
Nota sobre la captura d'Ocythoe 
tuberculata Rafinesque, 1814 

(Cephalopoda: Ocythoidae) en aigües 
de Menorca 

Joan Lluís PRETUS Félix DE PABLO 

SHNB 

@ 
SOCIETAT O'HISTORIA 

NATURAL DE LES BALEARS 

Petrus, J.LI. i de Pablo, F. 1993. Nota sobre la captura d'Ocythoe tuberculata 
Rafinesque, 1814 (Cephalopoda: Ocythoidae) en aigües de Menorca. BolI. Soco 
Hisl. Nat. Balears, 36:61-63 ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 

Es dóna a conéixer la captura d'un exemplar del celalopode Ocythoe tuberculata 
en aigües de Balears. Una lemella de talla mitjana lou capturada el mar!;: de 1992 
a uns 80-90 m a les alores del port de Maó, a la costa oriental de Menorca. 
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RECORD OF THE CEPHALOPOD OCYTHOE TUBERCULATA RAFINESQUE, 
1814 (CEPHALOPODA: OCYTHOIDAE) IN MINORCAN WATERS. The lirst record 
01 the cephalopod Ocythoe tuberculata Ralinesque in Balearic waters is presented. 
A medium sized lemale was captured in March 1992 at 80-90 m off Maó, at the 
E coast 01 Minorca. 
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Introducció 

Ocythoe tubercula ta és un cefaló 
pode molt característic, ben diferenciat 
morfológicament d'altres especies , pel 
que des de 1814 (Rafi nesque) se 'l 
col·loca en un genere monotípic , i des 
de 1849 (G ray) en una família així ma
te ix independent. Es tracta d'una espe
cie que presenta un acusat dimorfi sme 
sexual, on les femelles són molt més 
grans (f ins a 31 cm lIur longitud del 
mantell) que els mascles (3 cm), i en la 
que el mantell possee ix tubercles moll 
aparents en la seva cara ventral. El sifó 
és molt conspicuo Les ventoses estan 
disposades en dues fil es . Els bra<tos 
són proporcionalment grossos , sense 
umbrel· les , i els parells dorsals i ven
trals són més Ilargs que els parells late
rals . La seva repartició geografica és de 
ti pus cosmopolita , d is tribu'ida fonamen 
talment en arees tropicals i subtropicals 
(Cardoso , 1991; Guerra, 1992) . De cos 
tum s epipelagiques (Okutani i Osuga, 
1986) , se la troba des de la superfície 
fins els 200 m de profund itat. 

Llurs captures són acc identals a la 
Mediterrania. Sánchez (1980) esmen ta 
per a les costes catalanes una cita el 
1906 a Barcelona , una altra el 1953 a 
Blanes, i dóna a conéixer una terce ra 
troballa el 1979 a Tossa de Mar (Giro
na) . 

Ocythoe tuberculata a Menorca 

El mes de mar<t de 1992 va ser 
capturat un exemplar amb art de 
tresmall davant la bocana del port de 
Maó , entre 80 i 90 m de profunditat. Es 
tracta d'una femella amb una longi tud 
total de 60 cm , fornint la primera ci ta 
de I'espec ie per al conju nt de les Ba
lears . L'exemplar ha quedat dipositat a 
la seu de l'lnstitut Menorquí d'Estudis 
(C ./ Nou, 35, 1 Q; 07701 Maó, Menorca) . 

Dades biom etriques de I'exemplar 
cong elat: 
Longitud del mantell . ..... .... ... 250 mm 
Am piada del cap ... ... ..... . 100 m m 
Amplada del mantel l .... ..... .... 150 mm 

Fig . 1. Ocythoe tuberculata , Maó. a, visió dorsal ; b, visió ventral. 
Fig . 1. Ocythoe tuberculata , Maó. a, dorsal view; b, ventral view. 
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Longitud del sifó ..................... 90 mm 
Longitud del brag 11. ............. 360 mm 

Aquestes mesures corresponen a 
les d'un exemplar de mida intermitja si 
el comparem amb els mesurats per Mo
rales (1958) i Sánchez (1980), que 
dónen longituds del mantell de 115, 230 
i 290 mm. 

A la raresa de I'especie s'hi suma 
una suposada oscil'lació en I'aparició 
d'exemplars a les costes, ido transcor
ren lIargues temporades, adhuc de prop 
de 50 anys, entre dues observacions 
consecutives (Morales, 1958). La pre
sencia d'aquesta especie a la Mediter
rania és recollida en treballs més re
cents (Bello, 1986; Mangold-Wirz, 1963; 
Mangold-Wirz i Boletzky, 1988), encara 
que no queda especfficada o és poc 
clara la repartició de les cites entorn 
d'aquesta mar. Valgui per aixo la nos
tra intenció de deixar plasmada aquesta 
nova captura en aigües mediterranies. 
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