats i tanques vives, formen part de 

l'arquitectura del medi rural de les Illes Balears. Aquests espais de marge i taques aïllades configuren un element 

paisatgístic reticular i de biodiversitat en mig dels hàbitats agrícoles. L'heterogeneïtat del paisatge rural balear en gran 

part del territori té forma de mosaic de cultius i de formacions més o manco naturals de boscos i garrigues; d'aquesta 

manera, les tanques vives en els límits de les parcel·les i recintes, vores de camí, cursos d'aigua com torrents i síquies i 

també els grups aïllats d'arbres i arbustos que envolten clapers, sínies i altres elements paisatgístics poden servir per 

aconseguir la connectivitat i la conservació biològica entre els diferents hàbitats que configuren el territori agroforestal 

de l'arxipèlag. Aquestes formacions compostes d’espècies llenyoses i herbàcies tenen diferents funcions en el medi 

rural: per una banda funcions ecosocials i per altra, funcions ecosistèmiques. 

   Les actuacions adequades per a la gestió d’aquests estructures lineals es poden englobar en les denominades bones 

pràctiques agroambientals (BPA'S), les quals cerquen intervenir positivament en la preservació i difusió de la 

biodiversitat, conservació de sols i aigua en equilibri amb els objectius econòmics de les finques agràries. 

A més, la gestió ambiental en les finques d'usos agrícoles i ramaders de l'actual PAC, propicia una 

sèrie d'actuacions per conservar i potenciar la biodiversitat en les terres agrícoles. El manteniment de les bardisses 

existents i la creació de noves poden servir com a element per assolir els objectius ambientals de la PAC, seguint 

alguns ecoesquemes o ecoregimens per accedir a la condicionalitat i així rebre les ajudes. 

   El disseny acurat de tècniques i espècies triades per consolidar una gestió òptima ha de tenir en compte factors 

molt variats com les condicions físiques dels llocs a conservar i/o desenvolupar, tipus de terra, pendent, vent, règim 

pluviomètric, grau d'insolació, previsió per a l'adaptació climàtica... així com les condicionants humanes o culturals on 

es duen a terme i que puguin servir com a elements polivalents a les activitats, usos i tècniques empleades en la gestió 

de les finques agropecuàries, com poden ser funcions de paravent per cultius sensibles a vents virulents, de refugi de 
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caça, de nidificació i cria d'espècies silvestres, de complement nutricional a finques ramaderes, reservori de fauna 

auxiliar, etc. 

   La gestió agroforestal de les bardisses, tallavents i clapes arbòries en mig de parcel·les agràries necessita una 

metodologia per optimitzar els processos i resultats. Una classificació de les diferents tipologies de bardisses i 

estructures verdes associades és fonamental. En bibliografia, la classificació utilitzada com a base és la recollida a la 

Llista patró espanyola d'hàbitats terrestres (LPEHT), basada en els codis del CORINE Biotopes Manual, en hàbitats 

antròpics: 

 

84. 1.1 Fileres d'arbres perennifolis, paravents de xiprers. 

84. 1.2 Fileres d'arbres caducifolis. 

84.2 Tanques vives en voreres de conradís o de camins amb predomini de vegetació llenyosa. 

84.3 Bosquets enmig de terres amb ús agrícola. 

 

   Les observacions de camp obliguen a ampliar, redefinir i/o diferenciar altres tipus de vegetació antròpica semblant 

en el medi rural, com són fileres o bardisses d'arbres i arbustos fruiters de marge de parcel·les i recintes amb altres usos 

que no són els de cultius llenyosos com figueres, codonyers... plantació d'herbàcies plurianuals com carxoferes i 

figueres de moro, en sistemes tradicionals i en altres sistemes més moderns com línies de vegetació herbàcia floral per a 

pol·linitzadors en el marge de cultius variats. El terme estructures vegetals lineals (EVL), fa referència a la varietat de 

estructures lineals vegetals en el context del paisatge.  

   Els paisatges han sigut estudiats des d’antic per la Geografia i la seva complexitat  d’elements i les seves  

interrelacions tant entre un mateix paisatge com les interaccions entre altres paisatges que configuren un territori,  ha 

donat pas a l’ecologia del paisatge com camp interdisciplinari d’estudi del territori. L’ecologia del paisatge té tres 

conceptes clau:  matriu, tessel·la i corredor, essent la matriu el tipus d’hàbitat dominant extensiu en un territori, les 

tessel·les  són els hàbitats de menor extensió dintre de la matriu del paisatge, tots dos amb uns atributs estructurals bi-

dimensionals i  els corredors, amb un atribut unidimensional, està compost per hàbitats lineals amb diverses funcions 

eco-paisatgístiques  com de servir com fluxos de connectivitat i reservori de biodiversitat, de moviment de recursos 

hidro-edàfics i com barreres i o filtres quan es configuren transversalment a la direcció d’aquests fluxos. 

   A les Illes Balears els sòls d’usos agrícoles ocupen el 42 % de l’arxipèlag i com a altres territoris de la 

Mediterrània (Sánchez-Balibrea et al., 2020)  han tingut profunds canvis en extensió, tècniques i cultius amb un 

abandonament de l’agricultura de muntanya menys rendible i una intensificació i especialització en les zones més 

planes, que ha anat simplificant el paisatge de mosaic agroforestal propi de l’agricultura tradicional illenca. 

   La tipologia d’estructures vegetals lineals tradicionals a les Illes Balears és molt variada, a grosso modo la podem 

classificar en naturals o subnaturals i artificials o antròpiques, les formades per flora “natural” o re-naturalitzada poden 

ser romanents de la vegetació pròpia del lloc en qualsevol de les fases de successió secundària al marge de cultius, des 

d’herbassars a arbredes, moltes vegades facilitades per ocells i altres dispersadors de llavors de fruits  com són les 

bardisses amb Rubus ulmifolius, Rosa sempervirens, Prunus spinosa  i altres; ullastrars i marines d’Olea europaea, 

Pistacia lentiscus, i altres, sobre tot a Mallorca i Menorca i savinars de Juniperus phoenicia, Asparagus stipularis  i 

altres. La vegetació natural en línies associades a cursos d’aigua segueixen el mateix patró estructural des d’herbassars, 

canyissars, fins omedes i pollancredes com estructures arbrades, les tanques vives i altres estructures vegetals lineals 

fetes per l’ésser humà tenen diverses estructures i funcionalitats com són produccions complementàries de marge amb 

arbres fruiters rústics com magraners (Punica granatum), figueres (Ficus carica), codonyers (Cydonia oblonga), 

garrovers (Ceratonia siliqua), oliveres (Olea europaea), nogueres (Juglans regia), ceps (Vitis vinifera), figueres de 

moro (Opuntia ficus-indica), nespleres (Mespilus germanica), alzines dolces (Quercus ilex), atzerolers (Crataegus 

azarollus)... associats o no amb herbàcies plurianuals, carxoferes (Cynara cardunculus) i/o aromàtiques plurianuals. 

Aquests vergers lineals en els marges de parcel·les i recintes, a les vores de camins i seguint cursos d’aigua com síquies, 

van tindre un paper de complementarietat en l’agricultura tradicional però actualment estan en desús, encara que es 

poden veure cobertes per romagueres, llampúgols, aladerns, esparregueres, ullastres, mates i altres arbrissons amb 

fruites atractives per a ocells que actuen com a dispersors.  

   Un altre sistema lineal arbrat singular associat a un tipus de marge de pedra transversals a la pendent per retenir 

l’erosió en micro-conques és el cas dels parats, a vegades vegetats amb arbustos i arbres, reforçant el seu paper de 

control i retenció de processos hidro-geo-morfològics d’erosió per escorrentia. Les estructures vegetals lineals es poden 

implementar transversalment a les pendents per reduir l’erosió tant en forma de bardisses com de sistemes agroforestals 

multifuncionals, com veurem posteriorment. Altre element estructural recurrent  són les fileres de arbres perennifolis, 

bàsicament xiprers (Cupressus sempervirens) i tuies (Thuja occidentales), dissenyats per disminuir els efectes del vent a 

cultius de fruiters, especialment als de cítrics. A la vora de síquies i torrents amb alta gestió antròpica es poden 

observar, com elements reguladors hidrològics i de aprofitament directe, plantacions de caquiers (Diospyros kaki), 

magraners (Punica granatum), nogueres (Juglans regia) entre altres, que assilvestrats funcionen com un agro-sistema 

anàleg al bosc de ribera natural.  
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   Les funcionalitats ecosistèmiques i culturals de les estructures vegetals lineals són múltiples. Les bardisses i 

tanques vives poden constituir una estructura de diversificació productiva a les finques donant fruits silvestres (mores, 

aranyons, arboces, murtons, aglans, pinyons, etc.). Les plantes medicinals com l’arç blanc, flor de Sant Joan, romaní... 

poden conviure amb espècies farratgeres pel ramat com morers, ullastres, oms...  

 

   La gestió de les EVL’s es pot tindre en compte  arbres de fusta de qualitat com nogueres i serveres,  utilització de 

brancam per a llenya, formació de sòl a partir del compostatge de la biomassa, a més són espais  reservori de 

biodiversitat associada als sistemes agraris tradicionals, amb fruiters rústics i refugi d’espècies cinegètiques, així com 

espai nutrici amb plantes de floració mel·lífera per abelles. De la mateixa forma es pot concebre les EVL com a 

"fàbriques biològiques" d'O2 i retenció de CO₂ atmosfèric, funcionalitat vàlida associada a la regulació microclimàtica 

amb efectes dels vents (temperant els efectes nocius de vendavals), temperatura (retenció d'energia en forma de calor), 

humitat (l'evapotranspiració augmenta la sensació de frescor i amplia la formació de rosada).  

    

   La regulació hidràulica superficial molt vinculada a la protecció del sòl és una altra funció important que poden 

presentar les EVL, que es dissenyen amb la finalitat de reduir processos erosius propis del règim pluviomètric de 

caràcter torrencial del clima mediterrani. Aquestes estructures d'arquitectura rural del paisatge són espais de reserva i 

restauració de biodiversitat, la qual té un valor intrínsec en si mateix a la vegada que compleixen una funcionalitat de 

regulació fitosanitària amb espècies de "fauna auxiliar útil" per a l'agricultura. 

 

POLÍTICA AGRÀRIA COMUNITÀRIA (PAC) 

 

Per protegir i conservar bardisses tradicionals  i redissenyar noves EVL es poden accedir a fons públics com són els 

relacionats amb la condicionalitat agrària la qual suposa un nivell mínim de compromís mediambiental i climàtic de 

caràcter obligatori en la nova PAC 2023-2027, la condicionalitat està subscrita a  normes i bones pràctiques agràries i 

mediambientals que qualsevol persona beneficiària de les ajudes directes de la PAC, com són els pagaments per 

superfície i per ramat i per accions de desenvolupament rural de caire mediambiental, climàtics i altres com de gestió de 

zones amb limitacions naturals, Xarxa Natura 2000... 

La condicionalitat reforçada compta amb 11 Requisits Legals de Gestió (RLG) i 10 Bones Condicions Agrícoles i 

Mediambientals (BCAM). En aquesta reforma de la PAC de 2023-2027 s'incrementa l'ambició mediambiental i 

climàtica de la condicionalitat que s’anava aplicant, per això es diu condicionalitat reforçada. Alguns dels requisits 

legals de gestió (RLG), vinculats a les diferents EVL són: la directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del 

Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació dels ocells silvestres, la directiva 92/43/CEE del Consell, 

de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres i les Bones 

Condicions Agrícoles i Mediambientals (BCAM), que podem fer referència a les EVL. Aquestes són: la BCAM 5 

referida a la gestió del cultiu, reduint el risc de degradació i erosió del sòl, la qual cosa inclou tenir en compte la 

inclinació del pendent, la BCAM 8 que incentiva un percentatge mínim de la superfície agrícola dedicada a espais o 

elements no productius,  el manteniment dels elements del paisatge i la prohibició de tallar tanques i arbres durant 

l'època de reproducció i cria d'ocells.  

 

 Un altre incentiu són els ECO-RÈGIMS que remuneraran a les explotacions que duguin a terme pràctiques 

agrícoles o ramaderes beneficioses per al clima i el medi ambient mitjançant compromisos anuals voluntaris. Aquestes 

pràctiques tenen un nivell d'exigència major que la derivada del compliment de la condicionalitat, que constitueix la 

línia de base de partida, així com de qualsevol altra legislació en vigor de caràcter mediambiental, que inclogui requisits 

de compliment obligatori. El seu caràcter és general en l'aplicació sobre el territori. Els eco-règims es poden aplicar en 

tots els usos possibles del sòl i estan dividides en dues temàtiques: l’Agricultura baixa en carboni i l’Agroecològica. La 

temàtica Agricultura baixa en carboni té com a objectiu principal millorar l'estructura dels sòls, reduir l'erosió i la 

desertificació, augmentar el contingut en carboni dels mateixos i reduir les emissions, per això les pràctiques 

recomanades són establir cobertes vegetals espontànies o sembrades i cobertes inerts amb restes de poda de cultius 

llenyosos. La temàtica  Agroecològica  te com a objectiu principal afavorir la biodiversitat associada a espais agraris, 

els paisatges i la conservació i la qualitat dels recursos naturals, aigua i sòl, i per tant, les pràctiques recomanades són 

establir illes de biodiversitat, la sega sostenible juntament amb l’establiment d'espais de biodiversitat i la gestió de la 

làmina d’aigua; aquestes pràctiques es poden aplicar a superfícies de pastures permanents i pasturatges, terres de cultiu i 

cultius permanents inclosos els cultius llenyosos. 

   Actualment ens enfrontem a nous reptes com són l’adaptació i mitigació l’escalfament global d’origen antròpic, la 

pèrdua de biodiversitat, tant agrícola com silvestre vinculada a espais agraris, la sobirania alimentària, nous usos del 

medi rural com espais de esbarjo... entre altres; per això cal dissenyar  estratègies multi-escalars en la gestió del territori, 

per assolir els objectius de desenvolupament sostenible prevists en els ODS 2030.  

  La proposta és el disseny acurat a cada cas, segons les característiques climàtiques, dels sòls, topogràfiques, 

objectius socioeconòmics... amb tècniques i metodologies agroforestals (combinació de cultius i arbres) com són els 

sistemes tradicionals de bardisses i tanques verdes entre altres i "moderns" com els Sistemes 
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Agroforestals Successionals (SAF), l'agricultura sintròpica i la Foresteria Anàloga (FA), que poden tindre un paper 

important per a crear EVL's multifuncionals aprofitant els coneixements agroecològics científics i els sabers de la 

cultura tradicional.  

 Els sistemes agroforestals mencionats es caracteritzen per seguir el dinamisme, l'estructura i funcionalitat ecològica 

de la vegetació natural, adaptats als propòsits agronòmics de rendibilitat i sostenibilitat econòmica. L'elecció d'espècies 

com a "peces" que componen els sistemes agroforestals és de vital importància pel seu funcionament òptim i s'han de 

tenir en compte espècies autòctones revalorades i adaptades a les condicions ambientals dels llocs a implementar. 

L'agricultura està formada per un continu intercanvi de noves espècies en un territori, les quals poden tenir el seu lloc en 

les EVL com a cultius promissoris si poden adaptar-se a l'escalfament climàtic, adaptació que s’ha de donar a 

l'agricultura en general però sobretot a l'agricultura que es produeix en territoris fràgils com són els de les Illes Balears. 
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Resum: Es presenta una primera estimació de la capacitat d’acollida d’embarcacions d’esbarjo a les zones de fondeig de 

les Illes Balears. Aquest treball, basat en l’anàlisi cartogràfic mitjançant el maneig de Sistemes d’Informació Geogràfica 

(SIG), ha tingut en compte les limitacions legals i administratives a la pràctica del fondeig incloent el Decret 25/2018 

sobre la conservació de la Posidonia oceanica i no s’han tingut en compte altres normatives ambientals que poden 

afectar als fondejos o al seu entorn d’afectació. S’han delimitat 353 zones de fondeig de les quals 39 actualment estan 

reglades i 54 zones s’han descartat d’acord amb les limitacions  legals. Els càlculs de capacitat d’acollida de les zones 

de fondeig s’han realitzat d’acord amb 3 escenaris espacials en els quals es contemplen separacions entre les 

embarcacions de 25, 50 i 75 metres a partir dels quals s’ha calculat l’aforament resultant pels fons d’arena i pels fons 

amb presència de fanerògames marines. Finalment s’han determinat els dies viables pel fondeig en funció de l’onatge 

per a 22 zones d’exposició al voltant de les Illes Balears. 

Paraules clau: Nàutica recreativa, fondeig, capacitat de càrrega física. 

 

Abstract: This work presents a first estimation of the accommodation capacity of recreational boats in the anchoring 

areas of the Balearic Islands. This work, based on cartographic analysis using Geographic Information Systems (GIS), 

it has been considered the legal and administrative limitations for anchoring of recreational boats, including Decree 

25/2018 on the conservation of the Posidonia oceanica and other environmental regulations that may affect anchoring 

or its surroundings have not been taken into account. 353 anchorage areas have been identified, 39 of them are 

currently regulated and 54 areas have been rejected according to legal limitations. The calculation of the carrying 

capacity of the anchoring areas has been carried out according to 3 spatial scenarios with separations between the 

boats of 25, 50, and 75 meters. Anchoring capacity has been calculated by differentiating anchoring on sandy bottoms 

and anchoring on bottoms with the presence of seagrass. Finally, it has been determined suitable days for anchoring 

based on the mean significant wave height for 21 coastal sectors in which the Balearic Islands have been divided. 

Key words: Recreational boating, anchoring, physical carrying capacity. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La navegación de recreo es uno de los sectores más importantes dentro del entramado de la economía del turismo en 

las Illes Balears. El número de amarres de las Illes Balears (20.000 aprox.) representa algo más del 5% del total de los 

amarres del mar Mediterráneo. Las embarcaciones de recreo fondeadas pueden tener impactos negativos en el 

ecosistema marino (Davenport y Davenport, 2006, Duarte, 2002, Milazzo et al., 2004, Diedrich et al., 2011). En las 

regiones costeras, como las Illes Balears, existe la necesidad de dar respuesta a los problemas asociados con la afluencia 

masiva de navegantes en algunas zonas de fondeo.  

Este trabajo basado en el concepto de capacidad de carga física, es un análisis espacial cuyo objetivo es el de dar una 

orientación del número de unidades que un área determinada puede acoger (MacLeod y Cooper, 2005). La capacidad de 

carga náutica espacial, entendida como capacidad de carga física, permite conocer las limitaciones físicas en cuanto al 

fondeo, estimándose como la relación entre el espacio disponible y la capacidad de embarcaciones que pueden fondear 

en un área determinada. En este estudio además del espacio disponible (zonas de fondeo) también se han considerado 

las limitaciones legales y administrativas al fondeo, así como, la distribución y presencia de fanerógamas marinas 

simultáneamente (Balaguer et al., 2011) (Fig. 1).  

El objetivo de este trabajo es ofrecer una primera estimación para todas las Illes Balears de la capacidad de acogida 

de embarcaciones de recreo en las zonas de fondeo de las Illes Balear. Este estudio es una aportación geométrica o 

espacial a la capacidad de carga física, que debe modularse, con posterioridad, para llegar a conocer la capacidad de 

carga ecológica para poder calcular con éxito la capacidad de carga efectiva o permisible. 
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MÉTODO 

 

El procedimiento metodológico se basa en cuatro etapas diferenciadas (Gómez et al., 2021):  

 

1) Análisis y delimitación de las zonas de fondeo, mediante el uso de fotografías oblicuas de la costa e 

información cartográfica. 

2) Consideración de todos los condicionantes legales y administrativos en materia de fondeo para la costa de las 

Illes Balears (RD 876/2017 Reglamento General de Costas por el que se aplica que en ausencia de boyas que 

marquen la zona de baño, se considerará como tal la franja de mar hasta 50 m y 200 m de distancia respecto a 

costas rocosas y costas de playa respectivamente; Orden del BOIB nº. 90, 2013, artículo 4, por el cual se 

considerará zona de baño el interior de calas y ensenadas cuyas cabos exteriores estén a una distancia inferior a 

200 m.; Decreto 25/2018 sobre la conservación de Posidonia oceanica, por el cual queda prohibido, con 

carácter general (Artículo 7.1), el fondeo de embarcaciones sobre Posidonia oceanica. (Fig.1A). 

3) Establecimiento de las hipótesis de fondeo (distancias mínimas entre puntos de fondeo), mediante el análisis de 

la distancia mínima media entre puntos de fondeo de zonas reguladas y la evolución de la longitud de amarres 

de las embarcaciones de recreo (Fig. 1B). 

4) Estimación de la capacidad de carga náutica para diferentes escenarios espaciales e hipótesis de fondeo, 

haciendo uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

5) Análisis de días viables para el fondeo en función del oleaje, haciendo uso de bases de datos de variables 

meteo-oceanográficas orientadas a la caracterización del clima marítimo. 

 

 
 

FIGURA 1. A) Procedimiento metodológico para la estimación de la capacidad de acogida en una zona de fondeo; B) Estimación de la capacidad de 

acogida náutica en Cala Xinxell (Mallorca) donde se pueden apreciar los resultados para cada hipótesis de fondeo diferenciado los fondos de arena y 
fondos con Posidonia oceánica. 

 

RESULTADOS 

 

Los principales resultados de este estudio son:  

 

i) La identificación de 343 zonas de fondeo: 250 no reguladas, 39 reguladas y 54 excluidas por restricciones 

legislativas. 

ii) La estimación de la capacidad de acogida náutica de las 39 zonas de fondeo reguladas: 1.914 puntos de fondeo. 

Esta cifra corresponde con el número oficial de boyas instaladas en campos de fondeo regulado. 
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iii) La estimación de la capacidad de acogida náutica de las 250 zonas no reguladas para el escenario de fondo 

marino arenoso para las hipótesis de fondeo de 25 m, 50 m y 75 m: 17.956, 4.502 y 2.066 puntos de 

fondeo, respectivamente. 

iv) La definición de 21 zonas de exposición al oleaje que arrojan un rango amplio de días viables para el fondeo en 

función del oleaje, variando entre los 48 y los 106 días viables para la temporada estival (122 días). 

 

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se presenta una estimación de cálculo de la capacidad de acogida de embarcaciones fondeadas en las 

costas de las Illes Balears. Se trata de un análisis espacial que ofrece una primera aproximación a la capacidad de carga 

física a través de la relación entre el espacio disponible (zonas de fondeo) y la capacidad de embarcaciones que pueden 

fondear en un área determinada, teniendo en consideración las restricciones legales y administrativas, así como la 

presencia de las praderas de fanerógamas marinas como factor limitante al fondeo libre. 

 

Es preciso señalar que no todas las zonas de fondeo pueden alcanzar la máxima capacidad de afluencia en caso de 

buenas condiciones meteorológicas y de clima marítimo puesto que la práctica del fondeo está directamente 

condicionada a la demanda que en este estudio se considera como el número de amarres. El número total de amarres en 

los puertos representa la demanda potencial total de fondeo, sin embargo, no todas las embarcaciones ubicadas en 

puertos operan al mismo tiempo o con la misma frecuencia, y hay una proporción significativa (entorno al 40-50%) que 

no suelen navegar (Balaguer et al., 2011). 

 

De acuerdo con la concentración de amarres en puertos cercanos y las condiciones meteoceánicas favorables, 

algunas zonas de fondeo (p.e. Bahía de Palma, S. Eivissa) tendrán tendencia a estar saturadas a lo largo de toda la 

temporada estival. En cambio, en zonas más alejadas de concentraciones portuarias presentarán menor afluencia de 

fondeo (NE Mallorca, N-NW Menorca, S Formentera, N Eivissa). De acuerdo con lo anterior se extrae que no es viable 

alcanzar, de forma simultánea, la máxima capacidad de las estimaciones de capacidad de fondeo calculadas. 

 

 

Las conclusiones más relevantes del estudio son:  

i) La mayoría de las zonas de fondeo identificadas en las islas se encuentran actualmente no reguladas y no 

excluidas por restricciones legislativas. De acuerdo con los criterios aplicados, en las zonas de fondeo para 

el total de las Islas Baleares se han identificado un total de 1.123,6 ha de fondos de arena y 1.049 ha de 

fondos con presencia de Posidonia oceanica en los que el fondeo está prohibido (Decreto 25/2018). En 

cuanto a superficie de fondos de arena en zonas de fondeo, Mallorca es la que presenta una mayor 

proporción y Menorca la menor con un 48% y 12% respectivamente. También es preciso remarcar que el 

48% del fondo cercano a la línea de costa potencialmente disponible para fondear está constituido en gran 

parte por praderas de Posidonia oceanica sobre las que no se permite fondeo libre. 

ii) La capacidad de carga náutica física de cada zona de fondeo varía sustancialmente en función del escenario 

espacial (fondo arenoso, fondo sensible con presencia de fanerógamas marinas) y de la hipótesis de fondeo 

(25, 50, 75m) (Fig. 1B). 

iii) Se confirma que en estudios de capacidad de carga física relacionados con la actividad del fondeo es esencial 

considerar las condiciones climáticas de oleaje que permitan el fondeo en las zonas destinadas a tal fin. 

 

A modo de futuras líneas de trabajo y en línea con el Plan Estratégico de la ICTS-SOCIB, los resultados de este 

estudio abren la puerta, tanto al SOCIB como a otras instituciones, a una posible ampliación hacia una determinación  

de capacidad de carga ecológica aplicando variables relacionadas con hábitats y especies protegidas que puedan 

determinar el estrés que los ecosistemas pueden soportar  para poder llegar a establecer un cálculo de aforo de 

embarcaciones fondeadas que acerque las esferas privadas, públicas, científicas y de gestión de acuerdo con el concepto 

de Gestión Integrada de Zonas Costeras y Marinas (GIZCM). 

 

Aunque el trabajo se base en el espacio disponible para el fondeo, es preciso señalar que, para poder realizar 

cálculos más exactos en cuanto a la demanda potencial de fondeo en las Baleares, además del número de amarres 

existentes deben añadirse las embarcaciones ligeras que se transportan mediante remolques, embarcaciones alojadas en 

marinas secas e intentar esclarecer el número de embarcaciones que provienen desde la Península Ibérica y otros países. 

También será muy importante tener en cuenta el impacto que pueden tener la actividad de embarcaciones de alquiler 

(chárter) tanto ligeras así como a partir de 10 m de eslora que tienen una gran actividad en las zonas de fondeo y pueden 

llegar a frecuentar varias zonas de fondeo en una misma jornada. En el caso de las embarcaciones ligeras de alquiler 

destaca su capacidad de poder fondear en zonas muy cercanas a la línea de costa en pequeñas calas normalmente con 

elevada sensibilidad, incluso en el interior de cuevas litorales. 
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Avançant cap a la cartografia del futur 

 
Moving towards future cartography 

 

Francisca MIR SOCÍAS i Rosa AMENGUAL MARISCAL1 
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Resum: La ciència cartogràfica és essencial a l’hora de gestionar un territori. La cartografia permet generar 

coneixement a partir de la tria, tractament i publicació de la informació. Quan més complet, actualitzat i de qualitat 

sigui aquest coneixement, més objectives i encertades seran les accions que es duguin a terme. Els bessons digitals són 

rèpliques virtuals dels fenòmens i objectes del territori que proporcionen informació en temps real, permeten realitzar 

simulacions i faciliten la presa de decisions. El Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears ha desenvolupat un 

model de dades topogràfiques propi sobre el que s’ha construït la Base Topogràfica de les Illes Balears (BTIB), amb 

quatre milions i mig d’objectes geogràfics identificats. La BTIB és el fonament d’un futur bessó digital del nostre 

territori. 
Paraules clau: cartografia, bessó digital, base topogràfica, model de dades topogràfiques. 
 

Abstract: Cartographic science is essential when managing a territory. Cartography allows knowledge to be generated 

from the selection, treatment and publication of information. The more complete, up-to-date and high-quality this 

knowledge is, the more objective and correct the actions that are carried out will be. Digital twins are virtual replicas of 

phenomena and objects in the territory that provide information in real time, allow simulations to be carried out and 

facilitate decision-making. SITIBSA has developed its own topographic data model on which the Topographical Base of 

the Balearic Islands (BTIB) has been built, with four and a half million identified geographic objects. The BTIB is the 

foundation of a future digital twin of our territory. 
Key words: cartography, digital twin, topographical base, topographic data model. 
 

LA CARTOGRAFIA AL SEGLE XXI 
 

La cartografia és una de les maneres de transmissió de coneixement més antigues i més bàsiques de la humanitat. La 

necessitat de conèixer l’entorn, sigui per motius comercials, militars o simple supervivència ha sigut sempre de vital 

importància. 
  
Un mapa sempre transmet informació i aquesta informació serà útil en tant compleixi quatre requisits: 
 
1. En primer lloc, la qualitat de les dades. S’ha d’establir la tècnica de recollida d’informació geogràfica, amb un 

procediment homogeni per a totes les dades i obtindrem una font d’informació geogràfica veraç i actualitzada a una data 

concreta. D’aquesta manera, la informació serà vàlida. 
2. Les dades s’han de tractar i processar: s’han d’agrupar, establir llindars, destacar o descartar perquè aquesta 

informació «en brut» es transformi en coneixement. 
3. Cartografiar aquest coneixement, és a dir, localitzar-lo geogràficament i representar-lo gràficament, ens genera un 

plus de comprensió de les dades que vulguem interpretar, ja que afegeix un component espacial a la informació que 

permet estudiar la seva interacció amb altres fenòmens, a més de facilitar una de les passes bàsiques de la generació de 

coneixement: la seva difusió. 
4. Una vegada les dades han estat capturades, tractades i difoses ja tenim el coneixement necessari per poder 

transformar-les en accions. Basant-se en la informació obtinguda s’han de prendre les decisions que es considerin 

oportunes. 
 
Les noves tecnologies faciliten transmetre i compartir qualsevol classe d’informació i la informació geogràfica és 

una d’elles. Abans la informació geogràfica era distribuïda en mapes (imatges estàtiques) i de manera centralitzada a un 

organisme. Actualment les infraestructures de dades espacials (IDE) han permès potenciar la informació geogràfica, on 

els mapes estàtics es converteixen en visors interactius i funcionals per l’usuari, permetent realitzar càlculs de ruta, 

comparar imatges de diferents anys, localitzar llocs,...). Tot això ha estat possible gràcies al fet que la comunitat 

geogràfica ha percebut que és una necessitat que tota la informació geogràfica complesqui els principis d’una IDE: 
 

• Accessibilitat: facilitar l’accés mitjançant portals web. 

• Transparència: proporcionar l’accés a la informació pública d’acord amb la normativa vigent. 
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• Cooperació: facilitar la informació geogràfica de què es disposi o es faci, seguint les normes i 

estàndards que s’establesquin. 

• Coordinació: els organismes públics no superposaran actuacions i fomentaran la coordinació i 

integració d’informació geogràfica precisa, fiable, interpretable i de qualitat. 
 
Per tot això, les tecnologies d’informació geogràfica actuals ens permeten posar a disposició de l’administració, de 

la comunitat científica i de la ciutadania en general informació sobre tots els actors i processos que es donin al territori. 

Podem distingir diferents tipus de serveis: 
 
  • Ortoimatges: generades a partir de fotografies aèries o d’imatges satèl·lit a les quals s’han corregit les 

deformacions causades per la curvatura terrestre o la inclinació de l’eix òptic de la càmera. Disposar d’una sèrie 

completa i freqüent d’ortofotografies és essencial a l’hora de detectar canvis en el territori. Les imatges satèl·lit ens 

permeten motoritzar diferents fenòmens, com, per exemple, el servei d’atmosfera del programa Copernicus, que ens 

ofereix dades de qualitat d’aire, radiació solar, ozó, rajos ultraviolats... 
  • Models digitals d’elevacions: consisteixen en representacions digitals en tres dimensions de la superfície d’un 

terreny. Poden incloure elements antròpics o vegetació (Model Digital de Superfície (MDS) o mostrar el terreny nuu 

(Model Digital del terreny (MDT). 
  • LIDAR: és una tècnica recent de teledetecció òptica que utilitza la llum làser per obtenir una mostra de mesures 

exactes de X,Y i Z de la superfície de la terra. Captura punts massius per després poder-los administrar, visualitzar i 

analitzar. Aquests punts es classifiquen segons una categoria assignada, per exemple, edificació, sòl, aigua,… La 

tecnologia LIDAR, permet aconseguir MDT I MDS d’altra precisió a més d’altres usos com per realitzar l’inventari 

forestal, en hidrologia per generar models digitals del terreny per crear models predictius d’inundacions, escorrentia,…  
  • Cartografia bàsica topogràfica: és la que representa gràficament els objectes que conformen la superfície terrestre, 

agafant com a font principal la fotografia. Es representen vies de comunicació, entitats de població, hidrografia, relleu, 

entre altres, amb una precisió adequada a l’escala de representació.  
  • Cartografia temàtica: és la que reflecteix la distribució espacial d’un determinat fenomen i pot incorporar 

informació que no es detecta amb la simple observació, com disposicions normatives. 
  • Cartografia derivada: es genera a partir de cartografies preexistents, ja sigui a partir de procediments tècnics (com 

seria el mapa de pendents a partir del MDT) o combinant diferents conjunts de dades per obtenir nova informació (per 

exemple, combinant pendent, superfície i insolació podem fer un mapa d’aptitud fotovoltaica). 
 
