
Estudi sobre la variabilitat de Xerocrassa nyeli 
(Mittre, 1842) (Gastropoda: Hygromiidae) a 

l'illa de Menorca (Illes Balears) 

Josep QUINTANA i Manel VILELLA 

SHNB 

SOCIETAT O'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 

Introducció 

Quintana, J. i Vilella, M. 2005. Estudi sobre la variabilitat de Xerocrassa nyeli (Mittre, 
1842) (Gastropoda: Hygromiidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears). Boll. Soc. Hist. 
Nat. Balears, 48: 23-33. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 

L'estudi del sistema genital de diverses poblacions considerades com a Xerocrassa 
ponsi per diversos autors (Hidalgo, 1878; Ortiz de Zárate, 1963; Quintana i Vilella, 
2001) ha posat de manifest que no existeixen diferencies anatomiques significatives 
entre aquest taxon i Xerocrassa nyeli (Mittre 1842), raó per la qual s'han de considerar 
especies sinonimes. Des d'aquest punt de vista, X. nyeli és una especie molt polimorfa, 
al presentar una variació molt important en l'al9ada de la closca (des de lenticular a 
plana), I'ornamentació (amb unes costelletes molt fines o molt marcades) i el diametre 
delllombrígol (que pot ser més o menys obert). 
Paraules clau: Gastropoda, Pulmonata, especies sinonimes, polimorfisme, Menorca, 
Mediterrimia occidental. 

STUDY ABOUT THE VARIABILITY OF MINORCAN Xerocrassa nyeli (MITTRE 
1842) (GASTROPODA: HYGROMIIDAE). The study of the genital system of several 
populations considered as Xerocrassa ponsi by different authors (Hidalgo, 1878; Ortiz 
de Zárate, 1963; Quintana & Vi1ella, 2001) reveal that no significant differences exist 
with Xerocrassa nyeli (Mittre, 1842), so both can be considered synonym species. In this 
point of view, X. nyeli is a very variable species. From this point of view, X. nyeli is a 
very polimorfic species, when displaying a very important variation in the height of the 
shell (from biconvex to flat), the ornamentation (with very fine ribets or very marked) 
and the diameter of the navel (that can more or les s be opened). 
Keywords: Gastropoda Pulmonata, synonym species, polymorphysm, Menorca, Western 
mediterranean. 
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A l'illa de Menorca s'han citat tres espe
cies vivents incloses dins el genere Xerocrassa: 

ment relacionada amb Xerocrassa homeyeri 
(Dohrn i Heinemann, 1862) de Mallorca, que 
altres autors (Gasull, 1965) consideren com a 
subespecie de X. nyeli. X. cardonae és endemica 
de Menorca, on és present només en una zona 
d'extensió molt reduida (Quintana i Vilella, 
2001). De les tres especies, X. ponsi és la que 
presenta una posició taxonómica i corológica 

X. nyeli (Mittre, 1842), X. cardonae (Hidalgo, 
1867) iX. ponsi (Hidalgo, 1878). X. nyeli és, per 
alguns autors (Beckmann, en premsa; Graak, 
2005) una especie endemica de Menorca, es treta-
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menys coneguda. Hidalgo (1878) descriu aquest 
taxon a partir només de caracters conquiologics i 
el cita en quatre localitats menorquines (Son 
Gall, Sant Joan de Carbonell, Fornells i Ses 
Coves Velles) i a Cabrera (Punta de n'Ensiola). 
L'anatomia de X. ponsi la coneixem a partir de 
les figures de dos exemplars procedents de Punta 
de n'Ensiola (Cabrera) i Algaiarens (Ciutadella 
de Menorca) i publicades per Ortiz de Zárate 
(1963) i Quintana i Vilella (2001). 

Gasull (1964) considera X. ponsi com 
una subespecie de X. nyeli, present únicament a 
l'arxipelag de Cabrera. Templado et al. (1993) 
afirmen que, en no haver-hi dades anatomiques 
(desconeixen, per tant, el treball d'Ortiz de 
Zárate, 1963), la posició sistematica de X. ponsi 
planteja un interrogant. 

