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SOBRE EL MOSTEL MUSTELA NIVALIS LINNAEUS 
1758 DE LES BALEARS (CARNIVORA, MUSTELIDAE) 

per J.A. ALCOVER1 D. JAUME2 

RESUM. Presentam I'estudi colorimetric i biometric deis mostels de Mallorca (n=54) i de 
Menorca (n=5). Una comparació amb les dades que disposam sobre els mostels d'altres 
indrets de la regió mediterrania circumvoltant denuncia la gran similitud existent entre les 
poblacions balears i la nordafricana. 

SUMARY. A colorimetrical and biometrical study of Weasels from Mallorca and Menorca 
is presented. A comparison with the available data from other places or thesurrounding 
Mediterranean region shows the great similarity existing between the population of the Ba-
learic Islands and the North Africa population. . 

INTRODUCCIÓ 

El mostel és conegut a les Balears de molt de temps enrera. BARCELÓ 1 

COMBIS (1872, 1875) l'esmenta de Mallorca i de Menorca com a Foetorius vul
garis i THOMAS (1901) com a Putorius nivalis boccamela. Aquest darrer autor 
assenyala que "It is highly interesting to find that the Balearic Weasel is quite 
distinct from that of Spain or at least Seville (P.n.ibericus B.-Ham.), and it 
belongs instead to the group ... (of) the Weasels of Sardinia, Italy, Malta and 
Egypt". En el seu cataleg deIs mamífers europeus MILLER (1912) difereix de 
les opinions de THOMAS (1901) i considera els mostels de Mallorca i de Menor
ca, talment com els peninsulars, com a Mustela nivalis iberica. Aquest autor va 
estudiar 3 exemplars de Mallorca i un de Menorca, i en presenta les mides 
cranianes. S'ha de fer notar que a la taula on les presenta refereix l'especimen 

1 Departamento de Zoología. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Paseo de la Cas
tellana, 80 Madrid. 

2 C. Baró de Sta. Ma del Sepu\cre, 11 Ciutat de Mallorca. 
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de Menorca (nO 0.8.13.1 de la coHecció BM(NH)) a Mallorca. Al seu compen
di sobre la fauna de mamífers de la Península Iberica CABRERA (1914), que 
eleva a específica la categoria iberica de Barret-Hamilton, considera els mostels 
de Mallorca i Menorca com a M. nivalis (no iberica) , i assenyala que "La co
madreja del norte y centro de la Península Ibérica y de las Baleares me parece 
idéntica a la del centro de Europa, que á su vez no puede separarse, no aun 
como forma local, de la M. nivalis de Suecia'~. Sembla, peró que aquest autor 
mai no va veure cap mostel provinent de les Balears. CASTAÑOS (1917) inclou 
el mostel al seu cataleg deIs mamífers de Menorca, esmentant-Io com a M. 
nivalis. ARLDT (1909 o 1919, in UERPMANN, 1971) l'esmenta com a Arctogale 
nivalis boccamela i el considera com a una prova de l'existencia d'un "pont de 
terra" (Landverbindung) entre Sardenya i Menorca a epoques prethites. Ko
LLER (1931) es refereix al mostel de Mallorca i Menorca com a Mustela nivalis 
boccamela, i també el considera testimoni d'un connexió momentania entre 
Mallorca-Menorca i Córsega-Sardenya. COLOM (1957) esmenta el mostel de les 
Balears com a Mustela nivalis, i seguint els criteris de Cabrera el relaciona 
amb els mostels de la Península Ibhica. El terióleg belga FRECHKOP (1963) ten
gué l'oportunitat d'estudiar un mascle provinent de Mallorca que va classificar 
com a M. numidica. Més tard COLOM (1964) en torna a parlar, i considera el 
mostel com a un deIs carnívors de mida petita que "han podido mantenerse en 
las islas". ELLERMANN i MORRISON-SCOTT (1966) segueixen en bona part els cri
teris de MILLER (1912) per a la classificació deIs mostels i, com aquest, consi
deren el mostel de les Balears com a M. nivalis iberica. MEsTER (1971) diu que 
va veure un exemplar d'aquesta especie, que esmenta com a M. vulgaris, natu
ralitzat a Eivissa, ene que assenyala que és dubtós que l'especie visqui a les 
Pitiüses, peró el mateix any TEGNER (1971), a un article veritablement abruma
dor per als ulls científics, diu que "the Weasel is certainly present in both Ma
llorca and Menorca and presumably in Ibiza". Finalment ALCOVER (1979) ma
nifesta, davant la complicació existent dins la sistematica deIs mostels, estimar
se més conservar la denominació taxonómica de M. nivalis per a designar els 
mostels de Mallorca i Menorca. Posteriorment ALcoVER (1983) presenta noves 
dades sobre els mostels de les Balears. Finalment SANDERS (en premsa) esmen
ta la presencia més antiga del mostel a Menorca, registrada al jaciment ar
queológic de Torralba den Salort. 

