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RESUM: L’arxipèlag de Cabrera es localitza al sud de la costa de l’illa de Mallorca, a la Mediterrània 
occidental. És un espai natural caracteritzat per la seva riquesa natural, sobretot biològica. No 
obstant això, no hi ha cap estudi que recopili i analitzi en profunditat l a presència i distribució dels 
endemismes invertebrats de la zona. El present treball s’encarrega d’unificar tota la informació  
produïda fins al moment, que es troba dispersa, aportant, a més, cartografia relativa a la distribució 
de les espècies. Es produeixen fitxes amb informació relativa a cada espècie i s ’estableixen les 
localitzacions (Cova des Burrí, Cova de sa Llumeta, Punta d’Ensiola, diferents illots, etc.)  i hàbitats 
(coves i balmes, garriga i franja litoral) amb major densitat. Es tracta, per tant, d’un document que 
pot facilitar una gestió responsable de l’espai.  
 
Paraules clau: Endemismes invertebrats, arxipèlag de Cabrera, distribució, SIG. 
 
ABSTRACT: The Cabrera archipielago is a natural area located near the southern coast of Mallorca, 
characterized by its natural wealth, especially by the biological one. Nevertheless, there isn’t a 
document which collects and analyzes deeply the location and distribution of the invertebrate 
endemisms of the area. The present paper carries this task out, unifying all the scattered information 
and, adding, besides that, a detailed cartography about the distribution of species. Specie sheets 
have been elaborated as a result of this juncture. Locations (Cova des Burrí, Cova de sa Llumeta, 
Punta d’Ensiola, diferents illots, etc.) and habitats (caves, scrubland and coastal areas) with the 
highest density have been classified. Therefore, it is a valuable document developed in order to 
facilitate the proper management of the area.  
  
Keywords: Invertebrate endemism, Cabrera archipielago, distribution, GIS. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El fet que els invertebrats siguin un factor essencial per la supervivència d’altres animals i plantes és 
una obvietat. És també una obvietat que gran part de la biota del planeta està amenaçada pel 
desenvolupament antròpic.  
 
Amb el ritme que l’home altera la natura i els seus cicles, incrementa les temperatures fruit del canvi 
climàtic, desforesta les grans masses boscoses tropicals,  etc., fa augmentar de manera abrupta el 
ritme d’extinció de les espècies. El grup dels invertebrats no és una excepció i la seva supervivència, 
riquesa i diversitat es troben en seriós perill d’extinció. 
 
A més, es produeix una desproporció entre la quantitat d ’espècies invertebrades i el baix nombre 
d’investigadors que es dediquen al seu estudi. D’aquesta manera, la biologia de la conservació es 
dedica en gran part a l’estudi dels vertebrats (Pons, 2015) . 
 
Tal com estableix May (1999), s’estima que tan sols una tercera part dels insectes del planeta han 
estat descrits. Per contra, s’estima que les plantes descrites representen un 90% del total de les 
plantes del planeta.  
 
D’igual manera, es desconeix l’estat de conservació d’aquest grup, ja que si no es coneix amb 
exactitud el nombre d’espècies invertebrades, és molt difícil parlar de proporció entre espècies en 
perill d’extinció i espècies sense perill d’extinció.  
 
El fet que cada forma de vida sigui un fet irrepetible (milions d’anys d’evolució), que l’estudi  de cada 
organisme permeti ajudar a entendre millor el planeta, que el coneixement d’una espècie fins al 
moment desconeguda pugui representar la solució de qualsevol tipus de problemàtica ambiental, 
econòmica o inclús mèdica, fa que els estudis de conservació de la biodiversitat estiguin més que 
justificats.  
 
Tota la problemàtica relativa al desconeixement dels invertebrats es pot extrapolar al cas de 
l’arxipèlag de Cabrera. No hi ha cap document que unifiqui la dispersa informació que es té dels 
endemismes invertebrats de l’arxipèlag. Amb tot això, el present treball pretén col·laborar, en la 
mesura del possible, en el coneixement de la fauna invertebrada endèmica de l’arxipèlag de Cabrera, 
unificant tota la informació al respecte i duent a terme diferents tipus d’anàlisis. 
 

1.1 BREU HISTÒRIA DEL PARC NACIONAL DE L’ARXIPÈLAG DE CABRERA 
 
Per entendre la situació actual de l’arxipèlag de Cabrera cal remuntar-se a la història recent, 
concretament a partir del segle XIX. Dita història recent es troba recollida per l’historiador Bartomeu 
Pastor (2008), contemplada a l’apartat d’història agrícola recent, i el biòleg Joan Mayol (2008), a 
l’apartat de presència militar i protecció de l’arxipèlag.  
 

1.1.1 Història agrícola recent 
 

A la segona meitat del segle XIX l’illa de Cabrera estava en mans privades, concretament al 1890 
pertanyia a Jacint Feliu i Ferrà de la Mola. Aquesta estava dedicada a la ramaderia extensiva. Els 
propietaris llogaven els terrenys a un pagès per un termini que anava de 4 a 8 anys, tot i que es 
tractava d’una propietat poc atractiva ja que produïa poc i es trobava aïllada.  
 
La creació de colònies agrícoles (facilitada per les polítiques liberals d’Isabel II) fou molt positiva per a 
propietaris, que podien millorar les seves terres, i jornalers, que podie n evitar l’emigrar. Fou aquest 
context amb el que la família Feliu decidí fundar la colònia de Villa Cristina (en honor a la reina regent 
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Maria Cristina -1885-1902-). La vinya fou el vertader protagonista (23 quarterades) fins que la 
disminució de la demanda francesa fruit de les polítiques proteccionistes substituí les vinyes per 
cereals, figueres, ametlers i garrovers, ja a finals del segle XIX. 
 

1.1.2 Presència militar i protecció de l’arxipèlag 
 
El 1916 l’estat espanyol expropià e ls terrenys a la família Feliu i foren atorgats al Ministeri de la 
Guerra com a conseqüència de l’entrada al port d’un vaixell alemany durant la Gran Guerra, a la qual 
Espanya mantenia la neutralitat. Aquesta propietat militar durant més de mig segle va permetre un 
aprofitament agrari, ramader i forestal i evità que es dugueren a terme transformacions de major 
intensitat. Els usos militars, fins als anys 70, foren pocs, a part de la permanència d’un petit 
destacament per al control del port.  
 
Aquesta presència militar durant bona part del segle XX evità grans transformacions, d’entre les que 
destaca la urbanització de l’illa gran, fet que cal destacar en termes d’ajuda a la conservació de la 
biodiversitat, encara que sigui de manera indirecta. Tot i aquest fet, s’ha d’apuntar que l’ús,  abús 
segons el GOB (1989), que els militars dugueren a terme també va fer malbé l’ecosistema, obrint 
pistes i duent a terme maniobres amb artilleria, entre d’altres accions.  
 
Ja al 1972 es publicà al Diario de Barcelona que el Ministeri de l’Exèrcit estava a punt de retirar-se de 
Cabrera i que el net del propietari expropiat pretenia la seva urbanització. Es dugué a terme una 
campanya en contra per part d’un grup d’intel·lectuals, alentits per l’Obra Cultural Balear, que acabà 
amb el projecte. Articles publicats a la secció “Defensa de la Naturaleza” del Diario de Mallorca per 
part de naturalistes com Jesús Jurado, Miquel Rayó o Josep A. Alcover, que reberen el Premi Ciutat 
de Palma de periodisme (1973), ajudaren a difondre el valor ecològic de l’arxipèlag a la societat. A 
més, la presència de Félix Rodríguez de la Fuente a les Comissions per a la Conservació de Cabrera 
(CCC) aconseguí que els mitjans de comunicació es fessin ressò del projecte.  
 
L’acció directa de Greenpeace al 1986 implicà un punt d’inflexió, ja que aconseguí acabar amb les 
maniobres amb foc real sobre l’arxipèlag i posà el debat de la conservació de Cabrera en l’actualitat 
internacional.  
 
Cal esmentar també la feina realitzada pel GOB, destacant l’exposició Cabrera, el Parc Nacional de les 
Balears, inaugurada a Palma el mes de maig de 1987, i la monografia del 1989, on es desenvolupen 
les principals causes que expliquen la demanda de la declaració de la zona com a Parc Nacional, 
sempre amb un caràcter reivindicatiu propi dels objectius que es plantejaven i de les circumstàncies 
del moment. Tant l’exposició com el llibre pretenien “exposar amb objectivitat” (així es defineix a la 
monografia) els valors naturals de l’arxipèlag de Cabrera.  
 
El resultat de l’amplificació mediàtica de la qüestió implicà una profunda presa de consciència social 
en la importància de la seva conservació, que es traslladà, com no podia ser d’altra manera,  a la 
classe política balear. 
 
Finalment, el Parlament de les Illes Balears tramità una iniciativa legislativa al Congrés per a la 
declaració. L’acceptació a tràmit fou unànime i el 29 d’abril del 1991 les Corts espanyoles aprovaven 
la llei de declaració del primer parc nacional de les Illes Balears.    
 
 
 
 
 



7 
 

1.2 FAUNA ENDÈMICA, LA SEVA ÀREA DE DISTRIBUCIÓ I FRAGILITAT. EL CAS DE LES 
BALEARS  

 
Tant el coneixement de les pautes de distribució de les espècies endèmiques (considerades per la 
presència exclusiva a un determinat territori, generalment ben delimitat) com la identificació dels 
punts calents d’endemismes són essencials no tan sols pels estudis de biogeografia històrica, sinó 
també per l’establiment d’àrees protegides (Humphries et al. 1995).  
 
El concepte d’àrea de distribució d’un endemisme ha estat àmpliament debatut dins el camp de la 
biogeografia. Richardson (1978) apuntà que les espècies endèmiques no tenen una distribució 
atzarosa o per casualitat; tendeixen a concentrar-se a llocs específics (Mendoza-Fernández et al. 
2014). Morrone (2008) afirmà que dins grans àrees de distribució d’endemismes s’hi reco neixen 
altres de més petites i dins aquestes existeixen àrees més petites encara. Aquest fet permet, explica, 
proposar una classificació biogeogràfica jeràrquica seguint les següents subdivisions: regne, regió, 
domini, província i districte.  
 
Les espècies endèmiques insulars tenen un nivell de fragilitat molt superior a les espècies 
continentals. Registren un nombre d’individus molt baix, sent la extinció de caràcter definitiu degut a 
la no possibilitat de repoblació des d’una altra localitat. A més, la manca de depredadors, en molts 
casos, implica una manca de capacitat defensiva. (Tosco, 2007). 
 
Tal com estableix Mayol (2009), es poden fer observacions biològiques i paleontològiques similars a 
les realitzades per Darwin en el viatge del Beagle (1831-1836), en terme d’idees evolutives, a les Illes 
Balears amb sargantanes, caragols o coleòpters tenebriònids, entre altres casos menys espectaculars: 
presenten diferències notables entre les formes de les terres continentals properes i les insulars, i 
entre les que habiten cada una de les illes o, fins i tot, diversos illots. Quan una població animal 
queda aïllada, les diferències de l’ambient físic i biològic en el qual sobreviu i es reprodueix 
determinen que la selecció natural sigui distinta de la continental i, a llarg termini, produirà canvis en 
la talla, forma, color o comportament. De vegades, aquests canvis són suficientment accentuats com 
per parlar d’una nova espècie (sobretot si s’ha arribat a una incompatibilitat reproductora o a una 
infertilitat de la descendència híbrida). 
 
Les Illes Balears compten amb unes 300 espècies d’endemismes animals, situant-se la taxa 
d’endemicitat entre el 5% i el 8%, fet que atorga un caràcter d’illes paraoceàniques degut al contacte 
físic amb terres continentals pròximes, fa 5 milions d’anys. 
 
Com ja s’ha dit, la característica intrínseca de la fauna endèmica insular és la seva marcada fragilitat. 
Prova d’aquest fet és la desaparició de tres mamífers endèmic de les Gimnèsies, com són: Myotragus 
balearicus (un petit bòvid), Hypnomys morpheus (una rata cellarda) i Nesiotites hidalgoi (una 
musaranya), tractant-se d’espècies molt diferenciades per un llarguíssim aïllament. Aquestes 
desaparicions, i moltíssimes més, foren producte de l’arribada de l’home i de les espècies que aq uest 
introduí.  
 

