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7. Biologia i ecologia de les poblacions relictes de Balea
phryne muletensis a la muntanya maUorquina 

per Josep Antoni ALCOVER, Joan MAYOL, Damià JAUME, 
Guillem ALOMAR, Gabriel POMAR i Jesús JURADO 

RESUM.- B. muletensis ha sobreviscut a Mallorca a un medi altament pe
culiar, descrit al present treball : els torrents de muntanya. En aquest medi 
viu sense depredadors ni competidors. S6n torrents encaixats entre diferents 
muntanyes , amb parets laterals verticals i amb un llit de perfil escalonat. 
Els cabots viuen a l'interior de gorgs que no s'assequen mai. Els adults pas
sen el dia a l'interior dels crull s de la roca ca lcària. Aquesta espècie no 
presenta costums excavadors, com el~ Alytes continentals, sinó escaladors. 
El seu cicle biològic s'aj usta al mateix patró que presenta A. obsfetricans. 
El nombre d'ous portat per a" és feble (x = 9 ,78), i aquests ous són de 
mida molt gran. L'esforç reproductiu és molt feble. L'àrea de distribució de 
l'espècie és inferior a les 10 Ha, i s'estima que a començaments de primave
ra la població adulta és de 1.000 - 1.500 parelles (tot i que la darrera xifra 
sembla una sobreestimació). Es presenten algunes consideracions evolutives. 

Introducció 

, La descoberta de la supervlvencia de B. muletensis (MAYOL et al. , 
1981) ha estat lligada a l'exploració faunística i florística d'un medi poc o 
gens conegut a la bibliografia existent sobre la Naturalesa de les Balears: 
els torrents de muntanya. És, aquest, un medi hostil per a la majoria -si 
no totes- de les espècies de vertebrats terrestres que han immigrat a Ma
llorca per antropocòria. Una breu descripció ja n'ha estat avençada a arti
cles previs (MAYOL et al. , 1981; ALüMAR et al., en premsa). A les planes 
que segueixen pretenem presentar-ne una de més completa, així com tam
bé volem presentar les dades de què disposam sobre la biologia de les 
poblacions relictes de B. muletensis a la Naturalesa mallorquina. Tanma
teix hem de fer constar que encara ens són desconeguts alguns trets im
portants de la biologia de l'espècie a la Naturalesa, cosa que cal atribuir 
tant a la dificultat de realitzar observacions al seu medi natural com a les 
limitacions que s'han auto imposat els autors donada la migradesa de les 
poblacions existents. Ens hem permès , també , de fer algunes considera-
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cia ns evolutives que creim que poden ajudar a comprendre millor la his
tòria biològica de l'espècie, i a establir la seva denominació taxonòmica 
correcta. 

El medi 

D'acord amb les informacions que tenim, la distribució geogràfica ac
tual de B. muletensis sembla estar restringida a 10 torrents de muntanya 
de Mallorca , considerant com a torrents independents els dife rents seg
ments (afluents , torrents mare i torrent principal) d'una mateixa xarxa hi
drogràfica . Aquests torrents es distribueixen en 9 conques hidrogràfi ques 
petites diferents. Estan excavats sobretot a les calcàries grises del Liàsic 
inferior. Tenen una llargària feble, entre 1,5 i 6 Km , i es caracteritzen 
tant per la seva estretor (normalment inferior als 10 m al llit del torrent 
en tot el seu recorregut) com pel fe t de presentar parts del seu llit verita
blement encaixades entre els dife rents massissos muntanyencs. En aquestes 
parts que definim com encaixades , les parets laterals dels torrents són sub
verticals i d'altària variable, arribant a assolir els 300 m d'altària. Tot i 
amb això, el més freqüent és que la seva altària sia força infe rior i sovint 
se situa entre els 50 i els 70 m, i encara menys. El perfil d'aquests torrents 
és lluny del d'equilibri , i normalment presenten una alternància, a les 
parts encaixades, entre els bots (de 4 a 60 ml , de pe rfil vertical o subverti
cal (amb una pendent superior sempre als 75°), i les parts planes (amb 
pendents in fe riors als 200) originades per l'ompliment de les zones exis
tents entre els bots amb còdols d'origen al·luvia\. Aquesta distribució pe
culiar de bots i parts planes confereix a les parts encaixades dels torrents 
de mun tanya un perfil escalonat. A la figura 1 presentam un esquema del 
que són les parts encaixades dels torrents de muntanya que acabam de 
definir. Dos talls de torrents es presenten a la figura 2. A les figures 3 a 5 
es presenten les topografies parcials de tres dels torrents on viu B. mule
tensis, oferint explicacions addicionals als corresponents peus de fi gura. Fi
nalment , diverses imatges de l'hàbitat on sobreviu B. muletensis s' il ·lustren 
a les fi gures 6 i 7. 

Durant els hiverns de pluviositat normal l'aigua circula per aquests 
torrents, fins i tot en gran abundància a alguns d'e lls. En arribar l'estiu els 
torrents s'assequen en bona part. Tot i amb això, gràcies a l'efecte d'en
caixament del qual parlàvem més amunt (forta estretor dels torrents i al
tària elevada de les parets laterals), l'aigua roman estancada permanent
ment a dife rents gorgs i petites bases de fo rma i volum molt variables. És 
en aquests gorgs on es troben els cabots de B. muletensis. 