L' objectiu d' aquest treball sera estudiar 
el grau de variabilitat (tant a nivell conquiologic 
com anatornic) en nou poblacions diferents (dues 

5 

2 
o 10KM 

de les quals son plisto-holoceniques) i esbrinar si 
les petites diferencies existents entre el sistema 
genital de X. nyeli i X. ponsi (localitzades princi
palment en el nombre de les glandules multifi
des, en la longitud deIs sacs del dard i en el sen
tit de ton;;ament de l' espermioviducte i la prosta
ta) són o no prou constants i diagnostiques per 
diferenciar els dos taxons a ni vell específic. 

Metodologia de treball 

S'han estudiat tres poblacions menorqui
nes considerades com a X. ponsi per Hidalgo 
(1878), Ortiz de Zárate (1963) i Quintana i 
Vilella (2001). Són els exemplars procedents Son 
Gall-Alcotx (Alaior)(CBQ 3553 i CBQ 847) 
(CBQ= Col-lecció Bep Quintana, Ciutadella de 
Menorca)(que correspon a una de les localitats 
típiques) i Algaiarens (Ciutadella de Menorca) 

"" 
Fig. 1. Situació de les poblacions estudiades. 1: cala en Bastó; 2: Son Saura; 3: es Talaier; 4: ses Mongetes; 5: es 
Coll; 6: Algaiarens; 7: Fomells; 8: ses Olles; 9: na Macaret; 10: Son Gall-Alcotx 
Fig.l. Locations ofstudiedpopulations.l: cala en Bastó; 2: Son Saura; 3: es Talaie/"; 4: ses Mongetes; 5: es Col!; 
6: Algaiarens; 7: Fornells; 8: ses Olfes; 9: na Macaret; 10: Son Gall-Alcotx 



J. Quilllol/o i M. Vi lella . Eswdi .\Ohre la \'(/riohili/al de Xerocrassa lIyeli o Menorca 25 

Fig. 2. Mesuramcnl ele l eli ,nnelrc de l Il ombrígo l. 
Fig . 2. M ea.l"llrelllelll {Jf tile IIIl/iJilicl/s dia llleter. 

(C BQ 3 103) (Quintana i Vi lell a. 200 1). La clos

ea i !" anatomia ele l excmplars d 'aquestes loca li
tat s han cs tat comparaelcs amb X. I/yeli de cala en 

Bastó (C BQ 3693), es Talaier (C BQ 3692) i se 
M ongetes (CBQ 68) (C iutadella de M enorca) 
(Fig. 1). 

Com a elades add icionals, I 'estud i inclou 
també exemplars de ses Oll es (es M ercada l) 
(C BQ 69) . la platja de Son Saura (C iutadella de 
M enorca) (CBQ 3305) i es ColI (zona si tuada a 
!"est de ca la M orell. Ciutade lla de Menorca) 
(CBQ 37 13). i c losques del p li s toc~ superior
ho loee de na M acaret (es Mercada l) i Fornell s (es 
Mercada l). 

Les mesures de !" amplada i !"al,<ada de la 

closca s' han pres amb un peu de rei digital. 

L'amplada del lIombrígol s' ha mesurat segons 
indica la Fig. 2. n aquest cas s' ha fet servir un 

mesurador ikkon M easllroscope 10 i només 
s' han mesurat els exemplars de ca la en Bastó i 
A lga iarens. 

Closca 

Les ea racterístiqlles conquiolog iques i 
eco log iques de cada una de les poblac ions es lU 
diades són les seglients: 
Son Gall -A lcotx 

Els exemplars d'aquesta loca litat van ser 
trobats en una zona de vegetac ió baixa formada 

principalment per gramínies i esteperes. situada 
entre un bosc mixt de pins (Pinus holepel/sis) i 
alzines (Quercus ilex) i una zona de cultiu amb 

una litolog ia fo rmada per do lomies . Les closques 
van ser trobades sempre dava ll pedres . 

Les característiques de les c losques coi n

cideixen amb les de X. pOI/si donades per 
Hida lgo ( 1878). Aquest taxon es di fe rencia de X. 
nyeli pel lIombrígo l més estret, la qui lla més 
comprimida . sortint i asserrada , les eostelletes 
menys abundants i més mareades, la dan'era 
volta més ap lanada per dava ll i una co loració 
més fosca (Fig. 3). 
A lgaiaren 

Les mostres van ser recoll ides en tres 
contex tos diferellls: en una ex plolac ió d'eoliani 
tes del pli stoce superior-holoce. en les dunes l ito-

Fig. 3. Xerocrassa Ilve /i procedenl de Son Ga ll (A bior). Esca la: 5 111111 . 