De la revisió bibliografica presentada es desprén que existeix una compli
cació evident en determinar la denominació taxonómica correcta deIs mostels 
mallorquins i menorquins. Aquesta complicació s'accentua encara més quan es 
planteja la sistematica deIs mostels en termes més generals. Sembla també evi
dent la manca d'acord en la interpretació biogeografica deIs mostels de les Ba-



SOBRE MUSTELA NIVALlS DE LES BALEARS 147 

lears. D'altra banda es desconeix quasi per complet la biologia de l'especie a 
aquestes illes. Amb l'objecte de contribuir a dilucidar aquests problemes hem 
estudiat una mostra de mostels de Mallorca i de Menorca, i una mostra de 
comparació de mostels de la Península Iberica, del Sud de Franc;a i del Nord 
d' África. Malauradament no hem pogut disposar de materials provinents d'al
tres indrets, i per aixo l'estudi presentat constitueix una aproximació al proble
ma. Tanmateix la manca de dades publicades existent sobre l'especie a l'area 
mediterrania fa racomenable la seva publicació. 

MATERIALS 

S'ha estudiat material pertanyent a quatre coHeccions científiques. Les se
ves sigles són MNCN (CoHecció del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Madrid), GOB-ME (Col·lecció del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa, Secció de Menorca), CACM (CoHecció Alcover, Ciutat de Mallor
ca) i CGB (CoHecció Gosalbez, Barcelona). 

