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En la present nota s'aporten dades sobre I'expansió del cranc Percnon gibbesi a la
Mediterrania occidental a partir de la documentació de la seva presencia a les Illes
Columbretes i al litoral de la costa catalana (Barcelona). Es discuteixen les observacions en relació a les cites precedents.
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NATURAL DE LES BALEARS NEW DATA ON THE SPREAD OF THE CRAB Percnon gibbesi (BRACHYURA: GRAPSIDAE) IN THE WESTERN MEDITERRANEAN. New data on the
geographical spread of the crab Percnon gibbesi in the western Mediterranean are
documented based in the occurrence of the species in the Columbretes Islands and
on the Catalan coast (Barcelona). Present records are discussed in relation with previous reports of the species in the Mediterranean Sea.
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Introducció
El grapsid Percnon gibbesi (H. Milne
Edwards, 1853) és un cranc amb una amplia distribució geogrMica, ja que es troba a les costes
pacífiques arnericanes des de Chile fins a
California i a ambdós costats de l' Atlantic, des
de Brasil a Florida i des del Golf de Guinea fins
a Madeira (Galil et al., 2002). Els darrers anys,
pero, ha experimentat una considerable expansió
de la seva area de distribució ja que des de l' estiu de 1999 ha cornene;at a colonitzar la Medi-

terrania (Garcia i Reviriego, 2000; Relini et al.,
2000; Müller, 2001).
Durant I'agost-seternbre de 1999 es varen
produir els primers avistaments i captures d'aquesta especie a la Mediterrania occidental i central: agost 1999 a Menorca i Mallorca, on I'any
2000 presenta ja poblacions ben establertes (Garcia i Reviriego, 2000); agost 1999 al sud de Sicília (Mori i Vacchi, 2002); setembre 1999 a l'illa
de Linosa al sud de Sicília, primera cita a la
Mediterrania publicada per Relini et al. (2000);
setembre 1999 i mare; 2000 a Eivissa (Müller,
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2001), on sembla ser que aquest cranc esta també
ben establert. Posteriorment l' especie ha estat
citada a l'illa de Pantelleria a I'Estret de Sicília i
a les propies costes de Sicília (Pipitone et al.,
2001), al sud de la península d'Italia, a la costa
sud de Sardenya i a Malta (CIESM:
www.ciesm.org/atlas/). Més recentment, l'especie ha estat trobada ja a les costes iberiques mediterranies a Cartagena (Cabo Tiñoso) i Manga del
Mar Menor (Isla Grosa) (Murcia Requena,
2003a,b) i a les costes d' Alacant (Acosta, 2003).
En aquestes darreres observacions, l'especie ha
estat citada amb el nom de Percnon planissimum.
En aquestes notes no s' indica la bibliografia utilitzada per a la identificació ~ nivell específic ni
les característiques morfologiques dau de l' especie. P. planissimum és una especie de l'IndoPacífic morfologicament molt similar a P. gibbesi, pero les característiques de l' expansió de P.
gibbesi a la Mediterrania fan que l'atribució d'aquestes darreres cites a P. gibbesi en lloc de P.
planissimum, sigui, pero, coherent.
L' objectiu de la present nota consisteix en
dónar a coneixer noves dades que confirmen
l'expansió d'aquesta especie a la Mediterrania
occidental, particularment a les costes peninsulars iberiques, amb observacions a les illes
Columbretes i a la costa del Baix Llobregat, a
tocar del port de Barcelona.

Material examinat
Les principals dades i característiques deIs
individus examinats, els quals han estat diposiData de captura
Localitat
Metode de captura
Coordenades geografiques
Profunditat
Sexe
Amplada cefalotorax
Longitud cefalotorax
Codi C.B.R.
Llegat

tats a les Col-leccions Biologiques de Referencia
(C.B.R.) de l'Institut de Ciencies del Mar
(CSIC), es presenten a la Taula 1. Les característiques morfologiques d'ambdós individus concorden amb les descripcions donades per Garcia
i Reviriego (2000) i Relini et al. (2000), les quals
permeten diferenciar aquesta especie de la congenerica Percnon planissimum.