Les tecnologies actuals ens possibiliten plasmar en una cartografia qualsevol fenomen que es doni al territori a 

qualsevol escala. Els anomenats «bessons digitals» consisteixen en una representació virtual d’aquests fenòmens, amb 

la màxima informació possible i en temps real, de manera que permeten realitzar simulacions o detectar incidències i, 

per tant, facilitar la presa de decisions. Per posar alguns exemples, es podrien cartografiar cada arbre d’un poble o ciutat 

i tenir informació del seu estat fitosanitari o quan es va podar per darrera vegada; o triar el recorregut òptim dels serveis 

d’emergències en cada moment; o conèixer el grau d’humitat de masses forestals, o qualsevol cosa que se’ns ocorri i 

tengui vessant territorial. 
 
Estem enfora de tenir un bessó digital complet, però cada vegada que cream un sistema d’automatització 

d’actualització de dades, publicam una nova cartografia o establim procediments d'estandardització, feim una petita 

passa. 

 

LA BASE TOPOGRÀFICA DE LES ILLES BALEARS 

 
Des del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) hem presentat recentment la Base 

Topogràfica de les Illes Balears (BTIB), que és la cartografia bàsica més completa i actualitzada de la que disposem, a 

una escala d’1:5.000, el que permet analitzar gran varietat d’aspectes, ja la gran majoria d’objectes geogràfics de l’espai 

real hi estan representats. A partir de la BTIB es genera el mapa base de les Illes Balears que va de l’escala 1:800.000 a 

1:500, disponible a l’IDEIB. 
 
Abans de la BTIB, a les anteriors cartografies (MTB i MTIB), la base era un arxiu vectorial en format dgn on l'arxiu 

té uns nivells que representen els elements, que poden ser de tipus text, puntual, lineal i poligonal. Els límits de l'arxiu 

són definits pel tall de full. Per exemple MTIB 2010 de Mallorca té 535 fulles, i el MTIB 2008 de la resta d'illes: 

Menorca 115, Eivissa 106 i Formentera 34. A més, només disposàvem d’una cartografia homogènia i contínua a tot el 

territori a una data concreta l’any 1995, ja que l’any 2002 només s’actualitzen els MTIB de Menorca i Pitiüses (falta 

Mallorca), l’any 2006 de Mallorca (falta Menorca i Pitiüses), l’any 2008 de Menorca i Pitiüses (falta Mallorca). 
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El format BTIB suposa una passa de gegant, és canviar radicalment la manera de fer cartografia. La BTIB és un nou 

model de dades en 3D, format per un conjunt de taules relacionades en una base de dades on es recullen els objectes 

geogràfics i els seus atributs, amb una estructura topològica i una continuïtat en tot el territori, aconseguint una base de 

dades homogènia i harmonitzada. 
 
El model de dades defineix com es representen els objectes geogràfics, les seves normes de captura i codificació per 

transmetre les característiques del territori de manera concisa i homogènia. El model de dades s'organitza sobre objectes 

geogràfics, que són la unitat bàsica d'informació geogràfica. Cada objecte geogràfic té una representació gràfica en la 

base topogràfica i una descripció alfanumèrica. Els objectes geogràfics poden ser puntuals, lineals i superficials. 
 
L’origen de la BTIB el trobam l’any 2008, quan la Comissió de Normes Cartogràfiques del Consell Superior 

Geogràfic proposa un primer model de Base Topogràfica Harmonitzada (BTA 1.0), com a resposta a la necessitat de 

crear un model que asseguri la compatibilitat de les cartografies generades per les diferents administracions públiques. 

Des de SITIBSA, en coordinació amb el propi Institut Geogràfic Nacional i altres organismes equivalents, es va 

treballar des del primer moment en el desenvolupament d’aquesta BTA. 
 
Veient la ràpida evolució del territori, la quantitat de vols realitzats i la dificultat que suposava generar cartografia en 

model BTA 1.0, sobretot en edició i controls de qualitat, hi ha necessitat de repensar el model. SITIBSA forma part del 

Grup de Treball de Base de Dades Topogràfiques, en el que actualment es treballa amb la BTAv2.0, seguint tres 

objectius: 
 

• Conformitat; conformitat amb ISO 19131, requisits mínims INSPIRE, convergència a model BTN25 i BTU 

1.0. 

• Universalitat: sistema de coordenades esfèriques, model continu, format de fitxer OGC. 

• Sostenibilitat: dotar al model de senzillesa, eliminant objectes i atributs poc útils. I generar unes 

especificacions dirigides a compartir informació. 
 
Paral·lelament, des de SITIBSA, l’any 2012 va dur a terme el projecte pilot de transformar i actualitzar a model 

BTA (1.0) l’illa de Menorca. Una gran tasca, ja que partíem d’una cartografia en fulls, en format dgn, on l’única 

informació que aportava és la geometria, i un color, estil i gruix, per definir un element (per exemple un edifici). Es 

genera un model de transforació, per assignar cada element de la cartografia en dgn com passarà a ser un objecte 

geogràfic en format base de dades. 
 
Totes les comunitats que treballàrem la primera versió de la BTA ens adonàrem que suposava un gran cost mantenir 

aquest model, tot i ser continu, tenia molta informació duplicada, el que suposava un gran cost de manteniment, 

actualització i en controls de qualitat. Per això, i amb la necessitat de tenir una cartografia actualitzada, s’agafa de base i 

les directrius del model de dades BTA i es simplifica a les necessitats de les nostres illes, sorgint la BTIB. 
 
A SITIBSA continuam treballant amb la transformació de les diferents cartografies al model BTIB amb la finalitat 

que a partir del vol PNOA 2018 tenir la primera cartografia BTIB5, una cartografia homogènia, harmonitzada i contínua 

per a totes les Illes. 
 
El model de dades de la BTIB s’estructura en 9 temàtiques que, alhora, distingeixen 91 tipus diferents d’objectes 

geogràfics. Cada element s’identifica en alguna d’aquestes categories i se li assignen un seguit d’atributs com illa, 

municipi, nom, estat, etcètera. Això permet no només fer consultes sobre un objecte concret sinó també realitzar cerques 

del tipus «Benzinera; Manacor» o «Piscina; Menorca». 
 
La definició d’aquest model suposa un important avanç en la generació de cartografia digital, és compatible amb els 

models d’àmbit europeu i estatal i facilita la generació de cartografia temàtica i de diferents escales. 
 
Actualment, s’està treballant en l’actualització del mapa topogràfic amb la fotografia aèria del vol PNOA 2021, 

actualització que resulta més senzilla amb el nou model de dades i que, a més, permetrà fer una anàlisi gairebé 

automàtic dels canvis que s’hagin produït al territori. 
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FIGURA 1. Comparativa entre la cartografia MTIB, amb els 9 arxius dgn carregats, on es podia interpretar segons el nivell, gruix i color, 

l’objecte representat i el format BTIB, on la cartografia és contínua per a tota l’illa i on els objectes geogràfics es poden treballar per separat o 

conjuntament. 
 

CONCLUSIONS 

 
La BTIB és una eina bàsica a l’hora d’avançar cap a un model virtual del territori, ja que incorpora moltíssima 

informació i és la base per a tota la cartografia que es vulgui realitzar. 
 
La ciència cartogràfica és imprescindible a l’hora de generar, tractar, publicar i interpretar coneixement. La qualitat 

de les dades, dels processos de tractament i de la seva presentació faciliten la gestió en tots els seus àmbits. 
 
Des dels inicis de la humanitat els mapes ens ajuden a saber on som, on volem anar i com anar-hi. 
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Mapa de cobertes i usos del sòl d’Eivissa d’alta resolució – COBUSEI 2018 
 

Land Cover and Land Use map of Ibiza in high resolution – COBUSEI 2018 
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FRANQUESA, Roberto MARTÍNEZ, Gerard PANADÉS, Borja GORNÉS i Álex ALMARAZ 
 

1 Observatori Socioambiental de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis. Camí des Castell, 28. Maó (Illes Balears). smn.obsam@cime.es 

 

Resum: Sobre les fotografies aèries de l’any 2018, elaborades en el marc del Pla Nacional d’Ortofotografia Aèria 

(PNOA), s’ha realitzat un mapa de detall de les cobertes i els usos del sòl de l’illa d’Eivissa seguint la metodologia de la 

fotointerpretació i els criteris de cobertes proposats pel programa europeu CORINE Land Cover. L’escala de treball ha 

estat adaptada a la mida de l’illa d’Eivissa (1:5.000), i també s’ha desenvolupat un quart nivell de classificació de 

cobertes per atendre les especificitats eivissenques. Quant als resultats, el territori d’Eivissa es caracteritza per ser més 

de la meitat de caràcter natural amb un 52%; seguit amb un 39% per cobertes modificades, que són aquelles amb 

alteració per causes antròpiques però reversibles a un estat semi-natural, com serien els camps de conreu i les pedreres; i 

finalment amb un 9% es situen les cobertes antròpiques dures, de caràcter urbà i irreversibles al seu estat natural. 

Aquestes tres tipologies de cobertes es desglossen en un total de 53 cobertes diferents, i es distribueixen al llarg de l’illa 

en funció de les característiques del territori. En termes generals, al sud de l’illa hi predominen les cobertes naturals, al 

nord hi predominen les cobertes agrícoles, i les àrees edificades destaquen per ser més difuses que concentrades. 

Paraules clau: Cobertes del sòl, usos del sòl, CORINE, territori, paisatge. 

 

Abstract: On 2018 aerial photographs, elaborated in the framework of the National Plan of Aerial Orthophotography 

(PNOA), land cover and land use maps of Ibiza have been created, following the methodology of photointerpretation 

and the proposed cover criteria by the European programme CORINE Land Cover. The scale of the work has been 

adapted to the size of the island of Ibiza (1:5.000), and a fourth level of land cover classification has been developed to 

meet the specificities of the island. Regarding the results, the island of Ibiza is characterized for having natural covers 

on more than half of its territory (52%); followed by a 39% of modified covers, which are those with anthropic presence 

such as agricultural areas, but reversible to its natural prior conditions; and finally, with a 9% of the territory, are the 

anthropic covers, with an urban character, and not reversible to their natural prior conditions. These three cover 

typologies are itemised in 53 different covers, and are distributed throughout the island according to the characteristics 

of the territory. In general terms, natural covers are more common in the south of the island, whereas modified 

agricultural covers predominate in the north. As for urban covers, they tend to be more dispersed than concentrated. 

Key words: Land cover, land use, CORINE, territory, landscape. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L’ocupació del sòl (o del territori) es pot definir com la suma dels conceptes de cobertes del sòl, usos del sòl i 

hàbitats naturals. Les cobertes del sòl representen la visió de caire més objectiu, física i fisiognòmica del territori, 

descomponent-lo en taques o unitats (patches en terminologia anglesa) d’aspecte diferent entre elles. El mapa d’usos del 

sòl representa una interpretació de caire més antropogènic i social, ja que representa l’ús que en fan les persones del 

territori, i es centra més amb les àrees artificials o humanitzades. Per altra banda, el mapa d’hàbitats naturals, no abordat 

en el present projecte, representaria la visió més ecològica, és a dir, l’ambient o espai on viu una flora i fauna 

determinades 

L’objectiu principal del treball és la creació de la cartografia de cobertes i usos del sòl a escala 1:5.000 per a l’any 

2018 de l’illa d’Eivissa i els seus illots menors, la qual permetrà obtenir un elevat grau de coneixement de la composició 

del mosaic territorial de l’illa. Es pretén, també, ser el punt d’inici del seguiment de l’ocupació del territori amb 

actualitzacions periòdiques cada 5-10 anys, segons la disponibilitat de vols fotogramètrics, i amb la possibilitat de fer 

una retrospecció aplicant la fotointerpretació a ortofotos passades. A més a més, aspira a crear una base cartogràfica 

vàlida per a l’ensenyament, el coneixement i el gaudiment de la realitat territorial eivissenca i el seu paisatge. 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia aplicada al projecte es basa en la fotointerpretació i el treball de camp, fent servir les eines pròpies 

dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). El treball es troba en la línia del programa europeu del CORINE Land 

Cover  (1985) i del projecte espanyol SIOSE (2005-2017). L’escala de treball original del projecte CORINE Land 

Cover, 1:100.000 i la seva elaboració a partir d’imatges de satèl·lit, permet abastar de forma relativament ràpida el 

conjunt del territori de la Unió Europea o d’uns dels estats membres. La seva unitat mínima cartografiable (UMC) és un 

quadrat de 500 m de costat, el que resulta en una superfície de 25 Ha, i els elements linears es dibuixen a partir d’una 

mailto:smn.obsam@cime.es
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amplada de 100 m (Bossard et al. 2000). El projecte SIOSE de l’IGN treballa a una escala 1:25.000, amb una UMC 

variable d’entre 0,5 i 2 Ha, en funció de la coberta a representar (Valcarcel, 2005). 

En el present treball s’ha optat per una escala de treball més detallada, 1:5.000, la qual suposa una UMC aproximada 

de 500 m2, equivalent a una superfície d’un cercle de 25 m de diàmetre.  També s’inclouen els elements lineals de més 

de 4 m d’amplada, sempre que superin la UMC, i les edificacions superiors a 4 m2 per detallar millor els elements 

construïts. El procediment de digitalització de la cartografia s’inicia en un anàlisi visual de l’ortofoto, posterior dibuixat 

i delimitació de les distintes cobertes amb SIG, generant al mateix temps la base de dades associada. Aquesta és la 

metodologia que ha seguit l’OBSAM per desenvolupar les capes de cobertes de Menorca de 2002, 2005 i 2015 

(Carreras et al., 2007, Franquesa i Carreras, 2012, Franquesa et al., 2017). La cartografia produïda és consultable a la 

IDE Eivissa. 

 

COBERTES DEL SÒL 

 

Resultats a escala insular 

A l’illa d’Eivissa s’hi distingeixen 53 tipologies de cobertes del sòl, les quals es poden classificar en tres grans 

blocs: les cobertes artificials, cobertes modificades i cobertes naturals. A la següent figura (Figura 1) s’hi representa la 

seva distribució al llarg de l’illa d’Eivissa: 

  
FIGURA 1. Distribució de les cobertes artificials, modificades i naturals a l’illa d’Eivissa. 

 
Codi de Coberta (CORINE + nom) Àrea (ha) % territori ocupat 

111. Nuclis de població                                   268,71  0,47% 

112A. Urbanització laxa. Urbanitzacions i àrees residencials                               1.594,18  2,79% 

112B. Urbanització dispersa. Nuclis rurals                                   916,35  1,60% 

121. Polígons industrials, comercials i equipaments                                   461,48  0,81% 

122A. Carreteres i camins asfaltats                                   633,25  1,11% 

122C. Carrers                                   459,71  0,80% 

123. Ports marítims                                     45,17  0,08% 

124. Aeroports                                     85,34  0,15% 

133A. Zones en construcció                                   170,53  0,30% 

142. Instal·lacions esportives i de lleure                                   194,60  0,34% 

512. Basses artificials                                     31,77  0,06% 
 

TAULA I. Llistat de cobertes artificials i la seva superfície ocupada a l’illa d’Eivissa. 
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Cobertes artificials 

Les cobertes artificials corresponen a tots aquells espais recoberts majoritàriament per ciment, formigó o asfalt. 

L’artificialització en aquests indrets és irreversible a les seves condicions naturals prèvies, i correspondrien 

majoritàriament a pobles, ciutats, polígons de serveis i xarxes de comunicació. A l’illa d’Eivissa s’hi diferencien 11 

tipus de cobertes artificials, les quals ocupen un 8,51% del total de l’illa. Aquestes es llisten a la Taula I, on també s’hi 

presenten les hectàrees ocupades per cada una i el percentatge que representen respecte a la superfície de l’illa. 

La superfície ocupada per les urbanitzacions laxes (112A) i disperses (112B), significativament superior a les 

hectàrees ocupades pels nuclis de població compactes (111), evidencien el comportament residencial de la població 

d’Eivissa, marcat per una forta preferència per l’ocupació de zona rústica i de densitats urbanes més laxes. Aquest 

caràcter es reflecteix, també, en la xarxa viària de l’illa, amb un major pes de les carreteres i camins asfaltats (122A) 

vers els carrers (122C)  de l’interior dels nuclis urbans. Amb una representació menor es situen la resta de cobertes. 

 

Cobertes modificades 

Les cobertes modificades corresponen a tots aquells espais modificats per la societat humana però que conserven 

una coberta de terra o roca. La modificació és reversible amb el temps i correspondrien majoritàriament a zones 

agrícoles i pedreres. A l’illa d’Eivissa s’hi diferencien 19 tipus de cobertes modificades (3 d’elles, per la seva naturalesa 

mixta, compartides amb les cobertes naturals), les quals ocupen un 38,7% del total de l’illa. Aquestes es llisten a la 

Taula II, on també s’hi presenten les hectàrees ocupades per cada una i el percentatge que representen respecte a la 

superfície de l’illa. 

 
Codi de Coberta (CORINE + nom) Àrea (ha) % territori ocupat 

122B. Camins rurals i carreranys                                     1.497,40  2,62% 

131. Pedreres i zones d'extracció minera                                         118,09  0,21% 

132. Abocadors                                             8,02  0,01% 

133B. Àrees marginals                                         668,12  1,17% 

141. Zones verdes i jardins                                         548,71  0,96% 

211. Cultius extensius de secà                                     3.530,53  6,18% 

212A. Cultius intensius de farratges de regadiu                                         299,42  0,52% 

212B. Cultius intensius d'hortalisses                                         160,94  0,28% 

212C. Cultius intensius en hivernacles                                           23,44  0,04% 

221. Vinya                                         189,04  0,33% 

222. Hortals d'arbres fruiters                                     1.076,11  1,88% 

223. Camps d'oliveres                                         133,08  0,23% 

231. Pastures i camps abandonats                                     2.634,60  4,61% 

241. Fruiters de secà esparsos associats amb herbacis                                     9.721,82  17,01% 

242. Hortals mixtes d'arbres fruiters i hortalisses                                         402,61  0,70% 

243. Terres de conreu mesclades amb vegetació natural *                                         176,23  0,31% 

244. Àrees agro-forestals *                                             4,81  0,01% 

324B. Matollar en regeneració *                                         503,69  0,88% 

422. Salines                                         420,41  0,74% 
TAULA II. Llistat de cobertes modificades i la seva superfície ocupada a l’illa d’Eivissa. Les classes marcades amb un asterisc, per la seva 

naturalesa mixta, reparteixen la seva superfície al 50% entre cobertes modificades i cobertes naturals. 

 

Les cobertes modificades a l’illa estan representades sobretot per cobertes agrícoles, de les quals destaquen aquelles 

que són d’explotació extensiva, com són els fruiters de secà esparsos associats amb herbacis (241) amb un 43% del total 

de superfície de cobertes modificades i els cultius extensius de secà (211) amb un 15,96%. Les cobertes dedicades als 

camps de pastura i als camps abandonats (231), ocupen un 11,91% de les cobertes agrícoles, les quals són utilitzades 

perquè hi romangui el bestiar. Per altra banda, les cobertes dedicades als cultius intensius, representen en conjunt un 

9,73% del total de cobertes modificades. 

 

Cobertes naturals 

Les cobertes naturals corresponen a tots aquells espais amb vegetació natural o ocupats per superfície mineral no 

alterada  de forma aparent i correspondrien a boscos, roquissars, arenals, masses d’aigua, entre d’altres. A l’illa 

d’Eivissa s’hi diferencien 19 tipus de cobertes naturals (3 d’elles, per la seva naturalesa mixta, són comptabilitzades 

com a naturals i modificades), les quals ocupen un 38,7% del total de l’illa. Aquestes es llisten a la Taula III, on també 

s’hi presenten les hectàrees ocupades per cada una i el percentatge que representen respecte a la superfície de l’illa. 

Les cobertes naturals de l’illa d’Eivissa es caracteritzen per la presència de superfícies forestals arbrades, vers les 

superfícies naturals sense arbrat, les quals estan representades en la seva majoria per pinar amb sotabosc de savinar 

(312C). Les brolles de romaní, cepell i frigolars (324A) formen la majoria de les cobertes naturals de caràcter arbustiu, 

les quals estan relacionades amb pinars en estat de degradació. El savinar (321B), tot i què al llarg del territori eivissenc 

s’observa compartint espai amb el pinar, també es troba ocupant hectàrees sense la presència de pi. 
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A Eivissa l’aigua condiciona la vegetació present a certs indrets, com les salines, torrents, basses. D’aquests 

destaquen els herbassars naturals humits (321A), ubicats generalment a voreres d’aquells torrents que porten aigua la 

major part de l’any, i els matolls litorals (322D), els quals es concentren als illots esdevenint indrets de gran interès 

biològic. 

 
Codi de Coberta (CORINE + nom) Àrea (ha) % territori ocupat 

243. Terres de conreu mesclades amb vegetació natural *                                176,24  0,31% 

244. Àrees agro-forestals *                                     5,13  0,01% 

311A. Alzinars                                     0,80  0,00% 

311C. Arbres de fulla plana diversos                                  19,18  0,03% 

311D. Marges amb vegetació diversa                                448,77  0,79% 

312A. Pinars                            1.628,94  2,85% 

312B. Savinars                                548,90  0,96% 

312C. Pinar-Savinar                          20.495,54  35,87% 

321A. Herbassars naturals humits                                152,10  0,27% 

321B. Herbassars naturals secs                                  52,92  0,09% 

321C. Pradells de plantes anuals i bulboses                                  16,49  0,03% 

322B. Comunitats arbustives de ribera                                  54,84  0,10% 

322C. Bardisses                                  35,18  0,06% 

322D. Matolls litorals                                  74,19  0,13% 

323. Màquia escleròfil·la. Llentisclar                                     8,65  0,02% 

324A. Brolles de romaní i cepell i frigolars                            4.785,95  8,38% 

324B. Matollar en regeneració *                                503,57  0,88% 

331A. Platges i arenals sense vegetació                                  51,89  0,09% 

331B. Dunes i arenals amb vegetació                                     6,92  0,01% 

332. Roquissars sense vegetació                                436,00  0,76% 

333. Roquissars amb vegetació esparsa                                544,96  0,95% 

334. Zones cremades                                     1,92  0,00% 

411. Aiguamolls i basses temporals                                     3,63  0,01% 

421. Saladars litorals                                  77,81  0,14% 

511. Torrents i basses de desembocadura                                  34,11  0,06% 
TAULA III. Llistat de cobertes naturals i la seva superfície ocupada a l’illa d’Eivissa. Les classes marcades amb un asterisc, per la seva naturalesa 

mixta, reparteixen la seva superfície al 50% entre cobertes modificades i cobertes naturals 
 

El 96% de les cobertes naturals d’Eivissa estan cobertes per alguna espècie vegetal, resultant un 4% de cobertes 

sense presència de vegetació. Aquestes cobertes són, en la seva majoria, en forma de roquissars amb nul·la o escassa 

vegetació (codis 332 i 333), ubicats als penya-segats litorals, parets de barrancs o penyals interiors. Altres cobertes 

sense vegetació són els saladars litorals (421), les platges i arenals (331A), i els torrents (511). 

 

Resultats a escala municipal 

La distribució de les tres tipologies de cobertes varia d’un municipi a un altre en funció de les seves característiques 

geogràfiques, com la presència d’orografia, de les zones planes i àmplies, dels nuclis urbans, de les seves 

infraestructures, de les seves dimensions, etc. En general, els municipis tenen més presència de cobertes naturals, 

exceptuant Santa Eulària des Riu amb major proporció de cobertes agrícoles, i Eivissa on hi predominen les cobertes 

artificials (Figura 2). 

 
Tipus 

coberta 

Municipi 

d’Eivissa 

Sant Antoni de 

Portmany 

Sant Joan de 

Labritja 

Sant Josep de sa 

Talaia 

Santa Eulària des 

Riu 

Artificials            473,70             800,76             446,63         1.508,87         1.631,14  

Modificades            253,39         5.160,53         4.480,14         5.144,65         7.078,36  

Naturals            401,21         6.693,73         7.217,40         9.217,33         6.634,96  
TAULA IV. Comparativa a escala municipal: comparativa absoluta (Ha) dels tres grans tipus de cobertes del sòl. 

 

USOS DEL SÒL 

 

Dels usos del sòl, els quals reflecteixen una connotació més antròpica del territori al ressaltar la utilitat que en fan 

d’aquest les persones, destaquen els usos de naturalesa més urbana (els quals ocupen 7,84% de l’illa) i que han suposat 

una modificació més radical d’aquestes àrees. D’aquests usos, la superfície dedicada a les vies de comunicació n’ocupa 

més extensió amb 2.877,21 Ha, on s’hi inclouen els carrers ubicats a l’interior dels nuclis urbans, carreteres principals 

que connecten les principals àrees urbanes, altres camins que connecten distints indrets de la zona rústica menys 

transitada, i els ports i l’aeroport. En segon lloc, destaquen els usos residencials aïllats, el qual manifesta la tendència 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          621 

 

 

que presenta l’illa d’Eivissa quant a la distribució de les zones residencials, amb un pes relativament inferior dels usos 

urbans compactes o nuclis de població. 

Aquests dos usos estan interrelacionats al haver-hi una elevada superfície dedicada als usos residencials aïllats que 

fan necessària una xarxa viària capacitada d’arribar a cada un d’aquests indrets. 

La resta d’usos urbans a l’illa d’Eivissa i la superfície que ocupen es poden veure reflectits a la Taula V. 

 
Usos del sòl urbans (codi + nom) Àrea (Ha) % territori ocupat 

A1. Nuclis de població  208,12  0,36% 

A2. Nuclis turístics  425,47  0,74% 

A3. Nuclis i construccions agrícoles  197,69  0,35% 

A4. Usos residencials aïllats  1.933,14  3,38% 

A5. Ús industrial i comercial  547,41  0,96% 

A6. Activitats extractives (pedreres)  107,35  0,19% 

A7. Sistemes generals (vies de comunicació)  2.877,21  5,04% 

A8. Àrees de lleure  703,84  1,23% 

A10. Equipaments públics i privats  97,16  0,17% 

C3/A5. Masses d'aigua per a ús industrial  430,23  0,75% 
TAULA V. Usos del sòl urbans i la seva superfície ocupada a l’illa d’Eivissa. 
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Catàleg d’organismes eucariotes de les Illes Balears. De saber allò que coneixem 

a el que ens falta per conèixer 

 
Checklist of eukaryotic organisms of the Balearic Islands. From knowing what we know to who 

we need to know 
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Resum: El coneixement sobre biodiversitat a les Illes Balears es troba dispers i, pel que fa a molts de grups, 

desactualitzat o mai s’ha arribat a estudiar en profunditat. Aquest projecte té dos objectius principals. Per una banda, 

reunir i posar a disposició d’investigadors, gestors i el públic en general informació actualitzada sobre totes les espècies 

citades a les Illes Balears. Per altra banda, detectar quins grups taxonòmics o ambients són els menys coneguts i que, 

per tant, requereixen d’un major finançament i esforç. Per aconseguir-ho és necessari comptar amb la col·laboració dels 

experts en els distints grups taxonòmics. L’objectiu és saber, segons el seu punt de vista, com de ben conegut es troben 

actualment els grups taxonòmics dels quals en té coneixement així com si han estat més ben estudiats a unes illes 

respecte les altres o a determinats ambients. 

Paraules clau: Biodiversitat, Catàleg, Col·laboració, Recopilació, Accés Públic. 

 

Abstract: Knowledge on biodiversity in the Balearic Islands is scattered and, for many groups, outdated or has never 

been studied in depth. This project has two main objectives. On the one hand, to gather and make available to 

researchers, administrators and the general public updated information on all the species cited in the Balearic Islands. 

On the other hand, to detect which taxonomic groups or environments are the least known and which, therefore, require 

more funding and effort. This requires the collaboration of experts in the different taxonomic groups. The aim is to find 

out, according to their point of view, how well known the taxonomic groups of which they are aware are at present, as 

well as whether they have been better studied on some islands than others or in certain environments.  

Key words: Biodiversity, Catalogue, Collaboration, Compilation, Public Access.

 

ANTECEDENTS 

 

Actualment no existeix, a les Illes Balears, un llistat complet i unificat de les espècies que habiten la gran diversitat 

d'ecosistemes i ambients d'aquesta geomorfològicament complexa regió geogràfica del Mediterrani occidental. Una de 

les raons és que encara queden moltes zones i ambients per explorar (fons submarins, coves poc accessibles, torrents i 

barrancs de difícil accés, etc.). Per altra banda, existeixen molts grups taxonòmics als quals no se'ls ha prestat suficient 

atenció i, probablement, existeix un gran nombre d'espècies que encara no han estat descrites o catalogades en el nostre 

arxipèlag. 

 

La generació d'aquest catàleg no sols resultaria rellevant a nivell regional, sinó també a nivell nacional, ja que el 

Ministeri Per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern d'Espanya (MITECO) reconeix la necessitat de 

disposar de llistes controlades (llesta patró), estructurades, normalitzades i consensuades per al correcte funcionament 

del Sistema Integrat d'Informació de l'Inventari del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en permetre, mitjançant el seu 

ús, que un mateix element sigui denominat de la mateixa manera per tots els organismes implicats en la seva gestió. 

 

Segons el servei de protecció d'espècies del Govern dels Illes Balears, la flora mediterrània que trobem a Balears 

està formada per unes 2.000 espècies que inclou la vegetació típica del mediterrani i altres espècies endèmiques o 

introduïdes. La fauna que habita les Balears és típicament mediterrània i és en el medi marí on s'alberga una major 

riquesa d'espècies. Les dades sobre aquesta biodiversitat són disperses, només alguns grups concrets compten amb 

revisions més o menys actuals i modernitzades. N’és un exemple el grup de briòfits, revisat recentment per Sáez (2020) 

amb la realització del Llibre Vermell del Briòfits Amenaçats de les Illes Balears on s’inclou el catàleg complet. Uns 

altres grups amb catàleg complet a les Illes Balears són els fongs i mixomicets amb l’exhaustiva recopilació feta per 

Siquier i Salom (2013) amb la posterior ampliació dels mixomicets (Lado i Siquier, 2014). Aquests catàlegs, però, duen 

desactualitzats des d’aquells anys. 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          623 

 

 

 

Actualment existeixen dues plataformes on es poden consultar registres d’espècies a les Illes Balears Bioatles 

(https://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet#) i Biodibal (https://biodibal.uib.cat/ca/#/). Segons els registres de la 

plataforma de Bioatles existeixen uns 9000 tàxons citats a l'arxipèlag. Així mateix, Biodibal recull informació sobre 

unes 3000 espècies pel que fa a cites pròpies, la majoria de les quals són vegetals. Les dades de plataformes globals com 

GBiF (gbif.es), amb 7300 registres per a les Balears estan fortament esbiaixats ja que el 90% dels registres són 

d'animals (96% d'ells ocells) i el 10% de plantes llenyoses, resultats que no reflecteixen la composició real dels 

ecosistemes. Per tant, la informació disponible actualment està fragmentada i clarament esbiaixada cap als grups 

taxonòmics en els quals s'ha pogut fer un major esforç. Així, s'espera que la realització de la present acció permeti 

incrementar la biodiversitat coneguda en l'arxipèlag Balear després d'una actualització dels registres detallats de 

cadascun dels grups taxonòmics que habiten en ell. 

 

OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal del projecte és recollir, en una única plataforma, la informació rigorosa i actualitzada de les 

espècies de les Illes Balears. S’està elaborant un catàleg dels organismes eucariotes d'ambients terrestres, dulciaqüícoles 

i marins citats a les Illes Balears i que incloguin espècies d'animals (metazous), vegetals, fongs i protistos. Els objectius 

específics són els següents: 

1) Aprofundir en el coneixement de la biodiversitat de l'arxipèlag Balear, centralitzant la informació sobre les seves 

espècies i generant bases de dades de referència per a la consulta pública i les administracions locals, que permetin 

afinar les polítiques de gestió i conservació. 

2) Detectar els grups taxonòmics, així com els ambients on habiten, menys coneguts, per saber cap a on s'haurien de 

dirigir futurs esforços de recerca i finançament. 

3) Agrupar els diferents treballs publicats que constitueixen la documentació de referència sobre la biodiversitat de 

les Illes i generar una base de dades de literatura local. 

4) Dissenyar una plataforma digital per a la futura recollida de les dades de la Biodiversitat Balear. 