Els torrents de muntanya ocupats per B. muletensis s'estenen a una 
àrea reduïda de la Serra de Tramuntana de Mallorca. Tots els torrents on 
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Fig. 1. Representació esquemàtica de les parts encaixades d'un torrcnt de muntanya de 
Mallorca. Es en aquest tipus d'hàbitat on sobreviu B. muletensis. Les larves es troben 
als gorgs mentre que els adults romanen de dia a l'interior dels crulls de la roca calcà
ria en descomposició. Dibuix Biel Bonnin . 

sobreviu B. muletensis s'inclouen a una àrea de 200 Km2 (un 5,5% de la 
superfície total de Mallorca). Tot i amb això , no és aquesta l'àrea de dis
tribució coneguda de l'espècie, car aquests anys darrers no l'hem trobada 
fora dels torrents . Cal dir, però , que els anys darrers han estat uns anys 
anormalment secs , i que no podem excloure que els anys de pluviositat 
normal B. muletensis es pugui allunyar dels torrents i colonitzar altres in
drets, tots, però , dintre de l'àrea geogràfica on es troben aquests torrents. 

A la major part dels torrents on viu B. muletensis hi ha sectors que 
no es troben encaixats , sinó que són plans I amb les parets laterals de 
poca pendent (vegeu la figura 5). Aquests sectors no són ocupats normal
ment per B. muletensis, sinó per Rana perezi. Els cabots de B. muletensis 
observats els darrers anys es desenvolupen als gorgs de les parts més en-
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Fig. 2. Secció transversal de dos torrents de muntanya on sobreviu B. muletensis. 1: 
Agrupament amb Mentha pulegium i Bellium bellidioides. 2: Hypocrepidetum balearici. 
3: Pastinacetum lucidae. 4: Teucrietum subspinosi. 

caixades i abruptes dels torrents, la llargària de les quals és encara força 
més feble que la de tot el torrent (de 100 m a 3 Km) . Hem fet una ava
luació de l'àrea total de distribució geogràfica de B. muletensis i estimam 
que és de poc menys de 10 Ha. Aquesta xifra representa un 2,75 x 10.5 de 
la superfície total de Mallorca. 
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Fig. 3. Topografia parcial d'un torrent de muntanya on sobreviu B. muletensis . En 
aquest torrent viu la segona població en importància de l'espècie . Les Oetxes indiquen 
els indrets que apareixen fotografiats a la figura 6 . . 

Hem d'assenyalar aquí que l'àrea de distribució geogràfica actual de 
B. mulelensis representa tan sols una part molt petita de l'àrea que ocupa
va l'espècie a les èpoques anteriors a la colonització humana de Mallorca . 
En efecte, els jaciments coneguts fins a hores d'ara de B. muletensis abas
ten regions on actualment no viu l'espècie. Hem trobat dos jaciments pa
leontològics amb B. muletensis i fauna vertebrada coetània immigrada per 
antropocòria: Cova de Canet (Holocè; Esporles) i Cova de la Mort (jaci
ment postholocènic, d'edat precisa desconeguda ; Génova). Aquestes dades 
obliguen a pensar que B. muletensis ha vist reduïda la seva àrea de distri
bució geogràfica d'ençà de l'arribada de l'home. Ignoram si la minva de 
l'àrea de distribució geogràfica ha estat un procés gradual constant o si 
s'ha vist accelerat a determinats moments fins arribar a la situació actual. 
Creim que és important tenir en compte aquest fet car les adaptacions 
morfològiques peculiars de B. muletensis no es poden interpretar en funció 
directa de les característiques peculiars del medi on ha pogut sobreviure. 
Aquestes característiques responen a adaptacions al medi insular mallorquí 
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Fig. 4. Topografia parcial d'un torrent de muntanya on sobreviu B. muletensis. Topo
grafia J. A. Aguiló. Les fletxes indiquen els indrets que apareixen fotografiats a la 
figura 7. 

d'abans de la colonització humana , i han afavorit (tal volta fins esser fona
mentals) la seva supervivència als torrents de muntanya. Així, s'ha de con
siderar que aquest medi representa un asil per a les darreres poblacions de 
B. muletensis, que l'àrea de distribució que actualment presenta és una 
àrea relicta , i que B. muletensis és , a hores d'ara , una espècie relíquia , el 
darrer testimoni que sobreviu a Mallorca de la fauna vertebrada terrestre 
que hi havia abans de l'arribada de l'home. 

A la taula 1 presentam les dades climatològiques obtengudes a 3 esta
cions termomètriques i a cinc estacions pluviomètriques properes a l'àrea 
de distribució de B. muletensis (figura 9). El Clima de la zona és humit i 
es caracteritza , els anys normals , per abundants pluges a la tardor i l'hi
vern, amb màxims l'octubre i novembre. Els mesos estivals són molt secs. 
La pluviositat anual se situa , els anys normals , entre 1.000 i 2.000 mm de 
precipitacions anuals, segons les estacions. Les temperatures mitjanes am
bientals se situen entre els 17 i els 22 gral,ls. 
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Fig. 5. Topografia parcial d'un torrent de muntanya on sobreviu B. mulelelJsis. En 
aquest torrent la població de B. mu{etens;s sembla trobar-se en franca regressió i pre
senta una distribució clarament disjunta. A la figura s'indiquen amb fletxes els indrets 
on viu B. muletensis . 