Fill . J. Xcrocrassa nyc li fmlll SOIl Call (A/a;o,.). Sea/e: 5 11111/ . 
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Fig , 4, Xel'llc /'{/s,\(I /lr eli procedenl tk le, pcdrc rc, d'arcna d 'A lga iarcn, (C iuladcl la) , [,ca la: 5 111m , 

F il.: , 4, XC I'()( ra " a nyc li .fi,{!//I 1/1(' ,<l/ /l d q /l IIlT,' oFA/guiure/ls (Cill/(u/ellll ), Sco/e: 5 /111/1 , 

rals scmi cslab ililLaelcs elc la plalja dc es Tancals 
i cn un bosqucl ele pins (P, I/(/Iefl ell.l'i.\') desc nvo
lupal en un só l sorrcnc, En aqucsl G IS , c ls cxcm
plars van scr Irobals cnlrc Ics ligcs de Ics planles, 

Les closqucs cn aquesla loca li lal són ICIl 
li culars , moil ailes, Les cosle llelcs eslan bcn 

Mitxi ll1 Minim 

marcades, Illenlre que la quil la és poc cv idenl. 
L'cs pira és COll vexa, lanl supe ri orlllc lll com inrc
riormenl (Fig, -1 ), El Il olll brígo l és moll eslre l 
(Fig, 5, !aula 1), La co lorac ió és mol! vari able , 
amb c losques bl anquin oses o més rosqu es, 
segons hi dominin Illés o me nys les nilln ules de 

Mil' amt 

I Luulillll I n I lmubrigol 1 C lust'u l.Iulllhrigvl 1 Als,"la 1.lmllbrig(" AII'lId. ~quaciú I r I 
I I I 50 2, 1'1 I 12, 11 1 I~ I K.21 1,70 10,0 1 Y \ 1 2·I ~X ' I, IX!> I I 0,7'~~1 I 
I 2 I 4 \ 2,70 I 12. ~ ~ 1,(.7 I 'J ,12 2,10 111,42 Y :! .7h~ 1 X 4¡'1~; I 11,1971 I 

Taula 1. Di :1I11c lrc, de la c lo,,:a i cl ll o mb rígo l (e n mm ) de Xel'llc/,{/ssu /lreli , n: nombre d'cxcmplar,: r: eoc fi e ic lll 
dc c'o lTc lació: 1: A lga ia rc n,: 2: cala c n Ba, ,,í , 

7able / , SiI"II,\ o/ld IIl11biliclI,\ dio llleler,l (i /l 1/11/1 ) (JI Xeroc ras,a nye li , /1 : /ll lI /lb l'l' oj'.I/ll'ei/lIl ' /I ,I: 1' : e(}/'I'I' /,"iO/l ,',It'
.ficie/ll : / : /I/gllillre/l ,': 2: e% "/llJo,l/ ri , 

'" 

2 

,1 
',' ',' ". 

AmplBdB dalllombrigol (mm) 

Fig, S, Diagra ma dc I'amplada de l lI oll1brígo l de X"l'IIeras,w /lreli cnl'ro nl de I' am plada de 1;, cI",ea , 1: A lga ia rc ll ': 

2: c,tl a e n 8 '''16 , 
Fil.: ' 5 , Seol/{'/' "illgrl/llllll's/II'II 1/I1I/llll1hiliclI ,I' "iOl/lell'l',\ "I' Xcrocrass" nyc li , / : /I/ga ill r!'II.\': 2 : ('{I/II!'II n ll.l'" i , 
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Fig . 6. Xerocr{/.\ S{/ I/yel i de ,e, Ol les (es Mercada l). Esca la: 5 ITlm . 
Pig . 6. Xcrocra ,sa nyc li ./iwl/ ses Olle.l· (es M ercodll/). Seo le: 5 111111 . 

co lor marró. A la part inferi or de la closca hi 
poden apareixer una serie de bandes. més o 

menys cont ínues. 