 

RESULTATS PRELIMINARS I ESPERATS 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, un dels objectius principals del projecte és saber quins grups taxonòmics, o ambients 

on habiten, estan més mal estudiats. Per a fer-ho s’ha procedit a contactar amb estudiosos dels distints grups taxonòmics 

dels quals ha estat possible trobar-ne referències i la seva vinculació amb algun grup diana, especialment al nostre 

territori. 

 

Per altra banda, els primers grups taxonòmics revisats fins al moment han aportat una sèrie de conclusions 

remarcables: 

-La informació existent és molt variable entre grups. 

-Existeix informació no contrastada científicament que en moltes ocasions és de gran utilitat, però que s’ha de 

destriar, suposant una enorme càrrega de feina. En són un exemple moltes dades recopilades a la plataforma GBIF 

(https://www.gbif.org/) recopilades d’es d’altres bases de dades com la de plataforma iNaturalist 

(https://www.inaturalist.org/). Com que a aquestes plataformes qualsevol pot pujar dades, sigui entès o no en la matèria, 

cal destriar les cites pujades a aquelles plataformes per a validar-les, especialment en el cas de noves cites o tàxons poc 

citats en un territori). 

-És imprescindible comptar amb experts en la matèria per a poder recopilar la gran quantitat d’informació necessària 

per a dur a terme un projecte d’aquesta envergadura, especialment si es té en compte que s’han d’abastar tots el grups 

taxonòmics. 

-L’opinió d’aquests experts també és necessària com a suport de les indagacions fetes consultant la bibliografia. Pot 

existir poca bibliografia sobre un determinat grup, però considerar-se ben conegut a les Illes Balears per ser escàs i la 

probabilitat de trobar noves cites d’aquest grup molt baixes. De la mateixa forma, d’un grup del qual pot haver-hi molta 

informació publicada, pot ser deficientment conegut per la seva diversitat i/o dificultat d’estudi. 

 

Inevitablement, d’alguns dels grups no s’obtindrà un llistat actualitzat i fiable de tàxons presents a les Illes Balears. 

Aquests grups seran forçosament aquells que en futur haurien de rebre un major esforç i finançament per al seu estudi, 

per tal d’anar aconseguint que es vagi reduint el nombre fins a arribar a conèixer amb un mínim de precisió tots els 

grups taxonòmics presents a les Illes Balears. Per altra banda, la recopilació de bibliografia dispersa sobre grups dels 

quals si es té informació però no agrupada permetrà a investigadors i gestors un accés fàcil i obert a aquesta informació. 

De la mateixa forma es posarà a disposició d’aquests mateixos grups la informació que actualment no està disponible en 

obert, si no en llibres o altres publicacions a les quals es difícil tenir accés. 

 

https://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet
https://biodibal.uib.cat/ca/#/
https://www.gbif.org/
https://www.inaturalist.org/
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És per això que demanam la col·laboració de tots els experts en un varis grups taxonòmics presents a les Illes 

Balears, i hem iniciat una campanya per a tal de contactar-los. Als que haguem contactat amb vosaltres us agraïm el 

vostre temps i la vostra col·laboració. Si no ho hem fet i creus que et pots unir al nostre projecte, et convidam a 

contactar-nos per correu electrònic: arnau.ribas@uib.cat  
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Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de les construccions urbanes sota 

rasant de les àrees potencialment inundables de Campos i Sóller (Mallorca) 

 
Flood vulnerability assessment of the urban constructions under street level in the flood prone 

areas of Campos and Sóller (Mallorca) 
 

 

Alexandre MORAGUES1 i Maurici RUIZ1 
 

1 Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes 

Balears). Alexmoraguespascual@gmail.com  

 

 

Resum: Les regions mediterrànies estan patint un increment de la freqüència i intensitat de les inundacions, en gran 

mesura induïdes per l’escalfament global. És per això que s’estudia la vulnerabilitat física de les construccions dels 

nuclis afectats per la Cartografia Nacional de Zones Inundables a partir de la superfície sota el nivell de carrer de cada 

una de les construccions. Aquesta anàlisi es du a terme aplicant l’índex Urban Underground Flood Vulnerability Index 

(U2FVI) que extreu un resultat entre 0 i 100 per a cada una de les construccions del Cadastre. Aleshores, aplicant aquest 

índex als nuclis urbans de Campos i Sóller s’aprecia com el 4,6% de les construccions de Campos disposen de plantes 

per sota del nivell del carrer i en una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 500 anys, mentre que 

per al període de retorn ordinari, són el 3,3% de les construccions del nucli que es veurien afectades. Per la seva banda, 

en el cas de Sóller, el valor de construccions potencialment afectades dins del període de retorn de 500 arriba fins al 

2,2%. És així que queda palesa la vulnerabilitat dels espais urbans sota rasant d’aquests dos nuclis. 

Paraules clau: Vulnerabilitat, inundacions, soterranis, SIG. 

 

Abstract: Mediterranean regions are increasing flood frequency and intensity, mainly due to the global warming. That 

is why, physical vulnerability of the buildings located in areas which may be affected by the National Flood Zone 

Cartography is assessed using the surface under the street level. This analysis is done by applying the Urban 

Underground Flood Vulnerability Index (U2FVI), which gets a result between 0 and 100 for each cadastre building. So 

that, applying this index to the urban areas of Campos and Sóller, it is shown that a 4,6% of the buildings in Campos 

have floors under the street level and in a flood prone area in a period of 500 years, while for the ordinary flood period, 

3,3% of the buildings would be affected. Moreover, in Sóller, potentially affected buildings in the return period of 500 

years is up to a 2,2%. Therefore, it is appreciated the vulnerability of the under street level buildings of these two urban 

areas. 

Key words: Vulnerabilty, floods,underground, GIS. 
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La custòdia del territori com a eina de gestió i conservació del medi 

 
Land stewardship as a tool for enviromental management and conservation 

 

Marina TYSOE1 

 

 1 Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears. Carrer Manuel Sanchís Guarner, 10. Palma 07004 (Illes Balears). 

secretariaictib@gmail.com 

 

Resum: La Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears té per finalitat treballar de manera estratègica i 

conjunta amb els membres que integren la xarxa, per a la promoció institucional, social, legal i tècnica a nivell 

autonòmic del concepte de custòdia del territori i la seva aplicació en la gestió i conservació del patrimoni natural, 

cultural i del paisatge de les quatre illes. 

Paraules clau: Custòdia del territori, ICTIB, Illes Balears, xarxa, membres.  

 

Abstract:. The Balearic Islands Initiative forLand Stewardship aims to work strategically and jointly with the members 

that integrate the network, for an institutional, social, legal and technical promotion at regional level of the Land 

stewardship concept and its application in management and conservation of the natural, cultural and landscape 

heritage of the four islands. 

Key words: Land stewarship, ICTIB, Balearic Islands, network, members. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La custòdia del territori pretén ser una eina de gestió i conservació dels valors naturals, paisatgístics i culturals d’un 

espai concret, que es fa funcional mitjançant acords voluntaris entre els propietaris (públics o privats) d’un terreny i els 

usuaris que passaran a gestionar aquesta zona com a ens de custòdia. Derivat de les característiques úniques de cada 

espai i les particularitats de cada ens de custòdia, així com dels objectius i requeriments de totes les parts que assoleixen 

el compromís, cada acord és únic i específic.  
 

Constituïda com a organització sense afany de lucre l’any 2007, la Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes 

Balears (ICTIB) promou des de llavors la figura de la custòdia del territori a les Illes Balears. Es troba integrada per 

entitats, associacions, fundacions, empreses, ens locals i persones a nivell particular. Amb tots ells, es porta a terme un 

treball en xarxa mitjançant la creació d’espais de col·laboració i debat per a l'enfortiment de la custòdia del territori, 

afavorint el compartir les experiències i els recursos.  

 

Objectius de la ICTIB: 

- Donar suport i assessorar en relació a la figura de la custòdia del territori. 

- Potenciar la feina en xarxa entre les entitats i institucions membres. 

- Participar en la difusió i organització de les activitats dels membres. 

- Facilitar eines de formació per a professionals i voluntaris. 

- Impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social de la custòdia del territori. 

- Fomentar la creació de noves entitats de custòdia del territori. 

- Participar en organitzacions i iniciatives d’àmbit estatal i internacional. 

 

 
FIGURA 1. Trobada de dinamització de la xarxa de la ICTIB. Finca pública de Raixa, 28 de juny de 2022. 
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RESULTATS 

 

La comparativa de les dades recollides en els darrer inventaris d’entitats i acords de custòdia del territori de les Illes 

Balears (2018 i 2020) confirmen la tendència en augment tant en superfície com en nombre d'entitats i en acords de 

custòdia del territori establerts per a la conservació:  

 

Hi participen 25 organitzacions, 6 més que el 2018, de les quals 18 són entitats de custòdia del territori pròpiament 

dites, amb al manco un acord subscrit. Hi ha registrats un total de 144 acords, 36 acords més que al 2018, el que suposa 

un increment del 33%. Pel que fa la superfície, hi ha comptabilitzades 11.304 hectàrees, 1.385 més que a l’inventari 

anterior.  

 

La situació per illes és la següent: 

Mallorca: 13 entitats de custòdia, 105 acords i 8.585,6 ha.  

Menorca: 3 entitats de custòdia, 32 acords i 2.704,7 ha. 

Eivissa: 2 entitats de custòdia, 7 acords i 14,5 ha.  

 

El 96,5% dels acords són a finques privades. La resta són finques públiques, terrenys de caràcter comunal o de 

domini públic.  

 

Respecte l’objectiu principal més estès dels acords: és la conservació d’espècies de fauna (41%), seguit de la 

conservació de la gestió tradicional del territori (29%) i la conservació d’espècies de flora (14,5%).  

 
FIGURA 2. Percentatge de l’objectiu principal dels acords. (Inventari 2020) 

 

La majoria dels acords són a terrenys on l’ús principal són els cultius (73%), seguit de les pastures (15%) i l’ús 

forestal (6%); aquestes tres categories representen el 99% de la superfície total amb acords.  

 

 
FIGURA 3. Ús dominant al territori amb acords de custòdia. (Inventari 2020) 
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FIGURA 4. Iniciatives de custòdia del territori de les Illes Balears: custòdia terrestre i custòdia marina. 

 

CONCLUSIONS 

 

Tot i que el poc reconeixement i la manca de destinació de recursos hi dificulta el seu desenvolupament, les 

iniciatives de custòdia del territori actuals posen de manifest l’elevat potencial d’aquesta eina per a la gestió i 

conservació del medi. És requereix d’un major suport institucional per donar visibilitat a la figura i a la vegada fomentar 

la creació de noves entitats de custòdia del territori. No només són les diverses administracions responsables de la 

millora i manteniment dels recursos naturals i culturals que han d’assumir aquestes tasques, sinó que la implicació 

ciutadana és també imprescindible. 

La ICTIB és recolzada per la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, així com pel 

Consorci de la Serra de Tramuntana qui anualment atorga subvencions a les entitats amb iniciatives de custòdia del 

territori desenvolupades a la Serra de Tramuntana. Manquen fonts de finançament per a les iniciatives que també 

treballen la custòdia del territori a altres zones de Mallorca i a la resta de les illes de l’arxipèlag.  

 

Aquest major suport generalitzat permetria consolidar o afavorir la Custòdia del Territori a les Illes Balears.  
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“Les espècies ocultes de s’Albufera i s’Albufereta”.  

Exposició i recurs educatiu 

 
"The hidden species of s'Albufera and s'Albufereta". 

Exhibition and educational resource 
 

 

Maria CANTALLOPS, Gaspar GUAITA, Llorenç VICENS, Pere VICENS, 

 Xavier CANYELLES,  Luis Alberto DOMINGUEZ, Miquel Àngel GUAL, Alfonso LARIO, Joan MARQUÈS. 
 

Equip d’Educació Ambiental del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Ctra. Port d’Alcúdia - Artà, Km 5,2 (Ma - 12) Llista de Correus. E-07458 

Can Picafort – parc.albufera2@gmail.com 
Pere Vicens. Carrer Sant Miquel, 125, 3rA. 07300. Inca. pvicenssiquier@gmail.com 

Xavier Canyelles. Carrer Ricardo Ortega, 1-A. 6 pis. 07006. Palma. escarabatdaurat@gmail.com 

WhiteLife Photography. c/ Anselm Turmeda, 20B. Marratxí. 07141. Illes Balears. WhiteLife@WhiteLifePhotography.com 

 

Resum: Als Espais naturals de les Illes Balears hi ha una llarga trajectòria en educació ambiental. Generalment s’ha fet 

molta feina de difusió de les espècies més visibles com són el grup de les aus. Amb la present exposició, de vocació 

itinerant, es vol posar en valor tota aquella part de la biodiversitat que és més desconeguda per al públic general, 

organitzat per ambients o hàbitats. L’exposició consta de 6 panells organitzats per hàbitats, on es veuen imatges d’un 

total de 42 tàxons que representen diversos grups faunístics: crustacis, insectes, aràcnids, miriàpodes, platihelmints, 

mol·luscs, peixos i rèptils, representatius de la biodiversitat present al PN de s’Albufera i la RN de s’Albufereta. Per a 

cada imatge hi ha un breu text, que inclou el nom comú i el científic, la mida i alguna curiositat amb referència al seu 

paper dins l’ecosistema. Un darrer panell està dedicat a les espècies introduïdes invasores. Les imatges de les espècies 

escollides són imatges captades amb la tècnica de WhiteLife Photography, amb fons blanc, de forma que no hi hagi 

distraccions i es pugui veure de forma clara i en detall. Per aprofitar millor aquest recurs, també s’elabora un material 

didàctic amb una varietat d’activitats adreçades a la millor comprensió de l’exposició, amb una part lúdica i al mateix 

temps educativa, per als centres docents.   

Paraules clau: Biodiversitat, Conscienciació, Educació Ambiental, s’Albufera de Mallorca, s’Albufereta.  

 

Abstract: The Balearic Islands Natural Areas have a long history of environmental education. In general, a lot of work 

has been done to spread the most visible species, such as the group of birds. With this exhibition, with a traveling 

vocation, we want to highlight all that part of biodiversity that is more unknown to the general public, organized by 

environments or habitats. The exhibition consists of 6 panels organized by habitat, where you can see images of a total 

of 42 sp. representing various faunal groups: crustaceans, insects, arachnids, myriapods, platyhelminths, molluscs, fish 

and reptiles, representative of the biodiversity present in the PN of s'Albufera and RN of s'Albufereta. For each image 

there is a short text, which includes the common and scientific name, the size and some curiosity with reference to its 

role in the ecosystem. A final panel is dedicated to invasive introduced species. The images of the chosen species are 

images captured with the WhiteLife Photography technique, with a white background, so that there are no distractions 

and you can see them clearly and in detail. To make better use of this resource, didactic material with a variety of 

activities aimed at a better understanding of the exhibition, with a playful and at the same time educational part, is also 

being prepared for teaching centers. 
Key words: Biodiversity, Awareness, Environmental Education, s'Albufera de Mallorca, s'Albufereta. 
 

INTRODUCCIÓ 

 

Els Espais Naturals Protegits de les Illes Balears tenen una llarga trajectòria com a espais per a l’educació ambiental 

El PN de s’Albufera de Mallorca té un programa d’Educació Ambiental des de l’any 1986 i la Reserva natural de 

s’Albufereta d’ençà de 2004. En tots aquests anys, un total de 123.465 estudiants han visitat les zones humides del nord 

de Mallorca i han participat en el nostre programa educatiu (CMAT, 2021). L’exposició que ara es presenta és un recurs 

educatiu que passa a engruixir el nostre catàleg d’activitats adreçades al públic infantil, juvenil i adult.  

 

L’exposició fotogràfica “Les espècies ocultes de s’Albufera i s’Albufereta” és un projecte comú entre el Parc 

natural de s’Albufera de Mallorca i la Reserva natural de s’Albufereta que té com a finalitat presentar, mitjançant la 

macrofotografia, exemples de la biodiversitat faunística d’aquestes dues zones humides protegides que a voltes no són 

fàcils de veure, ni a primer cop d’ull, ni aturades, ni amb el detall suficient. Consideram que amb aquesta exposició es 

presenta d’una manera atractiva i vistosa una part de la fauna de les Illes Balears a la població escolar i que podrà ajudar 

a fomentar la curiositat per les espècies que ens envolten, col·laborant en traslladar l’interès per la biodiversitat i la 

ciència a les aules. 

 



 

 

 

632       VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 

 

 

La idea del projecte sorgeix per mirar de desterrar aquella idea simplista i equivocada, però sovint recurrent, que 

descriu les zones humides com: “basses d’aigua, canyes, ànneres i moscards”. De fet, el catàleg de biodiversitat del PN 

de s’Albufera (Riddiford et al., 2001, Riddiford et al., 2011) més noves cites fetes des de la seva publicació inclou uns 

3100 tàxons i el catàleg preliminar de la Reserva Natural, malgrat la seva reduïda extensió, n’inclou unes 800sp. 

(Herrero, 2010). Pel que fa a la fauna de les zones humides litorals, el grup de les aus sol ésser dels més coneguts, 

fotografiats i admirats entre el gran públic, ja que són animals més vistosos, més sonors i més grossos que no, per 

exemple, els invertebrats, que sovint passen desapercebuts o, en el pitjor dels casos, són menystinguts. Ara bé, obviant i 

deixant de banda aquest darrer grup faunístic, es perden de vista les peces més petites de l'ecosistema, que són 

importants engranatges que permeten que tot hi continuï funcionant, ja sia des del punt de vista de les cadenes 

alimentàries que s’estableixen entre les diverses espècies, com del punt de vista dels serveis ecosistèmics que generen 

formant part dels cicles naturals, especialment la pol·linització i el reciclatge de la matèria en descomposició. I en gran 

mesura, els espècimens fotografiats i descrits a l’exposició pertanyen a la fauna invertebrada de s’Albufera i 

s’Albufereta. D’aquí, per tant, el nom de l’exposició: «Les espècies ocultes...», ja que pretén donar visibilitat als 

habitants més menuts de les nostres zones humides. 

 

Les fotografies dels espècimens estan fetes sobre un fons blanc (fig. 1) i són totes del col·lectiu WhiteLife 

Photography, amb qui es va començar a treballar en el projecte des del mes de novembre de 2020. WhiteLife 

Photography és un projecte fotogràfic de conservació i conscienciació de la biodiversitat que ens envolta, d'una manera 

extraordinàriament didàctica i respectuosa amb el medi ambient, seguint les mateixes pautes que el projecte 

internacional MeetYourNeightbours1 amb el qual col·laboren els fotògrafs del projecte.  

 

 El disseny dels continguts i textos és de l’equip d’educació ambiental a partir de consulta de guies de camp 

(Canyelles, 2003; Chinery, 2006), amb aportacions del naturalista del Parc i la revisió científica del naturalista Xavier 

Canyelles. 

 

 
FIGURA 1. Exemple de les imatges captades amb el mètode de WhiteLife Photography i detall d’imatges i text de llagosts presents a les dues zones 

humides de s’Albufera i s’Albufereta. 
 

L'exposició consta de 6 panells desenrotllables de 200 x 100 cm (figs 2 i 3) on s’hi presenten 45 fotografies de 40 x 

30 cm, aproximadament. Els panells s'estructuren per hàbitats o zones, i hi ha descrits 42 tàxons que representen 

diversos grups faunístics: crustacis, insectes, aràcnids, miriàpodes, mol·luscs, platihelmints, peixos i rèptils, 

representatius de la biodiversitat present al PN de s’Albufera i la RN de s’Albufereta. Per a cada imatge hi ha un breu 

text, que inclou el nom comú i el científic, la mida i alguna curiositat sobre la seva morfologia o la seva ecologia (fig. 

1). Els texts de l’exposició són en català, amb l’opció de descàrrega mitjançant un codi QR de la traducció al castellà i 

l’anglès. Un darrer panell està dedicat a les espècies introduïdes invasores, perquè des d’un punt de vista educatiu i 

                                                 
1
 Meet Your Neighbours dignifica aquestes espècies comunes, donant-lis un tractament de celebritat. Cadascuna d’elles està 

fotografiada en un estudi de camp. Un fons brillantment il·luminat elimina el context, així es fomenta l’apreciació del subjecte com a 

individu i no com a espècie. Es fomenta així una nova mirada cap a la biodiversitat que ens envolta. (Extret del seu web). 
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divulgatiu és necessari sensibilitzar sobre aquest problema global i assumir, com a humans, la part de responsabilitat en 

els desequilibris que causam a la natura amb l'arribada d'espècies exòtiques. Com a curiositats remarcables, l’exposició 

inclou dues espècies citades recentment a Mallorca: el grill blanc italià Oecanthus dulcisonans, recentment detectada 

per primera vegada la seva presència a les Balears gràcies a sonogrames (Reus-Viver, 2022) i la planària sudamericana 

Obama nungara.  

 

 

FIGURA 2. Els tres primers panells, amb el codi QR al costat, per descarregar el text en castellà i anglès, exposats al centre d’informació del Parc 

Natural de s’Albufera: 1. Les espècies de les fulles de posidònia, la platja i les dunes, 2. Les espècies de pinars i marines litorals, 3. Les espècies de 

pinars i marines litorals, més Les espècies de bosc de ribera. 
 

 

 

L’exposició s’inaugurà el passat 9 de desembre de 2021 a l’Auditori d’Alcúdia, emmarcada en els actes de 

celebració del 20è aniversari de la RN de s’Albufereta. Posteriorment ha estat exposada a Sa Pobla i a Muro, i també 

està previst exposar-la a Pollença, per així cobrir tots els municipis de la comarca. A banda d’estar pensada com una 

exposició itinerant per diferents espais públics, a partir d’aquest curs escolar 2022-23 s’ofereix als centres educatius que 

ho sol·licitin, per exposar-la de manera temporal als seus centres. Per aquest motiu, l’equip d’educació ambiental ha 

elaborat material didàctic amb activitats al voltant de l’exposició, que faciliti els alumnes a comprendre el paper 

ecològic d’aquestes espècies i apropar-los al seu coneixement i respecte. 

 

 

AGRAÏMENTS 
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FIGURA 3. Els tres darrers panells exposats al centre d’informació del Parc Natural de s’Albufera: 4.Les espècies de voreres inundades, 5. Les 

espècies de la zona humida submergida i 6. Les espècies introduïdes invasores. 
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Resum: Xarxa Forestal està constituïda per grups de persones de diferents àmbits que treballen amb l’objectiu comú de 

mantenir els valors i les funcions dels espais forestals de les Illes Balears. Nascuda dins l’administració autonómica 

balear fa 20 anys, ha anat evolucionant i adaptant-se a les necessitats forestals segons ha anat canviant la realitat i els 

coneixements tècnics i ambientals; per aconseguir això té les seves arrels ben connectades a la gestió, tocant de primera 

mà els problemes dels boscos i ajudant a explicar a la població les actuacions que han d’executar els tècnics forestals. 

Mentre que les seves branques van dirigides a sensibilitzar a diferents sectors de la societat convidant-los a forma part 

de les fulles d’aquest arbre, amb accions de diferents tipus (tallers, xerrades, reforestacions, etc.) i amb diversos mitjans 

(visites de camp, publicacions, xarxes socials, etc.); tot dirigit a convertint-los en agents transformadors que facin 

d’altaveu del missatge forestal. Els fruits d’aquest projecte han de ser una societat i uns boscos més resilients a les 

futures pertorbacions, provinents sobretot del canvi climàtic. 

Paraules clau: xarxa, sensibilització ambiental, boscos, gestió forestal. 

 

Abstract: Xarxa forestal consists of groups of people with differing backgrounds, working towards maintaining 

importance and functions of the Balearic Islands' forest areas. Created 20 years ago within the Balearic regional 

administration, it has been continuously evolving and adapting to address the challenges caused by new environmental 

knowledge and discoveries. It has a two-pronged approach to achieving these objectives. Firstly, the management team, 

acting as its roots, deals with the problems faced by the forests, and explains the necessary forestry management 

techniques to the general population. Secondly, its branches race awareness amongst different sectors of society, 

inviting them to form the diverse leaves of this tree. This allows a variety of activities, such as workshops, presentations 

and reforestation events, and communicates using a variety of media including publications, social media and field 

visits. By doing this, the importance of forestry preservation has a voice. The fruits of this project will be a society and 

forests that are more resilient to future threats and challenges, in particular, those caused by climate change. 

Key words: network, environmental awareness, forest, forest management. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Ara fa 21 anys, el 21 de novembre del 2001 es va produir un destructiu temporal a Balears que va afectar a un 

nombre estimat de més d'un milió d'arbres. La gran quantitat de material forestal dipositat a les muntanyes suposava un 

greu risc d'incendi forestal i era urgent comunicar-ho a la societat. Aquest desastre natural i la urgència generada varen 

suposar la llavor que va donar origen a Xarxa Forestal (a partir d’ara X.F.).  

 

Des de llavors, X.F. ha fet feina per la sensibilització forestal, posant en valor la gestió i la conservació dels boscos. 

La gran versatilitat de la xarxa i la seva vocació d'explicar i transmetre als diferents sectors de la societat les feines i les 

necessitats dels gestors forestals, ha estat una de les seves grans fortaleses. 

 

 

QUÈ ÉS XARXA FORESTAL? 

 

X. F. és una iniciativa associativa, una xarxa de persones, col·lectius i entitats que estableixen estratègies per 

informar, sensibilitzar i fomentar la participació de la població local en activitats lligades al bosc.  

 

QUÈ PRETÉN? 

 

Alguns dels objectius principals de X. F. són: 

 

· actuar com a laboratori d'idees i de recerca d'estratègies per millorar la conservació i la gestió sostenible dels boscos. 

· millorar  la informació i els coneixements de la gent sobre la importància i els valors dels recursos forestals. 

· obrir noves vies de participació ciutadana amb accions de conservació del bosc autòcton (pinars, alzinars, màquies 

d'ullastres, garrigues, etc.). 

· disminuir el nombre d'incendis forestals per negligències, sensibilitzant i implicant el nombre més gran de gent (públic 

en general, grups professionals, agents socials, docents, etc.) en la prevenció d'incendis forestals. 

mailto:xarxaforestal@gmail.com


 

 

 

636       VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 
 

 

· desenvolupar accions de prevenció i autoprotecció a cases situades a zones forestals o a la seva proximitat. 

· promoure la recuperació de l'acció forestal per part dels propietaris. 

· visualitzar les accions forestals desenvolupades per l’administració. 

· millorar la interacció entre l’administració ambiental, administració local i la població, en especial les de les 

comarques forestals.  

 

QUI ÉS XARXA FORESTAL? 

 

Xarxa està constituïda per grups de persones de diferents àmbits que treballen amb l’objectiu comú de mantenir els 

valors i les funcions dels espais forestals de les Illes Balears. 

 

Xarxa Forestal és un teixit de fils socials nuats que formen una estructura en la que els col·lectius o entitats que la 

formen, provenen d’origens diversos (camps acadèmics, professionals de diferents sectors com és el forestal, l’agrícola, 

el turístic, l’ensenyament, l’oci, etc.) obert a tots aquells col·lectius que tenen com interès comú el coneixement i 

conservació dels espais forestals balears. 

 

A l’organització de la Xarxa tothom ocupa un lloc preferent, decideix el seu pla d’actuacions i estableix la velocitat i 

intensitat de la seva participació. Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i IBANAT, actuant com agències 

impulsores, es fa el suport necessari a cada grup o entitat per que pugui desenvolupar les seves accions forestals. En 

prenen part, a més a més: grups d’acció local (centres educatius, grups de voluntaris, associacions juvenils, etc.), entitats 

de suport: ajuntaments, museus, associacions professionals, etc.) i líders locals (persones que en el seu treball o temps 

d’oci poden liderar accions de la Xarxa). Tots ells comparteixen un espai i un interès comú: els espais forestals. 

 

COM ESTÀ ORGANITZADA? 

 

Cada grup d'acció decideix les iniciatives a dur a terme. Poden organitzar activitats pròpies o bé escollir entre les 

propostes que apareixen al programa anual de X. F.. Tindran l’ajuda d’un/a tècnic/a en sensibilització forestal de X. F. 

que els assessorarà i ajudarà a definir el que volen fer. Aquest/a tindrà també les funcions de coordinar i promoure les 

col·laboracions, fomentar la circulació d’informació forestal (e-mails, butlletins informatius, etc.), facilitar els recursos 

necessaris, proposar l’intercanvi d’experiències dels diferents grups, ajudar a generar opinió, etc. 

 

En diverses ocasions la X.F. ha proposat als grups d’acció d’enfocar la seva feina amb un tema concret per exemple, 

l'any 2008 va ser l'any del pi, el 2009 de l'autoprotecció i els incendis forestals, el 2011 l'any internacional dels boscos i 

el 2013, la restauració i la prevenció en el cas de l'incendi forestal d'Andratx. 

 

Des del començament, la X.F. s'ha impulsat i finançat per l'administració autonòmica, Govern Balear (Conselleria 

de Medi Ambient i Territori i IBANAT). Així, a partir de mitjans propis, organitza el suport a les activitats forestals que 

els grups d'acció duran endavant construint junts estratègies de sensibilització i generant cultura forestal. 

 

En aquests 20 anys s’han anat sumant a aquesta iniciativa un centenar d’entitats així com persones rellevants a 

territoris concrets. A més a més d'haver augmentat el nombre de persones que han participat en activitats de X. F., s'ha 

incrementat el nombre de tècnics i treballadors forestals que han donat suport i han fet possible aquesta iniciativa. De 

manera que gairebé tot el personal de la conselleria i empreses públiques relacionades amb la prevenció i l'extinció 

d'incendis forestals ha format part en algun moment, i en major o menor grau d'implicació, de X. F.. 

 

TIPUS D’ACTIVITATS DE XARXA FORESTAL 

 

Les activitats forestals que es realitzen són molt diverses (tallers, xerrades, visites, fires, reforestacions, jornades, 

etc.)  i els temes que es tracten van des del més concret i específic com, tipus de llavors forestals, als més globals com el 

canvi climàtic, la desertització, etc. Les activitats, especialment les dirigides al món escolar, estan recollides al 

programa d'activitats que cada any proposa la Xarxa i són el resultat d'experiències forestals amb èxit amb algun grup 

d'acció. Així, de mica en mica, la llista d'activitats ha anat creixent. Pel que fa als col·lectius objectiu de les activitats 

són principalment els escolars, però també diferents tipus associacions, sense deixar de banda el públic general. 
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FIGURA 1. Diverses activitats realitzades per Xarxa Forestal dins l’àmbit educatiu.  

 

Encara que des del començament de X. F. el nombre de peticions d’activitats i de participants han anat en augment, 

la prioritat sempre ha estat la qualitat enfront de la quantitat. A mode d’exemple durant el curs 2020-21 passat s'han 

realitzat 250 activitats, amb uns 6.248 participants. Han estat 35 xerrades, 78 tallers forestals, 21 repoblacions 

participatives, 73 visites forestals, 67 visites al CEFOR i la celebració de diferents jornades de participació, la setmana 

del Dia Forestal Mundial o el Dia Mundial del Medi Ambient.  

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS 

 

X. F. ha tingut una important dimensió internacional derivada de la seva participació en projectes europeus: 

 

· RINAMED: Riscos Naturals de la Mediterrània, 2003-2004 

· INCENDI: Marc Regional (OMR), integrat al programa INTERREG IIIC, zona sud (2005- 2008) 

· PYROSUDOE: cultura del risc d'incendis forestals a zones limítrofes urbano-forestals (2009-2011) 

 

Gràcies als intercanvis i l'ajut econòmic d'aquests projectes s'han pogut endur iniciatives tan interessants com la 

realització de la caseta des bosc, un espai interpretatiu sobre els boscos de les Illes Balears situat al centre forestal de 

Menut; els intercanvis entre joves de la Provença francesa i els del municipi de Puigpunyent al projecte RINAMED o 

entre italians de la Toscana i joves de Capdepera al projecte INCENDI; o les guies de prevenció d'incendis forestals per 

a habitatges d'interfície urbano-forestal al projecte PYROSUDOE. 

  
XARXES SOCIALS 

 

X. F. és present a les principals xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter). A dia d’avui aquests espais suposen 

eines essencials per la interacció virtual, per facilitar-ne el funcionament així com per fer difusió de la informació 

forestal i de les activitats que organitza, sense oblidar el contacte directe amb els grups o entitats que la formen. 

 

A hores d'ara, X. F. és present a Facebook amb prop de 4.500 seguidors, a Instagram amb uns 1.100 seguidors i a 

Twitter amb prop de 7.800. També compta amb un canal de Youtube amb 35 videos disponibles. encara que amb un 

nombre millorable de subscriptors (61). Aquests canals serveixen per donar informació, per exemple, sobre prevenció 

d'incendis, mitjans d'extinció, meteorologia, dades actualitzades de l'evolució d'un incendi o d'estadística forestal, etc., a 

més d'informació de les activitats a les escoles, xerrades, tallers, concursos, jornades, etc. Algunes d’elles també 

constitueixen una via per comunicar amb X. F. per part de la societat. 