Materials d'estudi. CACM: 1 (~; Mallorca, sense localitat concreta; crani, 
mandíbules i esquelet postcranial; lego X. AVELLA); 2 (d'; Mallorca, sense loca
litat concreta; crani; lego X. AVELLA); 3 (~; Mallorca, sense localitat concreta; 
crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego X. AVELLA); 4 (6; Mallorca, sen
se localitat concreta; crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego X. AVELLA); 
5 (<5; Mallorca, sense localitat concreta; crani, mandíbules i esquelet post cra
nial; lego J.A. ALCOVER); 6 (d'; Son Gual, Mallorca; crani; lego J.A. ALCOVER); 
7-10, 12-17, 19,21,23-29,31 (d' d'; Es Cabanells Vells, Manacor, Mallor
ca; crani i mandíbules; lego D. JAUME); 11, 18, 20, 22, 30 (~~; Es 
Cabanells Vells; Manacor, Mallorca; crani i mandíbules; lego D. JAUME); 
72063002 (d'; Son Gual, Mallorca; crani i mandíbules; lego J.A. ALCOVER); 
72070407 (d'; Gomera, Mallorca: crani i mandíbules; lego J.A. ALCOVER); 
72070408 (d'; Gomera, Mallorca; crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego 
J.A. ALCOVER); 72080901 (d'; Son Gual, Mallorca; crani mandíbules i esquelet 
postcranial; lego J.A. ALCOVER); 72090805 (<5; Son Gual, Mallorca; mandíbu
les; lego J.A. ALCOVER); 73010301, 03 (~ ~; Son Gual, Mallorca; crani, mandí
bules i esquelet postcranial; lego J.A. ALCOVER); 73010302, 04 (d' d'; Son Gual, 
Mallorca; crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego J.A. ALCOVER); 
73010305 (d'; Son Gual, Mallorca; mandíbules; lego J.A. ALCOVER); 73062911 
(~ ;Gomeles, Mallorca; mandíbules; lego J.A. ALCOVER); 73062912 (?; Gome
les, Mallorca; crani; lego J.A. ALCOVER); 73073101 (<5; Son Gual, Mallorca; 
crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego J.A. ALCOVER); 73073104 (d'; Son 
Gual, Mallorca; crani i mandíbules; leg; J.A. ALCOVER); 73103101, 14 (e! d'; 
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Gomeles, Mallorca; crani i mandíbules; lego J.A. ALCOVER); 73103102, 16 (d' 
d'; Gomeles, Mallorca; crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego J.A. AL
COVER; 73103104 (ó; Gomeles, Mallorca; crani; lego J.A. ALCOVER); 73103103 
(~; Gomeles, Mallorca; crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego J.A. AL
COVER); 73103113 (~; Gomeles, Mallorca; crani i mandíbules; lego J.A. ALCO
VER); 7408p01 (d'; Ses Salines, Mallorca; crani, mandíbules i esquelet postcra
nial; lego J. MUNTANER - J. CONGOST); 81051501 (ó; Manut, Mallorca; pell, 
crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego J. MAYOL); 81071501 (o; Binis, 
Mallorca; crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego M. TRIAS); 78102601 
(~; Biniadris, Menorca; pell, crani, mandíbules i esquelet postcranial; lego J.A. 
ALCOVER); 79070618 (~; Son Dominguet, Menorca; pell, crani, mandíbules: i 
esquelet postcranial; lego J.A. ALCOVER); .83020819 (~; Biniali, Mallorca; pell; 
lego S. MAs--CoMA). MNCN: 72.9.27.3 (~; Algaiarens, Menorca; pell, crani i 
mandíbules; lego J. REY). GOB-ME: 32 (ó; Menorca, sense localitat concreta; 
crani; lego G. ORFILA); 80073001(ó; Cta. d'Es Mercadal a Fornells, Menorca; 
crani i mandíbules; lego G. ORFILA). 

Materia/s. decomparació: CACM: 33 (6; La Algaida, Cadiz; crani; lego 
J.A. ALCOVER). MNCN: 2124 (6; Mogador, Marroc~ pell, crani i mandíbules); 
1907.7.0.1 (~; Casablanca, Marroc; pell, crani i mandíbules); 1648 (ó; Zoco el 
Arbaa 'de Arkmán, Rif, Marroc; pell, crani i mandíbules); 23.VII.18.26 (d'; AI
bacete; pell, crani i mandíbules); 40.6.3.1, 40.6.22.1, 1937.X.6.38 (d' ó; Lagu
nilla, Salamanca;pell, crani i mandíbules); 17.x.1O.6 (d'; Villamanta, Madrid; 
pell, crani i 'mandíbules); 1936.XII.22.8 (ó; El Escorial, Toledo; pell, crani i 
esquelet postcranial); 23.XII. 16.2 (o"; Daimiel; pell, crani i mandíbules); 1149, 
1190 (el' , ~ ; Maracollera; pells, cranis i maníbules); 69.9.29.29 (~; Lebanza; 
pell, crani i mandíbules); 72.5.11.1(ó; Calvarrasa; mandíbules); 69.2.0.1, 
70.3~O.2 (el' o; Villa de Fuentidueñas, Segovia; pell, crani i mandíbules); 
69.7.188 (o; Sierra de Aralar; pell, crani i mandíbules); 71.8.20.2 (o; Monca
yo; pell, crani i mandíbules); 69.6.26.2 (o"; Galapagar, Madrid; pell,crani i 
mandíbules); 37.4.29.1, 37.5.2.1, 37.5.5.1, 37.7.9.1, 38.2.26.L(6 ó; Linares de 
Río Frío; pell, crani i mandíbules); 36.7.9.1, 36.8.5.1 (~~; Linares de Río 
Frío; pell, crani i mándíbules); 33.X.11.1, 77.4.6.1, 69:0.0;1 (el'. o; Península 
Iberica, sense localitat concreta; pell, crani i mandíbules).CGB: 35, 37, 39-41, 
45 (d' el'; Saint Antonin; pell, crani i mandíbules); 45 (~; Saint Antonin; pell, 
crani i mandíbules); 36 (o; Saint Remy; pell, crani i mandibules); 38, 43 (d' d'; 
Aubegne; pell, crani i mandibules); 46 (~; Greuse-Ies-Bains;pell; crani i man
díbules); 42, 44 (el' ,~; Midi de France, sense localitat concreta; pell, crani i 
mandíbules). 
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CRITERIS D'EDAT 

