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RESUM: 

 

En el present estudi, s’ha donat informació per primera vegada sobre la demografia i 

l’impacte Procyon lotor com espècie invasora dins l’Illa de Mallorca. Dit estudi consistia 

en l’analitzi d’aparells digestius d’individus capturats principalment per trampes, i poder 

observar quin és l’impacte real com depredador que està tenint dins l’illa. També s’han 

analitzat dades demogràfiques i de distribució de l’espècie les quals han donat 

informació de l’estat de l’espècie com de la seva colonització del territori. Les dades 

obtingudes demostren que P. lotor està adaptat i en fase d’expansió sent així un 

problema present i de futur per la fauna degut a la fragilitat d’ecosistemes insulars. Per 

part de les dades en la dieta de P. lotor no s’han observat diferencies en la dieta, tot i 

que es demostra com és una espècie omnívora oportunista que s’ha adaptat als 

recursos que li proporciona Mallorca. Concloent de forma definitiva que és necessari 

posar en marxa un control sobre l’espècie i evitar la seva expansió per l’illa. 

 

ABSTRACT: 

 

In the present study, for the first time, information has been provided on the 

demography and impact of Procyon lotor as an invasive species within the Island of 

Mallorca. This study consisted on analyzing the digestive tract of captured individuals, 

and to assess the real impact as an invasive predator on the island. Demographic and 

distribution data of the species have also been analyzed. It provided information about 

the status of the species as well as the colonization process of the territory. Data 

showed that P. lotor is adapted and under an expansion behaviour. Thus, it could 

become a future problem for the conservation biodiverisity in insular ecosystems. 

Related to diet data, the composition was mainly the same as previous studies around 

its natural and introduced distribution area. Although, it is shown how an opportunistic 

omnivorous species has adapted to the resources provided by Mallorca. Due to the 

potencial impact on native biodiversitsy it is necessary to implement control actions and 

prevent its expansion to the rest of the island. 
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INTRODUCCIÓ: 

 

Les espècies exòtiques són, per definició, taxons introduïts fora de la seva àrea natural 

de manera intencionada o no per l'acció humana (UICN 2000). El conjunt mundial 

d'espècies exòtiques potencials, així com el patró geogràfic i taxonòmic de les 

invasions biològiques, està fortament influenciat per les tendències en el comerç i el 

transport humans (Perrings et al. 2005). No obstant això, els éssers humans han 

transportat i comercialitzat espècies vegetals i animals durant mil·lennis. De fet, un 

moment definitori àmpliament difós en les invasions biològiques es remunta al segle 

XVI (Preston et al. 2004), considerada com a una segona fase d’invasions biològiques. 

Aquesta segona fase coincideix amb la Revolució Industrial, període de major comerç 

internacional en gairebé tots els continents (Findley 2009). A més, la propagació de les 

espècies europees de tot el món van anar indubtablement ajudades per les grans 

migracions d’Europeus arreu del món de principis del segle XIX a principis del segle 

XX, portant amb si, intencionadament o per accident, nombroses espècies arreu del 

Món (McNeeley 2006). S'espera que el problema de les invasions biològiques 

s’agreugi en el futur (Lodge et al. 2006). De fet, actualment s’accepta que estem 

entrant en una "tercera fase" d'invasions biològiques, l'Era de la Globalització 

(Lockwood 2005). Tal és la importància de les invasions biològiques, que després de 

la desaparició i alteració d’hàbitats, la presència de les espècies invasores i la seva 

interacció amb les espècies natives n’és el principal motor de l'extinció, rarefacció i 

alteració dels ecosistemes insulars (Towns et al., 2006). Serveixi com a exemple el fet 

que el 43 % de les espècies amenaçades d’aus i mamífers arreu del món són espècies 

insulars (Aguirre-Muñoz et al. 2008).  

 

Actualment trobem espècies invasores gairebé per tots els continents i de múltiples 

taxons; alguns d’ells s’han convertit en exemples devastadors del seu efecte sobre la 

biodiversitat. Per exemple a Austràlia, el 1859 es van importar conills (Palmer 1993). 

Aquests conills es van propagar ràpidament a taxes de fins a 100 km per any 

colonitzant els dos terços d'Austràlia en un període molt curt de temps (Stodart i Parer 

1988). D’altres exemples més propers el tenim amb la vinagrella, Oxalis pes-caprae, 

una espècie nativa del sud d'Àfrica, que es va introduir com a planta ornamental a 

diverses zones del món i a on actua com a espècie invasora (Baker, 1965). Els 

exemples d’espècies invasores també el tenim amb el fongs; per exemple el fong 

quitridi Batrachochytrium dendrobatidis és una de les 100 pitjors espècies invasores 
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del món (Lowe et al. 2000) que causa de una malaltia infecciosa emergent dels amfibis 

i està provocant la extinció i rarefacció de nombroses espècies arreu del Món (Berger 

et al. 1998). 