 

PUBLICACIONS 

 

Un aspecte important de X. F. és la realització de publicacions que donin informació útil als ciutadans i que 

fomentin el coneixement forestal així com la sensibilitat i el respecte als boscos. En aquesta línia han vist la llum 

diferents materials, i en els darrers anys s’ha encetat la col·lecció “El bosc, recurs disponible”, dirigida a donar a 

conèixer els principals valors del bosc, on per el moment s’han publicat 2 guies i d’altres es troben en preparació. Totes 

aquestes publicacions són disponibles en format digital al nostre web. 

 

El web de X.F. (www.xarxaforestal.org) va començar a funcionar al 2021 i pretén ser una plataforma accesible on es 

pugui trobar informació relativa a gestió, prevenció i conservació dels boscos. A aquest espai s’inclouen materials 

genèrics, així com informacions específiques o estacionals sobre temàtiques forestals. 
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FIGURA 2. Diverses imatges de les publicacions de Xarxa Forestal. 

 

FUTUR 

  

Aquests darrers anys amb la COVID s’ha trastocat la manera de fer feina, però ha resultat ser un repte interessant. 

Hem aconseguit mantenir en tot moment les activitats, això sí, amb seguretat i en petits grups; i ha quedat especialment 

palesa la necessitat social de gaudir dels espais naturals en general, i dels boscos en particular. Aquesta experiència ens 

ha ensenyat a veure les avantatges d’altres maneres de fer feina i relacionar-nos. També ha suposat un punt d'inflexió 

pel que fa a la producció de noves publicacions i del desenvolupament de la nova web, que s’han vist afavorits per la 

situació pandèmica.  

 

En aquests moments ja amb una dinàmica més normalitzada ens replantegem els reptes de futur i volem destacar-ne 

els que considerem prioritaris per X. F.:    

 

· consolidar la seva presència a tot el territori balear, especialment a aquells municipis marcadament forestals.  

· continuar entreteixint nous nòduls generant més xarxa. 

· ampliar l’oferta d’activitats dirigides a un públic no escolar. 

· continuar rompent els “mites forestals”. 

· no perdre el pols a les xarxes socials per poder continuar formant agents modificadors dins els diferents sectors d’edat; 

intentant arribar a més usuaris mitjançant les xarxes socials majoritàries i explorar les noves vies digitals. 

. continuar i ampliar el programa “El bosc, recurs disponible” i la col.lecció de guies i pòsters. 

· amb la limitació de recursos humans que té Xarxa Forestal és necessari potenciar la formació de formadors per poder 

arribar a un major nombre d’usuaris. 

· continuar cercant sinergies entre diferents equips i seccions de les administracions locals, insulars i autonòmiques. 

· intentar atreure als ciutadans cap a la natura i els seus valors. 

· continuar incorporant l’actualitat i els problemes ambientals globals al nostre àmbit d’actuació. 

· recuperar presència als projectes europeus 

 

"La millora de l'estat dels boscos ha d´explorar les diferents possibilitats i, sobretot, ha de ser un objectiu social 

compartit." (J. Terradas)  
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Resum: Es dona una relació de les persones que han format part de les juntes directives i juntes de publicacions de la 

Societat d’Història Natural de les Balears, entre els anys 1981 i 2022. 

Paraules clau: junta directiva, junta de publicacions, SHNB. 

 

Abstract: A list is given of the people who have participated in the SHNB on the governing boards and the governing of 

publications from 1981 to 2022. 

Key words:  governin board, governin publication, SHNB. 

 

INTRODUCCIÓ 

  

 La Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) presenta un àmplia trajectòria des de la seva fundació i molts 

són els projectes en que ha estat involucrada (Pons i Vicens, 2004; 2006). 

 

 Vicens et al. (2018) presentaren una comunicació sobre les primeres juntes directives de la SHNB, que abracen dos 

períodes, un període pre-fundacional que va de 1948 a 1954 i el període entre 1954 i 1967. El 1954 és l’any en què es 

va fundar (refundar) la Societat. Durant aquests primers anys, les persones pioneres de la Societat varen transmetre la 

seva il·lusió a les futures generacions i que hores d’ara perdura. 

 

 El Bolletí, pilar fonamental de la Societat, és el mitjà en què any rere any els naturalistes han anat publicant les 

seves investigacions i amb la tasca de les diferents juntes de publicacions ha esdevingut una revista de qualitat, amb una 

eficient gestió de manuscrits i actualment indexada a les millors bases de dades del món. La seva edició online ha 

guanyat una grandíssima difusió i facilitat de consulta. Al Bolletí, que s'edita amb caràcter anual des de l'any 1955, 

apareixen articles que habitualment no formen part d'un conjunt. En ocasions, quan es volen publicar una sèrie d'articles 

d'una temàtica comuna, fruit d’un congrés o d’una iniciativa dels seus socis, o fins i tot un treball monogràfic que 

excedeix la mida d'un sol article, la SHNB disposa d’un altre canal de publicació, la col·lecció de llibres de la sèrie 

Monografies de la Societat (Ginard et al., 2013). Aquestes monografies es van començar a publicar l'any 1990 i se n'han 

publicat 35 de llavors ençà, que han tractat temes de diversa índole. 

 

Durant la compilació de dades sobre les diferents juntes directives, s’han detectat errades en alguna circular de la 

SHNB sobre el període de pertinença d’algun membre d’una junta directiva, errada que es repeteix a les dades del 

Bolletí en referència a la composició de les diferents juntes de publicacions i les juntes directives. Aquests errors 

s’aniran corregint a mesura que es vagin revisant els documents de la SHNB. S’ha de tenir en compte que la relació que 

donam aquí s’ha basat amb les dades publicades a les primeres pàgines del Bolletí, on hi apareixen els noms de les 

persones que formen la Junta Directiva i la Junta de Publicacions, i també amb les dades que apareixen en diversos 

documents de la SHNB. Malauradament, hi ha un període del qual no disposam de les actes, que s’haurien extraviat 

durant el trasllat de la seu de la Societat, des del local de l’Estudi General al local de son Cotoner. Esperem que algun 

dia apareguin. 

 

En aquesta comunicació es presenta un interval de temps que va de 1981 a 2022 i es dona una relació de les juntes 

directives (Taula 1) i juntes de publicacions (Taula 2). Tot seguit es fa una breu biografia de cada President. 

 

 

ELS PRESIDENTS 

 

Lluís Pomar Gomà  (Torres de Segre, 1949). El 1979 es doctorà en Geologia a la Universitat de Barcelona (UB). 

Des de 1973 va ser professor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i catedràtic del departament de ciències de la 
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Terra de la UIB des de 1988, del que fou cap de departament. La SHNB li va atorgar el premi Bartomeu Darder en la 

seva primera edició. Durant la seva presidència (1981-1983), impulsà l’ús del català, es redactaren uns nous estatuts i el 

nom de la Societat es va passar del castellà al català. La major part dels seus estudis a les Balears s’han centrat amb les 

plataformes carbonatades del Miocè, però també s’ha dedicat a estudiar el Secundari i el Quaternari en diversos articles. 

El 1990 va participar en una guia geològica molt interessant sobre l’illa de Mallorca amb geòlegs britànics de reconegut 

prestigi (Circular SHNB, 18). El 2018 va rebre la prestigiosa Medalla Sorby de l'International Association of 

Sedimentologists, essent el primer científic no anglosaxó que ha rebut aquesta distinció (Diari UIB). 

 

Joan Cuerda Barceló (Barcelona 1912 - Palma 2003) fou un naturalista i quaternarista de formació autodidacta 

(Vicens i Pons, 2002) que va participar activament a la SHNB des de la seva fundació. A banda de ser un dels socis 

fundadors, va ocupar diversos càrrecs directius als inicis, i també formà part de la junta de publicacions. En definitiva, 

una figura clau a la SHNB (Vicens et al., 2018). Més tard, entre el 1983 i el 1988, va ser President de la SHNB i també 

Director de Publicacions del Bolletí. Andreu Muntaner, actual President d’Honor de la SHNB, sempre recorda el paper 

transcendental que tingué J. Cuerda durant la tramitació de la fundació de la Societat. Va cedir la seva biblioteca i la 

seva importantíssima col·lecció naturalística a la SHNB. 

 

Antonio Rodríguez-Perea (Tarragona, 1951). Es llicencià el 1979 i es doctorà en Geologia el 1984 a la UB 

(Circular SHNB, núm. 19). Des de 1986 és professor de la UIB. L’any 2021, la SHNB i la UIB li van retre un emotiu 

homenatge amb la publicació de la monografia número 34 (Gómez-Pujol et al., 2021). Durant la seva presidència 

(1988-1991) es remodelà la biblioteca, s’informatitzaren els serveis de socis i biblioteca i es creà una base de dades 

d’articles científics sobre les Balears presents a la biblioteca de la SHNB. Recentment, ha fet donació de la seva 

biblioteca naturalística a la SHNB 

 

 Antonio Martínez Taberner (Palma, 1957), es llicencià el 1982 i es doctorà en Biologia el 1988 per la UIB. Des 

del 1991 és professor de la UIB. Va presidir la Societat des de 1990 fins el 1994. Durant el seu mandat es varen fer les 

II Jornades del Medi Ambient de les Balears i es va retre un homenatge al socis fundadors (Circular SHNB, 20). També 

es varen fer nombroses conferències i manifests en relació a la salvaguarda dels espais naturals. 

 

Josep Antoni Alcover Tomàs (Caracas, 1954). Llicenciat en Biologia (1977) i doctor en Biologia (1983) per la UB. 

Treballa al CSIC des de 1985 i des de 1988 a l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears (IEAIB), organisme que 

posteriorment va donar origen a l'IMEDEA, centre mixt del CSIC-UIB. Junt amb altres socis, va impulsar, amb un 

esforç titànic preparant l'exposició "Les Balears abans dels humans", que s'inaugurà el 27 de gener de 2000 al centre 

cultural de "Sa Nostra", a Palma. L’exposició, itinerant, també es va poder visitar a Inca, Maó, Sant Antoni de Portmany 

i Artà. Va instaurà el premis de la Societat, la circular “Naturalesa i Societat”, promové la publicació de Papers del 

Museu de la Naturalesa de les Illes Balear, i fou en aquesta presidèncie en que es declararen BIC les col·leccions 

científiques de la Societat i va promocionar la creació de la pàgina web de la SHNB.  

 

Lluís Gonzaga Moragues Zaforteza (Palma, 1949). Llicenciat en Geologia a la Universitat de Barcelona (1976) i 

doctor en ciències de la Terra (2022) per la Universidad de Granada. Va ser President de l’any 2000 fins el 2006. 

Durant la seva presidència, es varen recuperar les Jornades de Medi Ambient de les Balears (les darreres dataven de 

l’any 1990) i es varen organitzar i realitzar l’any 2001 (III JMA) i l’any 2004 (IV JMA), de manera que varen quedar 

completament consolidades per a la seva continuïtat. Gràcies a la seva tenacitat, també es va aconseguir la declaració 

d’Utilitat Pública de la Societat durant la seva presidència. Ara bé, un dels fets que probablement més va marcar la 

presidència de Moragues va ser la compra del local de la Societat a Son Cotoner (Palma), compra de la qual va ser un 

dels principals impulsors, juntament amb la resta unànime d’aquella junta, i que hores d’ara ja és propietat dels socis i 

sòcies. La compra del nou local va duu associada una sèrie de tasques, com ara condicionar la nova seu i realitzar el 

trasllat des de l’antiga seu de l’Estudi General Lul·lià, tasques en les quals en Lluís va contribuir activament (Circular 

SHNB, núm. XX). També ha estat president de l’Associació de Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB). 

 

Antoni Maria Grau Jofre (Palma, 1959). Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de 

Barcelona (1981), treballa en la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears des de 

1982, on actualment és el cap del Servei de Recursos Marins. Ha sigut responsable de nombrosos projectes relacionats 

amb temes tan diversos com aqüicultura marina, gestió de pesqueres artesanals i recreatives, espècies invasores o 

reserves marines. El 2006 va assumir la presidència de la Societat que continua ostentant hores d’ara, per la qual cosa és 

el President més longeu des de la fundació de la SHNB. En aquests anys, han tingut lloc les Jornades de Medi Ambient 

de 2008 (V JMA), per primera vegada a 3 illes (Mallorca, Menorca i Eivissa), fet que es va repetir l’any 2013 (VI JMA) 

i l’any 2018 (VII JMA). Aquest any, per primera vegada, es realitzaran les Jornades (VIII JMA) també a Formentera. 

 

Cal recordar que en aquest període (1981 i 2022) hi ha hagut 4 Presidents d’Honor: Joan Cuerda Barceló (1913-

2003), Guillem Mateu Mateu (1930-2015) i actualment Andreu Muntaner Darder (1926-). 
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ELS ALTRES CÀRRECS DE LA JUNTA 

 

Moltes de les iniciatives dutes a terme per la SHNB són proposades pels membres de la junta o per un membre en 

concret, i encara que no siguin o sigui la cara visible de la Societat, de vegades, pot tenir molta influencia en la 

trajectòria de la Societat. 

 

Els altres càrrecs de la junta, a part del President, són Vicepresident, Secretari, Tresorer, Director de Publicacions, 

Bibliotecari, Vocal I, Vocal II i Vocal III. Són moltes les persones que han estat membres de la junta directiva i que 

mereixerien una petita biografia per la seva trajectòria naturalística i el seu aport i suport desinteressat per la SHNB, 

però ho deixam per una altra ocasió. Si més no, aprofitam aquestes línies per recordar Maria Antònia Soberats, 

bibliotecària des de 1986 a 1992 i que va finar recentment (Vicens et al., 2021). 

 

LES JUNTES DE PUBLICACIONS 

 

A l’any 1980, el Bolletí de la SHNB ja era una revista científica completament consolidada dins l’àmbit nacional i 

internacional. Les juntes de publicacions ja començaven a tenir un caire més universitari, sense mai deixar de banda els 

naturalistes locals, així a les juntes de publicacions entre 1980 i 1982, el director és un naturalista, Joan Cuerda, i la 

resta titulats universitaris. A partir del 1983, ja tots els directors de publicacions són universitaris, així com la resta de la 

junta. Des de 1980 fins el 2022, només hi ha hagut 5 directors (veure taula 2), i això es deu a que el que ha estat menys 

temps ho ha estat per un període de 3 anys.  

 

Els directors de publicacions tenen en comú que tots han estat o són destacats científics dins el seu àmbit relacionat 

amb la Història Natural, així la relació és la següent: Joan Cuerda, Lluís Pomar, Guillem Ramon, Joan J. Fornós i 

Guillem X. Pons. Comentar que el dos primers també han estat presidents de la SHNB i que el director que més anys ho 

ha estat des de la fundació de la SHNB és Guillem X. Pons, que ha ostentat el càrrec des de 1995 fins l’actualitat, 

modernitzant la revista i duent-la a les millors plataformes de recerca i bases de dades internacionals.  

 

En referència als vocals, n’hi ha algun que ho ha estat per un període breu (1 any) però la gran majoria ho ha estat 

per períodes de més de 3 anys, destacant na Natàlia Llorente Nosti, que des de 1994 fins l’actualitat ho és, i Amàlia 

Grau Jofre que ho és des de 1998. 
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Any President Vicepres Secretari Tresorer Bibliotec Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3 

1981 L. Pomar A. Muntaner S. Feliu J.A Guijarro L. Gasull L. Llorens L. Fiol J. Mayol 

1982 L. Pomar        

1983 J. Cuerda A. Rodriguez A. Martinez J.A. Guijarro A. Rigo S. Feliu G. Moyà G. Ramon 

1984 J. Cuerda A. Rodriguez A. Martinez J.A. Guijarro A. Rigo S. Feliu G. Moyà G. Ramon 

1985 J. Cuerda A. Rodriguez A. Martinez J.A. Guijarro A. Rigo S. Feliu G. Moyà G. Ramon 

1986 J. Cuerda A. Rodriguez A. Martinez J.A. Guijarro M.A. Soberats G. Ramon G. Moyà J.J. Fornós 

1987 J. Cuerda A. Rodriguez C. Massutí J.A. Guijarro M.A. Soberats --- S. Antich J.J. Fornós 

1988 A. Rodríguez A. Martínez C. Massutí V. Forteza M.A. Soberats J. Rita S. Antich J.J. Fornós 

1989 A. Rodríguez A. Martínez C. Massutí V. Forteza M.A. Soberats J. Rita S. Antich J.J. Fornós 

1990 A. Rodríguez A. Martínez C. Massutí V. Forteza M.A. Soberats J. Rita S. Anti/C. Cons J.J. Fornós 

1991 A. Martínez J. Rita/J. Mayol C. Massutí A. Ginés M.A. Soberats M. Llabrés C. Constantino J.J. Fornós 

1992 A. Martínez J. Mayol C. Massutí A. Ginés M. Llobera G.X. Pons C. Constantino M. Llabrés 

1993 A. Martínez J. Mayol M. Llabrés A.M. Grau M. Llobera G.X. Pons C. Constantino M. Llabrés 

1994 J.A. Alcover A. Rodríguez M. Llabrés A.M. Grau M. Llobera J. Damians G.X. Pons C. Constantino 

1995 J.A. Alcover F. Moll M. Llabrés A.M. Grau M. Llobera J. Damians A. Carbonell C. Constantino 

1996 J.A. Alcover F. Moll M. Llabrés A.M. Grau M. Llobera J. Damians A. Carbonell N. Llorente 

1997 J.A. Alcover F. Moll M. Llabrés A.M. Grau M. Llobera J. Damians A. Carbonell N. Llorente 

1998 J.A. Alcover F. Moll M. Llabrés A.M. Grau M. Llobera J. Damians A. Carbonell L. Moragues 

1999 J.A. Alcover F. Moll D. Vicens A.M. Grau M. Llobera J. Damians A. Carbonell L. Moragues 

2000 L. Moragues F. Moll D. Vicens A.M. Grau M. Llobera J.A. Alcover A. Carbonell P. Bover 

2001 L. Moragues A. Carbonell D. Vicens A.M. Grau M. Llobera J.A. Alcover A. Torres P. Bover 

2002 L. Moragues A. Carbonell D. Vicens A.M. Grau M. Llobera J.A. Alcover A. Torres P. Bover 

2003 L. Moragues A, Carbonell D. Vicens A. Torres M. Llobera J.A. Alcover A. Grau P. Bover 

2004 L. Moragues A.M. Grau D. Vicens A. Torres M. Llobera F. Gràcia P. Bover --- 

2005 L. Moragues A.M. Grau D. Vicens A. Torres M. Llobera F. Gràcia M. Socias D. Ramis 

2006 A.M. Grau L. Moragues D. Vicens A. Torres M. Llobera F. Gràcia M. Socias D. Ramis 

2007 A.M. Grau L. Moragues D. Vicens A. Torres M. Llobera F. Gràcia M. Socias D. Ramis 

2008 A.M. Grau L. Moragues D. Vicens A. Torres M. Llobera F. Gràcia M. Socias D. Ramis 

2009 A.M. Grau L. Moragues D. Vicens M. Vidal M. Llobera F. Gràcia F. Mir D. Ramis 

2010 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M. Vidal M. Llobera A. Ginard F. Mir D. Ramis 

2011 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M .Vidal M. Llobera A. Ginard F. Mir D. Ramis 

2012 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M. Vidal M. Llobera A. Ginard F. Mir D. Ramis 

2013 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M. Vidal M. Llobera A. Ginard F. Mir D. Ramis 

2014 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M.A. Janés M. Llobera A. Ginard M. Vidal D. Ramis 

2015 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M.A. Janés M. Llobera A. Ginard M. Vidal D. Ramis 

2016 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M.A. Janés M. Llobera A. Ginard M. Vidal D. Ramis 

2017 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M.A. Janés M. Llobera A. Ginard M. Vidal M. Forés 

2018 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M.A. Janés M. Llobera A. Ginard M. Vidal M. Forés 

2019 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M.A. Janés L. del Valle A. Ginard M. Vidal M. Forés 

2020 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M.A. Janés L. del Valle A. Ginard M. Vidal M. Forés 

2021 A.M. Grau F. Gràcia D. Vicens M.A. Janés L. del Valle A. Ginard M. Vidal M. Forés 

2022 A.M. Grau M. McMinn D. Vicens M.A. Janés L. del Valle M.A. Vicens M. Vidal M. Forés 

Taula 1. Juntes directives des de l’any 1981 a 2022. S’ha de tenir en compte que els membres dels equips directius es renoven per 

ternes i que no ho fan el dia 1 de gener. Com exemple, L. Moragues va ser elegit l’any 2000, però el primers mesos de l’any ho va ser 

en  J.A. Alcover. 

 
Any Director Vocals 

1980-81 J. Cuerda A. Ginés, J.A. Alcover, A. Font, Ll. Llorens 

1982 J. Cuerda G. Moyà, A. Martínez, L. Fiol, Ll. Llorens 

1983-86 L. Pomar G. Moyà, G. Ramon, L. A. Fiol, A. Martínez 

1987-88 G. Ramon G. Moyà, E, Descals, L. A. Fiol, J. Tur, E. Ramos 

1989-90 G. Ramon G. Moyà, E, Descals, L. A. Fiol, A. Martínez, J. Mas 

1991 J.J. Fornós E. Descals, M. Palmer, L. Fiol, D. Jaume, A. Pol, G.X. Pons, C. R. Altaba 

1992-93 J,J. Fornós E. Descals, M. Palmer, L. Fiol, D. Jaume, G.X. Pons, A. Traveset, C.R. Altaba 

1994 J.J. Fornós E. Descals, M. Palmer, N. Llorente, L. Fiol, D. Jaume, G.X. Pons, A. Traveset, C.R. Altaba 

1995 G.X. Pons J.J. Fornós, E. Descals, M. Palmer, N. Llorente, A. Amengual, M. Florit 

1996 G.X. Pons J.J. Fornós, E. Descals, N. Llorente, D. Jaume, A. Amengual, V. Forteza 

1997 G.X. Pons J.J. Fornós, N. Llorente, D. Jaume, A. Amengual, V. Forteza 

1998 G.X. Pons J.J. Fornós, N. Llorente, M, Palmer, A. Aguilar, A. Grau 

1999 G.X. Pons J.J. Fornós, N. Llorente, M, Palmer, A. Aguilar, A. Grau, J. Gómez-Zurita 

2000-03 G.X. Pons J.J. Fornós, N. Llorente, M, Palmer, A. Grau, J. Gómez-Zurita 

2004-05 G.X. Pons J.J. Fornós, N. Llorente, M, Palmer, A. Grau, J. Aldis 

2006-07 G.X. Pons J.J. Fornós, N. Llorente, M, Palmer, A. Grau 

2008-12 G.X. Pons M.A. Conesa, J.J. Fornós, L. Gómez-Pujol, A. Grau, N. Llorente 

2013-14 G.X. Pons P. Balaguer, M.A. Conesa, L. Gómez-Pujol, A. Grau, N. Llorente 

2015 G.X. Pons P. Balaguer, M.A. Conesa, L. Gómez-Pujol, A. Grau, N. Llorente, M. Mir 

2016 G.X. Pons P. Balaguer, M.A. Conesa, L. Gómez-Pujol, A. Grau, N. Llorente, M. Mir, M. McMinn 

2017 G.X. Pons P. Balaguer, M.A. Conesa, A. Grau, N. Llorente, M. Mir, M. McMinn 

2018-22 G.X. Pons P. Balaguer, M.A. Conesa, A. Grau, N. Llorente, M. Mir, M. McMinn. L. del Valle 

Taula 2. Membres de les juntes de publicacions des de 1980 fins el 2022. 
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Resum. La col·lecció malacològica del Dr. José Ramos Alexiades, actualment conservada a l’Illa del Rei (port de Maó, 

Menorca), inclou tres àmbits diferents: 1) exemplars principalment obtinguts en comerços i venedors especialitzats, 

conservats en els calaixos d’uns mòduls de plàstic apilables; 2) lots de sediments recollits en les costes de Menorca i 3) 

una biblioteca especialitzada. Com a primera aproximació a l’estudi de la col·lecció s’ha realitzat l’inventari i 

l’actualització taxonòmica dels gasteròpodes marins conservats en els mòduls (1570 exemplars), que en total queden 

inclosos en 60 famílies, 300 gèneres i 639 espècies, entre les quals hi dominen els Muricidae (44 gèneres i 88 espècies), 

seguits pels Nassariidae (9 gèneres i 41 espècies), els Marginellidae (14 gèneres i 41 espècies) i els Naticidae (13 

gèneres i 37 espècies). 

Paraules clau. Actualització sistemática, WoRMS, Fundació Illa del Rei, Gestió museográfica, Be cultural dinàmic. 

 

Abstract. The malacological collection of Dr. José Ramos Alexiades, currently preserved in the Illa del Rei (Maó Port, 

Menorca), includes three diferent areas: 1) specimens mostly acquired in specialized stores and sellers, kept in the 

drawers of some stackeble plàstic modules; 2) batches of sediments collected on the coast of Menorca and 3) a 

specialized library. As a first approach to the study of the collection has carried out the inventory and taxonòmic 

update of the marine gastropods stored in the modules (1570 specimens) which in total are divided into 60 families, 300 

genera and 639 species, among which the Muricidaer dominate (44 genus and 88 species), followed by the Nassariidae 

(9 genuss and 41 species), the Marginellidae (14 genus and 41 species) and the Naticidae (13 genus and 37 species). 

Key words. Systematic updating, WoRMS, Illa del Rei foundation, Museographic management, Dynamic cultural asset. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El Dr. José Ramos Alexiades (Cala Sant Vicenç [Mallorca], 1949-Maó [Menorca], 2011), llicenciat en química i 

medicina, atresorà, al llarg de la seva vida, una interessant col·lecció malacològica, a més d’una extensa biblioteca de la 

mateixa temàtica. Arrel del seu traspàs, la col·lecció i la biblioteca van ser traslladades, el 2012, a la sala de biologia 

(sala Mercedes Milá) de l’antic hospital militar de l’Illa del Rei gràcies al treball dels voluntaris implicats en la fundació 

que gestiona els bens patrimonials de l’illa, on la col·lecció del Dr. Ramos comparteix l’espai amb la col·lecció 

malacològica donada per Rita Pabst, col·laboradora habitual en la gestió de la sala (Obispo, 2012). 

Segons es desprèn de la informació continguda en les etiquetes originals, una part important dels exemplars del Dr. 

Ramos van ser adquirits en comerços o venedors especialitzats, mentre que altres van ser recollits pel mateix doctor. Els 

lots de sediments costaners (recollits a Menorca) també formen una part molt important de la col·lecció, conservant-se 

en caixes de cartró en les quals figuren les localitats i les dates de recol·lecció. Originalment, aquests lots van ser 

recollits per a l’estudi dels micromol·luscs, que a hores d’ara, encara resten ser processats i estudiats.  

En desembre de 2014 i gràcies al finançament d’una de les autores (M.M.), es van començar a fotografiar i 

inventariar part dels gasteròpodes presents a la col·lecció, la qual cosa es va perllongar, de forma intermitent, fins el 

febrer de 2018.  

 

RESULTATS 

 

En total, s’han fotografiat 1147 gasteròpodes marins, inclosos en 60 famílies, 300 gèneres i 639 espècies (taula 1). 

De manera general, la informació referent a la procedència dels exemplars es poc exhaustiva (a nivell de país, regió o 

província). De forma bastant excepcional, en algunes de les etiquetes apareixen dades referents a la batimetria i el tipus 

de substrat en el qual els exemplars van ser recollits. La família millor representada és, amb diferència, la dels murícids 
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(44 gèneres i 88 espècies), seguida pels nassàrids (9 gèneres i 41 espècies), els marginèlids (14 gèneres i 41 espècies) i 

els natícids (13 gèneres i 37 espècies). Quinze de les famílies estan representades per un sol gènere i espècie (taula 1), 

dels quals només un (Ampullinidae) és monotípic. L’actualització de la nomenclatura no ha estat possible en 10 de les 

espècies, mentre que tres de les espècies només han pogut ser identificades a nivell de família.  

 

CONCLUSIONS 

 

Es considera que la creació d’un inventari actualitzat d’una col·lecció d’historia natural és una de les tasques 

bàsiques a l’hora de la seva correcta gestió i conservació. En aquest sentit, tot el procés portat a terme per a la 

conservació de la col·lecció del Dr. Ramos (trasllat, reubicació i gestió posterior) es pot considerar exemplar.  

És cert que l’administració pública de Menorca s’ha implicat en la gestió de diverses col·leccions d’història natural 

de tipus històric (com les existents al Museu Diocesà). En el cas de la col·lecció malacològica del Dr. Ramos el 

finançament ha estat de tipus privat, la qual cosa ens ha de fer reflexionar sobre quin ha de ser el paper de 

l’administració a l’hora de gestionar les col·leccions no històriques, com a bens culturals que són. D’aquesta manera, 

seria molt positiva la seva implicació a l’hora de redactar uns protocols específics d’actuació amb els qual evitar la 

pèrdua o el deteriorament tant dels exemplars com la informació que els acompanya (on, quan i per qui van ser 

recol·lectats) a la vista del seu innegable interès científic. També seria desitjable la creació d’una xarxa insular amb la 

qual es poguessin interconnectar les diferents institucions en les quals es conserven aquest tipus de col·leccions, 

facilitant la consulta on line. En aquest sentit, l’I.E.S. Joan Ramis i Ramis (Maó) es pot considerar exemplar per la 

difusió dels seus fons museogràfics.  

La col·lecció de Dr. Ramos se suma així a les nombroses col·leccions malacològiques existents a Menorca, entre les 

que cal destacar el Museu Diocesà de Menorca (Ciutadella de Menorca) (Quintana, 2008), el Museu de Ciències 

Naturals de Binissués (Ferreries), l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó (Quintana, 2013; Quintana et al., 2013), 

el Museu de Menorca (Maó) (Quintana & Tarruella, 2011) i el I.E.S. Joan Ramis i Ramis (Maó). Un dels principals 

objectius d’aquestes institucions és la conservació d’aquestes col·leccions, però també ho tindria que ser el convertir-les 

en bens culturals dinàmics, donant-les a conèixer entre el públic, sigui o no especialitzat, mitjançant la seva difusió a 

partir de publicacions, exposicions temporals o la creació de tallers didàctics, entre d’altres. En aquest sentit, la 

publicació de l’inventari de la col·lecció malacològica del Dr. José Ramos Alexiades facilitarà la seva correcta gestió i 

la difusió entre un bon grapat de persones interessades.  
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TAULA 1. Nombre de gèneres i espècies incloses en cada una de les famílies inventariades. 

 

Família Nº de gèneres Nº d’espècies 

ACMAEIDAE Forbes, 1850 1 1 

ACTEONIDAE d’Orbigny, 1842 1 1 

AMPULLINIDAE Cossmann, 1919 1 1 

ANCILLARIIDAE Swainson, 1840 4 12 

ARCHITECTONICIDAE Gray, 1850 6 10 

ATLANTIDAE Rang, 1829 1 1 

BABYLONIIDAE Kuroda, Habe & Oyama, 1971 1 3 

BUCCINANOPSIDAE Galindo et al., 2016 1 1 

BUCCINIDAE Rafinesque, 1815 16 26 

BULLIDAE Gray, 1827 1 6 

BURSIDAE Thiele, 1925 8 12 
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BUSYCONIDAE Wade, 1917 (1867) 2 2 

CANCELLARIIDAE Forbes & Hanley, 1851 10 19 

CASSIDAE Latreille, 1825 5 11 

CHAUVETIIDAE Kantor et al., 2021 1 7 

CLATHURELLIDAE H. Adams & A. Adams, 1858 2 3 

CLAVATULIDAE Gray, 1853 1 2 

COLIDAE Gray, 1857 2 4 

COLUBRARIIDAE Dall, 1904 2 5 

COLUMBELLIDAE Swainson, 1840 9 19 

COMINELLIDAE Gray, 1857 1 1 

CONIDAE J. Fleming, 1822 1 27 

COSTELLARIIDAE MacDonald, 1860 3 17 

CRESEIDAE Rampal, 1973 1 1 

CYMATIIDAE Iredale, 1913 5 8 

CYPRAEAIDAE Rafinesque, 1815 21 27 

DRILLIIDAE Olson, 1964 3 3 

FASCIOLARIIDAE Gray, 1853 17 30 

FICIDAE Meek, 1864 (1840) 1 1 

HAMINOEIDAE Pilsbry, 1895 3 4 

HARPIDAE Bronn, 1849 2 5 

MANGELIIDAE P. Fischer, 1883 5 16 

MARGINELLIDAE J. Fleming, 1828 14 41 

MATHILDIDAE Dall, 1889 1 2 

MELONGENIDAE Gill, 1874 (1854) 3 4 

MITRIDAE Swainson, 1831 14 23 

MITROMORPHIDAE T. L. Casey, 1904 1 1 

MURCHISONELLIDAE T. L. Casey, 1904 1 2 

MURICIDAE Rafinesque, 1815 44 88 

NASSARIIDAE Iredale, 1916 (1835) 9 41 

NATICIDAE Guilding, 1834 13 37 

OLIVIDAE Latreille, 1825 3 22 

OMALOGYRIDAE G. O. Sars, 1878 1 1 

OVULIDAE J. Fleming, 1822 9 11 

PERSONIDAE Gray, 1854 1 4 

PISANIIDAE Gray, 1857 9 20 

PRODOTIIDAE Kantor et al., 2021 1 1 

PSEUDOMELATOMIDAE J. P. E. Morrison, 1966 3 3 

PYRAMIDELLIDAE Gray, 1840 3 3 

RANELLIDAE Gray, 1854 9 12 

RAPHITOMIDAE Bellardi, 1875 2 8 

RETUSIDAE Thiele, 1925 1 1 

RINGICULIDAE Philippi, 1853 1 2 

RISSOELLIDAE Gray, 1850 1 1 

THAIDIDAE Jousseaume, 1888 1 1 

TONNIDAE Suter, 1913 (1825) 3 4 

TUDICLIDAE Cossmann, 1901 2 3 

TURBINELLIDAE Swainson, 1835 1 1 

TURRIDAE H. Adams & A. Adams, 1853 (1838) 4 5 

VOLUTIDAE Rafinesque, 1815 7 12 

Total 300 639 
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Resum: En un moment de la sortida de la II Guerra Mundial neix la Societat d’Història Natural de les Balears. Una 

Societat en que la majoria dels seus socis eren homes, destaquen un grapat de dones que foren les primeres en associar-

se. Entre aquestes pioneres, en un món clarament masculí, cal destacar 6 dones: Teresa Valls Ramírez, Catalina de Sena 

Vives Pieras, Catalina Pallicer Ferrer, María Olvido Taix Terrasa, María Concepción Jaquotot Villalonga i Dina 

Morooe Bouden. 