1.3 ELS INVERTEBRATS ENDÈMICS DE L’ARXIPÈLAG DE CABRERA 
 
Respecte al grup dels invertebrats, ha estat un conjunt faunístic poc estudiat si es compara amb el 
volum d’informació referida als vertebrats –mamífers, rèptils, amfibis, ocells i peixos– (Pons, 2015).  
Cal aclarir que quan es parla dels endemismes invertebrats de Cabrera (arxipèlag, a diferència de 
Cabrera Gran, l’illa), aquets estan englobats dins els endemismes balears (gimnèsics en la majoria de 
casos). Només algunes espècies són endemismes exclusius de l’arxipèlag.  
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L’estudi dels endemismes invertebrats de les Balears ha estat lent i s’ha anat realitzant de manera 
progressiva en el temps, podent-se destriar dues fases en les que l’enfocament dels estudis 
relacionats amb l’arxipèlag de Cabrera ha anat canviant:  
 
S. XIX – finals del s. XX. El fet insular i les reduïdes dimensions van atreure durant el segle XIX i XX 
una bona quantitat d’investigadors i naturalistes especialitzats en diferents taxonomies 
d’invertebrats. Es tracta d’una primera fase caracteritzada pel descobriment i descripció de la gran 
part dels endemismes invertebrats que avui dia es coneixen. A més, durant l’estudi d’aquestes 
comunitats animals, es van reorganitzant i recatalogant espècies, categoritzant com a endèmiques 
espècies que no s’hi consideraven. Un exemple d’aquests naturalistes atrets per les Balears fou 
l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, que es desplaçà fins a les costes de l’arxipèlag amb una primera 
idea d’escriure un llibre sobre escarabats. De fet, fou l’Arxiduc qui finançà les campanyes de Koch 
(1882) i de Schaufuss (1869) al territori balear. Un exemple més recent d’aquets estudis és l’obra de 
Gasull (1964), que centra la seva mirada en els mol·luscs presents a les Balears.  
 
Destacar la presència militar a l’illa durant gran part d’aquesta etapa, amb les conseqüències 
anteriorment esmentades. 
 
Finals s. XX – actualitat. La fita que marca el canvi d’etapa és la declaració de l’espai com a Parc 
Nacional (Llei 14/1991 de 19 d’abril). Prèviament a la seva declaració, quan aquesta era imminent, 
els treballs per conèixer la seva biodiversitat es disparen. Un recull d’aquets treballs és la publicació 
de la monografia d’Alcover et al. (1993), que agrupa en un sol volum la majoria de les espècies 
(vegetals i animals) conegudes fins al moment, d’entre les quals es troben els endem ismes 
invertebrats. No obstant, no hi ha un capítol específic sobre el seu component de fauna endèmica. 
Destaquen també: la ja esmentada monografia que realitzà el Grup Balear d’Ornitologia (GOB) el 
1989, tot i no tractar de manera especifica als invertebrats (apareixen algunes imatges dels més 
atractius, sense una referència al text), i la monografia duta a terme pel Ministerio de Medio 
Ambiente (Pons, 2000b), que encara que de contigut ornitològic, recull al capítol introductori la seva 
fauna endèmica. A partir d’aquest moment apareixen publicacions i reculls d’endemismes balears 
pròpiament. Un exemple molt clar és l’obra de Pons i Palmer (1996) on es resumeix el coneixement 
que es té sobre la fauna descrita de les Balears, discutint sobre la distribució, afinitats faunístiques, 
corologia i validesa taxonòmica de les més de 300 espècies descrites de les Balears, o l’obra de Mayol 
(2009), que fa un recull de caràcter divulgatiu sobre la fauna endèmica balear i el procés que ha 
conduit a dita situació d’endemicitat. És per tant aquesta fase la que centra els seus esforços en 
reunir tota la informació de la flora i fauna balear, ja sigui nivell global o a nivell illenc.  
 
Cal apuntar que, tot i destriar ambdues fases, en l’actualitat encara es duen a terme recatalogacions i 
es descobreixen noves espècies, però el fet que caracteritza cada fase en el seu còmput general és el 
justificat.  
 
No obstant aquests treballs, no hi ha hagut cap estudi que hagi centrat els seus esforços en la 
recopilació d’informació del grup dels invertebrats de l‘arxipèlag, segurament per la concepció que la 
societat té d’aquest, ja que no conta amb una atracció estètica, com sí tenen les aus i els mamífers. 
L’únic document que recopila informació al respecte, tot i no entrar gaire en el detall, és el de Pons 
(2000a), esmentant les espècies invertebrades endèmiques i recollint les principals característiques 
d’aquestes. Hi ha, per tant, un buit en el coneixement de la seva distribució i en la unificació de la 
dispersa informació. D’aquesta manera el present estudi pretén donar resposta a aquesta mancança. 
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2. PROPOSTA METODOLÒGICA  
 
El present treball realitza una anàlisi de la distribució dels endemismes invertebrats de l’arxipèlag de 
Cabrera a partir de l’aplicació d’un SIG. El mètode emprat es composa per tres fases, que es 
representen en forma de mapa conceptual (Fig. 1). 
 

 

Figura 1. Metodologia de treball. 
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1- Recerca bibliogràfica. S’han consultat nombroses fonts d’informació, destacant principalme nt l’obra 
d’Alcover et al. (1993), que representa un recull molt complet sobre aspectes geogràfics, abastant 
gairebé tots els camps d’estudi de les ciències naturals: geomorfologia, geologia, climatologia, flora, 
fauna, relació entre flora i fauna, aspectes hidrogràfics, etc. Les monografie s del GOB (1989) i del 
Ministeri de Medi Ambient (2004) han ajudat a configurar els apartats més teòrics de l’estudi. A més, 
el Bioatles de les Illes Balears, per la combinació entre representació cartogràfica i referències 
bibliogràfiques, ha resultat d’una gran utilitat. S’han consultat també nombroses publicacions i 
articles que actualitzen les informacions exposades a l’esmentat llibre, així com documents previs 
que no es contemplen a l’edició del mateix.  
 

2- Treball de camp. Per una altra banda, i considerant el treball de camp com un element força 
important en aquest tipus d’estudis, s’ha realitzat una prospecció biològica sense captura a l’illa de 
Cabrera Gran durant sis dies (24/04/2016 – 30/03/2016) amb l’objectiu d’ampliar les localitzacions 
descrites.  
 

3- Tractament de dades i aplicació d’un SIG. Es crea, per tant, una base de dades que recull els 
aspectes més rellevants de cada espècie d’invertebrat endèmic, la seva distribució a l’arxipèlag i la 
bibliografia de referència (Taula 1). La informació recollida s’exposa igualment a través d’una fitxa 
per a cada espècie, ordenades per famílies, que contenen informació relativa a la seva distribució, 
consideracions taxonòmiques, corologia, hàbitat i altres dades ecològiques així com les l ocalitzacions 
citades fins al moment –afegint les observacions personals realitzades–.  
 
Per una altra banda, s’ha elaborat una cartografia relativa a la distribució a l’arxipèlag en quadrícules 
d’1 km2 de cada espècie i un mapa on es superposen totes les espècies, presentant les quadrícules 
amb major i menor nombre d’espècies endèmiques. També s’han assignat les distintes espècies a un 
hàbitat preferent. Les quadrícules s’han identificat a través d’una enumeració (Fig. 2), que servirà 
com a referència a l’hora de comentar els resultats. Finalment, s’ha realitzat una anàlisi dels hàbitats 
que contenen una major biodiversitat en termes d’endemismes invertebrats.  
 
L’eina utilitzada per a la producció cartogràfica ha estat el software ArcGIS 10.1.  
 
S’ha procedit a la creació d’un annex de figures i de taules, on es plasmen tant els mapes per espècie 
com la base de dades creada a partir del recull bibliogràfic i observacions personals.  
 
Es considera la metodologia que millor s’ajusta a les necessitats d’estudi que requereixen els 
objectius establerts. La primera part aporta el gruix de la informació necessària, que es complementa 
amb el treball de camp. Posteriorment es fa necessari estandarditzar-la per produir la fitxes per 
espècie i, finalment, representar-la de manera visual a través de cartografia.  
 
Algunes espècies tenen una distribució tan àmplia que abasten totes les quadrícules de l’arxipèlag. És 
per això que no s’han dut a terme mapes de les següents espècies: Spauligodon cabrerae, Xerocrassa 
nyeli ponsi, Xerocrassa frater, Limax majoricensis, Tudorella ferruginea i Iberellus companyonii.  
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Figura 2. Enumeració de les quadrícules. 

 
Pel que fa a la descripció de l’àrea d’estudi (Fig. 3), s’ha extret de la realitzada per Servera (1993).  
 
L’arxipèlag de Cabrera està format per un grup d’illes i illots, localitzats dins de la Mediterrània 
Occidental, al migjorn de Mallorca. Respecte de la conca Mediterrània, l’arxipèlag, juntament amb 
Mallorca i Menorca, són les illes que presenten major distància de qualsevol punt de la costa 
continental, mantenint una posició central dins d’aquesta.  Aquestes illes es disposen en forma de 
rosari allargat, amb una alineació orientada de NE a SW dins el quadrant determinat per les següents 
coordenades geogràfiques: el punt de l’escaire nord-oriental es localitza a 2º 59’ 18’’ de longitud est i 
39º 13’ 03’’ de latitud nord, i el punt de l’escaire sud-occidental es localitza a 2º 54’ 26’’ de longitud 
est i 39º 07’ 06’’ de latitud nord.  
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L’arxipèlag es troba a la part més meridional de la plataforma continental definida per la isòbata dels 
200 m que uneix Mallorca i Menorca (Riba, 1980), i que al mateix temps constitueix la part central i 
més nord-oriental de l’anomenat Promontori Balear. Es considera estructural ment com la 
continuació de la unitat morfoestructural de les serres de Llevant de Mallorca (GOB, 1990).  
 
El conjunt de terres emergides de les illes i illots suposa una superfície de 13’2 km 2 i una longitud de 
53’87 km de costa, que es reparteixen entre les dues illes majors, Cabrera Gran i l’Illa des Conills, 17 
illes menors i tota una sèrie d’illots i esculls adjacents.  
 

 

 
Figura 3. Localització de l'arxipèlag de Cabrera. 

 
3. RESULTATS 

 
A continuació es procedeix a l’exposició de les fitxes per espècie, ordenades per famílies, on 
s’estableixen els següents paràmetres: Nom de l’espècie, l’autor i any de la primera descripció, 
consideracions taxonòmiques  o sistèmiques, la corologia, el seu hàbitat i altres dades ecològiques 
d’interès i, finalment, les localitzacions citades per la bibliografia de referència així com les inèdites, 
observades durant el treball de camp realitzat: 
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FAMÍLIA PHARYNGODONIDAE 
Spauligodon cabrerae. (Castaño, Zapatero i Solera, 1988) 
Corologia: espècie coneguda de Menorca, Eivissa i arxipèlag de Cabrera. Espècie més representativa 
de la fauna d'helmints de les Illes Balears. Tal com passa als illots de Menorca, Eivissa i Cabrera és 
l'espècie amb més àmplia distribució i una de les millors representades amb prevalències elevades 
(Hornero, 1991; Roca, 1993). Citada de l’arxipèlag de Cabrera per Castaño et al. (1988).  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Localitzada en la cloaca de Podarcis lilfordi i Podarcis pityusensis. 
Espècie paràsita de les sargantanes de les Illes Balears 
Localitzacions: Tot l’arxipèlag. 

FAMÍLIA ZONITIDAE 
Oxychilus lentiformis (Kobelt, 1882) 
Consideracions taxonòmiques: Espècie descrita per Kobelt (1882) amb la denominació genèrica 
Hyalina lentiformis. Moragues (1886) transcriu la descripció original. Les citacions d'Oxychilus balmei 
per a totes les Gimnèsies corresponen a aquesta espècie. Oxychilus kobelti, citada per Altaba (1993a) 
com endèmica de les Gimnèsies, correspondria a aquesta espècie  
Corologia: Espècie endèmica de les Gimnèsies. Molt abundant a jaciments quaternaris (Gasull, 1969). 
Si bé en la descripció original figura Menorca, Moragues (1886) quan transcriu la descripció, indica 
Mallorca.  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Abundant en els ambients humits, als boscos i sota grans pedres. 
Espècie bona colonitzadora de les entrades de les cavitats de Mallorca (Bellés, 1987; Pons i Damians, 
1992). En aquest darrer treball es donen nombroses localitats cavernícoles on ha estat recol·lectada 
aquesta espècie. Troglòfil, espècie adaptada a nivell fisiològic i enzimàtic (quitinases) que els permet 
tenir un règim omnívor. 
Localitzacions (Fig. 5): Mallorca i Menorca (Gasull, 1964), Cala l'Olla - Cabrera (Cuerda, 1993). S’han 
realitzat les següents observacions personals: Punta d'Ensiola, Puig de s'Avenc des Frare i Es 
Llenegall. 

FAMÍLIA HELICELLIDAE 
Xerocrassa frater (Jaeckel, 1952) 
Consideracions taxonòmiques: Descrita inicialment sota el gènere Helicella. Segons Altaba (1993a) 
les poblacions de la majoria dels illots de Cabrera són distingibles morfològicament i mereixerien la 
qualificació de subespècie. 
Corologia: Endemisme de Mallorca i de l'arxipèlag de Cabrera, del qual s'han descrit diverses 
subespècies geogràfiques (Jaeckel, 1952; Gasull, 1963, 1964; Altaba, 1991).  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Viu a quasi tots els hàbitats terrestres de l'Arxipèlag de Cabrera, 
des de les boscúries i màquies de les illes grans, fins als vessants rocallosos dels illots més petits, on 
sol formar poblacions d'elevada densitat. 
Localitzacions: Arxipèlag de Cabrera (Altaba, 1993). S’han realitzat les següents observacions 
personals: S'Espalmador, Punta d'Ensiola, Cova des Burrí, Na Miranda, Caló dels Palangrers, Can 
Feliu, Es Llenegall i na Picamosques. 
 