Fig. 6. Fotografies del torrent de muntanya que es presenta topografiat a la figura 3. 
Aquestes imatg~s s'han obtengut als indrets que apareixen indicats a la topografia. 
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Fig. 7. Fotografies del torrent de muntanya que es presenta topografiat a la figura 4. 
Aquestes imatges s'han obtengut als indrets que apareixen indicats a la topografia. 



Fig. 8. Fotografies aèries estereoscòpiques de dos torrents on viu B. muletensis. Corte
sia J.M. Carulla (Estudis Topografia i Projectes). 
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Fig. 9. Representació esquemàtica de la situació relati va dels torrents de muntanya en 
què sobreviu B. muletensis, on s'indica la sit uació aproximada de les estacion~ climato
lògiques d'on provenen les dades de la tau la 1. O : Estacions termomèt riques. O : Esta
cions pluviomètriques. 

Les aigües dels gorgs on es troben les larves de B. mulelensis són 
lleugerament bàsiques (pH de 7,18 a 7,82). A la taula 2 presentam un 
registre de temperatures de l'aigua al llarg de l'any. Aquestes aigües pre
senten una alcalinitat mitj ana de 3,58 meq/l (valor obtenguda a un dels 
torrents estudiats). . 

Actualment B. mulelensis viu a una altària sobre el nivell de la mar 
molt feble , que assoleix només a algun indret els 400 m S. n.m. Com ja 
s'ha indicat , els cabots d'aquesta espècie es troben als gorgs dels torrents, 
amb una temperatura de l'aigua que oscil·la entre els 9°C. (hivern) i els 
22°C. (estiu). Els adul ts es troben de dia davall els còdols dels lli ts dels 
torrents o , més freqüentment , a l' interior dels crulls de les calcàries de les 
parets dels torrents. A hores d'ara no els hem trobat mai a més de 20 m 
de distància de l'aigua, però això pot esser degut a la sequedat dels anys 
passats, i en condicions més favorables tal volta es poden allunyar i disper
sar en una escala més gran. Els crulls on es troben els exemplars adults 
estan originats per fe nòmens càrstics de corrosió de la roca, i normalment 
són d'una altària molt petita (0,5-1,5 cm) i d'una llargària i fondària varia
bles, amb un relleu interior molt irregular. Aquests crulls ofereixen un re
fugi òptim per a B. muletensis, car quan s'hi troben són pràcticament in
naccesibles a les altres espècies animals, inclosa la humana. 

Als llits dels torrents on viu B. mu{elensis es desenvolupa, a les zones 
planes una ,vegetació que pertany a l'agrupament amb Menlha pulegium i 
Bellium bellidioides molt similar a la descrita per BOlOs i MOLINER (1958). 
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Als torrents més grans la vegetació del llit forma part del Hypericetum 
cambessedesii. Tanmateix, la cobertura vegetal sempre és molt feble, habi
tualment de l'ordre del 20% o menys. Els únics arbres que es troben als 
llits de les parts encaixades dels torrents són Ficus carica, Laurus nobilis i, 
de vegades , Acer granatensis. Aquests arbres creixen també als crulls grans 
existents a les parets verticals o subverticals dels torrents. 

Les parts verticals dels bots estan cobertes per una agrupació de mol
ses i hepàtiques que formen tapissos llenegadissos sobre les roques calcà
ries, amb espècies tals com Cinc/idotus fontinaloides, Rhynchostegium ripa
roides, Plagiochasma rupestre i la falguera Adiantum capillus-veneris. Als 
gorgs trobam sovint la molsa Fontinalis hypnoides. Les parets laterals dels 
torrents estan colonitzades, als pocs indrets que permeten el desenvolupa
ment de les plantes , per l'Euc/adio-Adiantetum (on corre una mica d'ai
gua) i per l'associació endèmica Hypocrepidetum balearici. 

Als llits dels torrents on sobreviu B. muletensis abunden sota les pe
dres els oligoquets, les someretes del Bon Jesús (lsopoda), i diferents co
leòpters (Monochorus ruficornis hi és particularment abundant). La fauna 
vertebrada que conviu amb B. muletensis és molt pobra. La morfologia 
escalonada i l'encaixonament dels torrents n'és la causa. El biòtop on B. 
muletensis ha conseguit sobreviure és molt difícilment accesible per a la 
majoria de vertebrats terrestres que viuen actualment a l'illa de Mallorca. 
L'alternància de bots i gorgs és un veritable parany per als mamífers que 
eventualment podrien depredar sobre B. muletensis i es pot pensar que els 
exemplars que arriben a penetrar, voluntàriament o involuntària , no po
den sortir pus mai més. A les parts encaixonades dels torrents , als indrets 
on habita B. muletensis, hem trobat en poc més d'un any 4 Martes martes, 
2 Genelta genelta (1 juv.) , 1 Eliomys quercinus i l Rattus raltus Uuv.) 
morts. No és gens habitual trobar morts per causes naturals exemplars 
d'aquestes espècies als altres biòtops de Mallorca. D'altra banda , pel que 
fa a les altres classes de vertebrats, hem trobat en diferents ocasions adults 
de Rana perezi, però mai no hi hem trobat cabots. Creim que les granotes 
R. perezi hi arriben d'una forma accidental (empeses per les aigües , caigu
des casuals, etc.). L'absència de cabots de granotes als gorgs on trobam 
cabots de B. muletensis ha de respondre a una inhibició de la reproducció, 
els mecanismes de la qual ens són desconeguts. És més preocupant la pre
sència d'ofidis en aquests torrents. D'acord amb els nostres coneixements 
els sectors no encaixats d'aquests torrents són el biòtop amb densitat més 
gran de Natrix maura q\le coneixem a Mallorca, juntament amb S'Albufe
ra d'Alcúdia. Aquest ofidi és molt batracòfag (VALVERDE, 1967; ESCARRE 
et al., 1981; dos dels autors de la present nota varen poder observar una 
N. maura de devers 30 cm capturant una R. perezi de 7 cm a un dels 
torrents on viu B. muletensis el juny de 1983). Per fortuna N. maura no es 
troba més que molt rarament devora els gorgs on viu B. muletensis, pro-

