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Resum
Es comuniquen noves captures i observacions de Serranus atricauda Günther, 1874 en aigües de Mallorca, Cabrera i Formentera
(Illes Balears, Mediterrània Occidental). Es donen els principals caràcters biomètrics i merístics i es comenten observacions
biogeogràfiques i ecològiques.

l‟aleta caudal (Fig. 1). És hermafrodita sincrònic
funcional, com la majoria dels Serranus (Tuset
et al., 2004), i assoleix la maduresa (50 %) a
una talla de 193 mm (García-Diaz et al., 2006).
És una espècie depredadora diürna i generalista,
que s‟alimenta de peixos i crustacis però que pot
menjar
oportunísticament
sobre
preses
alternatives (Moroto et al., 2000). En aquesta
nota es donen a conèixer cinc noves
observacions d‟aquesta espècie en aigües de les
Illes Balears i se‟n decriuen les mesures
morfològiques i merístiques d‟un conjunt de 3
exemplars.Material i mètodes
En nombroses ocasions, la pesca recreativa ha
subministrat informació sobre la presència
d‟espècies íctiques rares en aigües de les Illes
Balears, com són els casos recents
d‟Epinephelus aeneus (Mas et al., 2006),
Sardinella maderensis (Mas et al., 2009) o
Coris julis atlantica (Martino i Grau, 2010).
L‟enorme difusió d‟aquesta activitat d‟oci a les
Balears (Grau, 2008) i l‟habitual actitud
receptiva dels pescadors aficionats envers dels
científics facilita la comunicació de captures
rares o poc habituals.
Així, el 17 d‟agost de 2008, amb volantí i sobre
un fons rocós de 70 m de fondària, un pescador
d‟esplai capturà en aigües properes al cap de
cala Figuera (Calvià, Mallorca) un exemplar de
S. atricauda. Per les seves excepcionals
dimensions (390 mm LT, Fig. 2) cridà l‟atenció
del pescador, que el va fer arribar al Laboratori
d‟Investigacions Marines i Aqüicultura del Port
d‟Andratx, on es conservà en cambra frigorífica
fins el moment de la seva inspecció, i
posteriorment es diposità en la col·lecció de la
Societat d‟Història Natural de les Balears, on
consta amb el número MNIB0093. A rel
d‟aquesta captura, i de la coneixença de que se
n‟havien produïdes més en els darrers anys, es
dugué a terme una recerca d„altres possibles
captures i/o observacions documentades

Introducció
Serranus atricauda Günther, 1874 és una
espècie demersal pròpia de fons durs (rocosos i
coral·lígens) de plataforma, de l‟Atlàntic
oriental subtropical, des de la península Ibèrica
fins Mauritània i les illes macaronèsiques
(Canàries, Madeira, Açores), i de la
Mediterrània sudoccidental (Marroc, Algèria,
Andalusia) (Tortonese, 1986). Lozano (1952), la
cita de Melilla, on la considera comuna i opina,
tot i no conèixer-ne cap cita, que hi ha de ser
present a les costes del sud de la Península
Ibèrica, on passaria inadvertida entre els altres
Serranus. De fet, a la Mediterrània tan sols és
una espècie relativament corrent a la mar
d‟Alborà i fins el cap de Palos (García-Chartón
et al., 2008), essent ja rara al litoral de Múrcia,
fins els caps Tiñoso i Azohía (Murcia, 2009).
Més al nord és molt rara i a més d‟una cita a les
illes Hyères, al sud de França (Pras, in Hureau i
Monod, 1978), tan sols es coneixen dues
observacions, a les Illes Balears: la primera a
Menorca i com Serranus papilionaceus (Ferrer,
1906) i la segona a Cabrera (Riera et al., 1993).
Respecte de la cita de Menorca, S.
papilionaceus es considera actualment un
sinònim de S. scriba, però ja són diversos els
autors (Portas i Del Cerro, 1983; Riera et al.,
1993; Cardona i Elices, 2002) que han fet palés
que l‟exemplar descrit per Ferrer era un S.
atricauda.
Serranus atricauda és un peix de mida mitjana,
de creixement lent i vida llarga (fins a 16 anys),
que rarament supera els 33 cm LT, tot i que pot
arribar als 43 cm LT i 1100 g (Tuset et al.,
2004). De cos massís i allargat, color general
marronós i aleta caudal truncada, té una
semblança molt marcada al serrà (Serranus
cabrilla), del que es pot distinguir a primera
vista per la presència d‟una sèrie de bandes
verticals fosques en els costats, uns dibuixos
vermiculars a les galtes i l‟extrem negre de
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Fig. 1. Serranus atricauda (MNIB0170) capturat a Formentera el 2001.
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Taula 1. Pes (en g), caràcters morfomètrics (en mm) i merístics dels 3 exemplars de Serranus atricauda capturats a
les Illes Balears. (1) L‟exemplar es va rebre eviscerat.
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Fig. 2. Serranus atricauda (MNIB0093) capturat a cala Figuera (Mallorca) el 2008.

Fig. 3. Serranus atricauda (MNIB0093) fotografiat a Ses Bledes (Cabrera) el 2000.

d‟aquesta espècie a les Illes Balears, amb el
resultat de dos exemplars més: el primer,
capturat a Formentera el 31 de maig de 2001
(Fig. 1) i el segon, capturat a Cabrera el 22 de
setembre de 2004, que han passat a la col·lecció
de la SHNB (MNIB0170 i MNIB0170). Els tres
espècimens foren analitzats i se‟n determinaren
els principals caràcters morfomètrics (fins a 0,1
mm) i merístics, que es presenten a la Taula 1.
Així mateix, s‟aconseguí informació de dos
exemplars més, també de Cabrera: Un, de 28
cm, observat i fotografiat viu el 16 de juliol de

2000 (Fig. 3) i un quart exemplar, de 23 cm,
capturat per un pescador professional el 18
d‟abril de 2006. La distribució geogràfica de les
observacions i captures es presenta a la figura 4.