 

L’ós rentador, Procyon lotor (Linnaeus, 1766) és una espècie de mamífer carnívor de 

la família Procyonidae (Figura 1). Tot i ser originari de Nord Amèrica, la seva 

distribució natural comença a Panamà i arriba fins al límit del bosc boreal del sud de 

Canadà, i de costa a costa d'Amèrica del Nord (Kays 2009). Al segle XX, es va 

expandir a les illes de la costa dels Estats Units i Canadà (Seton 1953), i també 

s’introduïren Rússia, bona part d'Europa (Lutz 1984) i Japó (Asano et al. 2003). Viuen 

en una gran varietat d'habitats, preferentment vies fluvials tals com rierols, rius, voreres 

de llacs, i aiguamolls (Kays 2009). La seva gran expansió es va produir en part per la 

seva plasticitat tròfica i d’adaptació a nous hàbitats (Chamberlain et al. 2002). Tot i que 

P. lotor no hiberna, en àrees fredes entren en un període de somnolència durant les 

setmanes o mesos més freds (Kays 2009). 

 

 

Figura 1. Exemplar de P. lotor capturat amb fototrampeig. Autor: Samuel Pinya 

 

És una espècie omnívora i oportunista, consumint gairebé qualsevol aliment disponible 

que es troba dins del seu hàbitat. Canvien la seva dieta, sovint de forma estacional, 

per incloure recursos alternatius (Derting et al. 1996). El material vegetal compon 

aproximadament el 60% de la seva dieta, mentre que el 40% és animal. S’ha 

documentat que les poblacions silvestres poden consumir fruits com el blat de moro, 

raïms, cireres, pomes, prunes, morera entre d’altres Els crustacis (principalment 

crancs de riu) i altres invertebrats (escarabats, llagostes, aranyes i caragols) 
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predominen en la matèria animal, representant aproximadament el 30% al 35% de la 

dieta total (Schoonover et al. 1951 i Johnson 1970). Les preses vertebrades componen 

del 5% al 10% de la dieta i inclouen peixos, ous d'aus, amfibis, rèptils, aus o carronya. 

I també sovint s’alimenta de restes de rebuigs humans (Whiteside 2009). 

 

L'impacte potencial d'aquesta espècie exòtica va més enllà d'una relació perjudicial per 

a la fauna nativa a través de la depredació o la competència, i pot considerar-se tant 

com un risc ecològic com per a la salut. Hi ha una evidència creixent sobre l'impacte 

potencialment negatiu dels P. lotor com a vectors de paràsits i malalties que poden 

afectar a la fauna nativa, animals domèstics i fins i tot humans (Wandeler 1999). Es 

considera un portador del nemàtode paràsit Bayliascaris procyonis o la ràbia (Kazacos 

et al 1989; Blanton et al. 2010). 

 

Des de l'arribada al continent Europeu, a traves d’Alemanya al 1927, P. lotor s'ha estès 

en un temps relativament curt a Rússia, Bielorússia, França (1934), República Txeca 

(1952), Països Baixos (1960), Àustria (1974), Suïssa (1975), Luxemburg (1979), i 

Eslovàquia (1998). Actualment també inclou Bèlgica, Hongria, Polònia, Dinamarca, i 

l'antiga Iugoslàvia (Bogdanowicz i Ruprecht 1987, Stubbe 1993, Kauhala 1996, Léger 

2008, Mitchell-Jones et al. 1999, Cerveny et al. 2001, Cirovic i Milenkovic 2003, 

Bartoszewicz 2006, Popiołek et al. 2011). A Espanya es va constatar la seva presència 

a partir de l’any 2001, i a data d’avui la seva distribució s’estén a 12 comunitats 

autònomes (García et al. 2012). L'any 2006 es constaten els primers indicis de la 

presència de P. lotor a l'illa de Mallorca, concretament a la serra de Tramuntana i al 

pla de Mallorca (Pinya et al, 2009). La via d’entrada de P. lotor a Mallorca es 

desconeguda, si bé es plantegen dues possibilitats; un primer cas on fossin introduïts 

com a conseqüència de l'escapament d’una col·lecció o nucli zoològic; o un segon cas 

on la causa fos l'alliberament d'exemplars domèstics per parts de particulars. Des del 

2007 fins al 2015 s'ha registrat la captura de 83 exemplars per part del Consorci per a 

la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), dels quals 9 són d'abandons 

de particulars. 