Paraules clau: pioneres, societat d’Història Natural de les Balears. 

 

Abstract: The Natural History Society of the Balearic Islands was born at a moment after the end of World War II. A 

Society in which the majority of its members were men, highlights a handful of women who were the first to join and 

gave more meaning. Among these pioneers, in a clearly male world, 6 women should be highlighted: Teresa Valls 

Ramírez, Catalina de Sena Vives Pieras, Catalina Pallicer Ferrer, María Olvido Taix Terrasa, María Concepción 

Jaquotot Villalonga i Dina Morooe Bouden. 

Key words: pioneers, Natural History Society of the Balearics Islands. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

A partir de la Revolució de 1868 i del Sexenni Democràtic, s'inicia a Espanya el camí cap a corrents renovadors al 

terreny de l'educació. El desenvolupament capitalista incipient va provocar un canvi de rumb respecte al paper 

tradicionalment aplicat a l'educació femenina. L'augment progressiu d'una nova classe mitjana, l'aparició de noves 

professions i la influència de les idees feministes que recorren Europa provocaran un debat enverinat respecte al paper 

de la dona a la nova societat, així com el tipus d'educació més adequat per a aquesta. A finals del segle XIX i inicis del 

XX l'educació era un dret únicament masculí i el 71,4% de les dones eren analfabetes (en els homes es situava en el 

55,8%), cada cop eren més les que sol·licitaven permís per realitzar estudis superiors, per la qual cosa un Reial Ordre de 

16 de març de 1882 prohibeix “en endavant l'admissió de Senyores a l'Ensenyament Superior”; però l'interès femení pel 

coneixement ja era imparable (http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/introduccion/Edu4.htm). Tot i amb 

compte gotes la dona se va anar incorporant a la vida universitària (Pedrero, 2020). No fou fins al 8 de març del 1910 

que es va autoritzar, mitjançant un Reial Ordre, l'accés lliure de les dones a la universitat a Espanya. En aquest temps 

han posat de manifest les seves capacitats i han aconseguit un avenç important en l'àmbit acadèmic i científic, dins d'una 

institució amb nou segles d'història (Bernal i Delgado, 2004). 

El suport dels krausistes entre d’altres moviments pedagògics liberals que van sorgir a l'últim terç del segle XIX i 

principis del XX van constituir un suport definitiu per a la incorporació de les dones a l'educació. Fernando de Castro 

(1814-1874), inspirat en el pensament krausista, va ser un dels defensors i promotors de l'extensió de la cultura i el 

coneixement a les dones. Poc després de ser nomenat rector de la Universitat de Madrid (1868), proclama el seu interès 

per estendre la cultura al poble per mitjà de la Universitat, incloses les dones. Organitza les Conferències Dominicals 

per a l'educació de la dona (febrer de 1869), germen de l'Asociación para a la Enseñanza de la Mujer, i posteriorment 

crearà l'Ateneo de Señoras y la Escuela de Institutrices. La seva influència seria decisiva per eliminar les limitacions 

que tenia la població femenina per accedir a la Universitat. El desembre de 1869, Fernando de Castro va inaugurar el 

curs de l'Escuela de Institutrices. Vist l'èxit, va pensar a consolidar l'obra i va fer un nou i més decidit pas endavant amb 

la creació l'any següent de l'Asociación para la Enseñanza de la Mujer. 

De 1910 a 1936 hi va haver un augment del 7.842% en el número d’universitàries matriculades, passant de les 33 a 

les 2.588 en 26 anys. Durant aquest període cal destacar dones tan importants com Catalina de Sena Vives Pieras, la 

primera Doctora en Ciències (1917) de l’estat espanyol (Rábano, 2020). 

 

ELS INICIS DE LA SOCIETAT D’HISTÒRIA NATURAL DE LES BALEARS 

 

La Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) va néixer el 1954, si bé l'embrió d'aquesta societat s'havia 

generat el Nadal del 1947 quan un grup de naturalistes que es reunien a un pis vora Sant Felip Neri parlaven de crear 

una associació i activitats, conferències, excursions científiques,.. Prest van decidir crear una organització que aglutinés 
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els amants de la naturalesa. Després de la primera reunió el 10 de gener de 1948, amb 25 socis, s'aprova la proposta de 

constituir-se com a secció de les Balears de la Reial Societat Espanyola d'Història Natural (RSEHN), on el primer 

president va ser Miquel Massutí Alzamora (Felanitx, 1902-Palma, 1950). Després de discrepàncies amb la RSEHN, el 4 

de setembre del 1954, es constitueix la SHNB, presidida per Joan Bauzá (Pons i Vicens 2004; 2006). Segons Andreu 

Muntaner (com. personals), la seu no va poder ser Montision perquè els capellans no acceptaren l’entrada de dones dins 

el col·legi, i per tant es cercà una nova seu a l’ampar del col·legi d’apotecaris de les Illes Balears.  

Entre aquestes pioneres, en un món clarament masculí, cal destacar 6 dones: Teresa Valls Ramírez, Catalina de Sena 

Vives Pieras, Catalina Pallicer Ferrer (Palma, 1920 c. - 3 de juny de 2006), María Olvido Taix Terrasa, María   

Concepción Jaquotot Villalonga i Dina Morooe Bouden. 

 

Teresa Valls Ramírez (13 de setembre de 1913- sense dades) 

 Llicenciada en Ciències Naturals per la Universitat de Barcelona, fou catedràtica d’institut. Fou la primera 

sòcia de la SHNB, sòcia fundadora. Ja apareix com a única dona a la primera sortida que se fa fer a les coves de 

Campanet (1948). Ocupà els càrrecs de Secretària i de vocal (Vicens et al., 2018). 

Al Bolletí 1951 de la SHNB apareixen unes paraules de reconeixement: “En estos tres años que lleva de vida nuestra 

Sociedad hay que lamentar la muerte de nuestro Presidente, el cual fué sustituido por el Sr. Guillermo Colom; hay que 

destacar la meritísíma labor de la Srta. Teresa Valls, Catedrática del Instituto Femenino, durante el año que ocupó el 

cargo de Secretaria, y las diligentes gestiones del Sr. Andrés Muntaner en todo lo que condujo a la formación y 

progreso de la Sociedad. 

Concepció Jaquotot es recorda de Teresa Valls que la tengué de professora a l’Institut i després coincidiren diverses 

vegades, com una persona molt ben formada, estricta i exigent amb els seus alumnes.   

 

     
D’esquerra a dreta. Teresa Valls Ramírez (fotografia de l’expedient acadèmic de la Universitat de Barcelona de 1932, 

quan tenia 19 anys); Catalina de Sena Vives Pieras; dos dels llibres editats per les autores. 

 

Catalina de Sena Vives Pieras (Madrid 1895 - 1979)  

Fou la primera dona de l'Estat Espanyol en rebre un doctorat en Ciències Naturals. El curs 1910-1911 comença els 

seus estudis a la Facultat de Ciències de la Universitat Central de Madrid. Obté la llicenciatura el 30 de març de 1915 

amb la qualificació d'excel·lent i amb premi extraordinari per oposició. Des del 1915 complementà els estudis a l'Escola 

d'Estudis Superiors de Magisteri amb els corresponents de doctorat. El seu títol de doctora fou expedit el 25 d'abril de 

1917. En un principi, s'havia pensat que la primera dona en rebre un doctorat era Margarida Comas Camps, però 

posteriorment es va confirmar la major antiguitat del doctorat de Vives. El 1918 acabà els estudis a l'Escola d'Estudis 

Superiors del Magisteri i fou la número 1 de la seva promoció. La memòria del treball de fi de carrera fou Estudio de la 

Metodología de las Ciencias Naturales i versava sobre l'ensenyament de les ciències. 

Va impartir conferències, va publicar articles de divulgació científica a la premsa de Mallorca i formà part del teixit 

associatiu de la Mallorca dels anys 20. Fou catedràtica de l'Escola Normal de Mestres de Balears i en fou directora fins 

a la seva jubilació. Va publicar Lecturas Zoológicas (Imp. de Francisco Soler Prats., Palma de Mallorca, 1928) i amb 

Teresa Valls Ramírez, l'obra Prácticas de Ciencias Naturales (Geología, Zoología, Biología) (1954). Es va casar el 

1921 amb el matemàtic i també professor de l'escola Normal de Palma, Josep Maria Eyaralar. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Sena_Vives_Pieras 

Apareix a les actes com associada a la SHNB el 1952, amb aquesta referencia “Presentamos a nuestros consocios a 

la Sra. doña Catalina Vives Pieras, Doctora en Ciencias Naturales y Profesora de Ciencias de la Escuela del Magisterio, 

la cual nos ha comunicado lo siguiente: «Tengo mucho gusto en considerarme socio de tan interesante agrupación 

científica. Si bien, por mis muchos trabajos y salud deficiente no me será dado concurrir frecuentemente a las sesiones, 

tengo un verdadero placer en inscribirme en la Sociedad y le ruego lo haga con la cuota de 10 pesetas. Aprovecho esta 

oportunidad para saludar a usted y demás compañeros.» Su dirección es: calle Blanquerna, 34, 1.» Teléfono 3620”. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Sena_Vives_Pieras
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Catalina Pallicer Ferrer (Palma, 18 de març de 1917 - 3 de juny de 2006) 

Biòloga i professora. Llicenciada en ciències naturals, s'encarrega de la substitució de Rafael Alvarado Ballester, 

catedràtic de l'Institut "Ramon Llull", quan aquest demana (1950) una excedència especial per fer la tesi doctoral i 

preparar oposicions a càtedra d'Universitat.  Ocupa aquesta plaça (1950-1953) fins que cessa a petició pròpia per fer 

oposicions a càtedra d'institut, que guanya (1955). Després d'uns anys a l'Institut d'Eivissa, obté el trasllat a l'Institut 

Joan Alcover. El 1952 explica als seus alumnes del tercer curs de batxiller del Ramon Llull, amb dues sessions, el tema 

titulat L'endogènesi compendia i explica la filogènesi, que implica el retrobament de les tesis de l'evolucionisme 

darwinista, prohibit en el centre i condemnat des del curs 1936-1937. Les seves explicacions el director Bartomeu 

Bosch, després d'uns dies d'incertesa, les dóna per bones atenent l'opinió i els coneixements de Joan Capó Bosch, 

professor de religió, coneixedor de les tesis del teòleg i paleontòleg francès Teilhard de Chardin. Amb la seves classes, 

Pallicer reposa a l'Institut el respecte pel mètode científic, qüestionat durant molts d'anys. El 1952 es dóna d'alta a la 

Societat d'Història Natural de les Balears. Contreu matrimoni amb Jaume Serra Carbonell, professor titular de 

matemàtiques de l'Institut "Ramon Llull". La darrera part de la seva docència l'exerceix com a titular de la càtedra de 

ciències naturals de l'Institut Joan Alcover. https://miquelcinema.blogspot.com/2014/04/ies-ramon-llull-palma-

mallorca.html 

                                 
Maria Olvido Taix Terrasa    Maria Concepció Jaquotot Villalonga 

 

María Olvido Taix Terrasa (Alacant, 21 d’agost de 1924 - 15 d’agost de 2004 Port de Pollença) 

Llicenciada en Ciències Naturals, apareix a les actes com a sòcia el 1951. Fradina. Filla del coronel d’enginyers 

Ramón Taix Atorrasagasti i Maria del Olvido Terrasa Pou. donava classes. Professora agregada de l’institut masculí de 

Palma (actualment IES Ramon Llull) i catedràtica de Ciències Naturals de l’IES Antoni Maura. Fou membre de la junta 

de publicacions del Bolletí, al 1958, quan n’era el director de publicacions el pare Rafel Genestar Serra. Fou vocal 

1960-1973 del col.legi oficial de doctors i llicenciats de Balears. 

 

María Concepción Jaquotot Villalonga (1932--) 

Llicenciada en Ciències Naturals i després en Farmàcia, les dues llicenciatures cursades a Barcelona. Apareix a les 

actes a partir de l’any 1952 com a associada. 

Se va associar junt al seu pare Marià Jaquotot Molina (1897-1994), comerciant i il·lustre esperantista i naturalista 

que treballava a les mines de lignits de Santa Maria (Orell, 1994).  M. Concepció va donar classes a l’Institut de Palma, 

a Madre Alberta (que estava a les avingudes) i el Convent de Sóller fins que deixà l’ensenyament i posà una apotecaria. 

Allà va conèixer el que seria el seu home Jeroni Orell Casasnovas (Llorens, 1995). 

Encara recorda perfectament els inicis de la SHNB, fins hi tot de les reunions a principis del 50 amb Andreu 

Muntaner, Andreu Crespí, Guillem Colom, Llorenç Garcies, Marià Jaquotot (el seu pare) i altres fetes al local que cedia 

el Col·legi d’Apotecaris que estava a prop de Sant Felip Neri de Ciutat (no al lloc actual del COFIB). Abans de 

constituir-se la societat, fins hi tot quant cercaven algú que tengués algun conegut dins l’Ajuntament o dins el Govern 

Civil per tal de poder aclarir i facilitar els tràmits per constituir ‘La Societat’. A la postguerra encara era ‘complicat’ 

crear una societat dedicada a les ‘ciències naturals’. 

Andreu Muntaner (5 o 6 anys més que ella) és qui va engrescar-la a ella i al seu pare a participar a l’inici de ‘La 

Societat’. En Marià Jaquotot durant ‘el moviment’ (guerra civil) havia explotat les mines de lignit de Binissalem - Alaró 

i en certa manera era conegut ‘per les autoritats’. En aquests inicis, es cercaven persones ‘conegudes’ i/o llicenciats per 

tal de demostrar la ‘serietat’ de les intencions de la SHNB. Ella i el seu pare varen esser dels primers 20 o 25 socis de 

‘La Societat’. Anys més tard conegué a Jeroni Orell Casasnovas soci de ‘La Societat’ amb qui es va casar. 

Durant aquests primers anys va tenir un tracte amb Miquel Massutí (primer president de la SHNB), Jansà, Jurado, 

Joan Cuerda, Mossèn Bataller, Oriol de Bolòs, Guillem Mateu i Tadeus Reichstein. Amb aquest darrer, premi Nobel de 

Fisiologia o Medicina (1950) pels seus estudis de les glàndules suprarenals i el descobriment de la cortisona, que 

visitava cada any Sóller, va tenir un tracte d’amistat personal que perdurà fins a la seva mort el 1996. Conjuntament 

amb el seu home Jeroni Orell, publicà el 1968 Asplenium majoricum R. Litardière, su área de expansión en la Sierra 

Norte de Mallorca. Collect. Bot., 7 (1): 559-571. 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          651 

 

 

   
Distintes fotografies de Dina Morooe Bowden. La foto de la dreta vestida de pagesa fent homenatge a Frai Juníper 

Serra. Fonts. (esquerra) http://elarchivodemisrecuerdos.blogspot.com/2012/08/dina-moore-bowden.html) (central i 

dreta) https://sandiegohistory.org/journal/1981/july/memoriam-2/ 

 

Dina Morooe Bowden (Califòrnia, 1893-Palma, 1981) 

Al Bolletí de 1952 s’indica el moment de la seva associació “Don Andrés Muntaner ha presentado a la distinguida 

señora Mtrs. Dina Morooe Bowden, que vive en calle California, Portals Nous. Es de nacionalidad norteamericana, gran 

devota de Fray Junípero Serra y por ende de Mallorca a la que desea ver florecer culturalmente. De momento nos regala 

la Flora Balear de Barceló i Combis para la biblioteca”. 

Durant dècades la família Bowden va estar molt vinculada a Mallorca i, sobre tot, a Portals Nous. Dina va tenir un 

paper essencial durant la II Guerra Mundial, a l’ajuda de refugiats que fugien de Hitler. 

El seu nom real era Annie Frances, i Moore, el llinatge de son pare, però se la coneixia entre familiars i amics com a 

Dina i així li agradava que li diguessin. Era filla de pares nord-americans i d’avis immigrants als EE.UU., procedents 

d’Escòcia i d’Irlanda. 

Varen tenir distintes estades a Mallorca però en acabar la II guerra mundial retornaren a Mallorca. Gran impulsora 

de la figura de Frai Juníper Serra va promocionar la cultura de Mallorca, funda el club de “Los amigos de Mallorca”. 
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Els gabinets d’història natural als instituts històrics de batxillerat de Mallorca 
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Resum: Els dos instituts més antics de Mallorca, l’IES Ramon Llull i l’IES Joan Alcover, disposen d’uns materials 

procedents d’antics gabinets d’Història Natural, que perduren fins l’actualitat. Es pretén fer una catalogació i inventari 

per parts. L’estudi s’iniciarà amb l’estudi dels materials paleontològics. Amb aquest estudi es pretén catalogar i valorar 

un patrimoni científic desconegut per a la majoria de la ciutadania i donar-lo a conèixer als estudiosos de la història de 

la ciència i  la societat en general. 
Paraules clau: IES Ramon Llull, IES Joan Alcover, gabinet, història natural, materials pedagògics. 
 

Abstract: The two oldest institutes in Mallorca, IES Ramon Llull and IES Joan Alcover, have materials from old 

Natural History cabinets, which last until today. It is intended to make a cataloging and inventory by parts. The study 

will begin with the study of paleontological materials. This study aims to catalog and value a scientific heritage 

unknown to the majority of citizens and to make it known to scholars of the history of science and society in general. 

Key words: IES Ramon Llull, IES Joan Alcover, Cabinet, Natural History, teaching materials. 
 

 

INTRODUCCIÓ 
 

L’institut més antic de Mallorca és l’actual IES Ramon Llull i es troba ubicat a un edifici emblemàtic de la ciutat de 

Palma. Les obres de construcció de l'edifici començaren el 1912 i fou inaugurat l'any 1916. L'edifici va donar acollida a 

l'antic Institut Balear, centre d'ensenyament fundat el 1836 per una comissió de la Societat Econòmica Mallorquina 

d'Amics del País. L’actual IES Joan Alcover, abans de ser institut, va ser la seu de la Normal i fou inaugurat també el 

1916. L’IES Joan Alcover és el segon institut més antic de Mallorca. 

 

L'Ajuntament de Palma va iniciar el 1907 un llarg procés per a la construcció dels edificis destinats als Centres 

d'Ensenyament Mitjà i Professional i per Mestres. L'any 1912 es va procedir a la construcció dels edificis de l’Institut 

General i Tècnic, l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, la Biblioteca Provincial i, separat per un ample carrer, 

l'Escola Normal (l’actual IES Joan Alcover), amb la qual cosa, l'edifici de l'IES Ramon Llull i l’IES Joan Alcover 

formen part d'una unitat formal arquitectònica (Ladaria, 1986) d’estil eclèptic, dissenyat per l’arquitecte Tomás Gómez 

Acebo i amb la direcció  quan obres, dels arquitectes mallorquins Josep Alomar Bose i Jaume Alenyar  Ginard (Seguí, 

1990). 

 

L'any 1913 l'Escola Normal de Mestres (femenina) passà a l'Estat. A partir de 1915 l'Escola Normal va ser dotada 

d'un professorat competent que explicà des de les càtedres les noves metodologies (Dolç i Serra, 1988-1991). La seu de 

la Normal, del 1917 fins el 1966, va ser l’actual edifici de l’IES Joan Alcover. A l’any 1966 quan la Normal i l’Escola 

Annexa de Pràctiques, deixaren l’edifici, la secció femenina de l’Institut Ramon Llull es va instal·lar allà fins que el 

curs 1976-1977 es va instaurà la coeducació. 

 

Resulta interessant recordar que per aquestes institucions varen passar autèntiques personalitats dins el món de la 

història natural, com pugui ser Federico Gómez Llueca, Miquel Massutí, Rafael Alvarado, etc, veritables científics que 

exercien la docència. No menys interessants són les professores que per la seva preparació i coneixements de la 

didàctica de la ciència, són autèntiques guies per a molts d’estudiants. Entre aquestes professores voldríem recordar 

Teresa Valls Ramírez, Catalina de Sena Vives Pieras, Catalina Pallicer Ferrer, María Olvido Taix Terrasa i Maria 

Concepció Jaquotot, totes elles relacionades en algun moment de la seva vida amb la recent creada Societat d’Història 

Natural de les Balears als inicis dels anys 50 del segle XX (Pons et al., 2022). Catalina de Sena Vives Pieras, va ser la 

primera Doctora en Ciències (1917) de l’estat espanyol (Rábano, 2020). 

 

Ambdós instituts tenen materials didàctics històrics i materials naturalístics variats, per la qual cosa es procedirà a 

una catalogació i inventari d’aquests materials. S’ha farà un treball per parts, degut als volum del material present, 

sobretot a l’IES Ramon Llull. En aquesta fase inicial d’estudi s’ha començat pels materials paleontològics. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Alenyar_i_Ginard
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IES RAMON LLULL 

 

Aquest Institut te un llegat impressionant, com són aparells científics de laboratori, models didàctics d’anatomia 

animal i vegetal, vertebrats taxidermitzats, mol·luscs, equinoderms, insectes, fòssils de diverses èpoques, minerals, etc. 

S’ha de tenir en compte que durant molts d’anys va ser l’únic Institut de Mallorca, i a més per ell varen passar il·lustres 

professors i professores que segur varen mantenir i potenciar el gabinet d’Història Natural, un autèntic museu de 

Ciències Natural a l’abast dels professors i professores, i de l’alumnat, i com no, amb instruments científics mals de 

veure a altres indrets que no fos una Universitat. 

                   

 
FIGURA 1. Vitrines històriques amb espècies taxidermitzades. IES Ramon Llull. 

 

 

 

 
 

FIGURA 2. Dents de peix fòssils del Miocè. A l’etiqueta es pot observar que apareix “Gabinete Historia Natural”. Fons IES Ramon Llull. 
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FIGURA 3. Dents de peix i gasteròpodes del Miocè de Muro. Curs del 1915-1916 i 1916-1917. Amb tota seguretat recollits pel professor Federico 
Gómez Llueca. Fons IES Ramon Llull. 

 

 
 

FIGURA 4. Vitrines amb material naturalística l’IES Joan Alcover. 
 

IES JOAN ALCOVER 

 

Té un fons naturalístic interessant, constituït majoritàriament per fòssils de diverses èpoques i capses didàctiques  

del segle passat de minerals. També hi ha algun animal taxidermitzat i algun instrument científic històric. 
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FIGURA 5. Microscopi òptic amb dos objectius Ernst Leitz núm. 313546 de l’any 1933. Fons IES Joan Alcover. 
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Resum: La Biblioteca de la Societat d’Història Natural de les Balears està especialitzada en temes naturalístics i medi 

ambientals, sobre tot de les Illes Balears. Entre els seus fons, el 2013, arribà part del llegat del fons bibliogràfic del dr 

Bartomeu Barceló. Entre aquesta documentació es pot trobar un important fons de tesis doctorals i tesines de 

llicenciatura que conformen una important llegat de la recerca en geografia de la darrera meitat del segle XX. S’han 

catalogat 103 documents d’aquestes característiques. 

Paraules clau: Biblioteca de la SHNB, Bartomeu Barceló, tesis i tesines. 

 

Abstract: The Library of the Natural History Society of the Balearic Islands specializes in naturalistic and 

environmental issues, especially in the Balearic Islands. Among its holdings, in 2013, part of the legacy of Dr. 

Bartomeu Barceló's bibliographic library was giver to Society. Among this documentation you can find an important 

fund of doctoral theses and undergraduate theses that make up an important legacy of research in geography from the 

last half of the 20th century. 103 documents of these characteristics have been catalogued. 

Keywords: Library of the SHNB, Bartomeu Barceló, theses and undergraduate theses. 

 

INTRODUCCIÓ 

 
Bartomeu Barceló Pons (Palma, 14 de maig de 1932 – 

10 d'octubre de 2012) fou un geògraf mallorquí i 

catedràtic de geografia de la Universitat de les Illes 

Balears, molt arrelat a la Societat d’Història Natural de les 

Balears. Fou un dels creadors del Departament de 

Geografia i vicerector i degà de la Facultat de Lletres. Des 

del 1991 fou membre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser guardonat 

amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 

el 2002. 

L’any 1948, un joveníssim Bartomeu Barceló, que 

encara no havia acabat de cursar el batxillerat, participava 

en unes reunions al Col·legi d’Apotecaris per establir una 

delegació de la veterana Sociedad Española de Historia 

Natural, branca autònoma que s’independitzaria el 1954 

en esdevenir Societat d’Història Natural de les Balears 

(SHNB). En aquells conciliàbuls germinals hi havia en 

Guillem Colom, en Pere Palau, en Joan Cuerda, en Joan 

Bauzà i n’Andreu Muntaner, de més a més d’un grupet de 

joves acomboiats pel jesuïta català Joan Cañigueral -que  

hi duia la doma, sempre en castellà—, naturalista esforçat. Entre els joves, hi havia n’Artur Compte i en Bartomeu 

(Rosselló-Verger, 2012). 

Una anècdota d’aquells anys inicials corrobora l’interès d’en Bartomeu Barceló per les ciències de la natura. Entre 

nosaltres, els 1950, no hi havia escàners, ni fotocopiadores, ni manera d’adquirir la tesi doctoral de Paul Fallot sobre la 

serra de Tramuntana, la bíblia mallorquina de la geologia. Els tres fulls del mapa a 1/50.000 foren calcats i acolorits a 

mà per en Tomeu que hi degué invertir molts jornals i altes dosis de paciencia (Rosselló-Verger, 2012). 

El 2013 la Societat va rebre en donació bona part de la biblioteca de Bartomeu Barceló. En els estatuts de la SHNB, a 

l’article 4, apartat d) s’indica que una de les finalitats és “mantenir i potenciar la biblioteca i l’hemeroteca de la SHNB”. 

Llobera (2018) ja indica una composición, preliminar, del fons bibliogràfics rebuts. També indica que cada any 

s’incorporen a la biblioteca nombrosos exemplars, ara sobre tot per donacions. Llobera (2018) indicava que hi ha 1.445 

publicacions periòdiques fitxades i el registre està actualitzat; separates de publicacions periòdiques i llibres. A més de 
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les publicacions periòdiques, es fan importants donacions de separates, especialment de temàtica balear. En l’actualitat 

hi ha unes 11.730 separates; col·leccions de mapes. La biblioteca té uns 400 mapes, de temàtica geològica 

majoritàriament, però també d’altres temes i, finalment, documents no publicats. La biblioteca té una petita col·lecció 

de documents no publicats, entre els que destaquen les Tesis, sovint donades pels autors. Actualment hi ha uns 300 

volums. 

Darrerament s’ha fet un gran esforç en catalogar les publicacions donades. Aquesta tasca s’ha fet per part de la 

biblioteca i per part d’alumnes de Geografia de la UIB que realitzaven les seves pràctiques externes a la SHNB, des de 

l’any 2013.  Així el fons bibliogràfic Bartomeu Barceló, durant els darrers anys, s’ha ordenat i fitxat els documents 

donats. Les tipologies trobades són les següents: 

o Tesis doctorals. 

o Tesis de llicenciatura. 

o Separates sobre les Balears. 

o Separates de fora de les Balears. 

o Treballs de curs seleccionats. 

o Treballs professionals: participacions en plans d’Ordenació del Territori. 

o Retalls de diari relacionats amb geografia o la vida del Dr. Barceló. 

o Documentació sobre congressos i jornades a les quals va assistir el Dr. Barceló. 

o Publicacions pròpies. 

o Correspondència privada. 

En conjunt el nombre d’ítems (carpetes, volums,...) quasi arriba als 3.000 exemplars (2.294). 

 

A la Taula 1 es mostren quantificades totes les referències fitxades i el seu origen, fins el moment actual. A la darrera 

columna es mostren les referències que tracten sobre les Illes Balears. 

 
Separates      Tesis i tesines i altra documentació Altres TOTAL Ref. Balears 

B. Barceló separates 1.780      1.780 en curs 

B. Barceló tesis (vols.)    245   245 finalitzat 

B. Barceló cartes       766 766 en curs 

B. Barceló carpetes       203 203 en curs 
 

TAULA I. Documentació dipositada a la SHNB. En groc la part analitzada. 

 

RESULTATS 

 

El llegat Barceló pel que fa a les tesis doctorals i tesines de llicenciatura compta amb uns 245 volums, tot i que hi ha 

volums, en aquest grup, que no se corresponen amb aquestes dues categories. La base de dades original s’ha depurat i 

corregit, i per això s’han consultat els treballs de Vilà-Valentí i Batallé (1978-79) i Batallé i Martínez (1986). La 

presencia del Dr. Barceló a tribunals o com a director de tesis i tesines fou extraordinària. Bona part del professorat de 

l’actual departament de Geografia de la UIB (abans Ciències de la Terra), ha tengut la presencia del Dr. Barceló. En 

total hi ha 103 entrades, tot i que hi ha moltes de tesis i tesines que foren presentats en múltiples volums. D’aquests 

documents hi ha quasi un 50% de tesis i tesines. Entre elles l’autoria per gènere, un 30% se corresponen a dones. I 40 

d’elles de temática centrada geogràficament an les Illes Balears. 