• 

• 

• 



• 

BIOLOGIA I ECOLOGIA DE LES POBLACIONS RELICTES 141 

bablement a causa de la seva innaccessibilitat: tan sols hem vist dos exem
plars de N. maura als gorgs de dos torrents on hi havia exemplars de B. 
muletensis; aquests gorgs marcaven un límit de la distribució longitudinal 
de B. muletensis en aquests torrents. Presumim que N. maura és el depre
dador més notable de B. muletensis a l'actualitat. La coincidència de les 
observacions de N. maura amb el límit de distribució longitudinal de B. 
muletensis a dues ocasions fa pensar que aquesta espècie reptiliana actua 
com a veritable ca cerber per a les poblacions supervivents de B. muleten
sis. 

Així, doncs , a diferència del que esdevé amb els seus parents conti
nentals més propers (les espècies del gènere Alytes), B. muletensis sobre
viu a un biòtop molt especial, on sofreix unes pressions de depredació i de 
competència molt petites , sinó nul· les. En aquest sentit creim que aquests 
dos factors , depredació i competència, es donen sobre B. muletensis als 
torrents de muntanya on sobreviu l'espècie en un grau similar a com ·ac
tuaven sobre aquesta espècie a tot el territori insular mallorquí (i també 
similar al que s'exercia sobre B. taluioticus a Menorca) abans de l'arribada 
de l'home i de la fauna vertebrada immigrada per antropocòria. La super
vivència de B. muletensis està lligada, doncs , en la nostra opinió , a la con
servació als torrents de muntanya de certes peculiaritats ecològiques que 
es donaven sobre la totalitat dels territoris insulars abans de l'arribada de 
la nostra espècie. 

TAULA 1. Dades climatològiques d'estacions properes als torrents on viu B. muletensis. A dalt , tempera-
tures mitjanes mensuals ( 1978-1982) , en QC. A SOia, pluviositat mitjana mensual , en mm (1978- 1982). La 
localització de les estacions metereològiques respecte als torrents estudiats s'il-luslra a la figura 8. 

G F M A M A S O N D 

I 6,10 6,60 9,20 9 ,30 13,74 18,58 21,04 21,45 18,6 14 ,24 9,34 9,20 
2 6,06 6,58 8,12 8 ,68 12,94 18,62 21,66 21,44 17,88 13,47 9,56 8,60 
3 11,10 11,70 13,36 14,14 18,10 23,47 22,78 25 ,86 23 ,20 18,74 13,90 13.12 
4 10,12 10,88 12,56 13,46 17,50 22,47 24 ,04 24,64 22, 16 17,98 13, 12 12,92 

155,12 117,00 101 ,96 145,90 46,34 19,60 29,80 40,66 58,06 162,67 138,05 102,62 
2 187 ,36 130 ,92 150,92 154,44 60,42 17 ,98 11,40 16,08 63 ,78 244,00 129,08 166,52 
3 184,20 122,00 144;20 172,62 73 ,33 22 ,00 6,75 40,00 64 ,60 257 ,12 195,37 184,50 
4 152,56 155 ,00 99 ,80 126,74 47 ,98 15,38 20,04 28,80 66,75 189,50 127,94 106, 14 
5 134,56 113,32 97, 16 134,58 58,56 19,05 4,77 20,20 63 ,78 186,54 88,70 188,94 

T AULA 2. Temperatures de l'aigua registrades al llarg de l'any a una de les estacions d'estudi. 

G F M A M A S O N D 
9 10,5 12,5 13,5 16 19 20 22 19,5 16 12 9 
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Biologia 

És ara quan començam a tenir algunes informacions sobre la biologia 
de B. mulelensis a Mallorca. Aq uesta espècie no presenta costums excava
dors , a diferència dels representants del gènere Alyles, qüestió ja anuncia
da per SANCHJZ i ADROVER (1977) a partir de l'estudi de la morfologia hu
meriana. Com hem indicat prèviament, de dia els adults de l'espècie es 
troben normalment o bé davall les pedres dels lli ts dels torrents on sobre
viu o bé , molt més sovint, a l'interior dels crulls de les roques calcàries 
dels torrents (vegeu la figura 10). E n fer-se fosca B. mulelensis surt dels 
seus amagatalls per procurar-se l'aliment. 

B. mulelensis , tant a l'interior dels crulls com a sota de les pedres , es 
troba en solitari o bé en agrupacions molt petites, normalment de 2 a 5 
individus. Només el mes de setembre , quan la metamorfosi de les larves 
arriba al seu fina l, es poden trobar concentracions més nombroses d'exem
plars metamorfosejats juvenils, a davall les pedres de devora els gorgs 
(fins a 25 exemplars observats) o als forats de les roques devora el nivell 
de les aigües (fins devers 70 exemplars col· locats uns damunt dels altres!). 