 

Les illes presenten ecosistemes i espècies singulars de reduïda distribució amb un 

elevat component d'endemismes en comparació amb el continent (Whittaker 2007). La 

introducció d'espècies invasores i els seus efectes sobre la biodiversitat local, és si 

cau, més important que en altres territoris. Avui en dia hi ha un gran desconeixement 



8 

 

de quin és l'impacte real de la presència de P. lotor a l'illa de Mallorca, per la qual cosa 

l'estudi dels exemplars capturats pot donar una informació de gran vàlua per al 

coneixement de la seva ecologia, i la seva aplicació per al control poblacional. 

 

Es té com a principal objectiu d´aquest treball la contribució a un major coneixement 

de la població de P. lotor i l'impacte com a depredador a l'Illa de Mallorca. Per tal de 

conèixer aquest l'impacte, es va centrar l'esforç en: a) Analitzar les dades 

demogràfiques i morfològiques dels individus capturats en el període 2014-2016 i b) 

estudiar la seva ecologia tròfica per tal de determinar el potencial com a espècie 

depredadora de la fauna insular.  

 

MATERIAL I MÈTODES: 

 

Àrea d’estudi i captura dels exemplars: 

 

L'àrea d’estudi d'aquest treball és va realitzar a l'illa de Mallorca, tot i que la gran 

majoria d'esforç es va enfocar en la Serra de Tramuntana. Situada al nord-est de l’illa, 

la Serra de Tramuntana és un punt calent de biodiversitat (Pinya et al. 2013). Com ha 

exemples d’espècies endèmiques tenim a Lasius balearicus (Talavera 2015); Alytes 

muletensis (Pinya 2014), Puffinus mauretancius (Aguilar 1991), Naufraga balearica 

(Cursach 2012) entre d’altres. Degut aquestes característiques la Serra de 

Tramuntana te gran part del territori protegit dins l’àmbit de Paratge Natural de la Serra 

de Tramuntana, així com forma part d’un total de 50 espais naturals protegits de la 

Xarxa Natura 2000. D’aquests 50 espais, 31 són llocs d’importància comunitària (LIC); 

10 zones d’especial protecció per a les Aus (ZEPA) i 9 figuren amb les dues categories 

LIC i ZEPA a l’hora (Pinya 2012).  

 

Els exemplars de P. lotor es van capturar principalment amb dues campanyes dutes a 

terme pel COFIB. La captura es realitzava amb trampes Tomahawk amb esques al 

interior per atreure a P. lotor. Aquestes esques principalment duien fruits madurs  

(poma, pera, ....) i menjar per gats. Per altra banda, una altra part dels individus 

arribaven per avisos o captures de particulars i atropellaments que el mateix centre 

s'encarregava de recollir. Un cop eren capturats o recollits se practicava la eutanàsia 

per l’equip veterinari del centre i eren conservats per congelació fins al seu posterior 

anàlisi (Figura 2). 
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Figura 2. Exemplars de P. lotor capturats entre els anys 2014-2015. 

 

Demografia i morfologia: 

 

Tots els exemplars capturats foren analitzats macroscòpicament i es va prendre 

informació biomètrica de cadascun dels individus. Es van recollir dades de pes, 

longitud corporal, longitud de la cua, longitud de l’orella i longitud de la pota posterior. 

Es va identificar el sexe i es van classificar per classes d’edat com adult, semi-adult i 

juvenil. També es va prendre informació sobre paràmetres reproductors de les 

femelles a partir del teixit mamari on s’observava si havia lactat o estava lactant. 

Finalment es va anotar informació sobre la condició corporal en que es trobava 

l’animal capturat amb un valor del 1 al 4, sent 1 un estat de desnutrició i 4 molt bon 

estat. 

 

Després del recull de dades es va procedir a l’extracció del aparell digestiu (Figura 3). 

Concretament es va extreure des de la boca de l'estomac fins a la part final del recte i 

es va guardar en una bossa amb el codi de cada exemplar. Les bosses amb l’aparell 

digestiu de cada individu es varen congelar i es reservaren per al seu anàlisi posterior. 
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Figura 3. Presa de dades morfològiques i extracció de l’aparell digestiu de P. lotor. 

  

Dieta: 

 

Pel procés d'identificació de la dieta es van seguir les diferents fases: 

 

En primer lloc es va disposar a extreure tot el contingut estomacal i intestinal. El 

procés es va realitzar dins cubetes per no perdre gens de contingut. Es va obrir tant 

estómac com intestins i es va extreure tot el seu contingut (Figura 4). El contingut fou 

guardat en alcohol absolut amb pots identificats amb els corresponents codis i 

conservats a l’armari frigorífic. 