Discusió
La biota de la Mediterrània occidental està
composta majoritàriament per espècies d‟origen
atlàntic i, en el cas dels peixos, aquestes en
suposen el 86 % del total (Mayol et al., 2000).
Això no ens ha d‟estranyar si es té en
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consideració que la mar Mediterrània rep un
aport constant d‟aigua superficial de l‟Atlàntic
que entra a per l‟estret de Gibraltar. Atès que
l‟arxipèlag balear es troba en una posició
centrada en la Mediterrània occidental, amb les
illes aliniades de SW a NE, els trams de costa
orientats cap al Sud i cap a l‟Est reben la
influència directa d‟aquesta aigua atlàntica
(López-Jurado et al., 2008), en particular, les
Pitiüses i el Llevant de Mallorca (Cardona i
Elices, 2005). És en aquest entorn en el que s‟ha
d‟emmarcar les noves cites de S. atricauda, la
distribució de les quals, amb una marcada
orientació SE (Fig. 4), apunta la influència de la
corrent atlàntica, de forma similar al recent cas
de Coris julis atlantica (Martino i Grau, 2010).
Totes les espècies del gènere Serranus són
d‟hàbits sedentaris i d‟escassa mobilitat. En el
cas de Serranus scriba, s‟ha determinat que el
seu home range és d‟entre 0,76 i 1,33 Km2
(March et al., 2010), de manera que els seus
desplaçaments rarament superen uns centenars
de metres. A les illes Canàries, on Serranus
atricauda és una espècie abundant, l‟absència
d‟una
plataforma
circalitoral
comuna
constitueix una barrera geogràfica suficient per
impedir-ne la migració dels individus adults
entre illes (tot i que no la de ous i larves, Cuyás
et al., 2004), i es considera que la població
canària d‟aquesta espècie està formada per
diversos stocks locals, amb característiques
fenotípiques i de dinàmica poblacional que
difereixen entre les illes (Cuyás et al., 2004).
Per tot això, s‟ha de descartar per complet la
possibilitat que els peixos objecte d‟aquesta
nota hagin arribat a les Balears com adults,
nedant.
Així, la forma més probable d‟arribada d‟aquest
peixos a les Balears és com a de larves
pelàgiques, transportades passivament pel
corrent atlàntic a partir de les poblacions
existents al nord d‟Àfrica o, fins i tot, més enllà
de l‟estret de Gibraltar. És un fet demostrat que
la distribució geogràfica dels peixos litorals a la
Mediterrània té una relació directa amb la
durada del període larvari pelàgic, PDL
(Macpherson i Raventos, 2006). Les espècies

del gènere Serranus tenen per norma general un
PDL llarg (S. cabrilla, 24.3 dies; S. hepatus,
18.0 dies; S. scriba, 28.2 dies; Macpherson i
Raventos, 2006) i atès que S. atricauda ha
colonitzat illes oceàniques com les Açores o
Madeira, cal suposar que aquesta espècie també
té un PDL de més de 20 dies de durada. En
conseqüència, considerant que a l‟estiu, l‟època
de cria de l‟espècie, és precisament quan el
corrent algerià es desvia cap a les illes Balears
(Cardona i Elices, 2005), les larves d‟aquesta no
haurien de tenir problemes per superar els 300
Km que hi ha entre les costes d‟Àfrica i les
Balears.
Aleshores, la qüestió no és tant que Serranus
atricauda s‟hagi trobat a les Balears com que hi
sigui present de forma regular. La biota íctica de
la província biogeogràfica atlantomediterrània
està dominada per una mescla d‟espècies
d‟afinitats nord-atlàntiques i subtropicals. Tot i
que a la Mediterrània occidental i, en particular,
a les illes Balears, dominen les espècies
d‟afinitat subtropical (Mayol et al., 2000), a la
província atlantomediterrània hi ha un cert
nombre d‟espècies d‟aigües càlides pròpies de
l‟Atlantic africà, com Serranus atricauda, que
han colonitzat el Magrib i la mar d‟Alborà, però
no la resta de la Mediterrània occidental perquè
les aigües d‟aquesta conca són massa fredes a
l‟hivern i no s‟hi poden establir (Cardona i
Elices, 2006).
És prou conegut que, en els últims trenta anys i
relacionat amb el canvi climàtic global, s‟està
produint un escalfament de les aigües de la
Mediterrània occidental (Berthoux et al., 1990;
Pascual et al., 1995; Fernández de Puelles et al.,
2003), amb el conseqüent fenomen de
meridionalització o tropicalització de la
ictiofauna (Quignard i Raibaut, 1993; Astraldi
et al., 1995, Andaloro et al., 1998; Grau i Riera,
2001) en aquesta conca. Entenem que les noves
cites
de
Serranus
atricauda
estarien
relacionades amb aquest fenomen i que
l‟escalfament progressiu de les aigües de la mar
Balear podria arribar a permetre‟n la
colonització permanent per part d‟aquesta
espècie, al manco a les illes més meridionals.
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Fig. 4. Localització de les captures i observacions de Serranus atricauda: 1 Migjorn (Formentera), 2 Ses Bledes
(Cabrera), 3 illot de ses Rates (Cabrera), 4 els Estells (Cabrera), 5 S de cala Figuera (Mallorca).
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