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Es cita per primera vegada Bursatella leachi (de Blainville, 1817) a les costes de 
Mallorca, essent el primer registre d' aquesta especie d' origen lessepsia a aigües ibero
balears 
Paraules clau: Anaspidea, Bursatella leachi, Mallorca, Mediterrani Occidental, 
migrant Lessepsia. 

FIRST RECORD OF BURSATELLA LEACHI (DE BLAINVILLE, 1817) (MOLLUS
CA, OPISTOBRANCHIA) IN MALLORCA. Bursatella leachi (de Blainville, 1817) are 
recorded for the first time on the Mallorcan coasts, this is the first record of this lessep
sian specie for the Iberian-Balearic regions. 
Keywords: Anaspidea, Bursatella leachi, Mallorca, Western Mediterranean, Lessepsian 
migrant. 
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El terme migrant lessepsia va ésser proposat 
per Por (1978), per designar a les especies proce
dents de l'Indopacífic (sensu lato), que via Canal 
de Suez han colonitzat exitosament el 
Mediterrani, principalment la seva conca orien
tal. El mateix autor (Por, 1990), ja proposa la cre
ació d'una "Província Lessepsiana" dins el 
Mediterrani Oriental, com a embrió d'un futur 
Neo-Tethys. Actualment, el nombre de vertebrats 
migrants ha esdevingut encara més nombrós, ja 
que 59 especies de peixos (Golani, 2002), 46 de 
crustacis decapodes i estomatopodes (Galil 
2002) i 77 de mol·luscs (Zenetos, 2003), segons 
els Atles de la CIESM (International 

Commission for the Scientific Exploration of the 
Mediterranean Sea), s'han establert al 
Mediterrani, dins una dinamica el fi de la qual 
pareix llunyana. 

A l'octubre de 1996, a s' Arenal de 
Llucmajor, es va recollir un moUusc semblant a 
una llebre de mar (Aplysia sp) pero totalment 
recoberta de papil·les simples i compostes i amb 
una coloració marró més clara que altres especies 
del genere Aplysia mediterranies, amb zones més 
obscures i uns petits ocels de color blau. 
L' exemplar mesurava uns 8 cm, i va ésser reco
llit sobre fons d'arena entre mates de Posidonia, 
a 3,5 m de fondaria (Fig. 1). InstaUat a un aqua
ri de la mateixa Aula de la Mar, va sobreviure uns 
tres mesos, desenvolupant un comportament 



38 /311/1. Soc. His/. Na/. /3alears. -1 7 (200-1 ) 

u' 

Fig. 1. Bllr.\II /ellll lellc"i (de Blain l' ilk. 18 17). 

Bildlil de Palmil 

Fig. 2. Locali t/ació de la captura de IJllr.\'lllellll leIIe"i a la badia de Palllla. 
Fig. 2. Bur" ll c ll a Icachi is reClmled o( Po 111111 ha.". 
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FiJ(. 3. Postes de Bl/r.I·O/el/a leac/¡i (de Blai nvill e. 

18 17) 

/Oig. 3. Eggs olB ursatclla leachi (de Blailll 'il/e. 18 17) 

típic de J" espcc ic. brostcjant la capa superfi cial 
dc cianofícies quc creixen sobre l' arcna i cxc rc
tant uns petits "paquets" d'a rena aglutinada 
(http ://www. whitncy. u n .edu/s pec ieslraggcdsea
harc). 

Es va fcr una primera dcterminac ió (M. 
Ball es teros dct. ) de l'i SII sobre fOlografies d' e
xc mplars vi us. i fou dClcrmin ada com I3l1rsalella 
leachi. cspec ic costanera de di stri bució circum
lropi ca l i prescnl al Mcditerrani Oriental com a 
mínim dcs dc mitj ans de l seg le passa t 
(O ' Donog huc i While. 1940). considerada espe
cie Illi granl Icsscpsiana. 