 

Figura 4. Extracció de contingut tant estomacal com intestinal del aparell digestiu de P. lotor. 
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En segon lloc es van netejar les mostres per poder identificar les restes dins dos 

sedassos de diferent diàmetre de llum i a sobre una cubeta. El primer sedàs de 2 mm 

de diàmetre de llum mentre que el segon d'1 mm (Figura 5). Aquesta tècnica utilitzada 

proporcionava una pèrdua mínima de les restes i al mateix temps es destriaren les 

parts líquides i gelatinoses que no es podien identificar. La neteja es va fer amb l'ajuda 

d’un pot rentador d’aigua, realitzant una selecció de les parts identificades 

Seguidament es va fer una primera identificació de les restes i es van anar separant en 

diferents classes (matèria vegetal, invertebrats, vertebrats, matèria inorgànica i pèl) en 

plaques de petri degudament identificades. Finalment es deixaren en una estufa per a 

obtenir el pes sec, i seguidament és van pesar cadascuna de les fraccions per separat 

en una balança (Uni-Bloc UW6200H) amb un nivell de precisió de 0.01g . 

 

 

Figura 5. Rentat i separació per grans categories dels continguts 
estomacals e intestinals. 

 

Per acabar, es va procedir a una segona identificació, aquesta vegada amb lupa per 

poder observar de manera acurada cada una de les mostres (Figura 6). En últim lloc 

en tenir totes les mostres ben separades es van pesar per obtenir el seu pes sec final 

de cada una de les classes i el pes sec final total de l'individu. 

 

Anàlisi de dades: 

 

Totes les dades recopilades van ser organitzades i processades amb un full de càlcul. 

A posteriori, és va utilitzar el programa estadístic R (R Core team, 2015) per 
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comprovar estadísticament si hi havia diferencies significatives entre els diferents 

resultats. És van utilitzar per l´anàlisi de les dades amb variàncies homogènies i amb 

distribució normal, un ANOVA de dos factors (paramètric) i a continuació el test de 

Bonferroni per tal d´observar entre quins nivells existien diferències significatives. En el 

cas de les dades no seguiren una distribució normal i/o no presentaren l’homogeneïtat 

en les seves variàncies, es dugué a terme el test de Kruskal-Wallis (no paramètric) i a 

continuació, per tal d´observar les diferències entre els diferents nivells, es va aplicar el 

test de Dunn. 

 

 

Figura 6. Identificació de les restes de P. lotor. 

 

El càlcul del Índex de Massa Corporal (IMC) es va estimar seguint els criteris de Pitt et 

al. (2006): IMC=P/LC2, on P és el pes expressat en Kg i LC la longitud corporal 

expressada en metres.  

 

RESULTATS: 

 

Des de l’any 2014 fins a finals de l’any 2016 s’han capturat un total de 104 exemplars 

de P. lotor a l’illa de Mallorca. De tots els exemplars capturats es disposa d’informació 

presa pel COFIB, si bé aquesta informació és diferent depenent dels individus. Per la 

qual cosa les dades emprades per analitzar els diferents paràmetres demogràfics no 

presenten la mateixa mida de mostra. A continuació s’indica el nombre d’individus de 

cada sexe, els paràmetres biomètrics i el número d’exemplars emprats per a estimar 

cadascun dels paràmetres així com els resultats obtinguts.  
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Caracterització demogràfica 

 

La població capturada de P. lotor a Mallorca presenta una proporció de sexes 

equivalent a la paritat (1.00:0.84), mentre que la proporció d’adult i juvenil mostra 

valors significativament inferiors als juvenils (1.00:0.18). És va observar com la 

longitud corporal predominant de la mostra de P. lotor està entre 45 i 66 cm (Figura 1). 

Existeixen diferencies significatives en la distribució de classes observada per a sexe 

(p-valor: 0.006218) i edat (p-valor: 6.805e-07) per cada IMC. Com a Índex de Massa 

Corporal (IMC) total de la mostra obtenim una mitjana de IMC=9.93 molt pròxim als 

obtinguts per classes d’edat i sexe (Taula 1).  