Xerocrassa nyeli ponsi (Hidalgo, 1878) 
Consideracions taxonòmiques: Descrita inicialment sota el gènere Helix. També ha estat inclosa en el 
gènere Helicella. Els exemplars de l'illa des Conills són molt distints dels de l'illa major. Són molt més 
plans i llisos, sense escultura, quilla sense serra, a més a més estan molt pigmentats (Gasull, 1964, 
Forés, 2015). 
Corologia: Subespècie distribuïda per l'arxipèlag de Cabrera; localitzada únicament a l'illa de Cabrera 
Gran i a l'illa des Conills. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie de costums lapidícoles. Els exemplars de l'illa des Conills 
són molt més escassos que els de l'illa de Cabrera. Un factor important de pertorbació i que afecti a 
aquesta espècie és la presència d'una colònia abundant de Rattus rattus (Palmer i Pons, 1996; 2001). 
Localitzacions: Cabrera i Illa des Conills. S’han fet observacions personals a Can Feliu, Monument als 
Francesos, S’Espalmador, Punta d’Ensiola, Cova des Burrí, Es Burrí, Codolar des Burrí, Caló des Macs, 
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Caló de l’Olla, Na Miranda, Caló des Forn, Caló des Palangrers, Puig de s’Avenc des Frare, Es Llenegall 
i Penyal Blanc. 
 

FAMÍLIA HELICIDAE 
Iberellus companyonii (Aleron 1837) 
Consideracions taxonòmiques: Aquesta espècie ha estat tractada en múltiples publicacions com a I. 
minoricensis. No obstant, Forés i Vilella (1993) realitzen una aclaridora reflexió sobre la nomenclatura 
a seguir per a designar aquest tàxon. Descrita inicialment sota la denominació genèrica d'Helix 
companyonii (Aleron, 1837) d'individus balears introduïts en temps històric a alguns ports de 
Catalunya. Posteriorment es descriví I. minoricensis (Mittre, 1842) de Menorca. Han estat descrites 
distintes subespècies: ssp. horadadae, de na Foradada (Cabrera), ssp. oberndorferi, de la badia de 
Palma, ssp. minoricensis de Menorca i ssp. balearicus de les Serres de Llevant, totes elles de discutit 
valor taxonòmic. 
Corologia: Espècie endèmica de les Balears. Colonitza Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i 
Cabrera, àdhuc alguns dels seus illots. Introduïda accidentalment a alguns punts de la costa catalana. 
Altaba (1993) la considera endèmica de les Gimnèsies. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie àmpliament repartida, colonitza ambients xèrics i 
perilitorals i zones de garriga, humides i boscoses. 
Localitzacions: Arxipèlag de Cabrera (Altaba, 1993). S’han fet les següents observacions personals: 
Pinar de la Serra de ses Figueres, Puig de s’avenc des Frare, Can Feliu, Caló dels Palangrers, Caló des 
Forn, La Miranda, Cala l’Olla, Caló des Macs, Codolar des Burrí, Exterior de la cova des Burrí, Punta 
d’Ensiola i Monuments als Francesos. 

 
FAMÍLIA LIMACIDAE 

Limax majoricensis (Heynemann, 1863) 
Consideracions taxonòmiques: Aquest llimac ha estat trobat fòssil de distints jaciments quaternaris 
de les Pitiüses (Paul, 1984), pel que es corrobora la seva antiguitat. 
Corologia: És l'únic llimac endèmic de les Balears. Citat de Mallorca, Cabrera i de les Pitiüses. A les 
Pitiüses ha estat recol·lectat a illots de vegades molt separats de l'illa principal, pel que Gasull i Van 
Regteren Altena (1970) suggereixen una colonització molt antiga. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie de costums lapidícoles i humícoles. Colonitzadora, a 
l'igual que altres espècies de llimacs, de zones humides, encara que aquesta està més restringida a 
les zones naturals poc alterades i capaç de resistir fortes sequeres.  
Localitzacions: Arxipèlag de Cabrera (Altaba, 1993) 
 

FAMÍLIA POMATIDAE 
Tudorella ferruginea (Lamarck, 1822) 
Consideracions taxonòmiques: Actualment es dubta sobre l'assignació taxonòmica dels exemplars 
de fora de les Balears i Pitiüses pertanyin a aquesta espècie.  
Corologia: Endemisme vivent de les Gimnèsies, més abundant a Mallorca que a Menorca. Trobat a 
jaciments plio-plistocens d'Eivissa (Gasull i Alcover, 1982; Torres i Alcover, 1981) i Sardenya (Esu, 
1978). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Es troba en tota mena d’ambients naturals, a condició que el sòl 
sigui rocallós. A Cabrera és particularment abundant en zones de màquia ben constituïda, mentre 
que és absent a les zones de conreu. Viu a la majoria dels illots, encara que quasi mai no hi forma 
poblacions tan denses. És freqüent trobar conquilles d’aquesta espècie trencades per rates (Rattus 
rattus), les quals semblen tenir-hi una especial predilecció.  
Localitzacions: Arxipèlag de Cabrera (Altaba, 1993). S’han realitzat les següents observacions 
personals: Serra de ses Figueres, Es Llenegall, Puig de s’avenc des Frare, Caló dels Palangrers, Caló 
des Forn, La Miranda, Pinar a l’est de l’Olló, Caló des Macs, Codolar des Burrí, Exterior de la cova des 
Mestral, Exterior de la Cova des Burrí i S’Espalmador. 
 



15 
 

FAMILIA NEMESIDAE 
Nemesia brauni Koch, 1882 
Consideracions taxonòmiques: Blasco (1984) estudià els exemplars recollits per Koch (1882) i Rambla 
(1977), indicant que només era conegut el mascle. No obstant, Koch (1882) descriu ambdós sexes. 
Simon (1914) relaciona N. brauni amb N. eleanora (aquesta darrera descrita de Mónaco) i N. ariasi 
(del Marroc). 
Corologia: Espècie endèmica de les Balears (Ribera, 1986). Citada de Mallorca per Bristowe (1952), 
de Menorca per Febrer (1979) i de Cabrera per Rambla (1977). Pons i Palmer (1990) recullen noves 
dades de Mallorca. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie colonitzadora de zones argiloses. Es coneix poc la seva 
ecologia. A l'igual que les altres espècies és sedentària i construeix un niu sota terra. Al contrari que 
moltes altres aranyes, augmenten la seva activitat durant la tardor i l'hivern, tenen el seu cicle 
reproductor durant la tardor (octubre-desembre), emperò també hi ha un augment de mascles 
durant l'estiu (Pons, 1993). 
Localitzacions (Fig. 6): Es Burrí, Can Feliu, Cap Ventós, Estell Xapat de Llevant, Illa de ses Rates, Illa 
des Conills, Illa de l’Esponja, Illa de l’Imperial, Illa de na Plana, Illa de na Pobra, Illa de na Redona, 
Punta d’Ensiola, Port de Cabrera i Serra de ses Figueres.  

 
FAMÍLIA AGELENIDAE 

Tegenaria scopifera Barrientos, Ribera i Pons, 2002 
Consideracions taxonòmiques: El patró pigmentari de Tegenaria scopifera és proper a l’observat i 
descrit per a Tegenaria carensis i Tegenaria ramblae (Barrientos et al. 2002). La genitàlia femenina, 
epigí i vulva, són també afins amb Tegenaria carensis, Tegenaria ramblae i Tegenaria silvestris. 
Corologia: A més de la localitat tipus, recol·lectada de la balma de cas Pagès (Cabrera Gran) a 
l’arxipèlag de Cabrera i a l’entrada de la font des Cosconar (Mossa, Puig Roig) i l’illa de Tagomago 
(Eivissa), el que fa suposar una distribució més àmplia. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Balmes i ambients ombrívols. 
Localitzacions (Fig. 7): Jaciment de Cas Pagès. 
 
Malthonica balearica. Brignoli, 1978 
Consideracions taxonòmiques: Espècie relacionada amb M. lusitanica (de la península ibèrica), M. 
sarda (de Sardenya), M. sicana (de Sicília), M. arganoi (d'Itàlia centremeridional), M. deadeli (de 
Creta) i M. paraschiae (de Grècia) (Brignoli, 1980, Pons i Palmer, 1992). 
Corologia: La femella fou descrita de Mallorca per Brignoli (1978-1979). Pons i Palmer (1990) i Pons i 
Damians (1992) recullen més dades de Mallorca. El mascle fou descrit de Menorca per Barrientos i 
Febrer (1986). Citada de Menorca per Febrer (1979). Endemisme Gimnèsic. Coneguda també de 
Cabrera i sa Dragonera (Pons, 1993). D'Eivissa es coneix una espècie propera a M. balearica. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Element lapidícola. Ocupa zones boscoses, tant de pins com 
d’alzines. (Pons i Palmer, 1990; Pons i Damians, 1991).   
Localitzacions (Fig. 8): Canal de s’Aigo, Cap de Llebeig, Punta d’Ensiola, Monument als Francesos, 
Puig de s’avenc des Frare, Escar des Vaixell, Serra de ses Figueres, Pinar de Can Feliu, Penyal Blanc, Es 
Burrí, La Miranda. S’han fet les següents observacions personals: Punta d’Ensiola, S’Espalmador i Es 
Llenegall.  

FAMÍLIA HAHNIDAE 
Hahnia hauseri Brignoli, 1978 
Consideracions taxonòmiques: L'absència d'un receptacle secundari permet concloure que aquesta 
espècie no està lligada amb les Hahnia ben conegudes d'Europa central (Harm, 1966); segons Brignoli 
(1978-1979) estaria més pròxima a H. petrobia que a les formes italianes del grup. No és possible 
comparar-la amb H. harmae (Brignoli, 1978) de Tunísia i H. insulana (Schenkel, 1938) de Madeira 
(descrites sobre els mascles) però la primera de les espècies té una coloració molt especial, mentre 
que la segona és molt més gran (mascle de 3.3 mm). Hahnia barbara (Denis, 1937) d'Algèria és, al 
contrari, molt més petita (femella de 1.6 mm). 
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Corologia: Espècie endèmica de Mallorca descrita per Brignoli (1978-1979) coneguda únicament de 
la femella, Pons i Palmer (1990). Recol·lectada a Cabrera (Pons, 1993). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie lapidícola, ha estat recol·lectada tant en zones seques 
(garrigues) com a alzinars molt humits. 
Localitzacions (Fig. 9): Caló dels Palangrers, Monument als Francesos, Illa de na Redona, Puig de 
s’avenc des Frare. 
 

FAMÍLIA EUSCORPIIDAE 
Euscorpius balearicus (Caporiacco, 1950) 
Consideracions taxonòmiques: Alguns autors han confós aquesta espècie, citant erròniament 
Euscorpius flavicaudis en les Balears. Considerada per Caporiacco (1950) com a subespècie, estudis 
genètics recents consideren elevar-la de subespècie a espècie endèmica (Gantenbein et al., 2001). 
Està estretament relacionat amb E. c. canestrinii de Sardenya (Caporiacco, 1950). 
Corologia: Coneguda d'algunes illes i illots de Mallorca, Menorca, arxipèlag de Cabrera i sa Dragonera 
(Pons i Rambla, 1993, Pons i Palmer, 1996). Pons (1991) aporta més localitats en les quals ha estat 
recol·lectat.  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Es tracta d’una espècie de costums lapidícoles i depredadora. 
Localitzacions (Fig. 10): Estell Xapat de Ponent, Estell Xapat de Llevant, Estell de s’Esclata-sang, Estell 
des Coll, Monument als francesos, Illa de na Foradada, Illa de l’Esponja, Illa de na Redona, Cova des 
Burrí, Estell de Fora, Illa de ses Rates, Cap de Llebeig, Penyal Blanc, Cova des Cap Ventós, i Illa des 
Conills. S’han realitzat les següents localitzacions personals: Es Llenegall i Cova des Burrí. 
 

FAMÍLIA CHTHONIIDAE 
Chthonius cabrerensis Mahnert, 1993 
Consideracions taxonòmiques: Es diferencia de les espècies geogràficament més properes 
(Chthonius ponsi, Ch. bellesi, Ch. hispanus i Ch. catalonicus) per comptar amb uns palps clarament 
més petits. Ch. cabreriensis sembla estar estretament emparentat amb Ch. vachoni. Es diferencia 
d'aquesta espècie, essencialment, per la possessió de quatre ulls (vers els 2 ulls de Ch. vachoni) i per 
comptar amb uns palps més prims (Mahnert, 1993). 
Corologia: Espècie coneguda exclusivament de l'illa dels Conills (arxipèlag de Cabrera). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie endogea, de costums lapidícoles. Recol·lectada a la 
garriga d'aquesta illa. Espècie depredadora de petits artròpodes. 
Localitzacions (Fig. 11): Illa des Conills. 
 