Comentar que la tesi de Jaume Codina Vila, titulada “Modes i formes de vida al delta del Llobregat durant els segles 

XVI al XX, fou la primera tesi escrita en català el 1970 (Batallé i Martínez, 1986). 
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ANNEX 
TITOL AUTORS ANY TIPOLOGIA OBSERVACIONS 

Los climas de Cataluña. Estudio de climatología dinámica Albentosa, Luis M. 1973 Tesi doctoral Tesi en tres volums 

Formació d'un espai suburbà. Sant Boi de Llobregat Alió Torres, Mª Àngels 1973 Tesi de llicenciatura   

Arauzo de Miel. Estudio geográfico Álvaro Benito, Pedro 1972 Tesi de llicenciatura   

El valle del Razón. Estudio de geografía agraria Antón Ormazábal, Ángela María 1972 Tesi de llicenciatura   

Castellterçol i la seva àrea d'influència. Estudi d'evolució poblacional 

des de 1857 a 1970, atenent al creixement natural i les migracions en 

relació a les activitats de la població Aran Suriol, Joan 1973 Tesi de llicenciatura   

Red viaria y organización del territorio en Mallorca Artigues Bonet, Antonio Alberto 1985 Tesi de llicenciatura En dos volums 

Evolución reciente y estructura actual de la población en las islas 

Baleares Barceló Pons, Bartolomé 1968 Tesi doctoral Tesi en 3 volums 

La ganadería de Mallorca en el siglo XVIII y el abasto de carnes a 

Palma  Bejarano Galdino, Emilio 1995 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

Bunyola. Cambio social y espacio en un municipio del área de 

influencia de Palma Brunet Estarellas, Pere Joan 1976 Tesi de llicenciatura En 2 volums 

Los ferrocarriles de la isla de Mallorca Brunet Estarelles, Pere Joan  1981 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

La red urbana española: 1950-1960 Capel Sáez, Horacio 1971 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

Evolució dels conreus al camp de Tarragona a partir del segle XVIII Cardó Soler, Josepa 1975 Tesi doctoral   

Hostafrancs. Aportación y estudio de un barrio Carreras Verdaguer, Carles 1972 Tesi de llicenciatura   

El Lluçanès: Evolució Recent (1950 - 1970) Casassas Simó, Lluís 1972 Tesi de llicenciatura   

El paper de Barcelona en la formació i en l'ordenament del territori 

de Catalunya Casassas Simó, Lluís 1976 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

Problemas metodológicos en los estudios de geografía portuaria. El 

puerto de Barcelona Castejón Arqued, Rosa Maria 1972 Tesi de llicenciatura   

Articulación del modo de producción capitalista y transformaciones 

de la sociedad campesina en la isla de Mallorca Cela Conde, Camilo José 1978 Tesi doctoral Tesi en 5 volums 

Mallorca el payés ¿porqué abandona el campo? Cladera Terrasa, Mª del Carmen  1964     

Estudio metodológico del clima de Cabo Bagur Clavero Paricio, Pedro Luis 1972 Tesi de llicenciatura   

Los climas de la región valenciana. Estudios de climatología 

dinámica Clavero Paricio, Pedro Luis 1978 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

Ensayo de valoración edáfica para fines agrogeográficos: Los suelos 

del campo de Tarragona Cobertera Laguna, Eugenio 1976 Tesi de llicenciatura   

El marquesado de Denia (Alicante). Estudio geográfico Costa Mas, José 1972-75 Tesi doctoral   

La emigración exterior de Almería Cózar Valero, María Enriqueta 1979 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

La educación en Tenerife. Un análisis de organización espacial 

Delgado Acosta, María Carmen 

Rosa 1998 Tesi doctoral 

Tom 1er textos, tom 

2on anexos 

Análisis espacial del transporte y las comunicaciones marítimas en 

Gran Canaria Delgado Aguiar, Gerardo 1989 Tesi doctoral   

Dinàmica de la població de Maó en relació a la resta de Menorca 

1741-1981 Dubon Pretus, Maria Lluïsa  1984 Tesi de llicenciatura En dos volums 

Les eleccions del 16 de febrer de 1936 a Mallorca Ensenyat Quintana, Joan 1981 Tesi de llicenciatura En 3 volums 

Transporte, espacio y sociedad en Aragón. Las vías transpirenaicas Escalona Orcao, Ana Isabel 1988 Tesi doctoral Tesi en 3 volums 

El dominio de la propiedad rústica como factor de jerarquización 

urbana. El caso de la provincia de Gerona Estalella Boadella, Helena 1973 Tesi de llicenciatura   

Los medios audiovisuales en la didáctica de la geografía Faúndez Hidalgo, M. Nélida 1973 Tesi de llicenciatura   

La desamortización de Mendizábal en Mallorca Ferragut Bonet, Juana 1973 Tesi de llicenciatura   

Contribución a la planificación y gestión de zonas costeras: 

"Requisitos para el desarrollo territorial i turístico en Baja California 

sur, México; y problemática del Crecimiento turístico en Mallorca  Ferrer Cabrera, Luis 1983   En dos volums 

La evolución de la estructura agraria de la cordillera norte de 

Mallorca Ferrer Florez, Manuel 1973 Tesi doctoral   

Estudio de repoblamiento de la almeja pismo Tivela stultorum 

(Mawe, 1823) Ferrer, Luis ; Gastelu,A.I. 1982 Tesi   

Estructura agraria del término municipal de Sineu Florit Alomar, Francisca 1972 Tesi de llicenciatura   

Les transformacions del paisatge rural i de la propietat de la terra a la 

comarca del Pla de Mallorca. (S. XIX- XX) Florit Alomar, Francisca 1983 Tesi doctoral 

Tesi en 4 volums, dos 

apèndix documentals 

Las pequeñas ciudades de la red urbana de la provincia de Zaragoza 

Galindo Ortiz de Landazuri, 

María Carmen 1990 Tesi doctoral   

Política urbana de la época de la dictadura en Barcelona. Los grupos 

de viviendas Eduardo Aunós y Ramón Albó 

García Castro de la Peña, 

Teresita 1973 Tesi de llicenciatura   

Acentejo: dinámica del espacio rural y estrategias del campesinado García López, María Jesús 1993 Tesi doctoral   

Estudio de los cambios en la agricultura del Baix Camp de Tarragona 

(1955-1971) Garcia Ramon, Maria Dolors 1975 Tesi doctoral   

Tall de dones Genovard Darder, Bárbara 1986 Tesi de llicenciatura   

Sant Joan en el siglo XVIII. Estudio demográfico de una parroquia 

mallorquina Gimeno Broch, Celestino 1987 Tesi doctoral   

Morfología glaciar y periglaciar de la vertiente meridional del 

macizo de Camp-querdós y alto Valle del río Duran. (Cerdanya) Gómez Ortiz, Antonio 1976 Tesi de llicenciatura   

San Sebastián y su área periférica Gómez Piñeiro, Francisco Javier 1981 Tesi doctoral   

La evolución de la geografía y el desarrollo de la cartografía 

temática. Paralelismo y discordancias en la Europa Occidental a 

partir del Renacimiento González Leiva, José Ignacio 1981 Tesi doctoral   

El bajo Vinalopó. Aspectos de Geografía humana Gozálvez Pérez, Vicente 1975 Tesi doctoral   

El aeropuerto de Palma. Un estudio geográfico Grimalt Escalas, Marc A. 1976 Tesi de llicenciatura En tres volums 

La població dins l'espai del Pla de Sant Jordi (Mallorca) Grimalt Gelabert, Miquel 1985 Tesi de llicenciatura   

Diez años de desamortización en Mallorca (1855/67) Grosske, Eberhard 1979 Tesi de llicenciatura En 4 volums 

Aportación al conocimiento de la geografía agraria del municipio de 

Caspe Hernando Rica, Agustín 1972 Tesi de llicenciatura   

Métodos visuales e imágenes en la enseñanza de la geografía Hernando Rica, Agustín 1979 Tesi doctoral   

Estudio geográfico de la alta Sierra de Albarracín Herranz Martínez, Juan Pablo 1972 Tesi de llicenciatura   
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Geografía agraria de la huerta de Valencia. Zona norte Herrero Fabregat, Clemente  1970 Tesi doctoral   

Las crisis agrarias y la sociedad en Mallorca durante la edad 

moderna Juan Vidal, José 1976 Tesi doctoral Tesi en 5 volums 

El ensanche de Palma. Planteamiento del tema, problemática, 

construcción y valoración de un nuevo espacio urbano. 1868-1927 Ladaria Bañares, Maria Dolores 1987 Tesi doctoral   

Ensayo metodológico para el estudio de las superficies de erosión en 

el Macizo del Montseny León Ramos, María Isabel 1973 Tesi de llicenciatura   

Los conflictos sociales en Mallorca durante el siglo XVII: Canamunt 

Canavall Le-Senne Pascual, Aina Maria 1978 Tesi de llicenciatura   

Los climas de Tarragona y sus repercusiones Agrícolas. López Bonillo, Diego 1983 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

Dinámica de la población malagueña en el siglo XX. López Cano, Damián 1977 Tesi doctoral   

Formación y estudio de unas tipologias socio-geográficas para tratar 

de establecer una tipología única desde 1900 a 1970 Lugo Lugo, Carmen Iris 1973 Tesi de llicenciatura   

La utilización del suelo agrícola en Catalunya Majoral Moliné, Roser 1979 Tesi doctoral   

Iniciación a un estudio climatológico sobre los datos de la estación 

meteorológica de San Fernando Marín Ramón, Mercerdes 1972 Tesi de llicenciatura   

La cartografía Temática Española. Contemporánea (1850 - 1914).  Martínez González, Mª Esther 1988 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

La Geografía médica y su aplicación a algunos casos españoles Martínez Navas, Ángel 1973 Tesi de llicenciatura   

Evolució recent i perspectives de les activitats agropecuàries en el 

pla d'Urgell Mateu Giral, Jaume 1990 Tesi doctoral   

Turismo, arquitectura, espacio y sociedad. Entre la modernización y 

la crisis Mira González, Eduardo 1992 Tesi doctorat Tesi en 11 volums 

El brazo noble Mallorquín durante los siglos XVI y XVII su 

estructura y sus bases económicas Montaner Alonso, Pedro de 1978 Tesi doctoral   

Algaida y su término estructura agraria de un municipio de la isla de 

Mallorca Mulet Cerdá, Juan 1966 Tesi de llicenciatura   

La génesis del conflicto urbano en Santa Coloma de Gramanet Olivé Pérez, Maria José 1973 Tesi de llicenciatura   

El movimiento social Urbano. Barcelona 1969-1972. Olives Puig, Josep 1973 Tesi doctoral   

La toponímia del terme municipal de Selva Ordines Garau, Antoni 1986 Tesi de llicenciatura   

El clima de Gerona Paradeda Reixach, Concepció 1973 Tesi de llicenciatura   

Maria de la Salut Pastor Sureda, Bartolomé 1975 Tesi de llicenciatura En cinc volums 

El transporte aéreo en la isla de Menorca Petrus Bey, Juana Mª  1985 Tesi de llicenciatura En 3 volums 

Aproximació a la localització industrial a les illes Balears Picornell Bauça, Climent 1978 Tesi de llicenciatura   

Evolución demográfica y estructura actual de la población de 

Balaguer Pujadas i Rúbies, Isabel 198? Tesi de llicenciatura   

La població de Catalunya: Anàlisi espacial de les interrelacions entre 

els moviments migratoris i les estructures demogràfiques Pujadas i Rúbies, Isabel 1982 Tesi doctoral   

Comarca de la marina. Alicante (Estudio de Geografía Regional) Quereda Sala, José J. 1972-73 Tesi doctoral   

El clima de Baleares Raso Nadal, José 1977 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

El clima del llano de Barcelona Raso Nadal, José  1972 Tesi de llicenciatura   

Segovia: Emigración rural y crisi demográfica Reques Velasco, Pedro 1982 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

Estudi de les formacions edàfiques de la conca del torrent d'Aumedrà Ripoll i Solivelles, Pere Antoni  1981 Tesi de llicenciatura   

Santa Catalina: l'arraval de ciutat Rodríguez Gomila, Raquel 1985 Tesi de llicenciatura   

La situación demográfica de los pequeños municipios rurales 

cercanos a una ciudad. El caso de Malla en la Plana de Vic. Roquer Soler, Santiago 1972 Tesi de llicenciatura   

Urbanización y propiedad en el área suburbana de Barcelona. El caso 

de Tiana Ruidor Gorgas, Lluís  1975 Tesi de llicenciatura   

La toponímia del terme municipal d'Esporles i la seva rodalia Rullan i Salamanca, Onofre 1984 Tesi de llicenciatura En dos volums 

Espai i ordenació del territori a Mallorca Rullan i Salamanca, Onofre  1986 Tesi doctoral Tesi en 3 volums 

La resistencia al cambio de un sector periurbano de agricultura 

intensiva: el caso de Alella Salicrup, Ana Ilia 1973 Tesi de llicenciatura   

Aproximación al conocimiento de la transformación espacio rural en 

la serra de Tramuntana de la isla de Mallorca Salvà Tomàs, Pedro A.  1978 Tesi doctoral   

Estructura agraria del pariatge Salvà Tomàs, Pedro A.  1973 Tesi de llicenciatura En tres volums 

Análisis crítico acerca de las perspectivas teóricas y metodológicas 

de la geografía Santis Arenas, Hernán 1981 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

El descubrimiento de las islas olvidadas Córcega i las Baleares vistas 

por los viajeros del siglo XIX Seguí Llinàs, Miguel 1991 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

Aproximación al análisis de movilidad y de transportes urbanos en la 

ciudad de Palma (1960-1985) Seguí Pons, Joana María 1988 Tesi doctoral Tesi en 5 volums 

Les Illes Balears de la dictadura a la segona República Serra Busquets, Sebastià 1981 Tesi doctoral Tesi en 4 volums 

Morfoestructura del sector alt camp conca de Barberà de la 

Cordillera prelitoral Catalana Serras Mora, Juan 1973 Tesi de llicenciatura   

Las residencias secundarias en Baleares el municipio de Puigpunyent Socias Fuster, Maria 1983 Tesi de llicenciatura 

En tres volums, text, 

taules i enquestes 

Evolución socioeconómica en un municipio dentro del área de 

influencia de la gran Barcelona "Masquefa" Tobar López, Antoni 1974 Tesi de llicenciatura   

Indústria tèxtil i societat a la regió Alcoi-Ontinyent Vallés, Ismael 1984 Tesi doctoral Tesi en 2 volums 

La pesca en las islas Baleares aspectos sociales y económicos Velasco Adell, Teresa 1989 Tesi doctoral Tesi en 4 volums 

Estudio sociológico de la villa de Montuiri para la implantación de 

un Servicio social 

Verger Ferrer, Francisca Maria 

del Carmen 1963     

Castellví de Rosanes. Estudio socio-económico de un Municipio 

periurbano del Àrea Metropolitana de Barcelona Vives Tort, Miguel 1975 Tesi de llicenciatura   

Estudio comparativo del clima de los altos valles del Ter y Freser Xercavins Comas, Agustí 1976 Tesi de llicenciatura En 3 volums 

Los climas de montaña media y alta en el Pirineo oriental. Análisis 

de las precipitaciones Xercavins Comas, Agustí 1981 Tesi doctoral Tesi en 3 volums 
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Resum: La Societat Espeleològica Balear (SEB) es va fundar l’any 2017 i des dels seus inicis es va crear una nova 

revista científica de periodicitat anual, denominada Papers de la Societat Espeleològica Balear. La revista especialitzada 

amb carst, coves i l’espeleologia de les Balears en tots els seus vessants, publica treballs tant de les Illes Balears com de 

fora de l’arxipèlag. A hores d’ara, s’han publicat 4 números, corresponents als anys entre 2018 i 2021, i ja és en fase 

d’edició el número d’enguany (2022). 
Paraules clau: revista científica, carst, SEB. 
 

Abstract: The Balearic Speleological Society (SEB) was founded in 2017 and, since its inception, a new annual 

scientific journal, called Papers de la Societat Espeleològica Balear, has been created. The specialized magazine with 

karst, caves and speleology of the Balearic Islands in all its aspects, publishes work from the Balearic Islands and 

beyond. So far, 4 issues have been published, corresponding to the years 2018 to 2021, and the 2022 issue is in the 

editing phase. 
Key words: scientific magazine, carst, SEB 
 

 

INTRODUCCIÓ 
 

El 1972, els grups espeleològics mallorquins es varen organitzar, en primer lloc, dins la Delegació a Balears del 

Comitè Catalano-Balear d’Espeleologia i, més tard, com a Comitè Balear d'Espeleologia i com a Secció Balear 

d'Espeleologia. Anys després, el 1982 es va constituir la Federació Balear d’Espeleologia (Ginard et al., 2011). L’any 

1974, la necessitat de publicar els treballs realitzats a les Illes Balears, on es poguessin documentar les noves 

exploracions i els  descobriments que s'anaven produint, motivaren la idea de crear una revista d’espeleologia a nivell 

de les Balears, que es va denominar Endins. Des del primer moment, es decidí que aquesta revista havia d’ésser 

científica i rigorosa des del punt de vista de la documentació geogràfica de les coves, allunyada de la simple publicitat i 

difusió de les conquestes esportives realitzades pels grups espeleològics balears; en qualsevol cas, les exploracions, 

havien d’anar acompanyades d’estudis descriptius i topogràfics de les cavitats (Pla i Vicens, 2000). La publicació 

d’Endins abraça 36 volums que comprenen des de 1974 fins al 2014, data en que cessà la seva edició. Aquesta revista 

ha donat cabuda a un total de 348 treballs que tracten de totes les temàtiques relacionades amb l’estudi de les coves i el 

carst de les Balears, i molt especialment de Mallorca (Ginés et al., 2021).  
 

L’any 2016, degut a problemes interns dins la FBE, dimiteix al complet la Junta de Publicacions de l’Endins. Aquest 

fet impulsà la creació d’una associació nova formada per l’ex-junta de publicacions de l’Endins i per espeleòlegs 

veterans que havien estat els fundadors de l’Endins. Com a resultat neix la Societat Espeleològica Balear (SEB), 

associació més encaminada cap els aspectes científics de l’espeleologia i no tant els merament esportius (Gràcia et al., 

2018). Cal recordar que la SEB es va nodrir bàsicament de tres grups històrics de l’espeleologia a Mallorca, el Grup 

Nord de Mallorca, l’Speleo Club Mallorca i el Grup Espeleològic EST. 
 

A partir de 2018, el buit bibliogràfic deixat per l’Endins passà a estar ocupat per una nova publicació: els Papers de 

la Societat Espeleològica Balear (Ginés et al., 2021). Hores d’ara s’han publicat 4 números, corresponents als anys 2018 

fins el 2021, i ja és en fase d’edició el número 5, corresponent a l’any 2022. 
 

 

NAIXEMENT DE LA REVISTA 
 

Just després de la fundació de la SEB, a l’estiu del 2017, es varen fer una sèrie reunions entre els membres 

fundadors de la SEB i membres de l’antiga junta de publicacions de l’Endins, on es parlà de temes relacionats amb les 

exploracions però sobretot de la creació d’una nova revista científica que donàs cabuda a les investigacions 

espeleològiques de les Illes Balears, i ocupàs el buit de la recent desapareguda Endins. 
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En una primera idea, es va intentar mantenir totalment o parcial la darrera junta de publicacions de l’Endins. Però 

finalment es va constituir una junta molt més reduïda i formada només per quatre membres: Joaquín Ginés, Joan J. 

Fornós, Miquel Àngel Gual i Juan José Enseñat. Els dos primers, J. Ginés i J.J. Fornós, experts en el món de la 

carstologia, compten amb una àmplia experiència amb l’edició, revisió de treballs i publicació a nombroses revistes, i 

estan molt relacionats amb el món acadèmic universitari. Quan a la resta de la Junta, M. À. Gual, naturalista i fotògraf 

de la natura, coneixedor del món subterrani i amb experiència amb la maquetació de llibres, i J.J. Enseñat, espeleòleg 

novell però molt actiu i amb força coneixements informàtics. De la mateixa manera que la junta directiva de la SEB, la 

junta de publicacions també s’ha mantingut fins ara amb uns resultats excel·lents. 

 
Es varen proposar diferents noms per aquesta nova revista, fins i tot es va discutir la idea de mantenir el nom 

d’Endins, però finalment es va optar per la proposta d’Antoni Rafel Valero: Papers de la Societat Espeleològica Balear.  
 

Una vegada conformada la junta de publicacions i el nom de la revista, el primer punt important era definir com es 

maquetaria aquesta nova publicació. Es va decidir no seguir la línia de l’Endins i realitzar una sèrie de canvis, com ara 

definir el text amb una sola columna, amb els quals resultàs una maquetació més moderna, molt diferent al de l’antiga 

revista Endins. 
 

LES PORTADES I CONTRAPORTADES 
 

Les fotografies de les portades i contraportades tenen relació amb algun dels treballs publicats. Un total de quatre 

fotògrafs han participat en aquestes cobertes més una fotografia del servei de microscòpia electrònica de la UIB (Taula 

1). 
 

Núm./Any Portada/Autor Contraportada/Autor 
1/2018 Espeleotemes freàtics holocènics a la galeria de 

les Delícies de les Coves del Drac (Manacor) / 

Miquel À. Perelló 

Banderes situades al sector de la cova dels 

Francesos de les Coves del Drac (Manacor) / 

Miquel À. Gual 
2/2019 Avenc d’en Xim (Pollença). Davallant la part 

final de la via Grup Nord / Miguel A. García 
Topografiant la Cova des Ranxo des Coll 

(Santa Maria del Camí) / Miquel À. Gual 
3/2020 Passatge subaquàtic del sistema Gleda ‒ Camp 

des Pou (Manacor, Mallorca) / A. Cirer 
Creixement experimental de cristal·litzacions 

freàtiques d’aragonita i de calcita, 

desenvolupades sobre plaques de vidre als llacs 

de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) / 

Imatges de microscopi electrònic: Serveis 

Cientificotècnics de la Universitat de les Illes 

Balears 
4/201 Les Coves d’Artà, important cova turística del 

municipi de Capdepera (Mallorca). Gour eixut 

que ocupa bona part del paviment de la sala 

denominada l’Infern / Miquel À. Gual 

Espectaculars columnes que decoren la sala 

coneguda com l’Infern, a les turístiques Coves 

d’Artà (Capdepera, Mallorca) / Miquel À. Gual 

Taula 1. Portades i contraportades dels Papers de la Societat Espeleològica Balears amb els autors de la fotografia. 
 

 

ELS TREBALLS 
 

Als Papers hi ha 38 treballs publicats i 1 necrològica (fins el 15 de setembre de 2022). Hem diferenciat els treballs 

en diferents àrees temàtiques, seguint el criteri de Pla i Vicens (2000), on s’havien definit fins a 9 àrees: 

1-Documentació, 2-Tècnica, organització i gestió, 3-Descripció i topografia de cavitats, 4-Carstologia (endocarst), 

5-Carstologia (exocarst), 6-Biospeleologia, 7- Paleontologia, 8- Arqueologia i 9-Altres. 
 

Seguint aquesta classificació, hem situat 13 articles i la necrològica a l’àrea de Documentació; 15 articles a 

Descripció i topografia de cavitats; 5 a Carstologia (endocarst) i 5 a Altres.  
 

Hi ha àrees de les quals no hi ha cap treball publicat, com ara 2-Tècnica, organització i gestió, 5-Carstologia 

(exocarst), 6-Biospeleologia, 7-Paleontologia i 8-Arqueologia. Tal volta això ve motivat perquè aquesta és una 

publicació de recent creació. 
 

Referent a la zona d’estudi dels articles, 37 són de Mallorca, 1 de Formentera, i la necrològica és d’un company de 

Menorca. 
 

Dels 38 treballs publicats, 37 s’han publicat en llengua catalana i 1 en castellà. També és en català la necrològica. 
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La gran majoria dels articles estan signats en col·laboració i només 2 articles són d’un sol autor.  
 

ELS AUTORS 
 

Fins a 55 són els autors que han signat treballs a Papers. Encara que hi ha autors de diverses procedències, la 

majoria són autors locals. També cal destacar la diversitat acadèmica dels diferents autors. 

 

Els autors amb més articles han publicat a Papers, en col·laboració, tenen molta relació amb la SEB. Així els autors 

més prolífics són Francesc Gràcia (ha signat a 16 articles), Juan J. Enseñat (15), Joan J. Fornós (13), Angel Ginés (10), 

Joaquín Ginés (10) i Gabriel Santandreu (9). Hi ha 21 autors que signen en un sol article. 
 

ACCÉS A LA REVISTA 
 

La revista és d’accés obert i es pot consultar al bloc de la SEB, http://socespbal.blogspot.com/. També es pot accedir 

al contingut de la revista, a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, de Dialnet i de RACO. 
Per presentar algun treball a la revista, es poden consultar les normes de publicació a 

http://socespbal.blogspot.com/p/normes-de-publicacio.html 
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Fig. 1. Portades dels 4 volums de la revista apareguts fins al moment. 
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Resum: Joan Bauzà Rullan (1916-2004) va ser un naturalista que recol·lectà un elevat nombre d’elements 

paleontològics de les Balears i d’altres territoris. Sembla que vers els anys seixanta va fer la donació d’una mostra de la 

seva col·lecció particular al Museu Local de sa Pobla. Desafortunadament, la posterior desaparició del museu provocà 

que els fòssils foren traslladats en diverses ocasions i gradualment oblidats. El 2021, la col·lecció naturalística va ser 

intervinguda per millorar-ne l’estat de conservació i catalogar-la. Addicionalment, la revisió del catàleg preliminar s’ha 

començat el 2022. 

Paraules clau: col·lecció naturalística, Joan Bauzà Rullan, sa Pobla, Mallorca. 

 

Abstract: Joan Bauzà Rullan (1916-2004) was a naturalist who collected a large number of paleontological elements 

from the Balearic Islands and other territories. It seems that in the 1960s he had donated a sample of his own private 

collection to the Local Museum of sa Pobla. Unfortunately, the posterior disappearance of the museum caused the 

fossils to be moved several times and gradually forgotten. In 2021, the naturalistic collection was intervened to improve 

its state of conservation and catalogue it. Additionally, the review of the preliminary catalogue has been started in 

2022. 

Key words: naturalistic collection, Joan Bauzà Rullan, sa Pobla, Mallorca. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La localitat de sa Pobla custodia múltiples materials d’interès patrimonial de l’antic Museu Local. Entre els 

materials dipositats al magatzem municipal del polígon industrial de la Vileta, es troba una col·lecció naturalística 

donada per Joan Bauzà Rullan i conformada per 307 fòssils. A continuació, es presenten les recents actuacions de 

conservació i catalogació efectuades en el conjunt paleontològic. 

 

ANTECEDENTS 

 

Joan Bauzà Rullan (1916-2004) 

Es tracta d’un naturalista autodidacte que es va començar a interessar per la paleontologia de la mà del solleric 

Guillem Colom Casasnovas. Fou el primer president de la Societat d'Història Natural de les Balears, entitat fundada a 

mitjans dels cinquanta del segle passat (Vicens i García, 2004). 

 

Sense deixar de banda una visió global de la geologia i la paleontologia regionals que el dugué a visitar la majoria 

de jaciments de Mallorca i recol·lectar exemplars de tots els grups taxonòmics. En principi no es decantà per un grup 

zoològic ni per un període de temps geològic concret, però amb el temps es va especialitzar en la paleoictiologia. La 

visió global dels grups de fòssils amb els quals va treballar es pot veure a una publicació seva a Història de Mallorca 

(Bauzà, 1978). 

 

Museu Local de sa Pobla 

Els primers indicis del conjunt museològic rauen en els expositors del vicari Parera (Parera, 1911) (Parera, 1922). 

Emperò, la creació del Museu Local data de 1961, amb el nomenament del patronat i la seva inauguració al Col·legi 

Municipal d’Ensenyament Mitjà (Cuéllar, 1961) (Editorial, 1961), on sembla que s’incorporà la donació paleontològica 

de Joan Bauzà Rullan. Després es traslladà el fons a l’actual Museu de Can Planes. Malauradament, el patronat es 

dissolgué entre el 1979 i 1980, fet que suposà el desmantellament de la col·lecció (Editorial, 1980), així com el trasllat i 
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l’emmagatzematge d’una part dels conjunts, inclosos els fòssils, a una nau municipal de Can Peu Blanc, posteriorment a 

una de Can Garroví i finalment, a una sala de la Vileta. Vers el 1992 s’inventarià parcialment el fons, encara que des de 

la desaparició del Museu Local, la desconeixença envers el valor dels béns culturals i la manca de manteniment n’han 

provocat l’oblit i el deteriorament.  

 

Per aquests motius, el 2021 es plantejà el Projecte de catalogació i conservació dels materials de la Vileta, a càrrec 

de Maria Antònia Cladera Salvà, graduada en Conservació i Restauració dels Béns Culturals. S’efectuà la primera fase, 

incloent-hi la intervenció de conservació i registre dels fòssils. 

 

 

COL·LECCIÓ PALEONTOLÒGICA 

 

El conjunt paleontològic destaca per la seva variabilitat i sembla haver estat una donació de Joan Bauzà Rullan que 

formava part dels materials d’interès patrimonial exposats al Museu Local de sa Pobla. Segons les cartel·les, hi ha 

d’exemplars d’Alcúdia (Son Fe i Serra d’Alcúdia), Algaida (Randa), Andratx (s’Arracó), Bunyola, Calvià (Bendinat), 

Campanet (es Fangar), Escorca (Serra de Tramuntana), Estellencs (Serra de Tramuntana), Fornalutx (Serra de 

Tramuntana), Muro, Palma (Santa Eulàlia), Pollença, Santa Margalida, sa Pobla, Selva i Sóller (Serra de Tramuntana), 

d’altres indrets de l’estat espanyol (Astúries i Catalunya) i de França. 

 

Estat previ de conservació  

La convulsa història del fons museístic de sa Pobla ha propiciat la descontextualització, la degradació i la pèrdua de 

molts dels seus béns. Els materials han sofert de processos inadequats de manipulació, intervenció, exposició, trasllat i 

emmagatzematge que han anat modificant i alterant el seu aspecte formal. Evidentment, tots els símptomes que presenta 

el conjunt paleontològic ens orienten cap a un seguit de patologies l’etiologia de les quals és complexa atès que hi 

intervenen múltiples factors. En el cas que ens ocupa són producte de la interrelació, en el transcurs del temps, entre els 

materials constitutius, l’acció antròpica i els fenòmens atmosfèrics en els diferents espais d’exposició i 

emmagatzematge.  

 

El diagnòstic previ realitzat a la col·lecció científica 

custodiada a la Vileta evidencià que els materials es 

trobaven en un estat de conservació regular o desfavorable, 

ja que presentava múltiples indicadors d’alteració, així 

com un emmagatzematge totalment inadequat (Fig. 1). Els 

fòssils constaven de brutícia superficial, taques, pèrdues, 

fissuració, fragmentació, disgregació i restes de plastilina o 

d’adhesiu envellit. Per altra banda, a les cartel·les 

s’identificava brutícia superficial, taques, oxidació 

(foxing), erosió i pèrdues, a més d’indicis d’atac biològic i 

fúngic. 

 

Inevitablement, les degradacions poden agreujar-se 

exponencialment degut a la manca d’unes instal·lacions apropiades que assegurin la seguretat, el control hidrotèrmic i 

l’aïllament de microorganismes, plagues o agents químics industrials, a part, de la falta de manteniment i dels 

problemes estructurals de l’edifici de la Vileta. 

 

Intervenció de conservació 

Els principals objectius de l’actuació en el fons museístic de sa Pobla foren garantir la salvaguarda i permetre 

incentivar la valorització dels seus béns. La proposta es fonamentà en els estàndards actuals de restauració recollits per 

les cartes internacionals, les lleis vigents i les recomanacions que postulen les principals institucions que vetllen pel 

patrimoni cultural.  

 

La intervenció en la col·lecció Joan Bauzà Rullan fou considerada essencial per assegurar la preservació del conjunt 

i minimitzar el deteriorament futur. Així doncs, els procediments de conservació preventiva, i puntualment curativa, 

s’empraren per aturar els processos actius de degradació i alteració. 

 

En els elements paleontològics, els processos de conservació consistiren en la neteja, l’adhesió de fragments i 

l’eliminació de restes de plastilina o d’antigues intervencions (Fig. 2). En relació amb les cartel·les de paper, s’optà per 

 
FIGURA 1. Emmagatzematge anterior  dels fòssils. 

Font: M. A. Cladera. 
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desinfectar-les i netejar-les, mentre que les que ho requeriren foren consolidades puntualment amb paper japonès (Fig. 

3).  

 

 

  
FIGURA 2. Alguns dels ammonites intervinguts. 

Font: C. Ballester. 

FIGURA 3. Cartel·les dels fòssils de sa Pobla. 

Font: M. A. Cladera. 

 

Seguidament, els elements foren catalogats, inventariats, enregistrats fotogràficament, introduïts al MuseumPlus i 

millorats els sistemes de presentació i emmagatzematge.  

 

Actualment, els fòssils se situen en uns nous prestatges de la Vileta, introduïts en bosses i agrupats en capses. 

Altrament, les cartel·les es troben dins una capsa de paper neutre que es custodia a l’Arxiu Municipal de sa Pobla. 

 

Revisió de la catalogació 

Posteriorment a la intervenció en el conjunt paleontològic, la taxonomia dels elements que el componen s’està 

revisant i preparant un article de caràcter paleontològic. L’estudi de les restes fòssils s’efectua a càrrec de Damià Vicens 

Xamena, llicenciat en Ciències Biològiques.  

 

Encara que la majoria de les cartel·les es pareixen descontextualitzades, mitjançant la informació del gènere,  

espècie o localitat, s’ha procurat assignar l'emplaçament de la recol·lecció dels espècimens de la col·lecció. El tàxon i la 

litologia de l’espècimen han ajudat a situar-lo cronològicament i emparellar-lo amb una cartel·la. 

 

Hi ha fòssils del Secundari procedents de la serra de Tramuntana, com puguin ser ammonits, terebràtules i 

crinoïdeus; fòssils que procedeixen probablement d’antigues mines de carbó d’Alcúdia i Selva, com puguin restes 

vegetals de l’Oligocè; mol·luscs, equinoderms i dents de peixos del Miocè de Santa Margalida; mol·luscs del Pliocè de 

son Talapi (Sa Pobla), etc. 

 

També per a contextualitzar els fòssils, han estat d’ajuda els articles científics que va escriure en Joan Bauzà al llarg 

de la seva trajectòria d’investigador, així com la base de dades que hi ha de la col·lecció Joan Bauzà al Museu de 

Ciències Naturals (Sóller). 

 

CONCLUSIONS 

 

És evident que la salvaguarda de les col·leccions naturalístiques sota tutela pública requereix d’intervencions de 

conservació, catalogació i difusió que en permetin el reconeixement. 