 

Taula 1. Longitud i massa corporal relacionades amb l’índex de massa corporal de P. lotor. 
LC= Longitud corporal en Cm, IMC= Índex de massa corporal en Kg/m

2
, Pes en Kg 

 

Sexe Edat N LC Pes IMC 

Mitjana ± SD (mín-màx) Mitjana ± SD (mín-màx) Mitjana ± SD 

Mascles Adults 37 57,07±8,31 (41,1-68) 3,87±1,36 (1,6-6,9) 11,06±2,44 

Juvenils 7 39,31±2,78 (35,5-42,9) 1,26±0,28 (0,8-1,6) 8,14±1,76 

Femelles Adults 47 54,24±7,02 (38-64) 3,05±1,01 (0,8-4,8) 9,91±1,86 

Juvenils 9 40,61±7,63 (31-51) 1,20±0,62 (0,5-1,8) 6,74±2,13 

 

L’estructura de població observada mostra una distribució en classes d’edat (a partir 

de la longitud corporal) amb una clara predominança de les classes de adults, i una 

baixa proporció de juvenils (Figura 7).   

 

Com a condició corporal observada macroscòpicament és va obtenir que un 73.53% 

dels P. lotor es trobaven en bona condició (3), un 17.65% prims (2), un 7.84% molt bon 

estat (4) i finalment un 0.98% estaven en un estat de desnutrició (1) (Figura 8). 

 

En relació a la presència de femelles lactants, s’ha pogut observar que prop del 40 % 

de les femelles capturades estaven en fase de lactància o havien lactat al llarg de les 

setmanes anteriors a la captura, aquesta proporció no va variar significativament entre 

els anys 2014 i 2015. 
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Figura 7. Distribució en classes de longitud corporal en cm, dels exemplars de 
P. lotor capturats a Mallorca. 

 

 

Figura 8. Condició corporal de P. lotor entre els anys 2014-2016 
representat per 1=Estat de desnutrició, 2=Prim, 3=Bon estat, 4=Molt bon 
estat. 

 

Colonització del territori: 

 

El primer albirament de un P. lotor va ser a Puigpunyent l’any 2006, a Lloret de 

Vistalegre (2007) i dos anys després al municipi de Banyalbufar (Pinya et al 2009). I a 

partir d’aquest moment es va incrementar de manera significativa la seva superfície 

d’ocupació per tot el sud-oest de l’illa. L’any 2012 a Santa Margalida també s’hi van 
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observar indicis en el municipi. Finalment es pot veure com l’any 2016 ja comença a 

colonitzar la part nord de la Serra de Tramuntana (Figura 9). És dona la informació de 

la distribució per municipis degut a la falta d’informació sobra la geolocalització de 

cada individu. 

 

 

Figura 9. Distribució acumulada de les captures de P. lotor a Mallorca des de l’any 
2006 al 2016. 

 

Dimensió de l’impacte sobre la Biodiversitat 

 

És va fer un esforç per a la possible identificació de les restes obtingudes. Finalment 

es va poder determinar 2 vertebrats, 17 restes vegetals i 8 invertebrats (Taula 2). 

Respectivament predominant per classes els Passeriformes, Cerasus, Vespula 

germànica. 

 

El contingut de l’aparell digestiu va esser representat majoritàriament per les restes 

vegetals amb una freqüència del 84.44% i que suposava el 53.25% del pes sec, la 

qual diferia significativament (p=1.255·10-13) de totes les altres categories. 

Seguidament les invertebrats suposaven 12.22% del pes sec tot i que la seva 
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freqüència era d’un 68.89%. És va observar com en general els vertebrats varen esser 

poc representats, els quals van tenir una freqüència d’un 17.78% i aportaven el 4.94% 

del pes sec de la dieta. Finalment es va tenir en compte tant les masses de pèl com 

les restes inorgànic, que tot i no formar part directa del aliment del P. lotor es de gran 

interès per la posterior discussió. Es va trobar un elevat percentatge de restes 

inorgàniques, ja que eren freqüents el 48.89% dels casos i suposaven el 11.90% del 

pes sec. I el pèl va suposar el 15.47% de la dieta (Taula 2). 

La dieta de mascles i femelles no diferien estadísticament entre elles (p-valor=0.79), 

tot i que si es va tornar a observar una diferencia significativa entre les restes vegetals 

tant de mascles com de femelles enfront a les altres categories. 

 

DISCUSSIÓ: 

 

Els exemplars de P. lotor mascles són poligínics i la competència entre mascles per 

l'accés a les femelles pot conduir a enfrontaments físics (Tevis 1947). Aquesta selecció 

intrasexual (competència mascle-mascle per a l'accés a les femelles) explica podria 

explicar com així els P. lotor mascles són més grans que les femelles degut als 

combats mascle-mascle (Ritke 1990). L’augment de la grandària corporal està 

directament relacionat amb la capacitat de combat (Ralls 1977). Per tant, la selecció 

intrasexual com a component evolutiu explicaria els resultats obtinguts de dimorfisme 

sexual entre mascles i femelles. Tot i l’afirmació anterior és suggereix com un altre 

resultat de selecció intrasexual el fet que les femelles poden ser inicialment agressives 

cap als mascles que intenten copular amb elles (Stains 1956).  