Seguint en part els criteris de KING- (1977, 1980), s'han distingit al present 
treball tres classes d'edat en base a la soldadura de les sutures cranianes i a la 
textura i forma general del crani. Aquestes classes són les següents: 

Juv: Exemplars que presenten les sutures nasals obertes, ben visibles. S'es
tima que els exemplars pertanyents a aquesta classe tendrien menys de 3 
mesos de vida. 

Sad: Exemplarsque presenten les sutures nasals poc visibles, be que enca
ra ho són, i/o el crani d'estructura opalescent. AIs d d no s'observa cres
ta saggitfuia. S'estima que els exemplars pertanyents a aquesta classe ten
drien una edat de 3-6 mesos de vida. 

Ad: Exemplars que presenten les sutures nasals gens visible!i. El crani és 
d'estructura poc opalescent. EIs d d més vells d'aquesta classe presenten 
les crestes saggitaria i nucal ben desenvolupades. S'estima que eIs exem
plars petanyents a aquesta classe tendrien més de 6 mesos de vida. 

COLORACIÓ 

La coloració dorso lateral deIs mostels mallorquins i menorquins és bruna, 
lleugerament paHida. La seva tonalitat no difereix de la de les altres pobla
cions mediterranies de l'especie amb les que els hem comparat. La coloració 
ventral és blanc crema, amb petites variacions. La línia de separació entre la 
coloració dorsolateral i la ventral és molt irregular als exemplars que s'han po
gut estudiar (vegeu la figura 1). La coloració dorso lateral s'estén molt cap al 
ventre, i aixó fa que la coloració ventral s'estrenyi' molt' a algunes zones; A 
l'exemplar CACM-78102601 (de Menorca) la coloració ventral arriba a ocupar 
una superfície de només 3 mm d'amplaria. EIs exemplars estudiats de Mallorca 
i Menorca presenten taques rictals. AIs exemplars estotjats a la coHecció 
CACM aquestes taques es fusionen amb la coloració dorsolateral, mentre que 
a l'exemplar de la coHecció MNCN no ho fan (vegeu la figura 1). A la regió 
ventral es poden observar escampades petites taques brunes de mida variable' i 
disposició irregular. EIs patrons de coloració que hem observat als mostels de 
les Balears coincide-ixen amb els registrats per altres autors (THOMAS, 1901; 
FRECHKOP, 1963). 

A aquest apartat hem d'assenyalar que tots els exemplars que hem pogut 
estudiar de la Península Iberica i del Sud de Fran~a presenten la línia de de
marcació entre la coloració dorsolateral i la ventral irregular. Tanmateix, en 
contra de lesopinions de CABRERA (1914) no creim que la forma d'aquesta 
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Fig. 1.- Disseny de la línia de separació entre la coloració dorsolateral i la ventral a M. 
nivalis de les Balears. 

línia constitueixi cap caracter de significació sistematica particular. Identica 
cosa esdeve per a la coloració deIs peus. EIs exemplars nordafricans estudiats 
presenten la línia de demarcació entre la coloració dorsolateral i ventral varia
ble. 