Chthonius ponsi Mahnert, 1993 
Consideracions taxonòmiques: Aquests espècie està estretament emparentada amb Ch. balearicus. 
Emperò es diferencia d'aquesta, entre d'altres característiques, per la manca d'una dent subdistal en 
el quelícer mòbil. Probablement siguin, juntament amb Ch. balearicus, dos representants derivats de 
Ch. gibbus que en distintes èpoques s'aïllaren i penetraren en les coves (Mahnert, 1993).  
Corologia: Espècie coneguda exclusivament de l'Avenc des Frare (arxipèlag de Cabrera).  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie amb certa especialització a la vida cavernícola (certa 
anoftàlmia). Espècie depredadora de petits artròpodes. 
Localitzacions (Fig. 12): Avenc des Frare (Cabrera Gran) 
 

FAMÍLIA PHALANGODIDAE 
Scotolemon krausi. Rambla, 1972 
Consideracions taxonòmiques: Els exemplars capturats per primera vegada foren identificats com S. 
lespesi (Kraus, 1961) espècie exclusivament pirenaica. Es distingeix de S. roeweri i S. catalonicum per 
esser de mida més petita, per comptar amb una prominència ocular major; espines  en els palps i 
copulador ben diferent. 
Corologia: Espècie coneguda de Mallorca, d'Eivissa i de Cabrera (Rambla, 1972, Pons i Rambla, 1993).  
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Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie colonitzadora de zones ombrívoles, pinars, balmes i 
ambients endogeus. En zones de conreu ha estat localitzat sota oliveres i garrovers (Rambla, 1977; i 
dades inèdites). Espècie depredadora de petits invertebrats.  
Localitzacions (Fig. 13): Nord-oest de Cala l’Olla, sud del Caló dels Palangrers, entre ses Quatre 
Quarterades i es Racó des Codolar, entre es Port i el Monument als Francesos, 300 metres al sud de 
Sa Platgeta i Punta d’Ensiola. 
 
Dasylobus ferrugineus (Thorell, 1876) 
Consideracions taxonòmiques: Gairebé totes les espècies del gènere Dasylobus han estat revisades 
per Chemini (1989) i com era d'esperar, ha introduït nombroses sinonímies. Malgrat això, conserva 
l'espècie ferrugineus. Segons aquest autor una citació d'aquesta espècie d'Itàlia feta per Caporiacco 
(1940) pot esser una confusió amb l'espècie ferrugineicoxis. D'altra banda, la citació de Caporiacco 
(1940) està mancada de mascles, basant-se només en dues femelles i un juvenil. Això fa la 
identificació de l'espècie molt dubtosa i referma el seu caràcter d'endemisme balear (Pons i Rambla, 
1993). Koch (1882) descriu Phalangium pusillum però en realitat es tracta d'aquesta espècie (Roewer, 
1911). 
Corologia: Espècie coneguda de Mallorca, d'Eivissa, de Cabrera i de sa Dragonera (Rambla, 1972; 
Pons i Rambla, 1993). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie colonitzadora de zones ombrívoles, pinars, balmes i 
ambients endogeus. Espècie depredadora de petits invertebrats.  
Localitzacions (Fig. 14): Illa de na Redona, Cap Ventós, 400 metres cap a l’oest des de la costa de l’Illa 
de ses Bledes, 400 metres direcció sud-oest des del Celler, mitjan camí entre Coll Roig, S’Espalmador  
i Puig de s’avenc des Frare. 
 

FAMÍLIA TROGULIDAE 
Trogulus balearicus Schönhofer i Martens, 2008 
Consideracions taxonòmiques: El cos és, en la majoria de gèneres, una mica aplanat i allargat. Els 
adults tenen una petita oquetat, que amaga els seus quelícers i pedipalps, que són curts. L'espècie ja 
era coneguda de les Balears i fins al moment era assignada a Trogulus naepiformis. Una recent revisió 
ha fet necessari separar els individus de les Balears de la resta del grup.  
Corologia: Mallorca, arxipèlag de Cabrera i Eivissa (Schönhofer i Martens,2008; Pons, 2008). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie edàfica i lapidícola, poc vistosa i difícil de trobar perquè 
es revesteix de partícules de terra que queden adherides a la superfície cuticular.  
Localitzacions (Fig. 15): Punta d’Ensiola, Monument als Francesos, Avenc des Frare, Cap Ventós i 
Oest de la Serra de ses Figueres. 
 

FAMÍLIA MONODELLIDAE 
Tethysbaena scabra (Pretus, 1991) 
Consideracions taxonòmiques: Orghidan et al. (1975), Stock (1978), Gourbault i Lescher-Moutoué 
(1979) i Pretus (1982) recol·lecten el gènere Monodella sense donar-li assignació específica. Pretus 
(1991) descriu l'espècie sota la denominació genèrica de Monodella i l'assigna a les citacions 
anteriors (Fornós et al., 1989) de Monodella argentarii aquest nou tàxon. Wagner (1994) inclou 
aquesta espècie en el gènere Thethysbaena. 
Corologia: Espècie distribuïda pels ambients estigobis de Mallorca, Menorca, Cabrera i sa Dragonera.  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Troglobi, viu a aigües superficials, a les zones més properes a les 
arrels vives que estan en contacte amb l'aigua o a amb restes de vegetació acumulada en el fons. 
Llacunes anquihalines. Aquesta espècie no s'ha dispersat a les capes freàtiques de l'interior de les 
illes, com ho han fet la majoria dels gèneres d'amfípodes endèmics subterranis (Pretus, 1989; 1991; 
Fornós et al., 1989; Wagner, 1994). 
Localitzacions (Fig. 16): Cova des Burrí. 
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FAMÍLIA CIROLANIDAE 
Metacirolana ponsi Jaume i Garcia, 1992 

Consideracions taxonòmiques: Espècie d'afinitats incertes. Es tracta d'una espècie d'origen 
Lessepsià. Metacirolana és distribuïda per altres indrets del món, principalment en esculls coral·lins. 
L'absència d'espècies emparentades amb M. ponsi en la Mediterrània podria considerar-se com un 
possible ancestre, present en els esculls coral·lins del Miocè a Cabrera. Estaríem davant una espècie 
relictual pre-Messiniana (Jaume i Garcia, 1992). 
Corologia: Espècie coneguda únicament de la Cova des Burrí (Cabrera). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie estigobiont. 
Localitzacions (Fig. 17): Cova des Burrí. 
 
Typhlocirolana moraguesi Racovitza, 1905 
Consideracions taxonòmiques: Espècie emblemàtica en el món de la biospeleologia. Pujiula (1911) 
descriu Typhlocirolana lulli de les Coves dets Hams, essent en realitat aquesta espècie. Menacho 
(1911) també dessigna com a Gammarus caecus a aquesta espècie. Racovitza (1912) clarifica totes 
aquestes assignacions. Pretus (1986) descriu T. moraguesi aureae en base a petites diferències 
biomètriques. 
Corologia: Endemisme discutit doncs espècies afins han estat capturades per tota la conca de l'Ebre i 
llevant ibèric. Exemplars de les aigües freàtiques sicilianes ha estat incloses dins d'aquest tàxon. En 
aquest darrer cas pot tractar-se d'una espècie diferent (Caccone et al., 1986). A les Balears ha estat 
citada a nombroses cavitats de Mallorca, Menorca, Cabrera i sa Dragonera. Recentment ha estat 
trobada a pous del paleozoic de Menorca (Roman, dades inèdites).  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Element troglobi, freatobi capacitat per a viure indistintament en 
aigües dolces o salobres. Han estat localitzades en aigües d'entre 5 i 9 g de sal/l.  
Localitzacions (Fig. 18): Cova des Burrí (Cabrera Gran) 
 

FAMÍLIA CYCLOPINIDAE 
Troglocyclopina balearica Jaume i Boxshall, 1996 
Consideracions taxonòmiques: Gènere monoespecífic que sembla ser una espècie ancestral entre els 
copèpodes ciclopínids (Jaume i Boxshall, 1996). 
Corologia: Coneguda de distintes coves de la costa del SE de Mallorca, des de Capdepera fins a 
Felanitx, així com a dues coves de Cabrera (Burrí i la cova de sa Llumeta de l’illa dels Conills).  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Es coneix exclusivament de coves anquihalines. 
Localitzacions (Fig. 19): Cova des Burrí i Cova de sa Llumeta. 
 
Speleophriopsis balearicus Jaume i Boxshall, 1996 
Consideracions taxonòmiques: Sembla ser una espècie de característiques ancestrals del grup dels 
copèpodes Misophrioida. 
Corologia:  S’ha citat de Mallorca, Menorca i arxipèlag de Cabrera. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie pròpia d’ambients  cavernícoles anquihalins.  
Localitzacions (Fig. 20): Cova des Burrí. 
 

FAMÍLIA ARMADILLIDIIDAE 
Ballodillium pilosum Vandel, 1961 
Consideracions taxonòmiques: Espècie descrita inicialment de Menorca (Vandel, 1961) sobre un únic 
exemplar mascle. Els exemplars de Cabrera s’ajusten a la descripció del tipus, emperò els pèls 
característics que donen nom a l’espècie són molt més curts que els considerats pel seu descriptor 
(Garcia i Cruz, 1993) 
Corologia: Espècie descrita de la Cova de Sant Agustí (Es Mercadal). Gènere i espècie endèmica de les 
Gimnèsies, recol·lectat tant a l’exterior com a distintes coves de Mallorca, Menorca i Cabrera 
(Vandel, 1961; Cruz; 1989; Garcia i Cruz, 1993; Garcia i Pons, dades inèdites). Fins a hores d'ara no 
havia estat recol·lectat de Mallorca. 
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Hàbitat i altres dades ecològiques: Malgrat tots els exemplars capturats, fins a les hores, han estat 
trobats a coves, encara que no compta amb les característiques pròpies dels troglobis. És una espècie 
troglòfila. 
Localitzacions (Fig. 21): Es Burrí, Illa des Conills i Serra de ses Figueres. 
 

FAMÍLIA ASELLIDAE 
Proasellus coxalis gabriellae (Margalef, 1950) 
Consideracions taxonòmiques: Subespècie adscrita inicialment al gènere Asellus. Gènere d'origen 
molt antic i dispersió actual circummediterrània. Margalef (1950) considera aquesta subespècie afí 
amb P. c. banyulensis de Catalunya i del llevant ibèric i P. c. peyerimhoffi del nord d'Àfrica. 
Corologia: L'espècie té una distribució perimediterrània, amb una àrea satèl·lit al nord d'Europa. 
Localitzada a alguns pous d'Inca, Torrent de Sant Miquel (Campanet), Font den Vidal (Pollença), 
distintes fonts i torrents de Menorca, riu Santa Eulàlia a Eivissa i pous de Sant Francesc a Formentera 
i de Cabrera (Pons i Palmer, 1996).  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie troglòfila, pobladora de canals properes a zones 
agrícoles. També es pot trobar a aigües freàtiques (pous i cursos d'aigua hipogeus). Es tracta d'una 
subespècie obscurícola, parcialment despigmentada. L'espècie és incapaç de resistir la dessecació, 
així com per produir cap mena de propàgul dispersiu (Jaume, 1993).  
Localitzacions (Fig. 22): Cocons den Gelat. 
 

FAMÍLIA JANIRIDAE 
Trogloianiropsis lloberai Jaume, 1995 
Consideracions taxonòmiques: Gènere endèmic monospecífic que té el seu representant superficial 
en el gènere Ianiropsis (Jaume, 1995). 
Corologia: Coneguda de Cabrera (Cova de sa Llumeta a l'illa des Conills) i de Mallorca (Cova de na 
Barxa i Cova de na Mitjana, Capdepera). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie troglòbia portadora d'unes llarguíssimes antenes, 
colonitzadora d'ambients anquihalins. 
Localitzacions (Fig. 23): Cova de sa Llumeta (illa des Conills) 
 

FAMÍLIA MELITIDIDAE 
Psammogammarus burri Jaume i Garcia, 1992 
Consideracions taxonòmiques: Aquest és el tercer representant del gènere en la regió mediterrània 
Psammogammarus gracilis de la costa de Malta i P. caecus descrit de la costa Dàlmata, però 
posteriorment recol·lectat del golf de Nàpols, Sicília i les costes mediterrànies franceses (Jaume i 
Garcia, 1992). No obstant, presenta tota una sèrie de característiques fenètiques amb dues espècies 
de les Filipines (P. philipensis i P. fluviatilis) i cap amb els altres representants de la Mediterrània. 
Espècie de gran talla (12 mm) de troglobització morfològica acusada. 
Corologia: Espècie coneguda exclusivament de la Cova des Burrí (Cabrera Gran).  
Hàbitat i altres dades ecològiques:. Espècie de costums creviculars, capturada a la zona més fonda 
del llac anquihalí de la Cova des Burrí. 
Localitzacions (Fig. 24): Cova des Burrí (Cabrera Gran) 
 
Pseudoniphargus daviui Jaume, 1991 
Consideracions taxonòmiques: Espècie possiblement derivada d'un ancestre diferent per a cada 
espècie simpàtrica (P. daviui i P. triasi) d'aquesta localitat es situaria abans del Tortonià, en el 
complex de la paleo-illa composta per Mallorca i Cabrera. 
Corologia: Font de Can Feliu (Cabrera Gran) i Dolç de n’Ensiola. A hores d'ara, endèmic de Cabrera.  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Troglòfil i detritòfag en sentit ampli. Simpàtric amb P. triasi. 
Localitzacions (Fig. 25): Font de Can Feliu i Dolç de n’Ensiola (Cabrera Gran) 
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Pseudoniphargus triasi Jaume, 1991 
Consideracions taxonòmiques: Espècie possiblement derivada d'un ancestre diferent per a cada 
espècie simpàtrica d'aquesta localitat es situaria abans del Tortonià, en el complex de la paleo-illa 
composta per Mallorca i Cabrera. 
Corologia: Font de Can Feliu (Cabrera Gran). A hores d'ara, endèmic de Cabrera.  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie simpàtrica amb P. daviui. Element detritòfag en sentit 
ampli. 
Localitzacions (Fig. 26): Font de Can Feliu (Cabrera Gran). 
 