 

Si és així, els mascles més grans poden tenir més èxit en segrestar a una femella no 

cooperativa, la qual cosa augmenta l'èxit de la inseminació (Ghiselin 1974), i en 

conseqüència recolzaria la presencia de dimorfisme sexual de P. lotor. Per altra 

banda, s’ha pogut observar com entre mascles i femelles la dieta no difereix 

estadísticament entre ells. Sembla haver-hi poca o cap diferència en els tipus 

d'aliments consumits entre sexes de P. lotor (Lotze i Anderson 1979). Com ja s’ha 

esmentat anteriorment P. lotor és una espècie omnívora i oportunista, consumint 

gairebé qualsevol aliment disponible que es troba dins del seu hàbitat (Derting et al. 

1996). Per tant, no hi ha evidència ni dietètica ni morfològica que suggereixi que el 

dimorfisme sexual en els P.lotor estigui relacionat amb la competència entre els sexes 
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pels recursos alimentaris limitats. (competència intraespecífica dels aliments) 

(Johnston i Fleischer 1981).  

 

Taula 2. Freqüència i percentatge en la dieta de P .lotor de les diferents categories 

d’aliment observades a l’aparell digestiu dels exemplars analitzats. (*) S’alimenta 
únicament del fruit. Pes ses en grams (gr). 

 

Categoria Numero Freqüència % a la dieta Pes sec 

Invertebrats 31 68,89% 12,22±22,54 3,16±0,18 

Helix aspersa 5 11,11%   

Stylommatophora 1 2,22%   

Ixodoidea 4 8,89%   

Orthoptera 1 2,22%   

Coleoptera 9 20,00%   

Formicidae 1 2,22%   

Vespula germanica 14 31,11%   

Diptera 2 4,44%   

     

Restes Inorganiques 22 48,89% 11,90±22,07 4,46±0,40 
     

Pel 12 26,67% 15,47±30,07 4,78±0,40 
     

Vertebrats 8 17,78% 4,94±18,27 7,2±2,01 

Tarentola mauritanica 1 2,22%   

Passeriformes 4 8,89%   

     

Restes Vegetals 38 84,44% 53,25±38,66 186,52±20,53 

Selaginella denticulata 1 2,22%   

Triticum sp. 1 2,22%   

Piptatherum miliaceum 1 2,22%   

Asphodelus microcarpus 1 2,22%   

Medicago cf. minima 1 2,22%   

Cynoglossum creticum 1 2,22%   

Sorbus cf. Domestica* 1 2,22%   

Solanum cf. Villosum* 1 2,22%   

Convolvulus althaeoides 1 2,22%   

Rubus ulmifolius* 1 2,22%   

Ceratonia siliqua* 1 2,22%   

Eriobotrya japonica* 1 2,22%   

Ficus carica* 1 2,22%   

Vitis vinifera* 2 4,44%   

Rosaceae* 1 2,22%   

Cerasus sp.* 8 17,78%   

Prunus sp.* 1 2,22%   
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La presencia de vertebrats en la dieta de P. lotor va ser baixa tot i que cal esmentar la 

identificació de 4 passeriformes, el quals no es va poder identificar l’espècie. També és 

va identificar Tarentola mauritanica un rèptil de la família Gekkonidae molt abundant 

en l’Illa de Mallorca (Martínez-Rica 1974). Això demostra que una part dels vertebrats 

dels quals s’acostuma a alimentar P. lotor son aus i rèptils presents en l’habitat on es 

troben (Whiteside 2009). 

 

És necessari analitzar la dieta per comprendre la història natural d'una sola espècie, 

les xarxes tròfiques i els impactes de les espècies en el medi ambient (Valentini et al. 

2009). Per exemple, els estudis tròfics permeten quantificar les interaccions 

ecològiques entre les espècies mitjançant la identificació de la diversitat i abundància 

dels aliments consumits (Litvaitis  2000). A més, algunes espècies són difícils 

d'estudiar a la natura a causa de la dificultat de trobar-les, i per tant la dieta pot 

proporcionar molts coneixements sobre hàbits la seva ecologia (Chame 2003). 