es Olles 
EIs indi vidus van ser troba ts en una zona 

molt propera al mar i pobre en vegetae ió. amb 

una litolog ia formada per roques calcaries. Les 

closques són planes o lentieulars poe altes. amb 
una costul ació i una qui lla molt mareades . La 
co loraeió és clara. la part superior i inferior hi 
poden apareixer. respeeti vament. namules o ban 

des ciares (Fig. 6) . 
Son Saura 

Eb cxcmplars van ser trobats en les 
lone, més aclarides d' un peti! bosque! format 

Ma\: im Mínim 

per pins (P. halepel/sis). ull as tres (Olea ell ropa{'a 

var. sv/l'es/ris) i aladerns (Phillyr{'a al/glls/ij'o

lia ) . desenvo lupat en una zona dunar silllada a la 
zona oriental de la platja sobre unes ealearenites 

del mioee superior. 
Les elosques són lenticulars i mostren 

una relació entre I" amplada i I"al«ada de la clos

ca mol! semblant a la deis cxemplars 
d ' A lga iarens (Fig. 7: taula 2). El IIOlllbrígo l és 
estret i la qu illa esta poe marcada . Les closques 
poden ser blanqu inoses. sense nalllul es o alllb 
unes nUlllules marronoses més o Illenys desenvo
lupades sobre un fons Illés c iar. A la part in feri or 
hi apareixen va ri es bandes marronoses que 
poden arribar a raltar o estar més o Ille ny~ desdi 
bui xade (Fig. 8) . 

Mil'anH 
L04.·ltlit)tf n Arnl)la~b AI\·.,I" A ml,l.dll AI~.d. A mlllad. AI~ad. Equllció r 

1 1(, 'J.XR ".57 7.07 4 .0 1 8,00 1.71 y OAll2X - 12567 0.7902 

2 n 12 .05 ó.~x X .l~ 4 ,31 10 ,25 5.57 y O.f>.ll\X · 1.02.\ 0,9.22 ' 
1 14 '- 11 .2X 6.45 (, .70 1 ,4 5 MM 4.62 Y O.SlH 8X - O.25W, 0.8964 

4 s) 11 ,12 >.(,,1 7 .7~ 4.06 9,21 4,9\ Y OAJ~;X . O.~RfJR 1I.752X 

5 17 1 1. <JO s.!el 7.7} 4. 11 9.20 4,79 Y 0.41 ;9X . O.77K7 O.()O51 
(, >4 12 ,44 S.XI R.69 3.9 1 lO)!> 4 ,91 Y O.4 51RX 0.2 \71 II.X501 

7 17 1 11..14 5.)7 6,65 ' .. 15 S .~7 ·\,.l5 y O.153 IX · I.2 IRI 0784 2 

X X4 10.5(, 5 1.1 7,2 1 1.40 X.X5 .1,91 y OA I21X ' 0 4674 0.7952 

9 IIKI 11 74 >.<Kl 7.48 },S9 C).69 4JI y O.1256X - 1 1 541 078.11 

1·9 714 12,44 6.98 6 ,65 3,35 9 . 16 4 ,60 Y 0.-' I!)..¡X . O. ~-l:!~ (J 7 122 

Taula 2. Mide, (a l<,:ada-amplada) de le, closques (en mm) de XerocrC/S.I'a I/reli . n: no mbre cl' exe l11pla r, : r: coe fi 
c ic lIl de corre lac ió: 1: es Co ll : 2: Alga ia rcns: 3: Son Saura: 4 : na Macaret: 5: Forne ll s: 6 : es Ta laier: 7: cala en Bast6: 
8: Son Gall -AlcOlX: 9: ,es O ll es. 
Table 2. Shellll/ ('o.l'//rclII l' l/ls (heiglh-dialll l'ler. il/IIIIII ) {/{ Xcroc rassa nyc li . 1/ : I/I/I/Ihe/' oJspecilll l' l/s: 1': ('o rrelwiol/ 

('oclide l/I : I : es ColI : 2: Algoiarel/s: 3: SII I/ SOl/m : -1 : l/a Macarel : 5: PO/'l/ells: 6: es 7{¡{oier : 7: cala el/ {jo.l'Ifi: 8: 

