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Planorbella duryi és un Planorbid autocton de la península de Florida (America del
Nord) que s'ha trobat en diverses ocasions a I'illa de Mallorca. No obstant, l'especie no havia estat mai citada per a les Balears. Aquesta és una especie invasiva que
es veu afavorida per la dispersió involuntaria per part d'empreses que venen pIantes aquatiques i els jardins botanics.
Paraules clau: nova cita, Planorbella duryi, Gastropoda, Planorbidae, Illes
Balears.
PRESENCE OF Planorbella duryi (WEATHERBY, 1879) (MOLLUSCA; GASTROPODA; PLANORBIDAE) OF THE BALEARIC ISLANDS. Planorbella
duryi is an authocthonous Planorbid snail (Seminole Rams-horn) from the Florida
peninsula (north America), and it has been found sorne times in Mallorca. Nevertheless, Planorbella has never been reported in the Balearic Islands. The aim of this
paper is to assemble all the locations for this species in Mallorca and to warn about
the risk that this species and other invader ones can supose for the native fauna and
flora of the Balearic Islands.
Keywords: new record, Planorbella duryi, Gastropoda, PlanorbifÚJe, Balearic
Islands.
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Introducció
L'aparició espontania o la introducció d'especies d'invertebrats en temps histories i relaeionats
amb la ma de l'home (voluntariament o involuntaria) ha estat un fet eontinuat des de l'arriba-

da deis humans a les Illes Balears. Normalment,
aquesta nova incorporació a la biota insular es fa
sense que ens n'adonem deIs efectes sobre els
eeosistemes (o microhabitats) a on apareix
aquest element al·locton. El costum de sembrar
plantes exotiques a jardins de les nostres illes
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s'ha anal ex lenenl de mica en mica duranl els
anys, arribanl a la comercialil zac ió d'es pec ies
normalmenl lro pica ls, impo nadcs per vivers
dedi cals a la venla d'aquesles pl anles . Les conseqüencies d'aquesl fel poden arribar a result ar
greus per a la ll ora i fauna de les Balears. Segons
les norm alives, aquesles es pec ies han de passa r
un període de qu arenlena per lal d'ev ilar que amb
ell es arribin in vertebrats al.l oclOns que puguin
res ullar in vaso rs i desplacin les es pec ies aUloclones del 1I0e de deslí. TOl i aixo. és un fel palenl
que els sislemes de pre ve nció no fun cionen.
doncs els nOSlrcs ecosislemes eSlan plens d'exe mples d'espec ies al·loclones que han arribal a
través de la importac ió de pl anles com la papa1I0na de Is ge rani s (Cacy rel/.\· rnarshali) procedenl
de sud ilfri ca amb la imponac i6 d'aquesla plallla
sobre I'any 1987 conve ninl-se en una ve rilable
plaga (Pons, 2000). Alu'es cxelllpl es no lenen un
ori gen i un a dala lan prec isa d'arribada (Pons,
1998): la forllli ga arge nlin a ( Lil/ epith ell/C/ 11//llIile) , cilada per primera vegada a les rodali es de l
Pon de Sóller els an ys 50; el cranc de riu amcri cü
( PrO('(/ III/)a/'/(s c1arckii ). propi de la conca del riu
Mi ssissipí, fou inlrodu'il farü un s 22 anys en
zo ncs properes a ~'A l bufera de Mall orca; la process ionüria del pi (Tlwl/lI/ etojloea p it."ocwllpa) .
eruga defoli adora d'aquesla es pec ie fou inl rodu'¡'da a Mall orca duranl els anys 50; o una de les
dan'eres illlrodu ec ion s. un a papa ll ona ( P a,l'.\'lllldi-

