Porcellio incanus (Budde-Lund, 1885)
Nom comú: Somereta
Classe: Crustacea Malacostraca

Ordre: Isopoda

Família: Porcellionidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Porcellio incanus és una somereta o isòpode terrestre bastant comú en determinats
ambients. Les someretes del gènere Porcellio formen un conjunt de nombroses
espècies. Es tracta d'un gènere especialment divers a la península Ibèrica encara
que a les Balears no hi ha moltes espècies conegudes. A Mallorca és una espècie
característica d'alzinars i zones arbrades de muntanya tot i que arreu de les Balears i
Pitiüses (a les illes on ha estat citada) es troba també en altres ambients sempre que
no siguin excessivament secs. També es troba sovint a l’entrada de les cavitats
càrstiques, per la qual cosa es pot considerar una espècie troglòfila. La distribució
dels registres mostra que sembla ser més abundant a la serra de Tramuntana i a les
serres d’Eivissa. Hi ha una única cita de Porcellio incanus a Menorca. No s’ha trobat a
Cabrera, però sí que és a Dragonera. Els exemplars baleàrics de P. incanus pareixen
ser molt més granulosos que els Porcellio incanus típics, encara que són idèntics als
que formen les poblacions del llevant peninsular i del sud-est d'Espanya on és una
de les espècies d'isòpodes terrestres que més abunda dins les coves i els avencs.
També es troba present a Portugal, al nord de la península Ibèrica i al sud de França.
A les Balears també s'ha citat una espècie molt similar, Porcellio baeticensis, tot i que
alguns autors consideren que aquesta darrera no és més que una subespècie de P.
incanus.
Com és el cas general dels invertebrats, la seva protecció ha de basar-se en el
manteniment de les condicions dels seus hàbitats. Per tant, la protecció general dels
alzinars i la normativa del Paratge Natural de la Serra hi són molt favorables.
Diverses localitats de les illes menors estan protegides dins Llocs d’Importància
Comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000.
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