BIOMETRIA 

Somatometria 
A la taula 1 es presenten les mesures externes que tenim deIs mostels ma

llorquins i menorquins. A aquesta taula és ben visible el dimorfisme sexual tan 
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Referencia Localitat Illa Sexe CC C O P CC/C Pes 

MILLER (1912) Inca MA d 191 79 32 2,42 
MILLER (1912) Inca MA d 250 90 35 2,78 
FRECHKOP (1963) MA (f 258 98 38 2,63 
CACM-81011501 Menut MA (f 234 80 18 38 2,92 195 
CACM-81071501 Binis MA (f 241 80 18,5 37 3,01 255 
CACM-83020819 Biniali MA 9 192 64 15,5 28,5 3,00 88 
CACM-78102601 Biniadris ME 9 174 57 14,5 27 3,05 65 
CACM-79070618 Son Dominguet ME 

~ 
197 73 15 29,5 2,70 90,5 

MNCN-72.9.27.3i AIgaiarens ME 169 51 13,5 28 3,31 70 

Taula 1. Valors de les mesures corporals (en mm, llevat del Pes, que s'expressa en grams) i 
d'un índex corporal a M. nivalis de les Balears. CC = Llargaria del cap i el cos; C= Llargaria 
de la coa; 0= Llargaria de l'orella; P = Llargaria del peu posterior. 

1 Mesures corporals en etiqueta. 

marcat que presenten els mostels. Les valors obtengudes per a les diferents 
mesures reflexen la talla gran que assoleixen els mostels de les Balears. A tal 
efecte, compari el lector aquestes dades amb les fornides per KING (1977 i 
1980) per als mostels de Great Britain i d'Europa continental. EIs mostels que 
tenim de la Península Iberica són de talla més petita que els que viuen a les 
Balears. Per contra, els pocs exemplars que disposam del Nord d'Africa són de 
talla similar als de les poblacions sota estudio 

AIs mostels de les Balears la llargfuia de la coa és elevada respecte la del 
cap i el cos, de manera que la relació CC/C se situa entre 2,42 i 3,31 (per als 
d d: x = 2,75, n= 5). La llargaria relativa de la coa assoleix xifres similars als 
mostels de Corsega (BEAUCOURNU i GRULICH, 1968), Sardenya (FRECHKOP, 
1963) i Nord d'Africa (BEAUCOURNU i GRULICH, 1968 i dades propies). 

Craniometria 
A la taula 2 es presenten les valors deIs parametres estadístics habituals de 

les diferents mesures cranianes establertes de 54 mostels mallorquins (40+ 1 ? 
d d, 13 ~ ~). A la taula 3 presentam les valors de les mesures cranianes deIs 
mostels que tenim de Menorca (2 d d,3~~). Tots els cranis s'han pogut sexar, 
llevat del d'un exemplar juvenil (probablement un d molt jove), les mesures 
del qual no s'inclouen a aquesta taula (be que s'ha emprat a les analisis biva
riants presentades més a sota). Les diferents mesures cranianes es defineixen a 
la figura 2. Les valors obtengudes per als c5 c5 i a les ~ ~ adultes gairebé no se 
solapen en cap cas (llevat de per a APP). El petit nombre d'exemplars als que 
s'ha pogut mesurar APO respon al fet que la majoria de cranis presentaven 
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'-------9 -----~ 

Fig. 2.- Mesures cranianes de Mustela nivalis. 1: Llargaria condilobasal (LeB). 2.: Llargaria 
basal (LB). 3: Llargari~ pala~ina (LP). 4: Llargaria mandibular, (LM). 5: Amplaria interorbi
taria (AIO). 6: Amplaria deIs procesos postorbitaris (APP). 7: Amplaria postorbitaria 
(APO). 8: Amplaria rostral a nivell de les canines (ARe). 9: Amplaria zigomatica (AZ). 10: 
Llargaria de la serie dentaria inferior (SDI). 11: Llargaria de la serie dentaria superior 
(SDS). 