FAMÍLIA MYSIDAE 
Burrimysis palmeri Jaume i Garcia, 1993 
Consideracions taxonòmiques: Gènere monoespecífic endèmic de les Balears caracteritzat, junt amb 
els gèneres Mysidetes i Deltamysis, per no presentar hipertròfia dels artells de l'endopodit del tercer 
apèndix toràcic, així com per l'absència de dimorfisme sexual en els pleòpodes, que  es mantenen 
rudimentaris. No obstant, es diferencia d'ambdós gèneres, entre altres característiques, per la forma 
i armadura del tèlson i dels uròpodes. Les seves afinitats filètiques i significat biogeogràfic són 
incertes. 
Corologia: Gènere i espècie endèmic de Cabrera, espècie coneguda de la Cova des Burrí i de la cova 
des Dolç (Colònia de Sant Jordi) (Gràcia et al., 2014). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie de troglobització morfològica acusada. Espècie de 
costums creviculars, capturada a la zona més fonda del llac anquihalí de la Cova des Burrí. 
Localitzacions (Fig. 27): Cova des Burrí (Cabrera Gran) 
 

FAMÍLIA CARABIDAE 
Percus espagnoli Lagar, 1965 
Consideracions taxonòmiques: Espècie fortament emparentada amb P. plicatus (endemisme 
gimnèsic). Confosa amb P. plicatus degouvei pel seu aspecte llis. Tenenbaum (1915) ja nota que els 
exemplars de P. plicatus de Cabrera tenen els èlitres llisos, sense l'escultura típica de plicatus, 
presumpta forma nova que relaciona amb degouvei; ben diferent per la seva talla menor, èlitres més 
curts i altres aspectes diferenciadors. Per la seva talla recorda a P. reichei de Còrsega, però d'aspecte 
general és totalment diferent (Lagar, 1965). 
Corologia: Espècie descrita originalment de l'illa de Cabrera i de na Foradada (arxipèlag de Cabrera) 
(Lagar, 1965). Jeanne i Zaballos (1986) recullen la citació de na Foradada, però des de la seva 
descripció mai més no s'ha retornada a trobar (Palmer i Petitpierre, 1993). Aquests mateixos autors 
la recol·lecten a l'illa des Conills (arxipèlag de Cabrera). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie colonitzadora i distribuïda homogèniament a tots els 
ambients de l'illa de Cabrera (pinars, garrigues, zones litorals,etc). Menys abundant a l'illa dels 
Conills. De dia es troba sota pedres. Espècie abundant, nocturna i depredadora. És molt resistent a 
les condicions ambientals més diverses i adverses. Es coneix que forma part de la dieta de les 
genetes, eriçons i rates de Cabrera (observacions personals).  
Localitzacions (Fig. 28): Punta d’Ensiola, Monument als Francesos, Cas Garriguer, Na Miranda, Es 
Burrí, Can Feliu, Carena entre es Burrí i Cala en Ganduf, Cap Ventós i Illa des Conills. S’han realitzat 
les següents observacions personals: Punta d’Ensiola, Cova des Burrí, Na Miranda i Es Llenegall. 
 

FAMÍLIA MELOLONTHIDAE 
Elaphocera capdeboui Gene, 1836 
Consideracions taxonòmiques: Espècie relacionada estretament amb l'endemisme d'Eivissa E. 
ibicensis. 
Corologia: Espècie endèmica de Mallorca, de Cabrera i de sa Dragonera. Coneguda principalment de 
la zona sud de la Serra de Tramuntana (Pons i Palmer, 1990), Cabrera (Palmer i Petitpierre, 1993). 
Cites aïllades de Palma (Compte, 1953), Campus UIB (Palma) i Bunyola (Pons i Palmer, 1996). 
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Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie comuna a garrigues i zones obertes. Espècie bona 
voladora. La fase larvària la passen enterrades i eclosionen després de les primeres pluges de la 
tardor, quasi de forma explosiva. Malgrat no hi ha dades disponibles per aquesta espècie, les larves 
d'espècies properes viuen enterrades i s'alimenten d'arrels de diferents vegetals.  
Localitzacions (Fig. 29): Cocons den Gelat (Cabrera Gran) 
 

FAMÍLIA TENEBRIONIDAE 
Tentyria schaumi Kraatz, 1865 
Consideracions taxonòmiques: Espècie filogenèticament propera a T. ophiusae, l'altre endemisme 
balear del gènere Tentyria. 
Corologia: Endemisme de les Gimnèsies, abundant arreu de Mallorca, Menorca, Cabrera (tan sols a 
certs illots) (Palmer i Petitpierre, 1993) i sa Dragonera. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Més abundant a la franja litoral, però es poden trobar moltes 
poblacions a l'interior. La majoria de les espècies de tenebriònids són detritòfagues en sentit ampli.  
Localitzacions (Fig. 30): Illa de na Redona, illa de na Plana i illa de na Foradada. 
 
Stenosis intricata (Reitter, 1886) 
Consideracions taxonòmiques: Español (1958) esmenta petites diferències entre el material de les 
Pitiüses i el de les Gimnèsies, sense donar, però, cap estatus taxonòmic di ferencial a cap de les 
poblacions. 
Corologia: Coneguda de les Balears i de les Illes Medes. D'aquesta última localitat, si realment és 
present, el més probable és que hagi estat introduïda. De totes formes, caldria confirmar la presència 
d'aquesta espècie a les illes Medes, doncs en el treball d'Español (1940) sembla indicar amb aquest 
nom el grup d'illes que conformen ses Bledes (terme municipal de Sant Antoni, Eivissa), pel que es 
podria tractar d'un error toponímic. De Cabrera ha estat citada per Palmer i Petitpierre (1993). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Més abundant a la franja litoral, però es poden trobar moltes 
poblacions a l'interior. Espècie d'ecologia desconeguda, no obstant, la majoria de les espècies de 
tenebriònids són detritòfagues en sentit ampli. 
Localitzacions (Fig. 31): Monument als Francesos, illa de na Foradada, illa de na Pobra, illa de na 
Plana, illa de l’Esponja, illa des Conills, illa de na Redona, illa des Fonoll, Estell Xapat de Llevant, Estell 
Xapat de Ponent, Estell de s’Esclata-sang, illa de l’Imperial, Estell  de Fora i Estell des Coll. 
 
Asida planipennis cabrerensis Viñolas i Cartagena, 2005 
Consideracions taxonòmiques: Palmer i Petitpierre (1993) ja indicaven que per la seva biometria les 
poblacions de Cabrera es podien diferenciar clarament en dos grups. L’i lla gran de Cabrera, de mida 
més grossa, i les poblacions d’altres illots de Cabrera (na Plana, illa des Conills i na Redona) de talla 
més petita.  
Corologia: Els individus de Cabrera Gran són més grossos que les poblacions dels illots de l’arxipèlag. 
Als illots propers a la Colònia de Sant Jordi (Na Moltona i Na Guardis) també s’hi troben exemplars de 
talla molt petita.  
Hàbitat i altres dades ecològiques: Pròpia de llocs amb poca cobertura vegetal. Preferentment 
hivernal, presenta un acusat mimetisme que la fa passar desapercebuda. A Cabrera Gran és 
depredada, entre d’altres espècies, per la geneta.  
Localitzacions (Fig. 32): Puig de s’avenc des Frare, Es Burrí, Cas Garriguer, Na Miranda (coll cap es 
Cap Ventós), Punta d’Ensiola, Port de Cabrera, illa de na Plana, illa des Conills i illa de na Redona. 
 
Dendarus depressus Reitter, 1915 
Consideracions taxonòmiques: D. depressus està filogenèticament relacionada amb l'espècie cirno-
sarda D. carinatus. Sembla esser un paleoendemisme, amb l'origen relacionat amb l'aïllament de 
poblacions ibèriques per deriva de la microplaca gimnèsica (Palmer, 1994).  
Corologia: Espècie coneguda de Mallorca, Menorca i Cabrera. Espècie molt rara, amb poblacions 
molt disperses. De Cabrera ha estat citat de l’Illa de l’Esponja (Palmer i Petitpierre, 1993). 
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Hàbitat i altres dades ecològiques: Una de les poblacions de la Serra de Tramuntana és trogloxena, 
però predominen les poblacions de franja litoral (majoritàriament a illots) de costums lapidícoles. La 
majoria de les espècies de tenebriònids són detritòfagues en sentit ampli. 
Localitzacions (Fig. 33): Illa de l’Esponja. 
 
Phylan semicostatus (Mulsant i Rey, 1854) 
Consideracions taxonòmiques: P. semicostatus forma amb P. nitidicollis el subgènere Litororus, ben 
diferenciat de la resta d'espècies del gènere Phylan, però amb afinitats ibèriques. Mulsant i Rey 
(1854) estudien els materials recol·lectats per Chevrolat i Reiche, el primer ja etiqueta Philax 
semicostatus, mentre que els descriptors l’assignen inicialment al gènere Micrositus. 
Corologia: Espècie àmpliament distribuïda per totes les Gimnèsies (Mallorca, Menorca, part de 
l’arxipèlag de Cabrera –Palmer i Petitpierre, 1993- i sa Dragonera). Comuna tant a zones litorals com 
a cims muntanyencs. Mulsant i Rey (1854) la indiquen de Mal lorca, Espanya meridional i Algèria. Les 
citacions alienes a Mallorca es tracten realment d’altres espècies actualment ben diferenciades de P. 
semicostatus. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Molt abundant. Espècie pròpia de la franja litoral rocosa i dels 
cims muntanyencs. Es pot trobar també a altres indrets de l'interior però defuig les localitas amb 
vegetació ombrívola, ja siguin boscos o garrigues denses. La majoria de les espècies de tenebriònids 
són detritòfagues en sentit ampli. 
Localitzacions (Fig. 34): Estell de Fora, Estell Xapat de Llevant, Estell Xapat de Ponent, illa de 
l’Imperial, illa de ses Rates, illa de ses Bledes, illa des Fonoll, illa de na Redona, Estell de s’Esclata -
sang i Estell des Coll. 
 
Phylan nitidicollis (Pérez-Arcas, 1872) 
Consideracions taxonòmiques: Español (1947b) indica que l'espècie no és reconeguda per Reitter, 
però no fa referència a cap article en concret. L'anàlisi morfomètrica (Palmer, 1994a) recolza la 
separació entre P. semicostatus i P. nitidicollis. Aquestes dues espècies pertanyen al subgènere 
(Litororus) ben diferenciat de les altres espècies del gènere.  
Corologia: Endemisme de Cabrera, només viu a l'illa gran i als illots situats al sud de na Redona, 
inclosa aquesta darrera illa. Al nord, des de l'illa des Conill s fins a na Foradada viu P. semicostatus 
(Palmer i Petitpierre, 1993). La descripció original (Pérez-Arcas, 1872), sorprenentment, dóna com a 
localitat típica Mallorca, quan és un endemisme conegut exclusivament de Cabrera.  
Hàbitat i altres dades ecològiques: A l'arxipèlag de Cabrera és una espècie abundant per tot arreu. 
La majoria de les espècies de tenebriònids són detritòfagues en sentit ampli.  
Localitzacions (Fig. 35): Port de Cabrera, Puig de s’avenc des Frare, Morro den Tià, Es Burrí, Na 
Miranda (coll cap es Cap Ventós), illa de na Redona, illa des Fonoll, illa de ses Bledes, illa de ses Rates, 
Estell de s’Esclata-sang, Estell Xapat de Ponent, Estell Xapat de Llevant, Estell des Coll, Estell de Fora i 
illa de l’Imperial. S’han realitzat les següents observacions personals: Punta d’Ensiola. 
 