Una segona observac ió es va fer el novem
brc dc 1996. a pocs cent ímetres d· aigua. sobre 
fan g. dins el CN del Porti xol. i posteri ormcnt . el 
novembre de 1997. amb una tirada dc gill1guil 
sobre arcna, cs van capturar 7 exemplars de 
diverses mides (dc 4 a 12 cm). quc també cs van 

mantenir din s un aquari dc fons cJ" are na i 
Posido/lia on es van fer di verscs observac ions. 
Malauradament , els exempl ars es varen perdre 
abans de poder conscrvar-ne algun. 

A fina ls de I'estiu del 2003, a la platj a dc 
s' Arcna l ens varen informar dc la presencia de 
gran quanlital d'opistobranquis per sobre el fons 
d' arena, a uns 7 III de fondari a. Capturats alguns 
exelllpl ars i exalllinats varen ésser idenlics als 
oblinguls fa 6-7 anys a la male ixa zo na. 
Posleriorlllenl , es fixa ren alguns d' ell s quedant 
diposilat s a la col·lecc ió "' Museu de la Natural esa 
de les IlIes Balears" (MN IB) de la Socielat 
d' Hi sloria Nalural de les Balears. Fins ara, totes 
les troba ll es s' han fel a la zona Illés inlerior de la 
Badia de Palma (Fig. 2). 

Per allra pan, en cl dec urs de les lasques dc 
seguiment de I' alga Call1erpa /axifolia a Porto 
Petro (Mallorca), I'octubre de 1998 es varcn 
observar uns 15 individus de I3l1r.\·({/ella leachi 
sobre fons de fan g amb Vallcheria dieholO/lw. 
deis qu als n' hi ha dos dipositals al Centre 
d'Estudi s Ava n¡;:a ts de Blanes. (E. Ball esleros 
CO Ill . pcrs.). o s' han lorn at a observar rins a 
J" ac tua l itat (novelllbre 2004). 

Morfologia i biologia 

lJllr.\·alella leC/ehi (de Blainville. 18 17) és un 
ll1 o l·lu sc Opi slobranqui ele la famíli a de is 
Aplys iidae (liebres de mar), dc di slribució cir
cUll1tropi ca l i alllb una aparencia ll10lt caraclerís
tica , all1b tOl el cos alt i globós, cobert dc 

F iJ(. 4. Larves vc li ger de /JI/rsalel/a leac/¡i (ele Bla in vill c . 18 17). 
Fig. 4. V,:>liger sw ges (JI Bursate ll a leac hi (de ¡¡¡ail/I'il/e. /8/ 7). 
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Fig. S. Di stribllció Illed iterrilll ia de Bllr.l'ulel/u /euehi (dc Blain villc, 18 17). 
Fig.5. M edilerrolleoll di.\'lri/J/llioll ofB llrsate ll a Icachi (de B/ailll 'il/e. /8/ 7). 

papi l·l es s imples i eompostes de dire rent s mides. 

amb un a eerta vari ab ilita t ind ividual. El cap es 

curt i amp le, amb uns te nlac les ora ls plans. El 

pcu és ampl e i ben dife renc ial. i amb un a c ua 

aguda i ma rcada (Bebbinglon. 197 1). 

El seu color és be ig- marro nós, amb o sense 

oce ls blavosos i amb marq ues reticul ars obsc ures 
i c iares. El marges deis parapodes . de la cav ital 
del manle ll i de l peu sol ésser més c ia r (Fi g. 1). 

La delc rm i naci ó correCla de is 11 i macs 
marins és en mo lts casos d ifíc il sobre anima ls 
preservats. ja que a l conservar-les en fo rmo l o 

amb alcohol de 70° es conlre ue n. perdent la seva 
forma , essenl necessari na rcolilza r e ls espcc i
me ns amb ment o l o c lorur magnes ic , amb resul 

tal s va ri ab les (veure la il ·lustrac ió de Bll/'sale!la 
leaehi a Riedl 1983). obra de re fe rencia sobre 

espec ies medite rrimies. que eo rrespon a un es pe
c imen conservat , ben dife rent a I' an im al viu ). És 

I' únie Aplysidae de mida gran sen se c losca quan 

es adu ll , i que excreta quan es danyal, com e l 

genere Aplrsia , una linta porp ra tox ica per ¡¡ Itres 

animal s marin s (e l s peixos more n als pocs 

minuts d ·ex posic ió). He m observal postes din s 

e ls aq uariums de l' Aula de la Mar a I'oclubre del 

2003 , en forma de cordons de color laro nj a (Fig. 
3) de is que varen sortir larves ve liger (Figs. 4) . 