sia arcllllll) ori ginari a d'Arge ntina i Uru guai

defoli adora de palmeres (a les Balears eSla presenl so bre el ga rballó) deleclada a Mall orca el
2003 , poss ibl emelll relacionada amb la imponació de pl anles. Drescher i Dufay (2002) indiquen
que la inlroducci6 d' aquesla espec ie a la ri viera
francesa el 200 I ve ngui donada amb I'es pec ie de
jard ineri a Trithil/C/x call/pestris.
Willenberg i Cock (200 1) al enen sobre les
conseqüencies de I'arribada de noves es pec ies,
com per exemp le I'enlrada de noves palolog ies o
el des pla\a menl d'espec ies aUloclones. i descriu
algunes de l e~ principa ls vies d'enlrada d'espec ies
in vaso res. enlre les que s' hi lroben els Jardi ns
BOlanics i I'aquariofilia . A I'ani cle h. del Conveni so bre Bi odi ve rsil al (Pérez-Bedm ar i Sa nz.
2003) qucda explícil que s' ha d'impedir la inlrodu cc ió d'es pec ies exoliqu cs i que es conl ro laran i
erradi caran les illlrod u'!'des que supos in un ri sc
per als ecos islellles, hilb il als i espec ies. S'ha de
lenir en comple que les es pec ies aqu üli ques lenen
una di spersió i le mps de colonil zació ma lt més
rilpid i que. per lanl. són pOlencia lmelll més peri1I 0ses.
Els Planorbids són mol·luscs gaslropodes
d'a igua dol<;a, la majo ri a amb una closea ap Ianada amb forma de disco lal i eom el se u nom indi ca. Són mol.lu scs que no loleren I'a igua sa lobrosa amb ellímil de lolerancia de salinilal del 3 per
mil. Aq u c~ l a fam íli a engloha nombroso, ge neres

Fig. 1. P!ul/orhel/{/ du ryi, cara do rsal i ve ntral , in di vidll s de Só ll er.
Fig. / . Plano rbcll a dll ryi. dorsal (ll/d ,'el/Ira! }C/C!'IS. s/l('cilllellS Ji'O Ill Sól/I'I:
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Gyraulus albus
Mallorca
Haas, 1919; Compte 1958, GasullI965; Forés, 1984; Pons, 1992; Riddiford, 2003.
Menorca
Jaeckel, 1952; Compte, 1958; Gasull, 1965.
Gyraulus crista
Mallorca
Gasull, 1969; Forés, 1984; Pons, 1992; Paul, 1995a; 1995b; Riddiford, 2003.
Menorca
Gasull, 1969; Pons, 1992.
Gyraulus laevis
Mallorca
Bofill, 1918, Jaeckel, 1952; Compte, 1958; Gasull, 1965; Colom, 1978; Pons, 1992; Pons i Sureda, 1995.
Menorca
AguiJar-Amat, 1933; Jaeckel, 1952; Margalef, 1952; Compte, 1958; Gasull, 1965; Colom, 1978, Pons,
1992
Eivissa
Jaeckel, 1952; Compte, 1958; Gasull, 1965; 1984; Colom, 1978; Paul, 1982; Pons, 1992.
Planorbis planorbis
Mallorca
Dohr i Heynemann, 1862; Bofill, 1917b; Gasull, 1963; 1965; Colom, 1978; Pons, 1992; Paul, 1995a;
1995b; Riddiford, 2003.
Menorca
Martorell i Bofill, 1888; Jaeckel, 1952
Eivissa
Jaeckel, 1952; Gasull, 1965; 1984; Colom, 1978; Paul, 1982; Pons, 1992.

Taula 1. Especies de Planorbidae conegudes de les Illes Balears amb referencies bibliografiques associades.
Table 1. Planorbidae species know from Balearic Islands with previous references.

i especies, algunes de les quals tenen importancia
pel seu paper com a vectors de transmisió de
diverses malalties. La taxonomia d'aquest grup
és complexa i encara resten moltes d'especies per
estudiar i descriure.

Origen i distribució geografica
Planorbella duryi Weatherby 1879, és una
especie originaria de Florida, molt variable en
forma i mida i de la qual se n'han descrit sis
subespecies. EIs adu1ts són d'uns 14-18 mm de
diarnetre.
Segons indiquen Vida1-Abarca i Suárez
(1985) aquesta especie ha estat introdulda intencionadament a palsos sudamericans i africans
(Brown, 1980) com Tanzania i Egipte per efectuar un control bio1ogic (competencia pel nínxo1)
d'a1tres especies de mo1·1uscs dolc;aquíco1es