 

Amb l’objectiu de preservar un conjunt paleontològic pràcticament indocumentat, la col·lecció Joan Bauzà Rullan del 

Museu Local de sa Pobla, se n’ha presentat la història, l’estat de conservació  i les darreres actuacions de conservació i 

catalogació. 
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A Science Museum for the four islands: the science cabinet of Lluc (Escorca, Mallorca) 
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Resum: Des del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears se està impulsant una proposta museística de 

creació d’un Museu públic de la Ciència i de la Tècnica, en el que la conservació de col·leccions científiques que estan 

en perill de desaparèixer puguin estar catalogades i conservades, i en el seu cas exposades. Actualment, tot i que hi ha 

col·leccions científiques en centres públics, la majoria d’elles estan en entitats privades, que les conserven. Una de les 

actuacions vinculades a aquesta conservació, és la conservació de la col·lecció d’espècies taxidermitzades del Museu de 

Ciències de Lluc, actuació que va tenir lloc el març del 2019. Actualment aquest material resta dipositat a les 

dependències de la UIB. 

Paraules clau: Consell Social UIB, Museu de la Ciència, Museu de Ciències de Lluc, conservació de col·leccions. 

 

Abstract: The Social Council of the University of the Balearic Islands is promoting a museum proposal to create a 

public Museum of Science and Technology, where the conservation of scientific collections that are in danger of 

disappearing can be catalogued. and preserved, and where appropriate exposed. Currently, although there are 

scientific collections in public centers, most of them are in private entities, which preserve them. One of the actions 

linked to this conservation is the conservation of the collection of taxidermied species of the Museum of Sciences of 

Lluc, an action that took place in March 2019. This material is currently deposited in the premises of the UIB. 

Keywords: UIB Social Council, Science Museum, Lluc Science Museum, conservation of collections. 

 

INTRODUCCIÓ 

 

A les Illes Balears no hi ha cap museu públic de Ciències Naturals. I és una de les poques comunitats autònomes que 

no compten amb cap infraestructura pública d’aquestes característiques. Aquesta anomalia científica i cultural s’intenta 

pal·liar amb la custòdia de material de col·lecció a distintes institucions públiques i privades de forma altruista. De fet 

no hi ha cap conservador professional a les Illes Balears. Les col·leccions o gabinets de ciències naturals estan 

repartides en  centres educatius; en associacions, ONGs o fundacions i moltes en col·leccions particulars, que 

normalment resten poc conegudes i per tant poc consultables.  

Des del consell social de la UIB, l’Associació d’Amics del Museu de la Ciència i de la Tècnica i junt amb altres 

institucions com la Societat d’Història Natural de les Balears s’ha impulsat una proposta de creació d’un museu de la 

Ciència i de la Tècnica. De fet, ja hi ha un equip de professors de la universitat o d’altres centres de recerca 

completament formats en aspectes taxonòmics, en biogeografia de les Balears o de conservació de col·leccions 

naturalístiques i especialistes en història de la ciència i de la tècnica. 

Però, primer de tot és necessari fer una fotografia actual, realitzar una anàlisi diagnòstica de la situació, a dia d’avui, 

de les col·leccions científiques que estan a les Balears. L’administració ho desconeix, i recordem que és l’administració 

la que hauria de tutelar la seva situació, per una banda amb la llei de patrimoni tot el material arqueològic i 

paleontològic depèn del Consell de Mallorca (col·leccions que conserven restes fòssils) i per altra per la normativa 

ambiental derivada de la conselleria de Medi Ambient (col·leccions de plantes -herbaris-, de vertebrats i 

d’invertebrats,...). Saber quines col·leccions hi ha a les Balears, i en quines condicions estan és essencial. Possiblement 

hi ha entre 50 i 100 fons de col·leccions científiques a les Illes Balears, i la majoria d’elles són poc conegudes i també la  

majoria d’elles no estan catalogades, ni inventariades. 

Seria important coordinar-se amb altres institucions, i que aquest Museu públic, ajudàs a realitzar un 

registre/inventari de les distintes col·leccions existents (públiques i privades) en formats estàndards i donar suport tècnic 

i científic des de la institució museística creada. 

Recuperar i afavorir que col·leccions científiques de les Balears no surtin de les Balears. Tenim molts de casos que 

per por a que se perdin o no trobar una institució que es pugui fer càrrec s’han donat els casos de sortida de col·leccions 

fora de les Balears i fins i tot la venta (il·legal) de les mateixes. Per això és necessari un museu públic que pugui donar 

empara a possibles donacions. 

Facilitar la recerca, amb un portal únic a científics i investigadors, si necessita saber a on estan dipositats o es 

conserva, per exemple, un vell marí (Monachus monachus) poder comptar amb la informació completa d’on se pot 

consultar aquesta espècie (espècies taxidermitzades al Museu del seminari de Ciutadella, al museu de la Casa Madre 
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Alberta, a Palma,... crani sencer al Museu Regional d’Artà, ossos cranials a la Societat d’Història Natural de les 

Balears,...). 

Creació d’un museu virtual en xarxa. Tot i que és necessari un espai físic ampli que pugui donar cabuda a aquest 

museu, un apartat virtual de les ciències naturals de les Balears també és necessari. 

Crear una institució/patronat en el que estiguin representades distintes institucions científiques, consells insulars, 

conselleries, ajuntaments, entitats que conserven col·leccions, precisament per preservar la seva identitat i lligam al lloc 

geogràfic en que estan ubicades. Una institució que se pugui fer càrrec d’aquestes tasques, i ser dipositària per a la 

conservació de col·leccions, de la creació d’exposicions divulgatives i capaç de fer recerca. Això és, la creació d’un 

museu de la ciència i de les Illes Balears. Algunes d’aquestes tasques, com ja s’ha comentat, la venen realitzant de 

forma altruista alguns dels membres d’aquest grup de treball, o grup promotor d’un projecte que té molts d’anys 

d’il·lusió. 

Durant aquest temps de constitució d’un grup de treball nascut des de la UIB que persegueix aquests objectius s’ha 

col·laborat i participat activament en la conservació de col·leccions. Donam un exemple que pot il·lustrar aquesta 

necessitat museística.  

 

    
Fig. 1. Vitrina del Museu de Ciències de Lluc amb espècies d’aucells taxidermitzats abans del seu trasllat a la Universitat de les Illes 

Balears. 

 

EL MUSEU DE CIÈNCIES DE LLUC 

 

Recentment, ens assabentàrem que des del Museu de Ciències de Lluc, se volia desmuntar una sala d’exposició que 

s’emprava de laboratori pels blavets de Lluc (març 2019). De seguida ens posàrem en contacte amb el Museu per 

avaluar la possibilitat de realitzat el trasllat a la Universitat de les Illes Balears, amb tots els permisos de l’administració 

doncs entre el material hi havia espècies protegides (Taula 1) i impedint la seva pèrdua. De seguida se va fer un 

inventari (Taula 1). 

Podríem posar altres exemples en els que hem intervingut, però aquests és un molt il·lustratius sobre la funció i la 

necessitat d’aquesta proposta museística arribi a bon port, i que material científic no se perdi, se vengui o inclús se tiri.  

El compromís també és ferm, fer tot el possible per conservar, estudiar i divulgar aquest patrimoni cultural immens que 

hi ha a les Balears. 

Investigar, deixar constància de l’origen de la col·lecció i dels qui participaren en ella és molt important. Tots 

aquests aspectes també se van perdent a mesura que passa el temps. La col·lecció de Lluc pareix tenir un mínim de 60 

anys d’antiguitat i que segons els responsables del Museu fou custodiada pel Pare Bartomeu Bauzà Rosselló (prior del 

santuari de Lluc durant el període 1945-1951), ja difunt,  que el va substituir com a conservador el Pare Ramon 
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Ballester de 86 anys, que en aquelles dates es trobava en un estat de salut molt delicat i que, malauradament, no va 

poder ser entrevistat.   

La Universitat de les Illes Balears és una entitat de màxim prestigi en la docència i en la investigació, i que conserva 

col·leccions científiques de distinta procedència i va estar disposada a fer-se càrrec de la mencionada col·lecció, així 

com de la vitrina i la mona per raons d’estudi de les col·leccions d’història natural històriques  de les Balears, i com a 

material per al futur Museu de la Ciència i de la Tècnica. 

La vitrina estava en mal estat i fou desmuntada per al seu trasllat i restaurada per a la seva exposició per personal de 

la UIB. 

   
Fig. 2. Material present al gabinet de ciències naturals de Lluc que no formà part de la intervenció i que restà a Lluc. 

 

Per finalitzar, la proposta museística s’hauria d’incloure dins el Sistema Espanyol d'Informació sobre Biodiversitat 

(SIBIO), o dit altrament, el node espanyol del GBIF (Global Biodiversity Information Facility) GBIF és una iniciativa 

internacional que té com a objectiu fer accessible per Internet tota la informació disponible sobre els organismes vius 

coneguts a nivell mundial. Aquest projecte, iniciat el 1996, es va constituir definitivament l'any 2001. La diferència amb 

altres projectes és que els membres ordinaris són estats que paguen una quota depenent del PIB. A més, aquests estats 

es comprometen a mantenir un node nacional que funcionarà com a portal de la informació. En aquests moments les 

prioritats del GBIF són les col·leccions i, entre els programes que s'engegaran, hi ha l'elaboració d'un catàleg de noms, 

la informatització de col·leccions d'història natural i aspectes relacionats amb formació i cooperació. A Espanya, per 

resolució de 12 de juliol de 2002, el MCYT va encomanar al CSIC la gestió cientificotècnica del node nacional. 

Anteriorment s'havia signat un conveni (26 de febrer del 2001) pel qual Espanya es comprometia a compartir les seves 

dades de biodiversitat amb el node central del GBIF a Copenhaguen. En l'actualitat, aquest node nacional, la 

responsabilitat del qual comparteixen dins del CSIC el Museo Nacional de Ciencias Naturales i el Real Jardín Botánico 

de Madrid, disposa de seu instal·lada en un petit edifici del Jardín Botánico. En tot cas, se pot consultar informació 

sobre aquest projecte a l'adreça www.gbif.org. Algunes institucions, com a la UIB, ja col·laboren amb GBIF, com a 

base de dades de biodiversitat (BIODIBAL). 

En resum, un museu de ciència per a les quatre illes, una iniciativa del segle XXI. Un projecte integrador dels 

museus i de les col·leccions científiques de les Illes Balears. Un model operatiu modern i viable, amb personal format i 

capacitat, i el que és més important il·lusionat en el projecte. 

 

Taula 1. Catàleg de material. A la vitrina es conserven 25 exemplars d’aus, de 16 espècies diferents repartits entre 23 

peces de taxidèrmia en un regular estat de conservació:  

 

1. Accipiter nisus, mascle 

2. Hieraetus pennatus, (1) 

3. Falco tinnunculus, femella 

4. Falco peregrinus (1) 

5. Tyto alba 

6. Alectoris rufa. Dos exemplars al mateix peu 

7. Aegypius monachus (1) 

8. Hieraetus pennatus (2) 

9. Anas sp. domèstic, blanc 

10. Ardea purpurea 

11. Gallinula chloropus 

12. Lanius meridionalis.  

13. Tringa totanus 
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14. Chroicocephalus ridibundus 

15. Jynx torquilla 

16. Ciconia ciconia 

17. Anthus campestris ? 

18. Aegypius monachus  amb Capra hircus (2) 

19. Fringilla coelebs, femella. Niu 

20. Milvus milvus, inmadur 

21. Loxia curvirostra. Dos exemplars al mateix peu 

22. Accipiter nisus, femella 

23. Falco peregrinus (2) 

 

Macaco de Berberia (Macaca sylvanus), mona de Gibraltar o mona rabona. Aquest exemplar apareix castrat i ens 

consta que fou degut a un trasplantament experimental a un humà, pel Dr. Francisco Valdés Guzmán (Madrid 1890-

Palma 1969), cirurgià i traumatòleg, qui fundà la Clínica Valdés (fundada el 1924 i el 1963 desaparegué quan l’edifici 

fou venut), al carrer Isidoro Antillón de Palma. 

 

   
 

Fig. 3. Macaco de Berberia (Macaca sylvanus) (esquerra), Rafel Mas, Guillem X. Pons i Joan March, en un moment del trasllat del 

material recepcionat a l’edifici Guillem Cifre de Colonya, a la UIB (dreta). 

 

   
Fig. 4. Es desplaçaren dos cotxes per a transportar el material (esquerra); i el seu dipòsit a la seu actual, a la UIB (dreta). 
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SHNB collection 
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Resum: S’ha catalogat la col·lecció Gabriel Fornés Escorcia-MNIB-SHNB. Hores d’ara la col·lecció consta de 230 

entrades de registre amb 707 espècimens. Hi ha 528 espècimens del Pleistocè mallorquí, la majoria dels quals són 

mol·luscs. La resta de la col·lecció conté exemplars és del Miocè i Pliocè mallorquí i una representació de fòssils de 

Dinamarca de cronologia variada. També hi ha 6 espècimens de Múrcia, probablement del Miocè. També s’ha catalogat 

una petita part de la col·lecció Joan Pons Moyà-MNIB-SHNB, la referida als espècimens provinents de dipòsits litorals 

del Pleistocè. S’han inventariat 51 espècimens de mol·luscs que es corresponen amb 17 tàxons marins i 1 de terrestre, 

procedents de 10 jaciments mallorquins. 
Paraules clau: col·lecció Gabriel Fornés Escorcia, col·lecció Joan Pons Moyà, Museu de la Naturalesa de les Illes 

Balears -Societat d’Història Natural de les Balears. 

 

Abstract: The Gabriel Fornés Escorcia-MNIB-SHNB collection has been catalogued. The collection currently consists 

of 230 registration entries with 707 specimens. There are 528 specimens from the Majorcan Pleistocene, most of which 

are molluscs. The rest of the collection contains specimens from the Mallorcan Miocene and Pliocene and a 

representation of fossils from Denmark of varied chronology. There are also 6 specimens from Murcia, probably from 

the Miocene. A small part of the Joan Pons Moyà-MNIB-SHNB collection has also been catalogued, the one referring 

to specimens from Pleistocene coastal deposits. 51 specimens of molluscs have been inventoried, corresponding to 17 

marine and 1 terrestrial taxa, from 10 Mallorcan sites. 

Keywords: : Gabriel Fornés Escorcia collection, Joan Pons Moyà collection, Balearic Islands Museum Natural History 

- Natural History Society of the Balearic Islands.  
 

 

INTRODUCCIÓ 
 

La Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) conserva diferents col·leccions naturalístiques procedents 

majoritàriament de donacions per part de naturalistes locals que contenen invertebrats actuals i fòssils, vertebrats 

taxidermizats, vertebrats fòssils, herbaris, arenoteca, etc. Aquestes col.leccions estan englobades dins de el Museu de la 

Naturalesa de les Illes Balears – Societat d’Història Natural de les Balears (acrònim MNIB-SHNB). Aquesta col.lecció 

fou declarada Bé d’Interès Cultural (BIC) pel consell de Mallorca (BOCAIB Núm. 550, del 1-05-1999).  

 

La gran majoria dels espècimens d’aquestes col.leccions procedeixen de les Illes Balears, però també hi ha 

exemplars procedents de la península Ibèrica, les Illes Canàries i de diverses parts del món. Les col·leccions custodiades 

per la SHNB mantenen el nom del naturalista que va dedicar tantes hores a tan àrdua tasca. En l'actualitat cada 

col·lecció paleontològica es troba en caixes de cartró enumerades. Cada espècimen o conjunt d'espècimens es troben 

etiquetats i dins de bosses de plàstic hermètiques; a la parell s'ha anat efectuant una base de dades (Pons i Vicens, 

2017).  

 

En aquesta comunicació es presenta els resultats de la catalogació de la col.lecció Gabriel Fornés Escorcia i d’una 

part de la col.lecció Joan Pons Moyà, que correspon amb el material de paleontologia (mol.luscs del quaternari litoral de 

Mallorca). 

  

LA COL·LECCIÓ GABRIEL FORNÉS ESCORCIA-MNIB-SHNB 

 

La col.lecció Gabriel Fornés Escorcia és una col·lecció paleontològica, i majoritàriament consta de fòssils del 

Pleistocè superior marí de Mallorca. Fou donada a la Societat d’Història Natural de les Balears l’any 2004. A les VII 

Jornades de Medi ambient es comentava que era una col·lecció parcialment catalogada i hi havia 61 entrades de registre 

amb 277 espècimens del Pleistocè superior del terme de Palma (Vicens, 2015; Vicens i Pons, 2018). No se va poder 
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diferenciar els fòssils procedents de cala Pudent dels des Carnatge, per la qual cosa per no afegir errors, Vicens (2015) 

no els va utilitzar a la seva tesi. Faltant catalogar la resta de la col·lecció, Juárez i Matamalas-Andreu (2016), varen 

consultar la col.lecció recollint una nova cita de tàxon al Pleistocè de les Illes Balears, Aporrhais pespelecani (Linnaeus 

1758), procedent de Punta Negra del litoral de Llucmajor.  

 

Uns quants anys abans, Vicens i Pons (2012) en una taula utilitzen aquestes dades com si la col·lecció estàs 

totalment catalogada i se’ls va oblidar esmentar que eren només dels registres de Palma.  

 

Vicens (2015) fa una estimació dels fòssils del Pleistocè de la col·lecció, i diu que hi pot haver unes 120 entrades de 

registre i uns 400 espècimens del Pleistocè superior marí de Mallorca. Hores d’ara s’ha vist que en realitat hi ha 188 

entrades de registre i 528 espècimens d’aquesta cronologia. 

 

El 2019 surt publicada a les Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor una relació de fòssils presents a la SHNB 

procedents del terme de Llucmajor. Hores d’ara s’hauria d’actualitzar, qüestió que ja es comentava a dites Jornades, ja 

que la col. Fornés a les hores es trobava en fase d’estudi. També, la col·lecció no surt citada a Vicens et al. (2021), on 

se citaven col·leccions on hi havia mol·luscs terrestres de les Illes Balears, i que hores d’ara s’hauria de citar encara que 

només hi ha 29 espècimens de mol·luscs terrestres procedents de dos jaciments. 

 

                            
Figura 1. Fòssils del Pleistocè superior de la col. Gabriel Fornés MNIB-SHNB. 

 

                      
Figura 1. Fòssils del Pliocè de la col. Gabriel Fornés MNIB-SHNB. 
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Hores d’ara la col·lecció consta de 230 entrades de registre amb 707 espècimens. Hi ha 528 espècimens del 

Pleistocè mallorquí, la majoria dels quals són mol·luscs. La resta de la col·lecció conté exemplars és del Miocè i Pliocè 

mallorquí i una representació de fòssils de Dinamarca de cronologia variada fruit d’intercanvis amb presència d’eriçons 

marins fòssil i restes fòssils de fustes, bàsicament. També hi ha 6 espècimens de Múrcia, probablement del Miocè. 

 

LA COL·LECCIÓ JOAN PONS MOYÀ-MNIB-SHNB 

 

La col.lecció Joan Pons Moyà va ser donada pel nostre estimat soci a la Societat d’Història Natural de les Balears, 

poc després de la seva mort (2003) (Pons i Moyà-Solà, 2003) per expressa voluntat seva. Una breu biografia ja 

apareixia a la segona circular de la SHNB (Circular Naturalesa i Societat, 2, desembre 1994). Es tracte d’una àmplia 

col·lecció on hi ha vertebrats fòssils, mol·luscs actuals de tot el món, una capsa entomològica amb coleòpters 

cavernícoles i una petita mostra d’espècimens procedents de platges fòssils del Quaternari mallorquí. S’han catalogat 

aquests darrers. 

 

 
 

Figura 2. Fòssils del Pleistocè superior de la col. Joan Pons-MNIB-SHNB. 

 

S’ha realitzat una base de dades on hi ha 63 entrades de registres paleontològics amb un total de 106 espècimens 

d’invertebrats, tots ells mol·luscs a excepció d’un crustaci, procedents de Mallorca. Hi ha una trentena de tàxons marins 

de 10 jaciments del Quaternari (1 del Pleistocè inferior i 9 del Pleistocè superior). Hi ha un tàxon continental procedent 

de cala Gamba (Palma). 

Un total de 18 Persistrombus latus hi ha a la col·lecció, utilitzats al treball de Matamales-Andreu et al. (2017), i que 

presumiblement, igual que hem fet nosaltres, pel color del sediment hem assignat a 4 jaciments: Palma Nova, Cala 

Blava, Cala Pudent i ses Roques, encara que a no tots els espècimens estàs indicada la localitat. Els espècimens 

procedents de Palma Nova probablement va ser Joan Cuerda qui les hi va regalar a Joan Pons. De fet, ens consta que 

havia visitat els jaciments de cala Pudent i es Carnatge amb en Joan Cuerda (Pons i Moyà-Solà, 2003). 

 

Hi ha un exemplar de Arcularia gibbosula (Linnaeus 1758) i un altre de Buccinulum corneum (Linnaeus 1758) de 

ses Roques, tàxons mai citats en aquest jaciment del Pleistocè. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Circular Naturalesa i Societat, 2, desembre 1994. Joan Pons Moyà. Societat d’Història Natural de les Balears. 

Juárez, J. i Matamales-Andreu, R. 2016. Tàxons inèdits o poc coneguts per al Pleistocè superior litoral de Mallorca 

i(Illes Balears, Mediterrani occidental) i consideracions sobre alguns jaciments. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 59: 39-  

Matamales-Andreu, Rafel; Juárez, Josep; Martinell, Jordi. 2017. Estructures de macrobioerosió en Persististrombus 

latus (Gmelin, 1791) del Pleistocè superior de Mallorca (illes Balears, Mediterrània Occidental)». Nemus. Revista de 

l’Ateneu de Natura, 7: 19-29 

Pons, G.X. i Moyà-Solà, S. 2003. In memoriam Joan Pons Moyà (1955-2003). Boll. Soc. Hist. Nat. Bal, 46: 153-159. 

Pons, G.X. i Vicens, D. 2017. La conservación de colecciones científicas: las colecciones de la Societat d’Història 

Natural de las Balears (SHNB). In: Carcavilla, L., Duque-Macías, J., Giménez, J., Hilario, A., Monge-Ganuzas, M., 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          675 

 

 

Vegas, J., y Rodríguez, A. (Eds.), Patrimonio geológico, gestionando la parte abiotica del patrimonio natural. 

Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. Cuadernos del Museo Geominero, 21: 211-216. 

Vicens, D. 2015. El registre paleontològic dels dipòsits litorals quaternaris a l’Illa de Mallorca (Illes Balears, 

Mediterrània occcidental). Tesi Doctoral. UIB. 985 pp. 

Vicens, D. i Pons, G. X. 2012. Els fòssils del Pleistocè superior procedents de jaciments de les Illes Balears a les 

col·leccions històriques de la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB). Ordre Archaeogastropoda (Classe 

Gastropoda). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 55: 199-209. 

Vicens, D. i Pons, G. X. 2018. Estat de les tasques de catalogació a la col·lecció Gabriel Fornés i a un segon lot de la 

col·lecció Andreu Muntaner a la SHNB. VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums. 

Soc. Hist. Nat. Balears. 556-557. 

Vicens, D.; Pons, G.X. i del Valle, L. 2021. Moluscos continentales previos a la colonización humana presentes en las 

colecciones de la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB). In: Vicens, M.À. y Pons, G.X. (Eds.). Avances 

en Arqueomalacología. Nuevos conocimentos sobre las sociedades pasadas y su entorno natural gracias a los 

moluscos. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 32: 169-196. 

Vicens, D., Pons, G. X. i Ginard, A. 2019. Els fòssils procedents del terme de Llucmajor a les col·leccions 

paleontològiques de la Societat d’Història Natural de les Balears. II Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor, 2018. 

47-53. 



676       VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          677 

 

 

Índex d’autors 
 

Abad, F., 307 

Abad-Platas, J., 394 

Agulles, M., 248 

Albalat, B., 340 

Almaraz, A., 617 

Alomar, C., 283, 321, 333, 337, 681 

Alorda, B., 564 

Álvarez, D., 387 

Álvarez, E., 333, 340 

Álvarez-Berastegui, D., 276 

Amengual Mariscal, R., 613 

Araujo, O., 196 

Artigues, C., 668 

Baena, I., 180, 295, 299, 303 

Bagur, M., 372, 376 

Bagur, S., 202 

Balaguer, P., 609 

Balbín, R., 276 

Ballester, M., 456 

Ballesteros, E., 29, 184, 376 

Barceló, C., 202, 564, 573, 622 

Barceló, M., 522, 526 

Bárcenas, P., 240 

Bassitta, M., 272 

Bauzà, J., 496 

Bertran-Caballero, N., 395 

Bibiloni, G., 468 

Bibiloni-Socias, M., 188, 312 

Birley, H., 588 

Blanco-Magadán, A., 208, 372, 376, 380   

Bolado, I., 180, 184 

Borràs, J., 448 

Borràs, M., 205, 225, 233, 280, 395, 406 

Botia, P., 398 

Box, A., 177, 202, 409, 413, 417, 421, 423, 426, 428, 

431, 433 

Brotons, J.M., 387 

Brunet-Coll, L., 205, 225, 233, 280, 395, 406 

Burgos Juan, E., 340 

Burgos, S., 426 

Caballero, N., 205, 225, 233, 280, 406 

Cabanellas-Reboredo, M., 404 

Calvo-Cases, A., 154 

Calvo-Manazza, M., 287, 295 

Cantallops, M., 631 

Cantos, J., 605 

Canyelles, X., 533, 631 

Capa, M., 360, 364, 622 

Capó, M., 448, 468, 472, 474 

Capó, X., 492 

Carbonell, A., 287 

Cardona, C., 444, 427 

Cardona, E., 37 

Cardona, L., 380 

Cariani, A., 352 

Carmona, J.M., 138 

Carreño Castilla, A., 404 

Carreras-Martí, D., 104, 505, 509, 617 

Castaño, P., 423 

Castejón-Silvo, I., 173 

Castro-Fernández, J., 173 

Catanese, G., 177, 213, 270 

Cebrian, E., 29, 184 

Cefalì, M.E., 29, 180, 184, 287, 321, 376 

Cerdà, M., 385 

Cerrato, M. D., 196, 444, 486, 490, 492, 497 

Cifre, M., 385 

Cladera, M.A., 664 

Cohen-Sánchez, A., 177, 199, 202, 344, 409, 413, 

421, 423, 428, 431, 433 

Coll, E., 573 

Colom, P., 541 

Colomar, V., 391, 417, 431, 433, 537, 556 

Comas-González, R., 287 

Compa, M., 283, 333, 337 

Company, J., 150, 154, 158, 685 

Cortés-Fernández, I., 444, 486 

Cosialls, S., 134 

Costantini, F., 352 

Cursach, J., 448, 452, 456, 464, 468, 474 

De la Ballina, N.R., 180, 295, 299, 303, 329 

De Mesa, A., 188, 264 

Del Valle, L., 53, 63, 95, 648, 656 

Deudero, S., 283, 321, 333, 337, 681 

Díaz, D., 180, 188, 295, 299, 303, 307, 329 

Díaz, J.A., 240, 252, 329 

Díez, S., 295, 299, 303 

Dimarchopoulou, D., 348 

Disdier-Gómez, J.M., 173 

Domènech, O., 482 

Domínguez, L.A., 631 

Domínguez-Petit, R., 312 

Dunbar, M., 217 

Durán-Román, G.A., 146 

Enseñat, J.J., 142 

Escandell, R., 573 

Espinosa Martínez, Y., 588 

Espinosa, J., 617 

Estradé, S., 460, 541 

Estrany, J., 150, 154, 158, 162, 685 

Fagiano,V., 283, 321, 333 

Far, A.J., 452, 464 

Farré, M., 188, 217, 260 

Farriols, M.T., 188, 221, 229, 240, 244, 248, 252, 325, 

329, 344 

Febrer-Serra, M., 537 

Fedriani, J.M., 478 

Félix-Torrilla, G., 391, 394 

Fernández-Arcaya, U., 240, 329 

Fernández Hernando, P., 681 

Fernández-Mora, À., 609 

Fernández-Rebollar, I., 460 

Fernández-Ruíz, J.F., 205, 225, 233, 280, 395, 406 

Ferragut, J.F., 291, 356, 364 



678       VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 
 

 

Ferragut-Perelló, F., 188, 229, 240, 244, 348 

Ferrari, A., 352 

Ferretjans, J., 594 

Ferriol, P., 196, 199, 236, 252, 385, 492 

Férriz Murillo, I., 552 

Fiol, L.A., 441 

Flores, N., 134 

Follana-Berná, G., 287  

Fornós, J.J., 45, 53, 59, 63, 138, 452 

Fortesa, J., 150, 154, 158, 685 

Fortesa, V., 400, 433 

Forteza, M., 264 

Fraga-Arguimbau, P., 505, 509, 513, 518 

Frank, A., 240, 244, 248 

Franquesa, A., 617 

Gallofré, A., 380 

Garau, C., 522, 526 

Garcia, À., 594 

García, M., 573 

García-Comendador, J., 150, 154, 158, 685 

García-Febrero, O., 573 

García-Marcos, K., 283 

García-Veira, D., 364 

Garcia-Vendrell, M., 391 

Garcinuño Martínez, R.M., 681 

Gil, L., 196, 199, 444, 486, 490, 492, 497 

Gil-Perelló, J., 205, 225, 233, 280, 395, 406 

Giménez, J., 138 

Ginard, A., 99, 641, 660 

Ginés, A., 59 

Ginés, J., 59 

Golo, R., 29 

Gómez, A.G., 609 

Gómez, M., 413 

Goñi, R., 295 

González, L., 398 

González, M.A., 564, 573 

González, R., 360 

Gonzalez-Andrés, C., 217 

Gordiola, F., 635 

Gornés, B., 617 

Gouraguine, A., 601 

Gràcia, F., 45, 138, 142 

Grau, A., 209, 270, 391, 398 

Grau, A.M., 270, 317 

Guaita, G., 631 

Gual, M.À., 631 

Guasch-Martínez, S., 205, 225, 233, 280, 395, 406, 

550 

Gudnitz, M.N., 326 

Guijarro, B., 188, 217, 221, 229, 244, 256, 260, 264, 

268, 272, 312, 344, 368 

Gulías, J., 622 

Gutiérrez-López, R., 573 

Herlin, M., 398 

Hernández-Delgado, A., 584 

Herrera, C., 448, 560 

Hervías-Parejo, S., 569 

Hidalgo, M., 601 

Hinz, H., 173, 601 

Homs, C., 564 

Honey, M., 552 

Igual, J.M., 37 

Irlinger, C., 329  

Jaume, D., 584 

Jiménez, A., 202 

Jiménez, Y., 202 

Joher, S., 188, 240, 244, 256, 329, 344 

Jordà, G., 248, 329 

Juan, C., 584 

Jurado-Rivera, J.A., 501, 560, 584 

Keller, S., 240, 244, 248 

Khokhlova, A., 236 

Lana, A., 569 

Lario, A., 631 

Lassnig, N., 41, 417, 537, 556 

Leza, M., 560 

Linares, C., 307 

Llabrés, A., 635 

Llabrés, E., 208 

Llobera, M., 656 

Llobet, R., 41 

Llompart, M., 522, 526 

Lluzar, E., 668 

López, N., 202 

López-González, N., 240 

López-Mercadal, J., 573 

López-Rodríguez, C., 240 

Luna, J.M., 522, 526 

Macías, David, 276 

Macías, Diego, 217 

Mallol, S., 180, 295, 299, 303, 329 

Mangado-Mier, E., 501 

Marbà, N., 208 

March, J., 648, 668 

Marco-Herrero, E., 240, 329 

Maresca, F., 295, 299, 303 

Marí, V., 409, 413 

Marquès, J., 631 

Marsinyach, E., 372, 376, 380 

Martín, M., 276 

Martín-Prieto, J.Á., 104 

Martínez, R., 617 

Martínez-Carreño, N., 240, 329 

Mas Ferrà, X., 192 

Mas, L., 202 

Mas, R., 668 

Mascaró-Sintes, C., 505, 509 

Massutí, E., 188, 217, 221, 229, 240, 244, 248, 252, 

256, 260, 264, 268, 325, 329, 344, 348, 368 

Massutí-Pascual, E., 209 

Mata-Chacón, D., 248 

Matamales-Andreu, R. 83, 87, 91 

Mateu, A., 468 

Mateu-Vicens, G., 199, 236, 364, 492 

Mayol, E., 208 

Mayol, P.J., 202 

McMinn, M., 648 

Mestre, F., 564 

Milá, M., 645 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          679 

 

 