L'amplitud de la dieta pot ser un factor clau per determinar la potencial invasiu de les 

espècies exòtiques (Blackburn et al. 2009). En el cas que ens ocupa s’ha de tenir en 

compte que una part important dels resultats obtinguts es veuen afectats per les 

esques de les trampes per a la captura dels exemplars. Un estudi únicament 

d’exemplars atropellats, caçats o capturats en el moment donaria una idea més 

aproximada de la dieta que segueix aquesta espècie dins l’illa sense l’efecte antròpic 

de les esques. Tot i això els resultats obtinguts donen informació de gran importància 

sobre la dieta que segueix P. lotor a Mallorca ja que les mostres eren recollides no 

nomes de l’estomac si no també de tota l’aparell digestiu, de manera que la possibilitat 

de trobar-nos aliments ingerits fora les trampes, i per tant, encara no defecats era més 

elevada. 

 

És va observar com les restes vegetals predominem amb un 53.28% sobre la resta 

d’elements de la dieta. P. lotor te una dieta molt variada la qual és compon sobretot 

per un 60% de matèria vegetal (Whiteside 2009). El 40% restant és matèria animal. 

D’aquest percentatge restant s’observa com la part d’invertebrats compon un 12,22 %, 

del qual 14 individus s’havien alimentat de Vespula germanica. Aquest alt percentatge 

podria ser degut a la preferència de V. germanica per a ingerir proteïnes, presents en 

les llaunes de menjar de gat (Pereira 2013). V. germanica també es sent atreta pels 

fruits madurs els quals també és ficaven dins les trampes (Pereira 2013). 

Provablement quan P. lotor entrava en les trampes és trobava tant amb les esques 
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com amb V. germanica les quals depredava de manera conjunta amb l’aliment 

dipositat.  

 

En el nostre estudi vam observar com un 11.90% de la dieta provenia de restes 

inorgàniques les quals es basaven en una totalitat en paper de plata. Cal dir que els 

exemplars capturats venien de passar entre un o dos dies en trampes amb esques, 

dins les quals es trobaven llaunes de menjar de gat. Cal esperar que aquest alt 

percentatge en paper de plata provingui d’aquestes esques dipositades dins les 

trampes. Tot i això es sap que P. lotor es un espècie que s’adapta perfectament a 

habitats urbans degut a l’aprofitament de fonts suplementàries d'aliments en forma 

d'escombraries (Hoffmann 1977) i per tant es inevitable que a curt termini és tingui 

contacte entre l’home i P. lotor dins ambients urbans. 

Finalment la part de pèl que es va trobar dins els estomacs provenia de pels de la 

pròpia espècie degut a la pròpia neteja o al contacte amb altres individus de la mateixa 

espècie.  

 

Per part de la distribució de P. lotor en l’illa de Mallorca, es pot observar com l’espècie 

s’està estenent de sud a nord de la Serra de Tramuntana. La Serra de Tramuntana és 

un punt calent de biodiversitat on hi habiten diferents endemismes (Pinya et al. 2013) i 

per aquesta raó te gran part del territori protegit. P. lotor es un omnívor oportunista 

(Derting et al. 1996) i depredador tant de fauna com de flora. S’observa com en el pla 

de Mallorca del 2014 al 2016 és començà a estendre pels municipis de Palma i Santa 

Eugenia de manera que sembla que va estenent la seva distribució per l’illa. S’ha de 

tenir en compte que P. lotor són capaços d'explotar una àmplia varietat de tipus 

d'habitats (Chamberlain 2002) i que la propagació per complet en tota l’Illa de Mallorca 

es qüestió de temps. 

Per altra banda s’observa la possibilitat de que l’entrada de P. lotor sigui deguda a 

dues vies d’entrada diferents. Una primera via com a conseqüència de l'escapament 

d’una col·lecció en el municipi de Banyalbufar i una segona com a causa 

d'alliberaments o escapaments d'exemplars domèstics per parts de particulars. Aquest 

alliberament o escapament podria explicar l’aparició de P. lotor en els municipis de 

Lloret de Vistalegre (2008) i Santa Margalida (2012) ja que en aquell moment es 

trobaven separats de uns 40 Km del focus gran situat dins la Serra.  
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És d’esmentar que la presència de femelles lactants o que havien lactat era prop del 

40%. La qual cosa significa que gairebé la meitat de la població de femelles s’ha 

reproduït en els anys anteriors a la captura dels exemplars. P. lotor pot tenir entre 3-4 

cries amb un període de gestació de 63 dies (Kays 2009). I si ens basem també amb 

l’estat físic en que es trobaven els individus on un 73.53% estaven en bon estat és 

podria suggerir que l’espècie és troba ben adaptada i en fase expansió en l’Illa de 

Mallorca. 