SOl/ Gal/-Alml.\ : 1) : .1'<'.1' Olles. 
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Fil,:. 7 . Diagrama de I' a l~ada enf'ron l de I' amplada de la c losca de Xeroc/'lIsslI m'eli. 1: e, Col l: 2: Algaiaren,: 3: 
Son Saura : 4: na Macarel: 5 : Fort1e l": 6: es Talaie r: 7: cala en Basló: S: Son Ga ll -Alcolx: 9: ,e, O lle,. 
Fig . 7. J-/eiglil lIlId dialllelN scmler diagr{lIIl (ileiglil -diollleler ) oI Xerocra,sa nye li . / : es ColI: 2: A/goillrells : 3: 
SOIl Sal/ro : -1 : l/a Momrel: 5: Fomells: 6: es Ta/lIier: 7: cala 1'11 Basló: 8: SOIl GolI-Alc()/x : 9: ses 0111'.1'. 

Es Ta laier 

Corrcspon a un Iloc relativament proper 
a la mar, amb una garriga bcn elcscnvo lupaela , La 

forma ele les closques és Icnticular ap lanada , amb 
una ornamcntació a base eI ' unes costelletes molt 

fines i rcgulars , El Ilombrígo l és molt amp le. La 
quilla cs til bcn marcaela i mostra un perfil molt 
agut. La co lorac ió és molt variable, gencra lmcnt 
aparcixcn uncs rJ amules Illarrons a la par! supc-

rior de la 'Iosca sobrc un rons més ciar i vilries 
baneles també marrons a la part inferior. que 
poelen no apareixer o estar Illés o Illenys elescl i
bu ixades (Fig. 9) , 

U ll astrar ele ses Mongetes 
Correspon a un bosquet aclarit d ' ullas

tres (O/ea ell ropaea var. .I'y/l'e.l'lri.\') elesenvo lupat 
sobre unes ca lcarenites del miod: superi or. 

Lcs closques són plancs o Icnticulars 

Fig . /!. C losca de Xerocrassa lI."e/i de la lOna dunar ele Son Saura (Ciuladc ll a). Esca la: 5 111m. 

Fig . 8, Silell (~/' Xc rocrassa nyc liji'O/l/ lile dlllwr ~olle II/,SOIl Sal/ro (Cil//{/della ). Seo/e: 5 1/1/1/ . 
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Fig, 9. Closea de Xerocrassa I/ve/i des Talaier (Ci u! acle ll a). Esca la: 5 111 111 . 

Fig. 9. S/¡e/l (1 Xcrocrassa nye li fi"O/ l/ es Ta/a ier (Cilllade/la). Sea/e: 5 1/11/1. 

mol! baixes. amb unes costelletes molt fines i 
regulars. La quill a esta ben marcada i elllombrí
go l és ample. 
Ca la en Bas tó 

Zona coste ra amb una garriga liloral ben 
desenvo lupada sobre unes calcarenites del mioce 
superior. Les closques mo tren una morfo logia 
semblanl a la deis exemplars lrobats a es Talaier 
i a I"ull as trar de ses Mongetes, és a dir, són ba i
xes, amb una ornamenlac ió formada per unes 
coslell eles moll fines i regul ars. una qui ll a ben 
marcada i un lIombrígol amp le. 
Es Co lI . 

Es tracta d 'una zona costera amb poca 
vcgelac ió i una litologia dolomítica. Malgral ser 
una zona relali vament e levada (entre uns 40 i 50 

m sobre el ni ve ll del mar) esta molt exposada als 
vent s del nord i a la influencia marina. Les clos
ques són frag il s (esta n poc ca lcificades) i alles. 
amb un lIombrígol eSlret i un a quilla poc marca
da. El contrasl de color enlre les flilmu les i el 
fons es poc marcat, presenlant el conjunl de la 
closca un to marró pit l·li d. A la part in fe rior de la 
clo a le bande de eo lorae ió hi poden fa ll ar o 
estar més o menys desd ibui xades (Fig. 10). 
Na Macarel i Fornell s 

Els exemplars van ser trobals en uns 
sedimenls argilosos amb una proporció molt alta 
de grans d 'arena. el que sembla indicar un ori gen 
proper a un a zona dunar. En aquestes dues loca
litats s' hi troben unes elosques lenticulars altes o 
molt altes. amb unes coslelletes i una quill a molt 

Fig, lO, Closca de Xerocras.I'a I/ye/i de es Co lI (Ciu!adc ll a). Esca la: 5 111111. 