Mir Socías, F., 613 

Mir, P.M., 196 

Mira, A., 317 

Miranda, M.À., 564, 573 

Mir-Rosselló, P.M., 444, 486, 490, 492, 497 

Molina, S., 184 

Molina-Rotger, M., 154, 158 

Monerris, N., 400 

Monserrat-Mesquida, M., 196 

Montero, I., 409, 413, 417, 423, 426, 428 

Moragues, A., 625 

Morán, A., 158 

Moranta, J., 173, 601 

Morató, M., 180, 295, 299, 303 

Moreno-de las Heras, M., 154 

Morey, B., 67, 71, 75, 79, 108, 111, 114, 117, 121, 

127, 131 

Moro-Martínez, I., 209,213, 394 

Mourre, B., 276 

Movilla, J., 29, 180, 184, 321 

Moyà, G., 400, 622 

Muñoz de los Reyes, I.M., 260 

Muñoz, Anabel, 180, 295, 299, 303 

Muñoz, Antoni, 668 

Muñoz, M., 594 

Muñoz-Gallego, R., 478 

Murray, I., 601 

Mus, M., 622 

Navarro, G., 217 

Niell, F.X., 19 

Nuñez, L., 589  

Ordines, F., 188, 221, 229, 240, 244, 248, 252, 256, 

260, 264, 268, 312, 325, 329, 344, 348, 352, 368, 

622 

Ortiz de Urbina, J.M., 276 

Pabs, R., 645 

Pallicer-Allès, X., 505, 509 

Palmer, M., 209, 213, 398 

Palomino, D., 240, 329 

Palou-Pol, E., 617 

Panadés, G., 617 

Paniagua González, G., 681 

Pantoja, J., 409, 413, 423, 426 

Parra, Z., 368 

Parramón Rampérez, L., 577 

Pasini, N., 291, 352, 356 

Payo-Payo, A., 37 

Perelló, E., 41, 550 

Perello-Suau, S., 448 

Pérez Martos, M.G., 645 

Piattoni, F., 352 

Pich-Esteve, C., 394 

Picó, G., 537, 556 

Picornell, A., 272, 291, 356 

Pinya, S., 41, 169, 177, 196, 199, 202, 205, 225, 233, 

236, 280, 395, 406, 417, 431, 433, 436, 492, 537, 

546, 550, 556, 622 

Pirotta, E., 387 

Png-González, L., 287 

Pons, B., 325 

Pons, G.X., 53, 63, 95, 104, 533, 641, 648, 652, 656, 

668, 672 

Pons-Fita, A., 184 

Pou, J., 522, 526 

Prado, E., 295 

Prieto-Amador, M., 268 

Puigserver, D., 138 

Puigserver, M., 400 

Pujol, F., 169 

Pujol-Cunill, X., 391 

Quiles-Pons, C., 295, 299, 303 

Quintana Cardona, J., 645 

Ramírez-Amaro, S., 229, 240, 252, 272, 291, 329, 

348, 352, 356, 622 

Ramírez-Romero, E., 217 

Ramis, P., 260 

Ramon, C., 272 

Ramos-Torrens, I., 391 

Ravazzolo, D., 685 

Real, E., 295, 299 

Reglero, P., 276 

Rendell, L., 387 

Reñones, O., 173, 184 

Reus-Viver, J., 581 

Rey, L., 380 

Ribas-Serra, A., 444, 486, 490, 497, 546, 622 

Riera-Batle, I., 317 

Rincón, B., 240, 248 

Rios-Fuster, B., 321, 681 

Rita, J., 468, 474, 501, 577 

Rodríguez, R., 202 

Rosselló, C., 202 

Rotger, A., 37 

Ruiz, M., 158, 452, 496, 564, 625 

Saber, S., 404 

Sacristán, D., 146 

Sáez, L., 486 

Salas, P., 564 

Sales, M., 184, 208, 372, 376, 380 

Salom Oliver, M., 546 

Salom, L., 280 

Salom-Vicens, L., 205, 225, 233, 395, 406, 486, 490 

San Miguel, L., 617 

Sánchez, A.G., 202 

Sánchez, F., 295 

Sánchez, J.B., 398 

Sánchez-Guillamón, O., 240, 248 

Sánchez-Zulueta, P., 188, 325 

Sansón, M., 376 

Santamaría, J., 29 

Santiago, M.I., 589 

Sanz-Aguilar, A., 37 

Sanz-Gelabert, J., 205, 225, 233, 280, 395, 406, 436 

Seguí, B., 594 

Seoane- Barber, M., 505, 509 

Serra, P.E., 478, 569 

Serrat, A., 229, 348 

Servera-Nicolau, J.,  95, 162 

Sintes, J., 184 

Sintes, T., 208 



680       VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23) 
 

 

Sobrado, F., 340, 426 

Sobrino, I., 352 

Soldán, V., 188 

Solomando, A., 169, 177, 199, 202, 431 

Soliz Rojas, D.L., 681 

Soto-Navarro, J., 329 

Stefanescu, C., 541 

Sureda, A., 169, 177, 196, 199, 202, 236, 421, 423, 

431, 492, 537 

Tavecchia, G., 37 

Tejada, S., 177, 196, 199, 236, 423, 431, 492, 537, 546 

Terrados, J., 173 

Terrasa, B., 272, 356 

Terrasa, J., 594 

Tintoré, J., 609 

Tomás, F., 184 

Tomàs-Ferrer, J., 209, 213 

Torrendell, A., 138 

Torres, A.P., 276 

Torres, C., 601 

Traveset, A., 478, 541, 569 

Triay, R., 573 

Truyol-Olives, M., 505, 509 

Truyols-Henares, F., 550, 552 

Tsikliras, A., 348 

Tudurí-Subiabre, A., 291 

Tugores, M.P., 276 

Turró, M., 202, 577 

Tysoe, M., 626 

Vadell, J., 146 

Valencia, J.M., 177, 333, 400, 421, 431 

Vallespir, J., 546 

Valls, M., 188, 221, 240, 312, 344, 368 

Vaquer, R., 340 

Vázquez, J.T., 240, 248, 329 

Verdú, I., 146 

Verdura, J., 29, 184 

Vicens, D., 63, 95, 99, 102, 134, 641, 648, 652, 656, 

660, 664, 668, 672 

Vicens, L., 631 

Vicens, M.À., 124 

Vicens, P., 631, 641 

Vidal, J., 594 

Wiegand, T., 478 

Zaragoza, N., 268 

Zarokanellos, N., 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23)          681 

 

 

Are marine organisms inhabiting Cabrera MPA affected by microplastics and 
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Abstract: Microplastic (MP) ingestion, and levels of plasticizers such as bisphenol A (BPA), bisphenol F (BPF), and 

bisphenol S (BPS), and phthalates represented by diethyl phthalate (DEP), dibutyl phthalate (DBP) and bis (2-

ethylhexyl) phthalate (DEHP), were quantified in bivalves, fish, and holothurians collected from the Marine Protected 

Area of Cabrera (Cabrera MPA). MP ingestion in sediment-feeders holothurians (mean value 12.67 ± 7.31 

MPs/individual) was statistically higher than ingestion in bivalves and fish (4.83 ± 5.35 and 3 ± 4.44 MPs/individual, 

respectively). The levels of BPS, BPF, and DEHP were highest in bivalves’ soft tissue; BPA and DBP had the highest 

levels in the holothurians’ muscle. In addition, the levels of all plasticizers were lowest in fish muscle; only BPA levels 

in fish were higher than in bivalves and lower than in holothurians. This study provides data on exposure to MPs and 

plasticizers of different species inhabiting Cabrera MPA and highlights the differences in MP ingestion and levels of 

plasticizers between species with different ecological traits and feeding strategies. 

Key words: contaminants, bioindicators, feeding behavior, trophic level. 

 
Resum: La ingesta de microplàstics (MP) i la presència de plastificants com el bisfenol A (BPA), el bisfenol F (BPF) i 

el bisfenol S (BPS), i els ftalats representats per ftalat de dietil (DEP), ftalat de dibutil (DBP) i bis (2-etilhexil)ftalat 

(DEHP), es van quantificar en bivalves, peixos i holotúries recollits al Area Marina Protegida de Cabrera (AMP de 

Cabrera). La ingesta de MP en holotúries amb alimentació sedimentívora (mitjana 12,67 ± 7,31 MPs/individu) va ser 

estadísticament superior a la ingesta en bivalves i peixos (4,83 ± 5,35 i 3 ± 4,44 MPs/individu, respectivament). Els 

nivells de BPS, BPF i DEHP varen més alts als bivalves; BPA i DBP tenien els nivells més alts al múscul de les 

holotúries. A més, en el múscul de peix es van trobar els nivells més baixos de tots els plastificants; només els nivells de 

BPA en peixos eren més alts que en bivalves, i mes baixos que en holotúries. Aquest estudi proporciona dades sobre 

l'exposició a MP i plastificants a espècies que habiten l’AMP de Cabrera i destaca les diferències en la ingesta de MP i 

dels nivells de plastificants entre espècies amb diferents característiques ecològiques i estratègies d'alimentació. 

Paraules clau: contaminants, bioindicadors, comportament alimentari, nivell tròfic. 
 

 
INTRODUCTION  

 

The ubiquity of plastic pollution in the marine environment has been reported worldwide (Peng et al., 2020) and 

plastic particles are continuously affected by degradation processes in the marine environment increasing the number of 

microplastics (MPs; < 5 mm) released into the environment and becoming available to marine organisms. Numerous 

studies report the ingestion of these man-made particles by species with different feeding strategies and from different 

trophic levels, such as invertebrates and fish (Fossi et al., 2017). 

 

Additional concerns in the scientific community are the ecotoxicological effect of those contaminants associated to 

plastics. Bisphenols compounds like bisphenol A (BPA), bisphenol F (BPF), and bisphenol S (BPS); and phthalates like 

diethyl phthalate (DEP), dibutyl phthalate (DBP) and bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), are added to plastics as to 

improve their properties for the intended use. Previous studies reported that bisphenols and phthalates cause 

immunotoxicity, neurotoxicity, and oxidative stress disorders, in marine species exposed to these chemicals (Seoane et 

al., 2021). 

 

This study aims to simultaneously evaluate the ingestion of MPs and the accumulation of plasticizers (such as 

phthalates and bisphenols) in various marine organisms with different biological and functional traits within the 

scenario of a pristine MPA. 
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MATERIAL AND METHODS 

 

Study area and sample collection 

To assess MP presence and the levels of various bisphenols and phthalates a total of 72 individuals from different 

trophic levels were sampled: one bivalve species (33 individuals), four fish species (24 individuals), and three 

holothurians (15 individuals). The organisms were collected in 2019 and 2020 from Cabrera MPA. All samples 

collected from the marine environment were processed at the laboratory of Cabrera MPA. 

 

Microplastic analysis 

For MP ingestion analysis, the gastrointestinal tract from fish and holothurians and the whole soft tissue of bivalves 

were placed in a glass Erlenmeyer flask containing 10% potassium hydroxide (20 mL of KOH per gram of sample) and 

placed in a bath at 50◦C for 48–96 h. After this digestion step, samples were filtered through a glass fiber filter 

(FILTER-LAB, pore size 2.4 μm, diameter 47 mm). Due to the high presence of undigested vegetal material in some 

holothurians’ gastrointestinal tracts, the content of their gastrointestinal tract was placed on a Petri dish and 96◦ ethanol 

was added for density separation (Herrera et al., 2018), subsequently, items were visually sorted under a 

stereomicroscope (Euromex NZ, 1903-S) and all identified items were classified according to shape (Fossi et al., 2019).  

 

Phthalates and bisphenols analysis 

A mass sample of 0.2 g of homogenized fresh raw material was accurately weighed and subjected to the MSPD 

extraction method; florisil, anhydrous sodium sulphate, and sea sand were used as dispersing agents at a 5:5:2 ratio, 

according to the sample. The MSPD mixture was packed in an SPE cartridge. The analytes were eluted using 9 mL of 

the ACN/MetOH mixture (70/30). The eluate was evaporated, and the sample was reconstituted using 800 μL of an 

ACN/H2O mixture (45/55). An aliquot of the reconstituted sample was analyzed in triplicate by HPLC with both DAD 

and mass spectrophotometric detection. Chromatographic analyses were carried out by applying an elution gradient 

using as mobile phase ultrapure water Milli-Q as component A, and acetonitrile as component B. The composition of 

the eluent varied from 45% to 80% B in 30 min, 80%–100% B from 30 to 31 min, and 100% B for 9 min. 

 

Data analysis 

To determine differences in MP ingestion and plasticizer levels between groups several nonparametric Kruskal-

Wallis (KW) tests were performed due to the nonnormal distribution found. 

 

RESULTS 

 

Microplastic ingestion 

High MP occurrence was detected in the three groups of species. Holothurians had the highest frequency of MP 

occurrence (15 individuals; 100%), with a mean value (±SD) of 12.7 ± 7.3 MPs/individual. Bivalves were the second 

group most affected by MP (72.2%; 13 individuals) and a mean value of 4.8 ± 5.4 MPs/individual. Fish showed the 

lowest frequency of MP occurrence (70.8%; 17 individuals) and a mean of 3 ± 4.4 MPs/individual. The ingestion of 

MPs was statistically different between groups of species (KW, p < 0.001; Fig. 1). Holothurians showed statistically 

higher ingestion of MPs than bivalves and fish (Fig. 1). However, no differences in MPs ingestion were observed 

between bivalves and fish (p > 0.05). 

  
 

FIGURA 1. Mean number of microplastics ingested by bivalves, fish, and holothurians from Cabrera MPA. Differences in microplastic ingestion 
were assessed with the Kruskal-Wallis test (significance level at p < 0.05) according to the group of species. 

 

Phthalates and bisphenols 

The levels of phthalates and bisphenols differed between groups of species (KW, p < 0.001; Fig. 2). In terms of 

bisphenols, BPS and BPF (mean 0.25 ± 0.23 μg/g ww and 0.29 ± 0.20 μg/g ww, respectively) were statistically higher 

in bivalves than in fish and holothurians. Nevertheless, the levels of BPA were statistically higher in holothurians (0.45 
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± 0.04 μg/g ww) than in fish (0.32 ± 0.06 μg/g ww) and bivalves (0.29 ± 0.04 μg/g ww). In terms of phthalates, bivalves 

(0.54 ± 0.26 μg/g ww) and holothurians (0.49 ± 0.26 μg/g ww) showed statistically higher levels of DEP than fish (0.17 

± 0.01 μg/g ww). DBP levels were statistically higher in holothurians (mean 1.24 ± 0.49 μg/g ww), than in bivalves 

(0.78 ± 0.18 μg/g ww) and fish (0.72 ± 0.60 μg/g ww). In terms of DEHP, bivalves showed the highest values (mean 

2.58 ± 0.55 μg/g ww), followed by holothurians (1.48 ± 0.28 μg/g ww), and fish (0.88 ± 0.26 μg/g ww) (Fig. 2).  

 
FIGURA 2. Levels of the bisphenols (μg/g ww): bisphenol S (BPS), bisphenol F (BPF), and bisphenol A (BPA); and phthalates (μg/g ww): diethyl 

phthalate (DEP), dibutyl phthalate (DBP), and bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) assessed in bivalves, fish, and holothurians from Cabrera MPA. 

Differences in plasticizer levels values were assessed with the Kruskal-Wallis test (significance level at p < 0.05) according to the group of species. 

 

DISCUSSION 

 

Microplastic ingestion 

The MP ingestion was different in the three groups of species; holothurians were the group with the highest 

ingestion, followed by bivalves, and finally by fish. The mean MP ingestion in holothurians reported (12.67 ± 7.31 MPs 

per individual) was within the range of previous results from natural ecosystems in the Yellow Sea (1.56 ± 0.96 to 24.2 

± 5.90 MPs per individual) (Mohsen et al., 2019). In this sense, it is suggested that holothurians can ingest MPs along 

with sediment and that the relative amount of MPs ingested would be consistent with the ratio of MPs in the sediment 

(Graham and Thompson, 2009). This hypothesis was confirmed in holothurians collected in China, where the number of 

MPs from the intestines increased with MP abundance in the sediment (Mohsen et al., 2019). 

 

In our study bivalves had a high MP ingestion (mean 4.83 ± 5.35 MPs per individual). Previous studies reported a 

high variability of MP ingestion in bivalves with values ranging from 0.06 to 2.47 MPs per individual (in Mediterranean 

mussels collected along the Turkish coasts) (Gedik and Eryaşar, 2020). A strong correlation between MP abundance in 

water and MP abundance in bivalves has previously been described (Qu et al., 2018). Therefore, the presence of MPs in 

bivalves is representative of MP abundance in the water column of Cabrera MPA. 

 

Fish showed the lowest level of MP ingestion out of the three groups of species. Taking into account that fish have 

high trophic levels on the food web, it was expected that fish presented higher MP ingestion values than invertebrates. 

The non-selective feeding behavior of bivalves and holothurians could explain their higher levels of ingested MPs. 

Because of their habitat and feeding characteristics, bivalves and holothurians have optimal ecological traits for a 

bioindicator species for monitoring MPs in specific coastal areas (Fossi et al., 2017). 

 

Phthalates and bisphenols 

Bivalves were collected from submerged buoys in a port area with medium/high maritime traffic. Therefore, ship 

traffic or recreational activities could explain the higher presence of this type of pollution in bivalves. A previous study 

in the northwestern Mediterranean Sea reported a higher abundance of phthalates and organophosphate esters in 

sediments close to large ports (Alkan et al., 2021). Although the maritime activity in the Port of Cabrera MPA and its 

surroundings is significantly lower than the maritime activity in large Mediterranean ports, the presence of these 

chemicals in ports suggests that ships may be a potential source of these plasticizers. 

 

In our study, fish had lower levels of MP and plasticizers in comparison to bivalves and holothurians. The lower 

values of plasticizers in the muscle of fish, relative to invertebrates, can be associated with lower MP ingestion. In this 
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study, BPA was the only plasticizer with a higher abundance in fish than in bivalves. Differences between species could 

be due to metabolic differences (Sala et al., 2022). 

 

The high levels of BPA and DBP quantified in holothurians suggest a high bioaccumulation capacity of these 

chemicals in the muscle of this species. A previous study reported that the levels of some emerging contaminants were 

≥50-fold higher in holothurians than in the water and the sediment (Martín et al., 2020). It is thus possible that 

sedimentivorous species are more exposed to emergent contaminants than pelagic species and that holothurians have a 

high capacity to bioaccumulate these types of chemical contaminants. 
 

CONCLUSIONS 

 

Our assessment suggests that feeding traits and habitat can directly affect the ingestion of MPs and the accumulation 

of plasticizers. We show that marine organisms with nonselective feeding behavior, sessile species, and low mobility 

species have higher ingestion of MPs than fish (which have a selective feeding behavior and higher mobility). Bivalves 

had intermediate values of MPs ingestion and the highest concentration of some plasticizers (BPS, BPF, and DEHP), 

suggesting that a filter-feeder feeding strategy exposes them to MP pollution. Conversely, fish had low values of both 

MPs and plasticizers, suggesting that selective feeders could reduce the risk of plastic ingestion and associated 

plasticizers. Holothurians seem to be a suitable bioindicator for sediment contamination of MPs and plasticizers. We 

conclude that MPs are obtained from the water column and sediments, due to the feeding behavior. Our results 

evidenced that MPAs are not free from MPs and plasticizers. 
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Resum: Los sistemas terrestres están en continuo cambio geomorfológico debido a las complejas interacciones entre los 

ciclos hidrológico y del sedimento donde el clima, la dinámica de la vegetación y la acción humana condiciona los 

equilibrios sistémicos en cuencas de drenaje y ríos. Existen numerosos estudios que han analizado profusamente estas 

interacciones en ríos de regímenes hidrológicos perennes. No obstante, muy pocos se han efectuados en ríos de 

regímenes temporales y mucho menos en las Islas Baleares, cuya hidrología superficial se caracteriza por ríos 

temporales cada vez más efímeros y mayor espasmocidad debido al cambio climático y usos del suelo. El estudio aquí 

presentado presenta el diseño experimental para establecer mediante trabajo de campo los escenarios actuales – aún 

desconocidos – de la vegetación y del sedimento y como estos factores interactúan entre ellos durante episodios de 

crecida. Se generarán resultados de las interacciones entre la vegetación, el sedimento y el flujo de aguas que 

determinarán alteraciones morfológicas en el Torrent de Sant Miquel, el más caudaloso de la Isla de Mallorca. Este 

conocimiento podrá ser de gran utilidad en proyectos de gestión y restauración sostenible de ríos temporales, así como 

de riesgos de inundación. 
Paraules clau: Carga de fondo, vegetación, movilidad de sedimento, ríos intermitentes, lecho de grava. 
  
Abstract: Terrestrial systems are in continuous geomorphological change due to the complex interactions between the 

hydrological and sediment cycles where the climate, the dynamics of vegetation and human action affect the systemic 

balances in catchments and rivers. Although many studies have been carried out to improve these interactions in rivers 

with perennial hydrological regimes, very few have been conducted in rivers with intermittent regimes. They have not 

yet been investigated in the Balearic Islands, whose surface hydrology is characterized by increasingly ephemeral 

rivers due to climate change and land use. This study aims to determine a knowledge of field data on the current 

scenarios – still unknown – of the vegetation and the sediment and how these factors interact with each other during 

flood events. The results will be focused on the interactions between vegetation, sediment and flows determining 

morphological alterations in the Sant Miquel River, the largest in the Island of Mallorca. The knowledge will support 

sustainable temporary river restoration and management projects as well as flooding hazards. 
Key words: Bedload, vegetation, sediment mobility, intermittent stream, gravel-bed. 
  

 INTRODUCCIÓN 

  
Dependiendo de las características del río, la mayor densidad de vegetación puede ocurrir en los márgenes del río o 

dentro del lecho del cauce, jugando un papel fundamental en los procesos de laminación. La vegetación de ribera 

estabiliza el suelo y los sedimentos a través de sus raíces y evita la erosión de los márgenes. Las plantas aumentan la 

rugosidad local, modifican los patrones del flujo y proporcionan un arrastre adicional, mejorando la deposición local de 

los sedimentos. Por estas peculiaridades, la vegetación contribuye en la evolución geomorfológica de los sistemas 

fluviales, siendo determinante para la estabilidad del cauce. Por tanto, resulta claro como vegetación, flujo de agua y 

sedimento interactúan entre ellos en un sistema fluvial y pueden desempeñar un papel muy importante, no solo en la 

determinación de la geomorfología y la dinámica del mismo sistema, sino permitiendo la creación de hábitats para una 

amplia variedad de organismos. Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos en un sistema fluvial, el transporte de la 

vegetación (incluyendo madera) en los cauces durante las inundaciones pueden crear peligros en áreas urbanizadas (De 

Cicco et al., 2018). Por tanto, es perentoria una mayor comprensión de las interacciones entre flujos de agua, sedimento 

y vegetación para obtener una gestión fluvial eficiente a través de ecotonos de ribera bien desarrollados en que las 

soluciones basadas en la naturaleza proporcionen mecanismos de resiliencia que mantengan unos ecosistemas 

extremadamente frágiles y vulnerables a la vez que esenciales para laminar las crecidas espasmódicas, cada vez más 

virulentas con el cambio global. Aunque se hayan realizado muchos estudios para mejorar estas interacciones en ríos 

con regímenes hidrológicos perennes, muy pocos han investigado el papel de la vegetación en ríos de regímenes 

temporales. En estos ríos, la vegetación puede establecerse en barras de arena y, posteriormente, permitir la creación de 
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diversas geoformas deposicionales, como barras más altas o incluso islas, esenciales para la biodiversidad fluvial. A 

diferencia de flujos perennes que continuamente mueven sedimentos entre los diferentes compartimentos y reservorios 

de una cuenca, el movimiento de sedimentos en ríos temporales generalmente ocurre como un pulso en respuesta a la 

escorrentía generada por las precipitaciones de corta duración y alta intensidad. Estas precipitaciones pueden provocar 

inundaciones repentinas y producir hidrogramas de escorrentía que aumentan rápidamente, incrementando la capacidad 

de transporte de sedimento. Sin embargo, las tasas de transporte de carga de fondo en ríos con lecho de grava son 

notoriamente difíciles de predecir, a menudo abarcando varios órdenes de magnitud para una crecida determinada. Por 

tanto, la evaluación y mitigación de los peligros potenciales, como las avulsiones de los ríos y la estabilidad general del 

cauce, requieren predicciones precisas del transporte de carga de fondo. Lamentablemente, este tipo de evaluaciones 

aún no se han investigado en las Islas Baleares, cuya hidrología superficial se caracterizan por ríos temporales cada vez 

más efímeros y mayor espasmocidad debido al cambio climático y usos del suelo. Añadiendo que los episodios 

hidrológicos extremos también se están acentuando, investigar el rol de la vegetación y cómo esta afecta a la dinámica 

del flujo y del sedimento es un tema crucial para mejorar el conocimiento de los sistemas fluviales frente a riesgos de 

inundación. Además, estos conocimientos son de vital importancia para la restauración y preservación de los 

ecosistemas fluviales. El trabajo aquí presentado pretende mejorar el conocimiento sobre los escenarios actuales – aún 

desconocidos – de la vegetación y del sedimento del Torrent Sant Miquel, el más caudaloso de Baleares, y cómo estos 

factores interactúan entre ellos durante eventos de crecidas. 
  
MATERIALES Y METODOS 

  
Cuenca del Torrent Sant Miquel: La investigación se lleva a cabo en la cuenca del Torrent de Sant Miquel (151 

km2), ubicada en el norte de la Isla de Mallorca (Figura 1), concretamente en una sección del tramo medio del del 

Torrent Sant Miquel, el curso fluvial más caudaloso de Baleares y con una llanura aluvial ampliamente afectada por 

inundaciones catastróficas.  

 
FIGURA 1. El mapa izquierdo representa la ubicación de la Isla de Mallorca (rectángulo rojo) en el Mediterráneo occidental. El círculo rojo 

representa la ubicación del área de estudio en la Isla. En la derecha viene representada el área de estudio. En particular se nota la sección 
trasversal AA&apos; donde se instalaron las trampas de sedimento. 

  
Equipos y metodología: Los dispositivos utilizados se agrupan para los análisis del (i) balance (entradas y salidas) 

de sedimento y características de la vegetación a escala de tramo, (ii) transporte de sedimento, (iii) movilidad del 

sedimento e interacción con la vegetación. En los tres grupos de análisis es importante la determinación del caudal, el 

cual es posible a través de una estación hidrométrica (Sant Miquel) de medición en continuo de caudal ubicada 

aproximadamente 2,5 km aguas arriba desde el área de estudio (Fortesa et al., 2019). Además, se ha instalado un sensor 

HOBO en el pilar del puente, ubicado en el área de estudio representada en la Figura 1. El sensor proporciona 

información continua (cada 15 minutos) del caudal durante episodios de crecida, así como el papel del caudal base y 

períodos sin flujo hídrico. En detalle: (i) Balance de sedimento y características de la vegetación a escala de 

tramo: Utilizando un dron (Uncrewed Aerial Vehicle – UAV) se ha efectuado un vuelo captando fotografías aéreas que 

han permitido, mediante restitución fotogramétrica, generar una cartografía detallada del área de estudio (escala 

centimétrica). El vuelo se utiliza para caracterizar la topografía y los aspectos geomorfológicos del área de estudio antes 

de cada crecida a través de la generación de modelo digital de elevación (Digital Elevation Model – DEM) de alta 

resolución (5 cm·px-1). Los DEMs vienen generados utilizando una técnica fotogramétrica automatizada de alta 

resolución y bajo coste (Structure from Motion – SfM). Vuelos adicionales serán efectuados después de cada crecida. 

Los DEMs recopilados antes y después de cada crecida (DEMpre y DEMpost, respectivamente) serán utilizados para 

generar un DEM de diferencia (Difference of DEMs – DoD; = DEMpost - DEMpre), con los que se podrán analizar los 

cambios geomorfológicos, así como los patrones de erosión y deposición volumétrica y el papel de la vegetación en 

dichos cambios. (ii) Transporte de sedimento: Informaciones sobre la tasa de transporte de sedimento de cada crecida y 

del esfuerzo cortante crítico, para predecir las condiciones de inicio del movimiento de sedimento determinándose con 

la instalación de trampas de sedimento. Las trampas se instalaron a lo largo de una sección transversal representativa del 

cauce. Después de cada crecida, el sedimento atrapado es secado, tamizado y pesado. (iii) Movilidad de sedimentos e 
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interacción con la vegetación: Dos parcelas de 1 m2 en el lecho del cauce fueron pintadas en diferentes unidades 

geomorfológicas (canal principal y barra alta) representativas de la dinámica ecohidráulica a lo largo del área de 

estudio. Después de cada crecida las parcelas serán inspeccionadas y se recopilarán datos sobre el número, diámetro y 

distancias de transporte de todos los elementos movilizados. Con una cámara réflex (Nikon D5100) se han tomado 

fotografías de las parcelas antes de la crecida. Las fotografías serán tomadas también después de cada crecida. Un DEM 

antes y después de cada crecida permitirá la determinación de microestructuras conglomeráticas o clúster de sedimento 

(cluster microforms), las cuales suponen un factor que retrasa el movimiento de sedimento, reduciendo tanto la 

distancia como la duración del transporte de sedimento y aumentando el tiempo de residencia del sedimento dentro del 

cauce. 
  
RESULTADOS PRELIMINARES 

  

La Figura 2 evidencia el caudal registrado en la estación de monitoreo Sant Miquel. El evento 

registrado fue rápido (flash flood). La duración total fue de aproximadamente 8 horas. El caudal 

necesitó 50 minutos para llegar a un pico de 18,7 m3·s-1, registrado a las 11:30 del 16/09/2022. La 

fase de descenso del evento fue rápida la primera hora y media, donde se redujo por debajo de 

15,6 m3·s-1. Los restantes 3 m3·s-1 descendieron en casi 6 horas. 
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FIGURA 2. Caudal en la estación de monitoreo Sant Miquel. 

La Fig. 3 muestra el proceso de la técnica SfM para obtener el DEM del área de estudio y de las parcelas 

pintadas. El DEM de 5 cm·px-1 del área de estudio corresponde a la situación antes de la crecida del 16/09/2022 

y evidencia una elevación mínima en el cauce principal y una máxima de 17,2 m correspondiente a la altura de los 

árboles. En la parcela pintada de la Figura 2, situada en el canal principal, se evidencian dos ejemplos de 

microestructuras conglomeráticas que sarán evaluadas después de cada crecida. La Fig. 3b muestra el estado de las 

trampas de sedimento después de la crecida del 16/09/2022. Las trampas fueron vaciadas y el contenido analizado en 

laboratorio resultó compuesto de barro y material orgánico (hojas y ramas; Fig. 3c). La muestra recogida está todavía en 

proceso de análisis para determinar el peso del material orgánico transportado. Sin embargo, no se ha registrado 

transporte de carga de fondo y se ha observado una gran cantidad de sedimento fino con una alta disponibilidad previa 

debido a la falta de cobertura vegetal post-estival y el tiempo acumulado desde el último episodio de crecida (Fig. 3d). 

 
FIGURA 3. Descripción del proceso para obtener el modelo digital del terreno (DEM) del área de estudio y de las parcelas coloradas. 
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FIGURA 4. Trampas de sedimento antes (a) y después (b) de la crecida del 16/09/2022. Contenido de las trampas (c). Particular de la lámina de 

barro que cubre el sedimento (d) 
  

DICUSIONES Y CONCLUSIONES 
 Los resultados preliminares demuestran que la primera crecida registrada después de 4 meses sin agua en el cauce 

ha determinado transporte de material orgánico y sedimento fino en suspensión, pero no de grueso. Es probable que se 

deba al proceso de erosión selectiva llamado acorazamiento (Ferdowsi et al., 2017) del cauce, el cual controla la 

movilidad del sedimento y estabiliza el cauce. Dado que una gran cantidad de sedimento fino cubre el grueso, se supone 

que el inicio de transporte podrá tener un parecido efecto reportado en Ravazzolo et al., (2019) con la precipitación de 

tufa en un río en Chile. Ese efecto se podrá evaluar con las parcelas pintadas después de la próxima crecida. El material 

orgánico transportado se está analizando en laboratorio en estos momentos. Sin embargo, la gran cantidad de material 

orgánico atrapado corresponde a lo que se acumuló en el cauce desde la precedente crecida. Dado que la crecida del 

16/09/2022 no superó el nivel de cauce lleno (bankfull), el material orgánico transportado es aportado únicamente desde 

el cauce sin establecerse conexión con la llanura aluvial. Esto significa que mayor cantidad hubiese podido 

transportarse, dado que el material orgánico puede persistir durante años o décadas en llanura aluviales (Lininger et al., 

2021). Los resultados preliminares y los futuros a corto plazo mejorarán el conocimiento de gestión de la vegetación y 

predicción de transporte de sedimento en ríos temporales. Esto ayudará a planificar adecuadamente los sistemas de 

protección contra inundaciones y control de torrentes, la gestión de cauces y, en general, las obras de ingeniería fluvial, 

que surgen recurrentemente como problema socioambiental en las Islas Baleares. Los datos que serán recopilados en el 

Torrent Sant Miquel contribuirán en gran medida al desarrollo de nuevas estrategias de gestión de la vegetación en las 

prácticas de restauración y mantenimiento de los ríos temporales. Comprender la dinámica de la vegetación y del 

sedimento es clave para mejorar la predicción de la tasa de transporte de sedimento a partir de la serie de crecidas, 

comprender la magnitud y la frecuencia de los eventos críticos y anticipar situaciones de riesgos. 
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