Crypticus pubens balearicus Español, 1950 
Consideracions taxonòmiques: La subespècie C. pubens balearicus és un endemisme de les Balears, i 
la subespècie nominal es pot trobar al Marroc i al sud de la península Ibèrica. C. pubens balearicus 
presenta una mida corporal més grossa, les antenes més gruixades i la puntuació del pronot més fina 
i dispersa. 
Corologia: Restringida a alguns illots de Cabrera i alguns illots del freu entre Eivissa i Formentera.  
Citada per Español (1950; 1951; 1954; 1972; 1984), Palmer i Petitpierre (1993), Palmer (1994). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Pròpia de la franja litoral. Presenta una lleugera tendència 
sabulícola, però no colonitza les dunes poc fixades. La majoria de les espècies de tenebriònids són 
detritòfagues en sentit ampli. La seva distribució es solapa amb l'àrea de nidificació de certes aus 
marines i, de forma parcial, amb l'àrea de distribució d'una sèrie de plantes, la qual cosa indueix a 
pensar que aquesta espècie es podria dispersar per ornitocòria.  
Localitzacions (Fig. 36): Illa de na Foradada, illa de na Pobra, illa de na Plana i illa de l’Esponja.  
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Nesotes viridicollis (Schaufuss, 1869) 
Consideracions taxonòmiques: Contrastant amb la subespècie N. viridicollis ibicensis (amb mida i 
escultura molt uniforme), la subespècie nominal presenta mida i forma corporals molt variables. 
Aquesta és una característica comuna amb certes espècies de Nesotes de les Canàries, però que de 
qualsevol manera aconsellen una revisió taxonòmica del material de les Gimnèsies, a fi de dilucidar si 
aquesta variabilitat morfològica està lligada a qualque tipus de diferenciació taxonòmica. Descrit 
originalment dintre del gènere Helops. 
Corologia: Espècie àmpliament distribuïda per totes les Gimnèsies, malgrat que normalment és 
localment escassa. Conegut de totes les Gimnèsies: Mallorca, Menorca, Cabrera (Palmer i Petitpierre, 
1993) i sa Dragonera. La localitat típica és desconeguda, però a la descripció original, Schaufuss 
(1869), esmenta material d'El Toro (Menorca) i de Palma de Mallorca. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Viu sota l'escorça de diferents arbres, així com sota pedres. Pot 
trobar-se a localitats amb qualsevol tipus de vegetació, des de la franja litoral rocosa fins als cims 
muntanyecs, passant per garrigues i boscos. La majoria de les espècies de tenebriònids són 
detritòfagues en sentit ampli. Podria tractar-se d'una espècie micetòfaga. 
Localitzacions (Fig. 37): Port de Cabrera, Monument als Francesos, illa de na Foradada, illa de na 
Pobra, illa de na Plana, illa des Fonoll, illa de ses Bledes, illa de l’Imperial, Estell Xapat de Llevant i 
Estell des Coll.  
 
Alphasida depressa (Solier, 1836) 
Consideracions taxonòmiques: Presenta un diformisme sexual tan acusat que el mascle i la femella 
varen ser descrits com a espècies diferents. Les femelles són quasi el doble més grosses que els 
mascles, i presenten unes costelles elitrals ben marcades, mentre que els mascles tenen els èlitres 
ben llisos. No s’han detectat diferències biomètriques importants entre les diferents poblacions de 
Cabrera i de Mallorca. 
Corologia: Citada de Mallorca i Menorca. A l’arxipèlag de Cabrera és molt abundant, tant als illots 
com a Cabrera Gran. Recullen aquesta espècie  Palmer (1990; 1991) i Palmer i Petitpierre (1993).  
Hàbitat i altres dades ecològiques: És una espècie nocturna i durant el dia es troba sota pedres. 
Localitzacions (Fig. 38): Monument als Francesos, Es Burrí, Na Miranda, Cap Ventós, Puig de s’avenc 
des Frare, illa de na Foradada, illa de na Pobra, illa des Conills, illa des Fonoll, illa de ses Rates, illa de 
l’Imperial, Estell Xapat de Llevant, Estell des Coll i Estell de Fora. S’han realitzat les següents 
observacions personals: Es Llenegall, camí entre Caló des Forn i Caló dels Palangrers, camí entre 
Codolar des Burrí i Caló des Macs, i S’Espalmador. 
 

FAMÍLIA CHRYSOMELIDAE  
Cryptocephalus majoricensis La Fuente, 1918 
Consideracions taxonòmiques: Aquesta espècie es situa entre C. fulvus (espècie de distribució 
paleàrtica, assenyalada de quasi totes les illes de les Balears) i C. equiseti (espècie sarda). Es 
distingeix clarament per la forma de l'escultura (Jolivet, 1953). 
Corologia: Coneguda exclusivament de Mallorca i de Cabrera. Jordà (1922) la indica de Ternelles i 
Can Sales, a Pollença, i de s'Arenal de Son Sunyer. Palmer i Petitpierre (1993) la citen de Cabrera. 
Jolivet (1953) la indica de: Palma, Son Sunyer, Pollença, Ternelles i Can Sales, les mateixes localitats 
apuntades per Jordà (1922). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie colonitzadora de garrigues i zones obertes. Els 
Cryptocephalus presenten una gran especificitat envers la planta hoste de cada espècie i no hi ha 
dades específiques per a C. majoricensis. 
Localitzacions (Fig. 39): Can Feliu, Port de Cabrera i Na Miranda. 
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FAMÍLIA CURCULIONIDAE 
Brachycerus balearicus Bedel, 1874 
Consideracions taxonòmiques: Pardo-Alcaide (1944) fa una revisió taxonòmica de les espècies 
ibèriques. 
Corologia: Conegut de Mallorca (per a tota l'illa, Moragues, 1889). Bellver, Palma (Breit, 1909). 
Cabrera (Palmer i Petitpierre, 1993). Serra de Tramuntana (Pons i Palmer, dades inèdites). Sembla 
que no viu a Menorca (Compte, 1967). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: L'escarabat bonyarrut, nom amb el que es coneixen els 
escarabats del gènere Brachycerus, és una espècie colonitzadora de garrigues xèriques. Exoesquelet 
extraordinàriament dur que el fa resistent davant dinstint perills. A més a més són fortament 
mimètics i presenten tanatosi, és a dir, davant qualque perill es fan el mort d'una manera molt 
característica. Les seves larves s'alimenten de bulbs de diferents plantes, essencialment d'Urginea 
maritima i diferents orquidiàcies (Palmer i Petitpierre, 1993). Espècie comuna durant l'hivern i 
primavera (Moragues, 1889). 
Localitzacions (Fig. 40): Na Miranda (Coll cap es Cap Ventós), Coll Roig, Punta d’Ensiola, Puig de 
s’avenc des Frare i Canal de s’Aigo. 
 

FAMÍLIA LASIOCAMPIDAE 
Dendrolimus pini schultzeana Rebel, 1934 
Consideracions taxonòmiques: Subespècie propera a la forma ibèrica de la zona de Catalunya. Cuello 
(1993) la considera una subespècie vàlida. 
Corologia: Subespècie coneguda de Mallorca de la zona de Palma i Alcúdia i de l'illa de Cabrera 
(Cuello, 1993). 
Hàbitat i altres dades ecològiques: Espècie colonitzadora de zones boscoses amb pins. Espècie 
lligada als ambients amb pins, dels quals s'alimenta. 
Localitzacions (Fig. 41): Zones de pinar de tot l’arxipèlag. 
 

FAMÍLIA PIERIDAE 
Gonepteryx cleopatra balearica Bubacek, 1920 
Consideracions taxonòmiques: Subespècie de dubtosa validesa taxonòmica. Es diferencia de la ssp  
cleopatra per esser de mida major i amb taques grogues dels mascles més pàl·lides i petites, i el 
revers alar d'un groc verdós uniforme. Emperò, segons Cuello (1980; 1993), no és aquesta la forma 
més comuna a l'arxipèlag, sinó que es sembla més a la forma de la península Ibèrica. Segons Perceval 
(1977) pertany a la ssp. cleopatra. 
Corologia: L'espècie és present a totes les illes, la subespècie estaria distribuïda àmpliament per 
totes les Balears. 
Hàbitat i altres dades ecològiques: La papallona llimonera o grogueta és comuna a tot tipus 
d'ambient. Vola durant les hores més caloroses de l'estiu. Comuna a les platges cercant flors de 
Cakile maritima (Cuello, 1980). No obstant, també ha estat vista a les zones més elevades de la Serra 
de Tramuntana durant el mes de març. Presenta, almanco, tres generacions amb uns màxims al final 
de juliol i al mes d'agost, al qual segueixen, per abundància, el mes d'abril i el de setembre/octubre  
(Cuello, 1980). 
Localitzacions (Fig. 42): Zones obertes. 
 

4. DISCUSSIÓ  
 

Amb la informació individual de cada una de les espècies d’invertebrats endèmics de Cabrera s’han 
realitzat dos tipus d’anàlisi. Un primer de caràcter exclusivament territorial que indica presències -
absències per a cada una de les quadrícules seleccionades. Tot i que és possible que hi hagi falses 
absències, aquestes no s’han contemplat. I un segon en el que s’assignen a cada espècie aquell 
hàbitat o hàbitats preferents. Amdues anàlisis ens serveixen per a establir criteris de sensibilitat de 
zones o ambients en els que es desenvolupen més o menys espècies endèmiques. 
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Pel que fa a la presència d’espècies per localitats (1 x 1 km2) (Fig. 4) amb un major nombre d’espècies 
endèmiques invertebrades, destaquen la quadrícules 13 amb vint-i-sis espècies; la 9 amb vint-i-
quatre; la 7 amb vint; la 6 amb denou; la 16 amb devuit; i la 29 amb desset. Per contra, les 
quadrícules amb menys espècies són l’11, la 23 i la 24 amb sis espècies; la 15 i la 18 amb set; la 22 
amb vuit; i la 10, la 25 i la 6 amb nou espècies.  
 

 
Figura 4. Densitat d’endemismes invertebrats per quadrícula. 
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Amb els resultats obtinguts es procedirà a explicar les densitats corresponents a cada quadrícula:  
 
- Quadrícula 13. L’elevada presència d’endemismes invertebrats d’aquesta quadrícula s’explica per la 
gran quantitat d’ambients que recull: les zones costaneres des Port, les zones del Monument als 
Francesos, de Can Feliu (inclòs l’ambient humit de la mina), antigues zones de conreu de ses Quatre 
Quarterades, Na Miranda, Jaciment de Cas Pagès, etc. 
 
- Quadrícula 9. Destaca en gran part per la presència de la Cova des Burrí, on s’hi poden destriar de 
manera simplificada dos tipus d’hàbitats, ja que dins la pròpia cavitat es localitza una petita llacuna 
de tipus anquihalí (estanc sense connexió superficial amb la mar, que conté aigües salades o 
salobres, segons Holthius, 1973). Hi ha una gran quantitat d’endemismes ja que es tracta d’un 
ambient aïllat. Destaquen tant espècies terrestres (Euscorpius balearicus o Percus espagnoli) com 
d’ambients obscurícoles o troglòbies (Psammogammarus burri o Psudoniphargus triasi). Cal també 
destacar que les zones de pinar de la Serra de ses Figueres (algunes dins aquesta quadrícula) aporten 
una bona quantitat d’espècies com Nemesia brauni, Hahnia hauseri, Ballodillium pilosum, així com la 
zona de Cas Garriguer i ses Quatre Quarterades amb espècies com Asida planipennis cabrerensis o 
Scotolemon krausi.   
 
-Quadrícules de n’Ensiola (1, 6 i 7). Destacadament les quadrícules 6 i 7 presenten un nombre 
d’endemismes elevat: la primera per la presència de l’illa de ses Rates, on es troben, a diferència de 
la Punta d’Ensiola, Alphasida depressa, Phylan semicostatus i Euscorpius balearicus; la segona per la 
inclusió del Penyal Blanc (Euscorpius balearicus i Alphasida depressa) i del Coll Roig (Brachycerus 
balearicus). 
 
-Quadrícula 16. La presència de s’Avenc des Frare i la zona des Llenegall fan incrementar 
notablement el nombre d’endemismes invertebrats de la quadrícula. Ambdues zones conformen 
ambients humits: el primer una cavitat i el segon una zona de balmes a la cara nord d’un turó.  
 
-Quadrícula 29. Situada a l’illa des Conills, conté major nombre d’espècies respecte a la resta de 
quadrícules de l’illa per la presència de la Cova de sa Llumeta, ambient similar a la Cova des Burrí, on 
resideixen espècies com Trogloianiropsis lloberai i Troglocyclopina balearica. 
 
Per una altra banda, cal destacar que tot i no tenir les quadrícules corresponents als illots una gran 
quantitat d’espècies en comparació a la resta, aquesta és força significant degut a les seves reduïdes 
dimensions. 
 
La Cova des Burrí, la de sa Llumeta i s’avenc des Frare, juntament amb les balmes del Penyal Blanc o 
de la zona del Llenegall alberguen espècies poc comunes a altres indrets de l’arxipèlag com 
Euscorpius balearicus, Chthonius ponsi, Ballodillium pilosum o Burrimysis palmeri, entre d’altres. De 
fet, espècies com aquesta darrera, Psammogammarus burri, Metacirolana ponsi o Chthonius ponsi 
només es troben a aquestes localitats de Cabrera, sent endemismes exclusius de l’arxipèlag.   
 