Fig , 10. S/¡e/l ofXerocrassa nycli .fi"O/1/ es Co/l (Cil/ rade//a). Sea /e: 5 111/1/ . 
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Fig , 11 . C losc¡, ele Xem("/"{/ss{/ I/reli (101 C8Q 3093) proccelelll elel j acimcllL elel pl isLoce superi or-hoIOl: c de na 

M acareL (es M ercadal). La closca és molL alLa. amb ulles cosLelles mo lL marcades i amb una quill a molL I)(:n desen

vo lupada. Escala: 5 mm. 

Fig . 11 . SlIell uI Xcrocrassa nyc li (101 CBQ 3093)./;"0/ /1 II/ e I/fJper IJleislOceIIe -I/()locl'l/e dil}()sil 4 /1 11 M l/cl/rel (es 

M amda/). A lIigll sll('ll ,, 'i lll (/ ,, 'el1 del 'e1ofJcd keel I/ I/d II/ {/rked r i!Jblels. Smle: 5 11/1/1. 

ben marcades i un Ilombrígol més estrel que en 
les closques de es Talaier. ullastrar de ses 
M ongetes o ca la en Bastó (Fig. 11 ). 

En les pobl ac ions es tudiades s' hi troben. 
per tant o closques alles . amb una quilla poc mar

cada i un Ilolllbrígo l estrel (es Coll. A lgaiarens i 
Son Saura) i closques més baixes amb una quilla 
més marcada i un Ilombrígo l més ample (es 
Talaier, cala en Bastó , Son Gall -A lcotx i ses 
O lles). Tal com indica Gasull ( 1964) ex isteix una 
relac ió inversa entre I"al <;:ada de la closca i el diá

metre delllombrígol. Considerant els valors mit
j ans. les closques d' A lgaiarens mostren. en com-

A 

paració a les de cala en Bastó. unes closques un 

19% més altes. mentre que el Ilombrígol és un 
19% més es tret (Fig . 5). 

N i les morfolog ies més ex tremes dc na 
M acaret ni les de Fornell s s' aj usten a cap d 'a

quest Lllodels. al presentar unes elosques molt 
alles . una qui ll a molt marcada i un Ilombrígol 
relati vament ample. 

En quan al grau de costulaeió. sClllbla se r 
un ca racter independent de la forma elc la elosea. 
podent-se diferenciar elosques amb una costul a

ció molt marcada (ses Olles . Son Ga ll -A lcotx. 
Al ga iarens, na Macaret i Fornell s) o mo lt fina i 

Fig. 12 . SisLcmcs genil als ele Xno("ras.\"{/ /Ireli proceclellls ele ses Ollc, (es M ercada l). El, ,acs del dard cSLan mar

caL s amb un pUIlLcjal. Escal a: I mm . 
Fig. 12 . Ce/liltll .\TSle /ll lJrX~ l"llcra"a nye li jiw/I ses Olles sf!e("¡'/le/ls (es M ercadll/). DOII .\· i/ldi("lIles /11 1' glll llllllllls 

/I/II("I/S . 5ull,,: 1111111. 
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B 

Fig. 13. Sistemes genitals de Xeroerassa nyeli procedents de les pedreres d'arena d' AIgaiarens (Ciutadell~). EIs 
sacs del dard estan marcats amb un puntejat. Escala: I mm. 
Fig.13. Genital systems ofXerocrassa nyelifi'om the Algaiaren's sand quarry speeimens (Ciutadella). Seale: 1 mm. 

A 

Fig. 14. Sistemes genitals de Xeroerassa nyeli de ses Mongetes 
(Ciutadella). EIs sacs del dard estan marcats amb un puntejat. Escala: 
1 mm. 
Fig. 14. Genital system of Xerocrassa nyeli from ses Mongetes 

D (Ciutadella). Dotts indicates the glandulas mucus. Seale: 1 mm. 

Fig. 15. Sistemes genitals del Xeroerassa nyeli procedents de Son Gall-Alcotx (Alaior). Els sacs del dard estan mar
cats amb un puntejat. Escala: 1 mm. 
Fig.15. Genitals systems ofXerocrassa nyelifrom Son Gall-Aleotx (Alaior) specimens. Dotts indieates the glan
dulas mueus. Seale: 1 mm. 
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Fig. 16. Núvol de punts on es representen els exemplars de Xerocrassa nyeli de les nou localitats estudiades. 
Fig. 16. Xerocrassa nyeli scatter diagram (height-diameter) where is represented the specimens of the nine studied 
localities. 

regular (ses Mongetes, cala en Bastó, es Talaier). 
Les poblacions de Son Saura i es Coll mostren 
unes característiques intermedies. 