 

La potencial presència de paràsits i malalties infecciones com la ràbia presenta a 

d’avui un dels principals problemes derivats de la presència de P. lotor a Mallorca. El 

nematode B. procyonis és patogen per a nombroses espècies de mamífers i aus, 

incloent els humans. P. lotor estableixen freqüentment llocs de defecacions, 

denominats latrines, en troncs grans, roques i unes altres estructures orientades 

horitzontalment. Aquestes latrines són focus importants d'ous infecciosos de B. 

procyonis (Kazacos et al. 1989). Cada vegada més està sent reconeguda com una 

causa de la malaltia humana greu (Park 2000). Els gossos poden servir com a hostes 

definitius i per tant transmissors del nematode per la femta (Kazacos 2001). Al ser 

animals domèstics, i per tant que estan realment amb contacte amb els humans fa que 

l’aparició d’aquest paràsit sigui preocupant.  

Per altra banda, dins l’Illa de Mallorca s'ha observat circulació de lyssavirus (EBLV-1) 

en colònies mallorquines i menorquines de ratapinyades (Serra-Cobo et al. 2011). Per 

tant no és pot menysprear el possible contacte amb les ratapinyades a causa de la 

utilització d'àrees de descans o caus compartits pels dos tàxons P. lotor i Quirpotera. 

Ignorar un brot de ràbia, especialment en zones urbanes extremadament densament 

poblades, plantejaria un greu risc per a la salut pública i animal (Vos et al. 2012). 

 

Les illes tenen una biodiversitat particularment fràgil, implicant que la gran majoria 

d’extincions han sigut d’espècies insulars. Aquestes extincions són principalment el 

resultat de la introducció de vertebrats invasors (Keitt et al. 2011) com en aquest cas 

P. lotor. Aquest s’adapta particularment bé qualsevol habitat i és capaç d’adaptar la 

seva dieta a la disponibilitat alimentaria (Derting et al. 1996), el qual es demostra tant 

amb la distribució al llarg de 10 anys i la seva dieta dins l’illa. Una dada preocupant és 

que un 40% de les femelles que és van analitzar, s’havien reproduït en algun moment 

dels anys anteriors implicant un alt potencial reproductiu. I sumant-hi que la gran 

majoria d’individus és trobaven en bona condició corporal recolza l’idea que P. lotor 
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esta ben establert dins l’illa i en fase d’expansió. Cal tenir en compte que l’arribada de 

P. lotor a Mallorca suposa l’entrada del depredador terrestre més gran a l’illa. Això 

implica que no tenen cap depredador natural i que l’única maner de poder tenir-hi un 

control és responsabilitat nostra. 

 

L'eradicació de vertebrats invasors de les illes és una de les accions més desafiadores 

i beneficioses que és poden prendre per restaurar les illes i protegir a les espècies 

amenaçades (Keitt et al. 2011). Per tant, convé destacar la necessitat de futurs estudis 

adreçats a incrementar el coneixement demogràfic de l’espècie i una millora en la 

presa d’informació, la qual cosa proporcionaria informació detallada de l’estat de la 

població. Conjuntament amb un esforç en l’estudi de la seva ecologia causaria 

implicacions directes en el sou control i captura, i futura eradicació.  

 

CONCLUSIONS: 

1. S’ha recopilat i analitzat dades sobre P. lotor dins l’Illa de Mallorca obtenint per 

primer cop resultats quantitatius i qualitatius s’obre la seva dieta, demografia i 

la colonització del territori.  

2. És va obtenir informació de longitud corporal i pes d’una mostra 100 individus 

representativa de la població la qual diferia significativament en la distribució de 

classes observada per a sexe i edat demostrant així el dimorfisme sexual de 

l’espècie. 

3. Un 40% de les femelles s’havien reproduït en algun moment entre els anys 

2014-2016 demostrant un alt potencial reproductiu. Això sumat a que la gran 

majoria d’individus es trobaven amb una bona condició corporal demostra la 

seva bona adaptació i actual propagació per l’illa. Implicant de forma directa la 

possibilitat d’arribar malalties de risc per a la salut publica i sobre la pròpia 

fauna. 

4. No és van observar diferències significatives de dieta entre els sexes. La dieta 

és composava majoritàriament per matèria vegetal i en gran part per 

invertebrats. Tot i que de manera minoritària s’ha alimentat de vertebrats. La 

part de matèria inorgànica, generalment paper de planta, és creu que va ser 

degut a les esques dipositades dins les trampes. 
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5. Degut a falta de dades en algunes categories tant demogràfiques com en la 

georeferenciació és fa necessari millorar el protocol de preses d’informació dels 

exemplars capturats per a un major coneixement de la població. 

6. Cal un esforç en promoure estudis sobre ecologia P. lotor de cara a una gestió 

de futur dins l’Illa de Mallorca i en conseqüència millorar la seva captura i 

posterior eradicació. 
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