Segons Paige ( 1988) aquestes larves poden meta

morfosejar a ls 2-3 mesos . Així male ix. les larves 
poden re tarda r la metamorfos i fin s que troben un 

subslral adequal. e l que les conrere ix g ran capa
c ital de di spers ió . També I' espec ie es carac te rit 

za per presenta r g rans nuclUac ions poblac ional s. 
esta nI presenls en g ran nombre en una localitat i 

desapareixer després per anys 
(http ://www.whitney. un .edu /spec ies/raggedsea

hare). 
L' especie presenla una certa di vers itat en 

quant a la pigmentac ió i a la profu sió i la lI arga

ri a de les pap il ·les dorsals. i diversos auto rs han 

diferenc ial fins i 10 1 sel subespcc ies. entre las que 
destaquen Bu/'salella leaehi leaehi, amb ocels 
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blaus o verds, Bursatella leachi savignyana, 
sense ocels o Bursatella leachi pleii, amb ocels 
pero amb papil·les més curtes i aspecte menys 
llanut. Aquestes subespecies estan descrites a 
(Martínez, 1995), que conclou que les diferen
cies de la morfologia externa no suporten cap 
diferenciació interna i que en una mateixa zona 
geografica es troben exemplars amb diferents 
morfologies (en els exemplars estudiats s'ha 
comprovat que en les observacions del 1996 i 
2003 s'hi presentaven tant exemplars amb ocels 
blaus com sense). Així proposa la supressió de 
les di verses categories subespecífiques, quedant 
solament com especie nominal Bursatella leachi 
(de Blainville, 1817). 

Habitat i distribució mediterrania 

Bursatella leachi (de Blainville, 1817), és 
una especie circumtropical, present a l' Atl1mtic i 
a l'Indopacífic. Es un habitant típic de fons tous 
d' aigües sornes, i al Mediterrani es troba a llacu
nes litorals i fons amb Caulerpa prolifera, 
Zoostera nolti i Cymodocea nodosa. Tots els 
exemplars trobats a Mallorca han estat sobre fons 
tous, de vegades amb Posidonia oceanica i 
Cymodocea nodosa 

J aklin (1989), fa un recull de les troballes de 
Bursatella leachi (de Blainville, 1817) al 
Mediterrani, estant molt ben documentada l'ex
tensió de l' especie per aigües italianes, entre ells 
Ghisotti (1974), Catalano (1978), Bello (1982), 
Vaccarella (1984; 1986) etc. Amb aquestes dades 
i amb alguna altra no publicada, apareguda a 
(http://www.seaslugforum.net/bursleac.htm). 
pagina WEB dedicada íntegrament a comunica
cions de tot el món sobre aquesta l'especie, pro
posem una distribució actualitzada de Bursatella 
leachi (de Blainville, 1817) a la Mediterrania. 
(Fig.5) 

Zibrowius (1991) considera Bursatella 
leachi (de Blainville, 1817) com l' emigrant indo
pacífic més exitós a la mediterrania. Així mateix, 
l' Atles de la CIESM corresponent als mol·luscs 
(Zenetos el al., 2003), dona l'especie com 
migrant via canal de Suez, ben establert al 
Mediterrani Oriental i present al nord de Sicília i 

sud de Sardenya (sense dades). L'especie es cir
cumtropical, absent de les illes macaronesiques i 
al nord del Cap Blanc (Mauritania), pel que es 
considera l' especie com a migrant lessepsia. 
Així, Bursatella leachi (de Blainville, 1817) és 
una nova especie d'origen lessepsia citada al 
Mediterrani ibero-balear. 
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