Hàbitats 
 
Pel que fa a la classificació de les espècies respecte als seus hàbitats preferents ( Taula 2) amb major 
presència d’espècies invertebrades, destaquen les zones ocupades per garriga (24), el pinar (22), la 
franja litoral (21). Per contra, els que menor nombre d’endemismes presenten són les aigües dolces  i 
continentals (11) i coves i balmes (6), les zones obertes (6). Moltes de les zones obertes es 
corresponen amb antics conreus que han vist minvar la biodiversitat que li era pròpia. La presència 
d’aquestes espècies sol esser secundària, provocada per l’efecte vorera.  
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Les coves, balmes i ambients anquihalins podrien anar junts, encara que s’ha considerat separar els 
ambients anquihalins i aigües dolces degut a la seva importància pel que fa a presència d’element 
endèmic, conformat exclusivament per crustacis, la majoria d’ells exclusius de Cabrera (Taula 2), com 
Pseudoniphargus triasi o Pseudoniphargus daviui, que es localitzen a les aigües continentals (Font de 
Can Feliu i dolç de n’Ensiola), o Metacirolana ponsi, que es localitza a la llacuna anquihalina de la 
Cova des Burrí. Aquest fet atorga a l’hàbitat un valor afegit. Les espècies terrestres no compten amb 
una especial adaptació al medi cavernícola. Només Chthonius ponsi té algunes característiques 
troglòbies. D’aquesta manera, les coves des Burrí i la de sa Llumeta representen dos punts calents 
d’endemismes, ja que contenen tant espècies troglòbies com espècies d’aigües anquih alines, 
exclusives de Cabrera.  
 
Destacar que garriga, pinar i franja litoral contenen elevats nombres d’espècies degut a  l’extensió 
que presenten. La major part de l’ocupació del sòl de l’arxipèlag és garriga i pinar. A més, el fet de 
contar l’illa de Cabrera Gran amb una costa caracteritzada per una multitud de caps i entrades deriva 
en una franja litoral molt prolongada, podent acollir, d’aquesta manera, un elevat nombre 
d’espècies. 
  
D’aquesta manera es corrobora, per tant, la classificació biogeogràfica jeràrquica “d’escales 
espacials” establerta per Morrone (2008) on la gran àrea de distribució d’endemismes seria 
l’arxipèlag de Cabrera en el seu conjunt i les àrees més petites serien les coves, balmes i illots, que 
representen illes ecològiques. Per tant, no és d’estranyar que les coves (Cova des Burrí i Cova de sa 
Llumeta) i les aigües dolces continentals (Font de Can Feliu, dolç de n’Enciola, etc.) enregistrin els 
únics endemismes exclusius de l’arxipèlag.  
 
 

 Espècie 

Coves i 
Balmes 

Garriga Pinar 
Franja 
litoral 

Zones 
obertes 

Aigües dolces 
o 

anquihalines 
Oxychilus lentiformis  + + + + 

  
Xerocrassa nyeli ponsi  

 
+ + + 

  
Iberellus companyonii  

 
+ + + 

  
Limax majoricensis 

 
+ + + 

  
Tudorella ferruginea 

 
+ + + 

  
Nemesia brauni  

 
+ + + 

  
Harpactea dufouri 

 
+ + + 

  
Tegenaria scopifera  + 

     
Malthonica balearica 

 
+ + + 

  
Hahnia hauseri  

 
+ + 

   
Euscorpius balearicus  + + + + 

  
Chthonius cabreriensis  

 
+ 

    
Chthonius ponsi  + 

     
Scotolemon krausi  

 
+ + 

   
Dasylobus ferrugineus 

  
+ 

   
Trogulus balearicus 

 
+ + + 

  
Tethysbaena scabra  

     
+ 

Metacirolana ponsi  
     

+ 

Typhlocirolana moraguesi  
     

+ 

Troglocyclopina balearica  
     

+ 

Speleophriopsis balearicus  
     

+ 

Ballodillium pilosum  + + + + 
  

Proasellus coxalis gabriellae 
     

+ 

Trogloianiropsis lloberai 
     

+ 

Psammogammarus burri 
     

+ 

Hàbitat 
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Psudoniphargus daviui 
     

+ 
Psudoniphargus triasi 

     
+ 

Burrimysis palmeri 
     

+ 

Percus espagnoli  + + + + + 
 

Elaphocera capdeboui 
 

+ 
  

+ 
 

Tentyria schaumii 
  

+ + 
  

Stenosis intricata 
  

+ + 
  

Asida planipennis cabrerensis 
 

+ + + 
  

Dendarus depressus 
 

+ + + 
  

Phylan semicostatus 
 

+ 
 

+ 
  

Phylan nitidicollis  
 

+ + + + 
 

Crypticus pubens balearicus 
   

+ 
  

Nesotes viridicollis 
 

+ 
 

+ 
  

Alphasida depressa 
 

+ + + + 
 

Cryptocephalus majoricensis 
 

+ 
  

+ 
 

Brachycerus balearicus 
 

+ 
    

Dendrolimus pini schultzeana  
  

+ 
   

Gonopteryx cleopatra balearica 
    

+ 
 

TOTAL 6 24 22 21 6 11 
 

Taula 2. Distribució de les espècies per hàbitats. En groc espècies exclusives, només conegudes de Cabrera. 
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5. CONCLUSIONS 
 
L’efecte antròpic es fa palès a gairebé tota la Terra, havent molt poques zones on aquest efecte no 
s’hagi produït. A la conca mediterrània dites zones són pràcticament inexistents, fet que atorga a 
Cabrera un valor extra. És innegable que la mà de l’home hi ha estat present, i avui dia encara hi ha 
nombroses manifestacions d’aquesta presència, que tingué com a conseqüència una modificació 
sistemàtica de la natura: introducció de nombroses espècies que han alterat els cicles propis de 
l’arxipèlag, destrucció d’hàbitats per conreu o inclús les maniobres militars del segle passat.  
 
No obstant, en comparació amb altres Parcs Nacionals espanyols, Cabrera no ha patit tantes 
alteracions. Juntament a aquest fet, les reduïdes dimensions i el seu aïllament representen un 
avantatge i faciliten una gestió impensable en àrees continentals.  
 
Per a que una gestió sigui eficient és imprescindible un coneixement previ de l’objecte d’aquesta. Les 
etapes prèvies a la gestió de qualsevol espai, hàbitat o espècie es fonamenten en una anàlisi i una 
diagnosi tant del funcionament de l’objecte com la seva situació prèvia a la gestió.  
 
D’aquesta forma, el present treball representa l’anàlisi i el diagnosi de la situació dels endemismes 
invertebrats de l’arxipèlag. Es tracta d’un document que resulta útil per la gestió i conservació del 
propi parc.  
 
Destacar, finalment, que la metodologia de treball executada es pot exportar a estudis de temàtiques 
diferents, altres tipus d’espècies, ja siguin de flora i fauna, ja que el coneixement del factor 
localització i distribució que implica el reconeixement de les zones més sensibles en biodiversitat, i 
per tant en conservació. Tot plegat, representa un gran avanç en el coneixement de qualsevol espai i, 
en particular i com és el cas, d’un espai natural protegit.  
 
Aquests resultats marquen zones d’especial sensibilitat pel que fa la gestió i conservació dels 
endemismes invertebrats, com puguin ser les cavitats des Burri, avenc des Frare i cova de Llumeta i 
dels seus entorns. 
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8. ANNEX DE FIGURES 
 

 

  
 
 
 
 

   

Figura 5. Distribució d’Oxychilus lentiformis 

 

Figura 6. Distribució de Nemesia brauni 

 

Figura 7. Distribució de Tegenaria scopifera 

 

Figura 8. Distribució de Malthonica balearica 

 



37 
 

  
 
 
 

  

Figura 10. Distribució de Euscorpius balearicus 

 

Figura 11. Distribució de Chtonius cabrerensis 

 

Figura 12. Distribució de Chthonius ponsi 

 

Figura 9. Distribució de Hahnia hauseri 
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Figura 15. Distribució de Trogulus balearicus 

 

Figura 16. Distribució de Tethysbaena scabra 

 

Figura 13. Distribució de Scotolemon krausi 

 

 

Figura 14. Distribució de Dasylobus ferrugineus 
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Figura 17. Distribució de Metacirolana ponsi 

 

Figura 18. Distribució de Tiphlocirolana moraguesi 

 

Figura 19. Distribució de Troglocyclopina balearica 

 

Figura 20. Distribució de Speleophriopsis balearicus 
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Figura 23. Distribució de Trogloianiropsis lloberai 

 

Figura 24. Distribució de Psammogammarus burri 

 

Figura 21. Distribució de Ballodillium pilosum 

 

Figura 22. Distribució de Proasellus coxalis gabriellae 
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Figura 27. Distribució de Burrimysis palmeri 

 

Figura 28. Distribució de Percus espagnoli 

 

Figura 26. Distribució de Pseudoniphargus triasi 

 

Figura 25. Distribució de Pseudoniphargus daviui 
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Figura 30. Distribució de Tentyria schaumi 

 

Figura 31. Distribució de Stenosis intrincata 

 

Figura 32. Distribució de Asida planipennis cabrerensis 

 

Figura 29. Distribució de Elaphocera capdeboui 
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Figura 35. Distribució de Phylan nitidicollis 

 

Figura 36. Distribució de Crypticus pubens balearicus 

 

Figura 33. Distribució de Dendarus depressus 

 

Figura 34. Distribució de Phylan semicostatus 
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Figura 39. Distribució de Cryptocephalus majoricensis 

 

 

Figura 40. Distribució de Brachycerus balearicus 

 

 

Figura 37. Distribució de Nesotes viridicollis 

 

 

Figura 38. Distribució de Alphasida depressa 
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9. 

Figura 41. Distribució de Dendrolimus pini  

schultzeana 

 

 

Figura 42. Distribució de Gonepteryx cleopatra  

balearica 
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9. ANNEX DE TAULES 

Taula 1. Localitzacions per espècie segons les referències 

GÈNERE I ESPÈCIE ORDRE FAMÍLIA TOPÒNIM Quadrícula FONT 

Spauligodon cabrerae Oxyurida PHARYNGODONIDAE Tot l'arxipèlag Totes Roca (1993) 

Oxychilus lentiformis  Stylommatophora ZONITIDAE Cala l'Olla 20 Cuerda (1993) 

   
 

  Punta d'Ensiola 1 

Observacions 
personals 

   
  6 

   
  7 

  
  Puig des Frare 16 

      Es Llenegall 16 

Xerocrassa frater   Stylommatophora HELICELLIDAE Tot l'arxipèlag Totes Altaba (1993) 

  
  S'Espalmador 12 

Observacions 
personals 

  
  Punta d'Ensiola 1 

   
  6 

   
  7 

  
  Cova des Burrí 9 

  
  Na Miranda 13 

  
  

Caló dels 
Palangrers 

19 

  
  Can Feliu  13 

  
  Es Llenegall 16 

      Na Picamosques 11 

Xerocrassa nyeli ponsi  Stylommatophora HELICELLIDAE Tot l'arxipèlag Totes Altaba (1993) 

  
  Can Feliu  13 

Observacions 
personals 

  
  

Monument als 
Francesos 

13 

  
  S'Espalmador 12 

  
  Punta d'Ensiola 1 

   
  6 

   
  7 

  
  Cova des Burrí 9 

  
  Es Burrí 14 

  
  Codolar des Burrí 14 

  
  Caló des Macs 19 

  
  Caló de l'Olla 20 

  
  Na Miranda 13 

  
  Caló des Forn 19 

  
  

Caló dels 
Palangrers 

19 

  
  Puig des Frare 16 

  
  Es Llenegall 16 

      Penyal Blanc 8 

Iberellus companyonii  Gastropoda HELICIDAE Tot l'arxipèlag Totes Altaba (1993) 

  
  

Pinar Serra de ses 
Figueres 

9 
Observacions 

personals 
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  Puig des Frare 16 

  
  Can Feliu  13 

  
  

Caló dels 
Palangrers 

19 

  
  Caló des Forn 19 

  
  Na Miranda 13 

  
  Cala l'Olla 20 

  
  Caló des Macs  19 

  
  Codolar des Burrí 14 

  
  

Exterior de la Cova 
des Burrí 

9 

  
  Punta d'Ensiola 6 

      
Monument als 

Francesos 
13 

Limax majoricensis Stylommatophora LIMACIDAE Tot l'arxipèlag Totes Altaba (1993) 

Tudorella ferruginea Cyclophoroida POMATIDAE Tot l'arxipèlag Totes Gasull (1964) 

  
  

Serra de ses 
Figueres 

8 

Observacions 
personals 

  
  Es Llenegall  16 

  
  Puig des Frare 16 

  
  

Caló dels 
Palangrers 

19 

  
  Caló des Forn 19 

  
  Na Miranda 13 

  
  

Pinar a l'est de 
l'Olló 

20 

  
  Caló des Macs 19 

  
  Codolar des Burrí 14 

  
  

Exterior cova des 
Mestral 

15 

  
  

Exterior de la Cova 
des Burrí 

9 

      S'Espalmador 12 

Nemesia brauni  Araneae NEMESIDAE Cala es Burrí 14 

Pons (1993) 

  
  Can Feliu  13 

  
  Cap Ventós 27 

   
  21 

  
  Es Burrí  14 

  
  

Estell Xapat de 
Llevant 

3 

  
  Illa de ses Rates 6 

  
  Illa des Conills 29 

   
  30 

   
  31 

   
  32 

   
  33 
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  Illa de l'Esponja  34 

  
  Illa de l'Imperial 4 

   
  5 

  
  Illa de na Plana 34 

   
  35 

  
  Illa de na Pobra 34 

   
  35 

  
  Illa de na Redona  28 

  
  Punta d'Ensiola 1 

   
  6 

   
  7 

  
  Port de Cabrera 17 

   
  12 

  
  