A diferència del que esdevé a les dues espècies de Alyles, hem obser
vat una gran capacitat escaladora a B. mulelensis. En efecte , els crulls on 

Fig. 10. Crulls a l'interior dels quals es trobaven adults de B. mulelelJsis. Foto G. AIo
mar. 
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es troben els animals de vegades només poden esser assolits mitjançant 
tècniques d'escalada . La capacitat escaladora ja existeix quan els animals 
acaben de sofrir la metamorfosi i surten dels gorgs. La mateixa sortida de 
l'aigua requereix , en ocasions, fer-ne ús, d'aquestes habilitats. També es 
pot observar en captivitat, al terrari, com els B. muletensis poden escalar 
les parets verticals, i fins i tot han sortit de pots que presentaven el coll 
més estret que la seva base. Això mai no ha estat observat als exemplars 
de A lytes de què hem disposat. 

Quan se'ls manipula, tal i com assenyalen M ARTíNEZ-RiCA et al., 
(1984), els exemplars de B. muletensis normalment responen amb una 
abundant micció. Suposam que els components volàtils de la pell de B. 
muletensis o bé són diferents dels de A. obstetricans, o bé s'hi troben en 
diferents quantitats. En efecte , A. obstetricans segrega diverses substàncies 
que en esser depositades sobre una mucosa nasal provoquen unes reac
cions similars als símptomes d'un constipat, mentre que només una vegada 
s'ha observat aquestes reaccions experimentant amb B. muletens;s, rera 
manipular els exemplars molt de temps . . 

Al llarg dels darrers dos anys hem pogut comprovar que els sons (ma
ting calls = crides per a l'acoblament) que emet l'espècie es poden escol
tar a la Naturalesa des de final s de febrer (un mínim) - començaments de 
març fins a les darreries d'agost en què ja no se'n senten. A més de les 
crides per a l'acoblament , quan se'ls manipula els exemplars de B. mule
tensis poden emetre sons de queixa. L'activitat sonora de crides a l'acobla
ment és molt forta d'abril a juliol. A A. obstetricans boscai s' ha registrat 
una activitat sonora que va des de febrer a juliol (es pot estendre, a les 
regions més elevades; fins l'agost), i a A. cisternasü l'activitat sonora es 
registra , irregularment , d'octubre a abril (CRESPO, 1979). Així doncs , el 
període d'emissió de crides per a l'acoblament de B. muletens;s s'ajusta al 
prèviament conegut de A. obstetr;cans, i difereix clarament del de A. cis
ternasii. L'activitat sonora de B. muletens;s es pot percebre a qualsevol 
hora del dia , però s'assoleix el màxim a les primeres hores de la nit. 

Pel que ·fa al cicle d'activitat circadiària dels adults de B. muletensis 
les observacions realitzades a la Naturalesa ens mostren que surten dels 
seus refugis normalment en haver-se post el sol. La seva activitat a l'exte
rior és, doncs, essencialment nocturna. S'han realitzat algunes observa
cions d'exemplars adults a l'exterior durant el dia , però s'han de conside
rar com a esporàdiques. L'activitat màxima l'hem observada entre les 20h 
i les 23h (hora solar), període de temps on se situen prop del 70% de les 
observacions d'animals adults fora dels seus refugis. Un segon pic d'activi
tat se situa entre la 01 h i les 05h de la dematinada. Els adults abandonen 
els seus refugis a posta de sol i es dirigeixen cap als gorgs on viuen les 
larves. El sistema de locomoció emp_rat a tal efecte consisteix en una sèrie 
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de passes ràpides seguides d' una aturada o d'un bot. A les voreres dels 
gOrgs els adults romanen quiets durant llarg temps - hem observat diver
sos exemplars aparentment immòbils a un mateix indret durant més de 
dues hores- dedicant-se a la caça a l'aguait. Malauradament desconeixem 
la freqüència de sortides realitzades per cada individu. No sabem si tots 
'els exemplars surten cada dia dels seus refugis, però sospitam que no ho 
fan. 

Talment com a les dues espècies de Alyles, els ó ó de B. mulelensis 
després de la fecundació envolten els cordons d'ous als seus membres pos
teriors , i els transporten així fins que arriba el moment de l'eclosió de les 
larves. A diferència de Alyles (vegeu la figura 11) el nombre d'ous que 
porten els d'd' de B. mulelensis és molt feble . S'han controlat nou postes, 
i s' ha registrat un nombre d 'ous mitj à per exemplar de x = 9,78 (xmin - x 
m", = 7-12) . Les dimensions mitj anes de les postes de les dues espècies de 
Alyles són notablement més grans. Així CRESPO (1979) esmenta que els a' 
(f de A. obslelricans bosca; porten una mitj ana de x = 63 ± 20,60 ous (xmi " 

- xn", = 35- 95) , mentre que els d'd'de A. cislernasii en porten, en prome
di , x = 73 ± 26 ,52 (xmin - xm" = 42- 119). LOPEZ-JURADO el al. (1979) sobre 
9 paquets d'ous de A. ciscemas;; registren una mitjana de x = 104,22 ous 
(xmin - xm" = 4&-147). Aquestes xifres corresponen a diferents acobla
ments, segons sembla , i un mateix Ó de Alyles pot portar els ous de fins a 
3 Cf Cf (LOPEZ-JURADO el al. , 1979). Tal i com indiquen MARTINEZ- RICA el 
al. (1984) sembla que els (f (f de B. mulelensis només són capaços de por
tar els ous d'una única ~ a un moment determinat. Les dades que tenim 
sobre el nombre d'ous per paquet registrat a la Naturalesa estan d 'acord 
amb aquesta opinió. 