Sistema genital 

Com ja hem dit abans, les diferencies 
entre X. nyeli i X. ponsi es localitzen en el sentit 
de torsió de l'espermioviducte-prostata, en el 
nombre i la longitud de les gJandules multifides i 
en la longitud dels sacs del dard (Ortiz de Zárate, 
1963; Quintana i Vilella, 2001). No s'ha pogut 
observar cap diferencia en el sentit de torsió de 
l'espermioviducte i la prostata. Curiosament, 
pocs deIs exemplars disseccionats de X. nyeli 
mostren la morfologia "típica" de les gJandules 
multifides i que apareixen en les figures d'Ortiz 
de Zárate (1963), Mateo (1978) o Quintana i 
Vilella (2001), on les g]¡mdules multifides apa
reixen en grups de 4-5 (Fig. 12A) i tenen un ori
gen molt proper. Generalment, les gEmdules 
multifides apareixen en dos grups, de 3-1 (Fig. 
13C), 4-2 (Fig. 14A i 14B), 5-2 (Fig. lSB, 13B i 

lSB) o 4-4 (Fig. lSD, lSC i 13A). El nombre i la 
mida de les glimdules multifides en els exem
plars disseccionats (figs. 12, 13, 14 i 15) és, per 
tant, un caracter molt variable fins i tot dins 
d'una mateixa localitat, de manera que no se'l 
pot considerar com un criteri valid a I 'hora de 
diferenciar X. nyeli de X. ponsi. El mateix es pot 
dir en el cas de la longitud i el diametre deis sacs 
del dard, que poden ser molt curts i arrodonits 
(Fig. 12), llargs i prims (Fig. 14C), o amb unes 
morfologies intennedies (Fig. ISA i ISC). 

Conclusions 

X. ponsi s'ha de considerar una especie 
sinonima de X. nyeli, en no haver-hi diferencies 
anatomiques significatives eritre els dos taxons. 
En aquest treball queda reflectida, almenys en 
part, la variabilitat de X. nyeli (Fig. 7, 16), amb 
unes closques que van des de les formes altes, 
poc aquillades i llombrígol estret fins a les for
mes més baixes i aquillades i amb un llombrígol 
més ample. 

r 
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En les poblacions estudiades, les clos
ques més altes apareixen en zones dunars 
(AIgaiarens i Son Saura) i en zones molt exposa
des a l'influencia marina (es Coll), mentre que 
les morfologies més baixes apareixen en zones 
de garriga litoral (cala en Bastó, es Talaier i ses 
Olles) i zones amb més vegetació de l'interior de 
l'illa (son Gall-Alcotx i u!lastrar de ses 
Mongetes). La majar antiguitat i varietat litológi
ca de la meitat nord de l'illa (la zona de tramun
tana, amb "i!les" calcaries en una zona predomi
nantment silícia) (Rose!l i Llompart, 2002), sem
bla haver estat un factor positiu a l'hora de pro
piciar una major riquesa específica,ja que hi són 
presents tres taxons diferents inclosos en el gene
re Xerocrassa: X. nyeli, X. cardonae (Hidalgo 
1867) i X. cuerdai (GasullI963), extinguida pro
bablement durant l'holoce (Quintana, 1995, 
2001). Aquest fet contradiu la idea segons la qual 
el nombre d'especies és la mateixa a la zona de 
tramuntana i del migjom (Mateo, 1978), ja que 
X. cardonae es troba únicament a la zona de 
Tramuntana. 

Seria molt interessant esbrinar (mit
jan9ant l'analisi anatómica) si les closques atri
bui"des a X. ponsi de Cabrera corresponen a X. 
nyeli o X. homeyeri. 

La variabilitat de X. nyeli és un factor 
molt important que cal tenir en compte a I 'hora 
de protegir tant aquesta especie com les zones on 
és present, com passa amb altres taxons balearics 
(Altaba, 1999). 
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