Serra de ses 
Figueres 

8 

        9 

Harpactea dufouri Araneae DYSDERIDAE 
Monument als 

Francesos 
13 

Pons (1993) 

  
  Canal de s'Aigo 3 

   
  4 

  
  Can Feliu  13 

  
  Punta d'Ensiola 1 

   
  6 

   
  7 

  
  Port de Cabrera 17 

   
  12 

  
  

Caló dels 
Palangrers 

19 

  
  Penyal Blanc 7 

        8 

Tegenaria scopifera  Araneae AGELENIDAE 
Jaciment Cas 

Pagès 
13 

Barrientos, Pons i 
Ribera (2002) 

Malthonica balearica Araneae AGELENIDAE Canal del s'Aigo 3 

Pons (1993) 

   
  4 

  
  Cap de Llebeig 22 

  
  Punta d'Ensiola 1 

   
  6 

   
  7 

  
  

Monument als 
Francesos 

13 

  
  Puig des Frare 16 

  
  Escar des Vaixell 9 

  
  

Serra de ses 
Figueres 

7 

   
  8 

   
  9 
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  Pinar de Can Feliu 13 

  
  Penyal Blanc 7 

   
  8 

  
  Es Burrí 14 

  
  Na Miranda 13 

  
  Punta d'Ensiola 1 

Observacions 
personals 

   
  6 

   
  7 

  
  S'Espalmador 12 

      Es Llenegall  16 

Hahnia hauseri  Araneae HAHNIDAE 
Caló dels 

Palangrers 
19 

Pons (1993) 

  
  

Monument als 
Francesos 

13 

  
  Illa de na Redona  28 

  
  Puig des Frare 16 

  
  

Serra de ses 
Figueres 

7 

   
  8 

        9 

Euscorpius balearicus  Scorpiones EUSCORPIIDAE 
Estell Xapat de 

Ponent 
3 

Pons (2001) 

  
  

Estell Xapat de 
Llevant 

3 

  
  

Monument als 
Francesos 

13 

  
  

Illa de na 
Foradada 

36 

  
  Illa de l'Esponja  34 

  
  Illa de na Redona  28 

  
  Cova des Burrí 9 

  
  Estell de Fora 3 

  
  Illa de ses Rates 6 

  
  

Estell de s'Esclata-
sang 

3 

  
  Cap de Llebeig 22 

  
  Penyal Blanc 7 

   
  8 

  
  

Cova des Cap 
Ventós 

27 

  
  Estell des Coll 2 

  
  Illa des Conills 29 

   
  30 

   
  31 

   
  32 

   
  33 
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  Es Llenegall 16 Observacions 

personals       Cova des Burrí 9 

Chthonius cabreriensis  Pseudoscorpiones CHTHONIIDAE Illa des Conills 29 

Manhert (1993) 
   

  30 

   
  31 

   
  32 

        33 

Chthonius ponsi  Pseudoscorpiones CHTHONIIDAE Cova des Frare 16 Manhert (1993) 

Scotolemon krausi  Opiliones PHALANGODIDAE 
Nord-oest de Cala 

l'Olla 
20 

Pons i Rambla 
(1993) 

  
  

Sud del Caló des 
Palangrers 

19 

  
  

Entre ses Quatre 
Quarterades i es 
Racó des Codolar 

9 

  
  

Entre el Port i el 
Monument als 

Francesos 
13 

  
  

300 metres al sud 
de Sa Platgeta 

12 

  
  Punta d'Ensiola 6 

Dasylobus ferrugineus Opiliones PHALANGODIDAE Illa de na Redona  28 

Pons i Rambla 
(1993) 

  
  Cap Ventós 21 

   
  27 

  
  

400 metres cap a 
l'Oest des de la 

costa en front de 
l'Illa de ses Bledes 

14 

  
  

400 metres 
direcció Suroest 

des del Celler 
8 

  
  

Mitjan camí entre 
Coll Roig i 

S'Espalmador 
12 

      Puig des Frare 16 

Trogulus balearicus 
cabrera 

Opiliones TROGULIDAE Punta d'Ensiola 1 

Pons, G.X. (2008) 

   
  6 

   
  7 

  
  

Monument als 
Francesos 

13 

  
  Avenc des Frare 16 

  
  Cap Ventós 20 

   
  21 

   
  26 

   
  27 

      
Oest de la Serra 
de ses Figueres 

9 
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Tethysbaena scabra  Thermosbaenacea MONODELLIDAE Cova des Burrí 9 
Petrus i Stock 

(1990b) 

Metacirolana ponsi  Isopoda CIROLANIDAE Cova des Burrí 9 Jaume (1993) 

Typhlocirolana moraguesi  Isopoda CIROLANIDAE Cova des Burrí 9 Jaume (1993) 

Troglocyclopina balearica  Cyclopoida CYCLOPINIDAE Cova des Burrí 9 
Jaume i Boxshall 

(1996a)       
Cova de sa 

Llumeta 
(Conillera) 

29 

Speleophriopsis balearicus  Misophrioida MISOPHRIIDAE Cova des Burrí 9 
Jaume i Boxshall 

(1996b) 

Ballodillium pilosum  Isopoda  ARMADILLIDIIDAE Es Burrí 14 

García i Cruz 
(1993) 

  
  Illa des Conills 29 

   
  30 

   
  31 

   
  32 

   
  33 

  
  

Serra de ses 
Figueres 

7 

   
  8 

        9 

Proasellus cxalis gabriellae Isopoda ASELLIDAE Cocons den Gelat 25 Jaume (1993) 

Trogloianiropsis lloberai Isopoda JANIRIDAE 
Cova de sa 

Llumeta 
(Conillera) 

29 Jaume (1993) 

Psammogammarus burri Amphipoda MELITIDIDAE Cova des Burrí 9 Jaume (1993) 

Pseudoniphargus daviui Amphipoda MELITIDIDAE Dolç de n'Ensiola 1 
Jaume (1993) 

      Can Feliu  13 

Psudoniphargus triasi Amphipoda MELITIDIDAE Mina de Can Feliu 13 Jaume (1993) 

Burrimysis palmeri Mysida MYSIDAE Cova des Burrí 9 Jaume (1993) 

Percus espagnoli  Coleoptera CARABIDAE Punta d'Ensiola 6 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

   
  7 

   
  1 

  
  

Monument als 
Francesos 

13 

  
  Cas Garriguer 8 

   
  9 

  
  Na Miranda 13 

  
  Es Burrí 14 

  
  Can Feliu  13 

  
  

Carena entre Cala 
des Burrí i Cala en 

Ganduf 
14 

   
  13 

  
  Cap Ventós 21 

   
  27 

  
  Illa des Conills 29 
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  30 

   
  31 

   
  32 

   
  33 

  
  Punta d'Ensiola 1 

Observacions 
personals 

   
  6 

   
  7 

  
  Cova des Burrí 9 

  
  Na Miranda 13 

      Es Llenegall 16 

Elaphocera capdeboui Coleoptera MELOLONTHIDAE Cocons den Gelat 25 
Palmer i 

Petitpierre (1993) 

Tentyria scaumii Coleoptera TENEBRIONIDAE Illa de na Redona  28 Palmer Miquel. 
Col·lecció 

entomològica 
Miquel Palmer. 

Material de la tesi 
doctoral 

"Aspectes 
biogeogràfics dels 
Tenebrionidae de 
les Illes Balears". 

UIB. IMEDEA 

  
  

Illa de na 
Foradada 

36 

  
  Illa de na Plana 34 

   
  35 

Stenosis intricata Coleoptera TENEBRIONIDAE 
Monument als 

Francesos 
13 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

  
  

Illa de na 
Foradada 

36 

  
  Illa de na Pobra 34 

   
  35 

  
  Illa de na Plana 34 

   
  35 

  
  Illa de l'Esponja  34 

  
  Illa des Conills 29 

   
  30 

   
  31 

   
  32 

   
  33 

  
  Illa de na Redona  28 

  
  Illa des Fonoll 20 

  
  

Estell Xapat de 
Llevant 

3 

  
  

Estell Xapat de 
Ponent 

3 

  
  Estell de s'Esclata 3 
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sang 

  
  Illa de l'Imperial 4 

   
  5 

  
  Estell de Fora 3 

  
  Estell des Coll 2 

Asida planipennis 
cabrerensis 

Coleoptera TENEBRIONIDAE Puig des Frare 16 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

  
  Es Burrí 14 

  
  Cas Garriguer 8 

   
  9 

  
  

Na Miranda (Coll 
cap es Cap 

Ventós) 
13 

  
  Punta d'Ensiola 6 

   
  7 

   
  1 

  
  Port de Cabrera 17 

   
  12 

  
  Illa de na Plana 34 

   
  35 

  
  Illa des Conills 29 

   
  30 

   
  31 

   
  32 

   
  33 

      Illa de na Redona  28 

Dendarus depressus Coleoptera TENEBRIONIDAE Illa de l'Esponja  34 
Palmer i 

Petitpierre (1993) 

Phylan semicostatus Coleoptera TENEBRIONIDAE Estell de Fora 3 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

  
  

Estell Xapat de 
Llevant 

3 

  
  

Estell Xapall de 
Ponent 

3 

  
  Illa de l'Imperial 5 

   
  4 

  
  Illa de ses Rates 6 

  
  Illa de ses Bledes 10 

  
  Illa des Fonoll 20 

  
  Illa de na Redona  28 

  
  

Estell de s'Esclata-
sang 

3 

  
  Estell des Coll 2 
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Phylan nitidicollis  Coleoptera TENEBRIONIDAE Port de Cabrera 17 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

   
  12 

  
  Puig des Frare 16 

  
  Morro den Tià 16 

  
  Es Burrí 14 

  
  

Na Miranda (Coll 
cap es Cap 

Ventós) 
13 

  
  Illa de na Redona  29 

  
  Illa des Fonoll 20 

  
  Illa de ses Bledes 10 

  
  Illa de ses Rates 6 

  
  

Estell de s'Esclata-
sang 

3 

  
  

Estell Xapat de 
Ponent 

3 

  
  

Estell Xapat de 
Llevant 

3 

  
  Illa de l'Imperial 5 

   
  4 

  
  Estell des Coll 2 

  
  Estell de Fora 3 

  
  Punta d'Ensiola 1   

Observacions 
personals 

  

   
  6 

        7 

Crypticus pubens 
balearicus 

Coleoptera TENEBRIONIDAE 
Illa de na 
Foradada 

36 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

  
  Illa de na Pobra 35 

   
  34 

  
  Illa de na Plana 35 

   
  34 

  
  Illa de l'Esponja  34 

Nesotes viridicollis Coleoptera TENEBRIONIDAE Port de Cabrera 17 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

   
  12 

  
  

Monument als 
Francesos 

13 

  
  

Illa de na 
Foradada 

36 

  
  Illa de na Pobra 34 

   
  35 

  
  Illa de na Plana 34 

   
  35 

  
  Illa des Fonoll 20 

  
  Illa de ses Bledes 10 

  
  Illa de l'Imperial 4 

   
  5 
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Estell Xapat de 
Llevant 

3 

      Estell de Fora 3 

Alphasida depressa Coleoptera TENEBRIONIDAE 
Monument als 

Francesos 
13 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

  
  Es Burrí 14 

  
  Coll Roig 7 

  
  Na Miranda 13 

  
  Cap Ventós 20 

   
  21 

   
  26 

   
  27 

  
  

Puig de s'avenc 
des Frare 

16 

  
  

Illa de na 
Foradada 

36 

  
  Illa de na Pobra 34 

   
  35 

  
  Illa des Conills 29 

   
  30 

   
  31 

   
  32 

   
  33 

  
  Illa des Fonoll 20 

  
  Illa de ses Rates 6 

  
  Illa de l'Imperial 4 

   
  5 

  
  

Estell Xapat de 
Llevant 

3 

  
  Estell de Fora 3 

  
  Estell des Coll 2 

  
  Es Llenegall 16 

Observacions 
personals 

  
  

Entre Caló des 
Forn i Caló dels 

Palangrers 
19 

  
  

Entre Codolar des 
Burrí i Caló des 

Macs 
14 

      S'Espalmador 12 

Cryptocephalus 
majoricensis 

Coleoptera CHRYSOMELIDAE Can Feliu  13 

Palmer i 
Petitpierre (1993) 

      Port de Cabrera 12 

   
  17 

  
  Na Miranda 13 

Brachycerus balearicus Coleoptera CURCULIONIDAE 
Na Miranda (Coll 

cap es Cap 
Ventós) 

13 
Palmer i 

Petitpierre (1993) 
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      Na Miranda 13 

  
  Coll Roig 7 

  
  Punta d'Ensiola 6 

   
  7 

   
  1 

  
  Puig des Frare 16 

   
  3 

   
  4 

Dendrolimus pini 
schultzeana 

Lepidoptera LASIOCAMPIDAE Zones de pinar 7 

 Cuello (1993) 

    
8 

    
9 

    
13 

    
14 

    
18 

    
19 

    
20 

    
25 

    
26 

Gonopteryx cleopatra 
balearica 

Lepidoptera PIERIDAE Zones de conreu 8 

 Observacions 
personals     

9 

    
13 

    
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