A la taula 3 presentam les miaes dels ous de B. mlllelensis, així com 

Fig. 11. /3 . nwletensis dóportanl un cordó d'ous. Fotos G . Ajornar i D . Jaume. 

; 
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les de les ·dues espècies de Alytes per a comparació. La diferència de talla 
és considerable. Els ous de B. muletensis són significativament més grans 
que els de qualsevol de les espècies del gènere continental. Hem calculat 
així mateix les valors del factor de dimensió ovàrica d'acord amb el mèto
de de CRESPO (1979). Les valors obtengudes per a B. muletensis són nota
blement més petites que les registrades per a les espècies de Alytes. En 
efecte , calculam que el factor de dimensió ovàrica emprat per CRESPO 
(1979) és , per a B. muletensis de 0,95 - 1,03 aproximadament. A A. obste
tricans boscai aquest factor és de 3,9 i a A. cisternasii és de 4,7. Així , 
doncs, les valors d'aquest paràmetre són a B. muletensis entre quatre i 
cinc vegades més petites que al gènere continental. Aquest paràmetre es 
pot considerar com un estimador de l'esforç reproductiu. CRESPO (1979) 
dóna les següents valors del factor de dimensió ovàrica per a altres espè
cies d'anurs: Bombina variegata, 3,6; Discoglossus pictus, 22,8; Barbourula 
busuangensis, 5,4; Bufo bufo, 54,0; Rana ridibunda , 88,2. Es pot conside
rar , doncs, que B. muletensis és una espècie que evolutivament ha arribat 
a menester dedicar ben pocs esforços a la reproducció. Creim que cal rela
cionar aquesta peculiaritat tan notable amb la seva història evolutiva , la 
qual es va desenvolupar a un ambient sense gaire pressions de depredació. 

Encara que B. muletensis és una espècie que , tal i com hem indicat al 
paràgraf anterior, no presenta un esforç reproductiu molt elevat, és nota
ble assenyalar la gran mida dels seus ous , tant absoluta com relativa. La 
talla dels ous de B. muletensis supera notablement la dels ous de les espè
cies de Alytes que es troben en els mateixos estadis de desenvolupament. 
La talla màxima que hem registrat ha estat de 7,00 x 5,40 mm. L'augment 
de la talla dels ous ha d'esser considerat com una adquisició evolutiva re
lacionada amb el fenomen de la insularitat. Aquest mateix fenomen és co
negut a altres classes de vertebrats, però , d'acord amb la bibliografia que 
tenim, no havia estat assenyalat encara als amfibis. WILLIAMSON (1981) as-

TAULA 3. Talla dels ous (llargària i amplària) a diferents postes de B. muletensis. Es presenten dades de 
les dues espècies de Alytes agafades de CRESPO (1979) per a comparació . 

Espècie N° d'ous 

B. muletensïs 9 
12 

8 
li 
8 
8 

A. obstetricans 63 ± 20.60 
(35-95) 

A. cisternasii 73± 26,52 
(42-1I9) 

Llargària 

5,60-6,30 
5,00-5, 10 
5,10-5,35 
4,30-4,85 
6.30-7.00 
5.20-5 ,60 
2,80-4,90 

2,60-4,20 

Amplària 

4,10-4,25 
3,90-3,95 
4,15-4,20 
3,90-4 ,10 
5,15-5,40 
4,40-4,75 
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senyala que "in some birds and reptiles, females of island races lay larger 
and fewer eggs than their close relatives of mainland". Aquesta tendència 
evolutiva cal relacionar-la amb un esforç reproductiu més petit, possible i 
més eficaç a unes condicions a les quals es dóna una forta minva de les 
pressions de depredació. 

Els mascles portadors d'ous s'han observat a la Naturalesa des de co
mençaments de maig (per bé que ja n'hi deu haver un mes abans) fins les 
darreries de juliol. Una ~ va depositar els seus ous (n = 7) en terrari a les 
darreries de juliol. La primera eclosió d'ous de l'any 1982 va tenir lloc 
entre el 2 i el 9 de maig, mentre que l'any 1983 tengué lloc entre el 1 i el 
8 de maig. Les visites de control realitzades prèviament permeten excloure 
dates d'eclosió més primerenques. Hem pogut mesurar tres larves al mo
ment de l'eclosió. Feien 17,5 mm, í8 mm i 18 mm de llarg. Com a dades 
comparatives podem indicar que les talles dels cabots de A. obstetricans 
boscai a l'eclosió se situen entorn d'una mitjana x = 13,7 mm (xmin - xmax 
= 10,5-16,8 mm) i les de A. cisternasii entorn d'una altra mitjana x = 
11,9 mm (xmin -xmax = 10,5-15 mm) (CRESPO, 1979). Les dimensions lar
vàries més grans que s'han registrat fins a hores d'ara per a E. muletensis 
són de 76 mm de llargària total, similar a les conegudes per a A. obstetri
cans, i una mica més grans que les registrades per a A. cisternasii (CRESPO, 

1979; LÒPEz- JURADO et al., 1979). 