00 
Juv Sad Ad 

n X S Xmin Xmax n X S Xmin Xmax n X S Xmii\ Xmax 

LCB 6 42,02 1,90 39,70 44,95 4 41,35 1,79 39,55 43,55 24 45,20 1,43 42,45 48,35 
LB 5 38,44 1,35 36,95 40,40 3 37,60 0,87 36,85 38,55 24 41,92 1,30 39,30 45,10 
LP 7 17,80 0,93 16,90 19,60 5 17,76 1,28 16,50 19,35 25 19,40 0,67 18,35 20,85 
LM 6 22,92 1,00 21,70 24,25 6 23,58 1,89 20,70 26,30 23 25,03 0,82 23,70 26,70 
AIO 7 8,99 0,45 8,25 9,70 4 8,79 0,79 8,10 9,90 23 9,85 0,38 9,15 10,45 
APP 7 11,47 0,52 10,80 12,30 4 11,81 0,70 11,00 12,55 23 12,79 0,74 11,25 14,65 
APO 6 8,69 0,51 7,85 9,20 4 8,47 0,23 8,15 8,65 5 8,22 0,41 7,70 8,80 
ARc 8 9,32 0,55 8,60 10,20 5 9,28 0,95 8,20 10,75 24 10,19 0,44 9,50 11,20 
AZ 8 22,85 1,24 21,i5 25,15 3 21,80 0,80 20;90 22,45 24 24,48 0,99 22,85 26,20 
SDS 8 11,23 0,40 10,55 11,80 6 11,36 0,75 10,30 12,55 25 12,24 0,42 11,35 13,25 
SDI 6 13,17 0,51 12,30 13,65 6 13,47 0,99 12,15 15,00 23 14,35 0,39 13,55 15,00 

~~ 
Juv Sad Ad 

LCB 5 34,99 1,51 33,30 36,90 2 35,40 0,92 34,75 36,05 5 36,30 2,22 33,45 39,60 
LB 4 31,98 1,48 30,90 34,15 2 32,45 0,92 31,80 33,10 5 33,50 2,19 31,00 36,85 
LP 6 14,04 0,84 13,05 15,25 2 14,75 0,35 14,50 15,00 5 14,90 1,20 13,50 16,55 
LM 5 18,28 0,91 17,10 19,45 1 19,05 - - - 5 19,05 1,44 17,15 21,20 
AIO 4 7,12 0,32 6,70 7,45 2 7,20 0,78 6,65 7,75 5 7,40 0,66 6,75 8,50 
APP 4 9,56 0,52 8,85 10,10 2 9,57 0,95 8,90 10,25 5 9,99 1,06 9,00 11,80 
APO 2 7,55 0,07 7,50 7,60 2 7,32 2,02 5,90 8,75 2 7,27 0,11 7,20 7,35 
ARc 6 6,92 0,60 6,00 7,50 2 7,05 0,42 6,75 7,35 5 7,35 0,59 6,70 8,30 
AZ 4 18,07 1,04 16,60 19,00 2 18,07 0,39 17,80 18,35 5 18,60 1,59 16,85 20,90 
SDS 6 9,24 0,69 8,2D 10,05 2 9,60 0,28 9,40 9,80 5 9,68 0,59 9,70 10,20 
SDI 6 10,80 0,82 9,75 11,70 1 11,60 - - - 5 11,22 0,70 10,05 11,80 

TauIa 2. Mesures cranianes de M. nivalis de Mallorca. VaIors deIs parametres estadístics habituals. 
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N° CACM CACM MNCN GOB-ME GOB-ME 
78102601 79070618 72.9.27.3 32 80073001 

Sexe ~ ~ ~ d' d' 

LCB 34,00 35,65 34,60 41,85 46,35 
LB 31,50 32,75 31,60 38,55 42,65 
LP 13,80 14,90 13,80 17,55 19,85 
LM 17,10 18,95 17,45 25,85 
AIO 7,25 7,70 7,20 9,40 10,55 
APP 9,30 9,95 9,50 12,50 13,50 
APO 7,25 7,00 8,35 8,05 8,50 
ARe 6,60 7,75 6,60 9,45 10,55 
AZ 17,05 19,00 16,70 23,05 25,90 
SDS 9,20 9,85 9,15 11,60 12;70 
SDI 10,60 11,65 10,10 14,55 

Taula 3. Mesures eranianes de M. nivalis adults de Menorca. 