intermediaris de l'esquistosomiasi produlda per
Schistosoma mansoni. Aquest he1mint (Trematoda) parasit passa la fase cercaria a l'interior de
distintes especies de mol·luscs Planorbidae del
genere Biompholaria.
La primera cita a l'estat espanyol ve donada
per Vidal-Abarca i Suárez (1985) qui recullen la
informació d'un treball en aquell moment en
premsa d'Altaba et al. (1988). Aquests darrers
autors donen una acurada descripció i la citen a
dues locatitats de Barcelona: d'un viver de plantes aquatiques del genere Elodea (originaria
d'America del nord) utilitzada en aquaricultura i
d'estanys del Jardí Botanic de Montjulc.
A s'Albufera de Mallorca hi ha hagut un
intent recent de reintroducció de Nymphaea alba
(flor d'en Nyofa, nenúfar) (Alomar, 1995) una
especie que havia estat citada per Barceló (187981) i que amb posterioritat (Martínez-Taberner,
1986) havia estat considerada extinta. Durant el
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mes de juny de 1990 es varen sembrar 20 exemplars pel SECONA procendenls d'un viver de
Sanla Maria (Hortus BaleariclIs), i es planlaren
amb la lerra que duien a di stillls empla<,:amellls del
Parc Natural propicis per a la seva supervivencia
(S iquió de Sa Roca, Canal Palel, L1i sser Gran,
elc.). La reinlroducció es va fer a finals de mai g del
1990; a principi s de selembre va florir la primera
planta. Pero el maleix any, amb les inundacions
(plenes) d'oclLlbre quedaren 10les cobertes per una
columna d'aigua de SO cm i foren enduiles pel
corren!. No obslanl, el desembre del maleix any
foren recol·leclals exemplars de P. dl/lyi. A aquesl
maleix viver de Sanla Maria, possible pUIll més
impOltanl de dispersió/dislribuc ió, i a les maleixes
dates (any 1990) lambé rou loca lilzada una nombrosa colonia d'aq uesla es pecie. Seguramenl ha
eSlal inlrod u'ida a les Balears amb la impol1ació de
pl allla exotica a lravés de vivers; poc a poc s'ha
anal lrobanl en diferenls 1I0cs de I'illa, corrobora ni
així la seva expansió ex plosiva puntual a ambients
de caraclerísliques molt concreles. Les relacio ns de
competencia i les seves relac ions amb alu'es especies aqualiques s'haurien d'avaluar amb més cura.
Oe fel ara és el mol·lusc d'aigües do Ices de mida
més gran de les Balears.

Material
Plallorbella dur."i ha eSlal reeol·lectada a uns
pocs indrets de Mall orca sempre lIi gat a aigües
dolces i amb poc (o ge ns) de corren!.
El malerial reco l.leclal i eSludi a! eSla deposi-

lal a la col·lecc ió de la Societal d' Hi Slori a Nalural de les Ba lears - MNIB - (Museu de la Naluralesa de les IIles Balears) i a la col·lecció Mu seu
Balear de Ciencies Naturals. Els exemplars han
estal conservalS en elanol 70% i en sec (malerial
proeedenl de lanalocenosi).
Cronologicamenl les dades de que es di sposen, o de maleri al reco l·lecla!. que denola la
presencia de I'especie a les Balears són les
següenl s:
- Sanla Mari a (v ive rs) 1990. Primera dala coneguda i possible pUIll d'enlrada de I'espec ie associada a NYlllphaea alba.
- Pont de Ferro, s'A lbufera de Mall orca,
7/12/ 1990 (sobre Cera/ophyllulI1 sp.) 101 co incidi ni amb la repobbció de N\'lIIphaea alba . O'aquesla localital foren recol·lectats exempl ars vius
i reprod u'r'ls amb ex it i de forma massiva en aq uari junlamenl amb Physe lla aC[lla (Palma de
Mallorca). Úni ca loca lil al no an lropica coneguda.
- Estany situat en un jardí de l Carrer de sa Mar.
Sóller 199 1.
- Tanalocenosi de Ca la Gamba (Palma de Mallorca) 10/ 10/ 1994.
- Safareig de Só ller 2003. Plallorhella assoc iada
a NYlllphaea alba comprada als vivers de Sa nl a
Maria .
- Jardí Botanic de Sóller 2003. Localilzada a
IOles les malj ades que tenen embassa menl s d'ai gua, exceple la M3. Oegul al sistema de di stribució d'a igua dins el Jardí BOlilllic. se suposa que
va arribar des d'un sa fareig veí que eonleni a Pla-

Fig. 2. Evo lució de les eJ islillles fa ses e mbri onari es eJe Plollorbella l/urv;. Exelllp lar.l' de Sóller.
Fig. 2. EI'OIIII;rJ/l uf [he elllbrw}//;c .I'lCIges oJ Pl anorbell a duryi. Spec;lIIells Jrolll Sóllel:
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norbella associada a nenúfars. A través de les
síquies que connecten tots els embassaments
d'aigua del Jardí, l'especie s'ha escampat per tot
el Jardí Botanic. La major concentració d'individus es troba a la parcel·la M4 (amb Nymphaea
alba) i la M6 (amb Ceratophyllum). En els dos
llocs conviu amb altres mo¡'¡uscs aquatics: Physella acuta i Oxyloma elegans.

Agra'iments
Volem agrair la col·laboració de Mateu Cifre
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