A la Naturalesa la metamorfosi comença a les darreries de junyo co
mençaments de juliol, moment en què la temperatura de les aigües és de 
poc més de 21°C. A les darreries d'agost es troben els primers exemplars 
metamorfosejats ja a fora de l'aigua. La sortida de l'aigua és espectacular. 
A sota de les pedres de talla mitjana (20 x 30 cm) que hi ha a les voreres 
dels gorgs es poden trobar nombrosos exemplars juvenils. N'hem registrat 
de 1 a 25 per pedra, amb unes valors modals de 5-7. D 'altra banda, la 
molsa Fontinalis hypnoides, que voreja els gorgs a ran d'aigua, forma una 
veritable xarxa per darrera de la qual s'amaguen en grans quantitats els 
joves de B. muletensis just acabada la metamorfosi . És en aquest moment 
que s'observa una conducta molt gregària a l'espècie, al punt que trobam 
a alguns forats concentracions de 40-70 exemplars joves acaramullats. 

Talment com a A. obstetricans els cabots passen l'hivern sense canvis 
morfològics. A hores d'ara no som capaços de dir si un ou pot produir un 
individu metamorfosejat el mateix any o no , encara que sabem que hi ha 
individus que passen almenys dos hiverns a l'estat larvari. 

Veiem, doncs, que el cicle biològic de B. muletensis s'ajusta, en línies 
generals, al mateix patró que s'ha registrat prèviament a A. obstetricans, i 
que és radicalment diferent a l'observat a A. cisternasii. A la gràfica de la 
figura 12 presentam un esquema dels cicles biològics de les tres espècies 



BIOLOGIA I ECOLOGIA DE LES POBLACIONS RELICfES 147 

G F MAM A S O N D 
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Fig. 12. Esquema del cicle biològic de B. muletensis i de les dues espècies de Alytes . 
En blanc: època en què se senten animals cantant. Ratllat: època en què s'observen et 
a" portant els ous. En negre : època en què es troben larves en metamorfosi. La fletxa 

indica el moment d'aparició de les primeres larves de la temporada. 

comparades, basades en la bibliografia que en tenim (bàsicament en els 
treballs de CRESPO, 1979 i LóPEZ-JURADO el al., 1979) i en les nostres re
cerques personals. Les afinitats amb A. ObSlelricans són ben evidents. 

Estimació de la població 

Els costums fissurícoles dels adults de B. muletensis fan realment difí
cil que es realitzi una estimació acurada dels supervivents de l'espècie. 
Una dificultat addicional resulta de la morfologia peculiar . dels torrents de 
muntanya als indrets on es troba l'espècie, la qual obliga a dedicar una 
atenció especial a la seguretat personal; aquest fet inevitablement deriva 
en una minva de l'atenció que es pugui prestar als recomptes a fer. 

S'han fet recomptes de B. ' muletensis a diversos torrents , per bé que 
" encara no a tots. Aquests recomptes s'han duit a terme els mesos de juny 

i de juliol de 1982 i 1983. A tal efecte s'han realitzat estimacions del nom
bre de larves nades el mateix any (perfectament distingibles per la seva 
talla) i s'ha suposat que el nombre d'ous per parella de B. mulelensis adul
ta és de devers 10 (suposició comprovada) i que cada <¡> hauria realitzat 
dues postes al moment del recompte (suposició no comprovada). A la tau
la 4 en presentam els resultats. A partir d'aquestes dades , i havent realit
zat una apreciació subjectiva de la densitat relativa de B. muletensis als 
diversos torrents, estimam que la població adulta de B. mulelensis a Ma
llorca s'ha de situar entorn de 1.000-1.500 parelles a començaments de 
l'estiu . En s.etembre la població es multiplica probablement per set o vuit. 
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TAULA 4. A partir d'estimacions del nombre de parelles adultes de B. muletensis realitzades a 4 torrents 
de muntanya, es pot calcular aproximadament el nombre total de parelles d'adults existents a Mallorca a 
començaments de l'estiu. 

TORRENT 

II 
III 

IV 

TOTAL ESTIMAT A 

TOTS ELS TORRENTS 

N° ESTIMAT DE PARELLES 

D'ADULTS 

250 
ISO 
120 
100 

1 La xifra de 1.500 és, fora dubtes, una sobreestimació. 

Consideracions evolutives 

D'ençà de la troballa de Baleaphryne s'han emès algunes opinions so
bre les seves relacions de parentiu i la seva evolució. Així, SANCHIZ i 
ADROVER (1977) ja varen establir que "Alytes es la forma conocida mas 
similar a Baleaphryne", al mateix temps que justificaven la creació del nou 
gènere basant-se en les característiques osteològiques estudiades. Aquests 
autors manifestaren també que "aunque ambos géneros comparten un re
lativo gran número de características .. .las dos especies de Alytes presentan 
otros caracteres con estadios apomórficos frente a los plesiomórficos de 
Baleaphryne (pero no al contrario) ... " A partir de la seva anàlisi SANCHIZ i 
ADROVER (1977) varen poder dir que "No existe pues contraindicación al
guna en suponer una derivación filogenètica de Alytes a partir de Balea
phryne", tot i que assenyalaren que per a interpretar B. muletensis com 
una forma relicta del grup ancestral que va donar origen a Alytes s'hauria 
de menester una contrastació ulterior mitjançant l'estudi de noves restes. 