Comentaris i dades addicionals
La localització geografica de les noves citacions es presenta a la Fig. 1, així com la informació recent d'altres citacions bibliografiques a
la Mediterrania iberica: Murcia Requena (2003a;
2003b) i Acosta (2003). Les Illes Balears i Pitiüses es presenten en tramat, vOlent indicar que P.
gibbesi es troba present a les costes de totes les
illes.
Malgrat que només s'ha capturat un individu a les Illes Columbretes, l'especie ha estat
visualment observada a tots els illots d'aquest
arxipelag durant els estius de 2002 i 2003 (l
Carreras, como pers.).
A diferencia del que encara s'indica a la
web de la CIESM sobre especies exotiques a la
Mediterrania, les dades de presencia gairebé
simultania en diverses arees de la Mediterrania
occidental i central, les quals es troben sota la
influencia de les aigües superficial s d'origen
atlantic que penetren per l' estret de Gibraltar,
duen a considerar fortament que la presencia d'aquesta especie a la Mediterrania va ésser deguda
a una forta entrada natural de larves amb els

11 febrer 2003
El Prat de Llobregat - Port de Barcelona
Gabies per a tellerina (Donax trunculus)
41°17.63'N 02° 07.34'E
2m
juvenil
9,9 mm
11,2 mm
ICMD 4/2003
E. Visauta - A. Bucci

Taula 1. Informació i dades sobre els individus de Percnon gibbesi examinats.
Table 1. Information and data on the examined specimens ofPercnon gibbesi.

agost 2002
La Foradada (Columbretes)_
Manual
39° 52.47'N 0° 40.23' E
0-1 m
masde
27,9 mm
28,9 mm
ICMD 3/2003
J. Carreras
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corrents atlantics, més que no pas a una possible
introducció amb aigua de llast de vaixells. La cita
de Nobre (1931) a les costes del sud de Portugal
podria haver-se degut també a un fenomen d'aquest tipus. Citacions posteriors a les de l' any
1999 i 2000, com les presentades en la present
nota, poden ser atribui"des a la dispersió natural
de les poblacions establertes a la Mediterrania, ja
que alguns autors han detectat ja la presencia de
femelles ovígeres en les poblacions establertes
(Garcia i Reviriego, 2000; Pipitone et al., 2001;
Mori i Vacchi, 2002).
La presencia i expansió d'aquesta especie
de cranc a la Mediterrania es pot emmarcar dins
el context del que s' anomena meridionalització o
tropicalització de la fauna, tant terrestre com

marítima, que es ve observant durant les darreres
decades i especialment en els darrers anys (Francour et al., 1994; Bianchi i Morri, 1993; 2000;
Riera et al., 1997; Garcia i Reviriego, 2001).
Aquest fenomen es considera una conseqüencia
del canvi o escalfament global del planeta, atribui"t habitualment a 1'efecte hivemacle degut a
1'increment de gas os com el dioxid de carboni, a
1'atmosfera (Peñuelas i Filella, 2001). Aquests
efectes d'escalfament han estat observats també
a la Mar Mediterrania (Bethoux et al., 1990; Pascual et al., 1997; Salat i Pascual, 2002) i tenen
conseqüencies ecologiques a la mar, tals com els
presents processos de meridionalització de la
fauna. Dins l' ambient marí mediterrani, aquest
fet és objecte de particular atenció i les principals

Columbretes

w
Fig. 1. Localització geogrilfica de les noves localitats (estels) on s'ha confmnat la presencia del cranc Percnon gibbesi a les costes ibériques mediterr¡mies (Columbretes i El Prat de Llobregat / Barcelona). Es presenten també les
localitats indicades per Murcia Requena (2003a; 2003b) i Acosta (2003). Les Illes Balears i Pitiüses es presenten
en tramat, ja que la presencia de poblacions de l' especie es troba ja ben documentada al litoral de totes les illes.
Fig.1. New localities (stars) where the occurrence ofthe crab Percnon gibbesi has been documented along the [berian peninsula Mediterranean coast (Columbretes and El Prat de Llobregat / Barcelona). The localities reported
by Murcia Requena (2003a; 2003b) and Acosta (2003) are also shown in the map. The Balearic and Pitiusic
[slands are shown shaded as an indication of the widespread occurrence of the species along the coasts of all the
islands.
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aportacions de novetats i moviments faunístics
queden reflectides a la serie d'atlas d'especies
exotiques presents a la Mediterrania que publica
la Commission Internationale pour l'Exploration
Scientifique de la Mer Méditerranée (CIESM),
deIs quals s'han publicat fins al moment els
volums corresponents a peixos i crustacis decapodes i estomatopodes (Golani et al., 2002; Galil
et al., 2002).
La reco}.lecció acurada i sistematica de dades,
tant de tipus climatic com faunísticlflorístic, és
vital per a poder analitzar I'evolució temporal
deIs sistemes que ens ,envolten i poder posar-les
dins del contexte del canvi global (Abelló, 1999;
Peñuelas i Filella, 2001). Dins d'aquest marc,
aportacions com la present i d'altres com les
d' Acosta (2003) o Murcia Requena (2003a;
2003b) tenen el sentit de subministrar informació
sobre la presencia i ampliació o variacions en la
distribució d'especies deIs ecosistemes. En
aquesta línia, les organitzacions naturalistes i els
seus butlletins poden tenir un paper clau en el
registre i publicació de dades de valuosa utilitat
ecologica i biogeogratica, no només d'interes
local.
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