Una nova anàlisi sobre aquests fets va esser presentada per SANCHIZ i 
ALCOVER (1982), els quals exposaren que, a més de la interpretació evolu
tiva presentada anteriorment, n'hi havia una altra, segons la qual a causa 
de les condicions particulars que imposa la insularitat, es podia haver do
nat una reversió evolutiva en determinats caràcters cap a estats aparent
ment més primitius. En altres paraules, se suggeria que B. muletensis (i en 
menor grau B. talaioticus) podia haver perdut una capacitat excavadora 
primitiva en evolucionar a les illes. Aquests autors, tanmateix, no es pro
nunciaven sobre cap de les dues interpretacions alternatives i deixaven 
oberta la disjuntiva. ALOMAR et al. (en premsa) insisteixen en aquesta se
gona alternativa, segons la qual "la morphologie humérale de ce dernier 

; 
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B. muletensis, avec l'absence corrélative d'aptitude au fouissement , consti
tueraient une autapomorphie, convergent avec une véritable condition plé
siomorphe" . 

Creim, en efecte , que cal interpretar l'evolució de Baleaphryne sota el 
prisma de la insularitat. En primer lloc, consideram que B. muletensis ha 
evolucionat sota unes condicions molt peculiars (amb unes pressions molt 
petites de depredació i de competència) i summament estables. És proba
ble que els avantpassats de Baleaphryne colonitzassin Mallorca (i Menor
ca ?) durant el transcurs de la regressió messiniana, fa 5-6 Ma, encara que 
les restes fòssils més antigues que tenim de Mallorca, provinents del jaci
ment de Sa Pedrera de s'Ònix, daten de fa uns 2 Ma (ALCOVER, MovÀ
SOLÀ i PONs-MovÀ, 1981). La branca de Baleaphryne ha gaudit, doncs , 
probablement de 6 Ma d'evolució aïllada. Tot i que la velocitat evolutiva 
dels amfibis a les àrees insulars sembla esser braditèlica (SANCHlZ, en 
premsa), es pot suposar que quan les condicions pròpies de la insularitat 
són molt acusades hi ha d'haver un augment inicial de la taxa evolutiva 
per adaptar-se a les noves condicions ecològiques. Creim que alguns as
pectes de la biologia de B. muletensis deriven d'aquesta adaptació. Aquest 
seria el cas de l'adquisició d'una capacitat "escaladora" (i de l'adquisició 
concomitant d'una morfologia humeral d'aspecte primitiu) així com de 
l'adquisició de les característiques peculiars de la biologia reproductiva de 
l'espècie (nombre molt petit d'ous que SÓn de talla relativament molt 
gran). Sembla que l'adquisició de les característiques morfològiques pecu
liars de l'esquelet s'ha de relacionar amb les característiques físiques del 
seu medi primitiu (ALOMAR et al., en premsa; CRESPO et al., 1984). Les 
característiques peculiars de la biologia reproductiva testimonien una es
pècie que ha evolucionat com a estratega de la K (vegeu la figura 13). 
Això ha estat possible a Baleaphryne probablement gràcies a la constància 
de les pressions ecològiques selectives que imperaren al seu medi al llarg 
de 6 Ma (evolució sense depredadors específicament batracòfags i amb 
pocs competidors). 

Una segona qüestió que es troba a hores d'ara en debat radica en 

/J"n.I(I""u, _ (k..cnv .~ .. JotlC 

- o... ptlll> 

- Pu.",. ""li> 
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Fig. 13. Continuum r - K on s'han situat els diferents gèneres de Discoglossidae cone
guts. Basat en CRESPO (1979). 
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Fig. 14. Cladogrames on s'expressen les relacions possibles de B. muletensis i les dues 
esoècies de Alytes. 

l'establiment de les relacions filogenètiques entre les diferents espècies de 
Alyles i de Baleaphryne. De fet la discussió deriva de l'acceptació d'un o 
altre dels cladogrames presentats a la figura 14. Els diferents estudis realit
zats sobre diversos trets apunten cap a conclusions diferents. Així, l'estudi 
de la morfologia externa, de l'osteologia , de la cariologia , alguns aspectes 
etològics i bioquímics, etc. , suggereixen l'acceptació del cladograma A. 
Per contra, la majoria dels estudis bioquímics realitzats apunten cap a l'ac
ceptació del cladograma B. Resulta evident , en la nostra opinió, que ens 
trobam davant un exemple ben característic d'evolució en mosaic. Sembla, 
en efecte, que no tots els trets de Baleaphryne han evolucionat a la matei
xa velocitat i en la mateixa direcció. La interpretació filogenètica es com
plica en saber-se que l'evolució sota condicions d'insularitat ofereix pecu
liaritats astorants, de manera que una espècie insular aïllada d'antic pot 
presentar al mateix temps caràcters arcaics i caràcters molt especialitzats 
(CARLQUIST, 1974) . Els rellotges mo¡'¡ecular i morfològic no estan ajustats. 

Agraïment 

Aquest treball s'integra dintre del Projecte de Recerca del C.S.I.C. 
"Biogeografía evolutiva de los Vertebrados inferiores de España". Ha es
tat guardonat amb el Premi Ciutat de Palma d'Investigació 1983. Volem 
fer palès el nostre agraïment envers J .A. Rosselló, que ens va ajudar en 
la descripció botànica dels torrents de muntanya. 
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