~SfAd do' Ad 
n X xmin xmax n X xmin xmax 

LCB 3 32,03 31,65 32,25 12 40,32 37,30 43,60 
LB 3 29,82 29,60 29,95 11 37,44 35,15 40,65 
LP 3 12,70 12,55 12,85 14 17,26 15,60 18,95 
LM 3 15,90 15,40 16,20 13 21,82 19,95 23,30 
AIO 3 6,38 6,20 6,70 14 9,04 8,20 10,20 
APP 3 8,33 7,65 8,80 10 11,315 10,50 12,90 
APO 3 6,92 6,20 7,60 8 7,55 6,50 8,80 
ARc 3 6,08 5,70 6,40 14 8,69 7,70 9,55 
AZ 3 15,90 15,40 16,90 9 23,38 21,40 26,65 
SDS 3 8,48 8,40 8,65 14 11,14 10,20 12,10 
SDI 3 9,93 9,70 10,10 12 13,03 11,20 13,95 

Taula 4. Mesures eranianes de M. nivalis de la Península Iberiea. 

deformacions cranianes que s'han atribuit a les activitats del nematode parasit 
cranial destructiu Skrjabingy/us nasico/a (Metastrongylidae), o a qualque altre 
nematode el parasitisme del qual produesqui una etiologia identica a la produi
da per aquesta especie (contorsions considerables deIs ossos frontals degudes a 
la seva ubicació als sina frontalia). 
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N° MNCN MNCN MNCN 
2124 1907.7.0.1 1648 

Sexe cJ ~ cJ' 

LCB 45,35 39,00 43,20 
LB 36,35 39,95 
LP 19,50 17,35 18,55 
LM 25,35 21,00 23,70 
AIO 10,30 8,20 9,90 
APP 12,40 10,30 12,80 
APO 8,05 11,05 
ARe 10,40 8,70 9,55 
AZ 20,05 24,10 
SDS 12,80 11,20 13,05 
SDI 14,70 13,05 14,65 

Taula 5. Mesures eranianes de M. nivalis del Nord d'Afriea. 

S'han agrupat els especlmens no soIs per sexes, ans també per classes 
d'edat. N'hem distingit tres. Suposam que cap exemplar de la mostra estudiada 
pertany a segones ventrades (de creixement més lent). Els mostels assoleixen 
la maduresa sexual als 4 mesos, be que no se solen reproduir fins a la prima
vera següent a la seva naixen~a (KING, 1977), normalment quan tenen aprop 
deIs 11 mesos. per tot aixo s'ha de considerar que les classes d'edat que s'han 
utilitzat tenen un significat biologic: la classe d'adults inclouria basicament 
exemplars reproductors, mentre que la classe juvenils n'inclouria els que enca
ra no ho són. La classe deIs subaduls inclouria exemplars que podrien esser ja 
animals reproductors o no esser-ho. 

La LCB delsd'o"aduls de M. nivalis de Mallorca és elevada. La seva valor 
mitjana és x= 45,20 mm (n= 24,"min -xmax = 42,45-48,35 mm). Aquesta valor 
és un 12,10% més gran que la mitjana obtenguda per a la LCB de M. nivalis 
d'identica edat i sexe de la Península Iberica i un 6,81% més gran que la mit
jana obtenguda per a la petita mostra de O O adults que tenim del Sud de 
Fran~a. De fet, les valors de les diferents mesures cranianes deIs M. nivalis de 
Mallorca són quasi sempre notable i significativament superiors a les obtengu
des a la mostra de comparació de la Península Iberica (vegeu la taula 7). Les 
valors obtengudes per a la petita mostra nordafricana que tenim s'inclouen, 
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d'd' Ad· ~~Ad 
n X Xmin Xmax n X Xmin Xmax 

LCB 9 42.32 39.25 44.75 3 35.97 35.10 37.55 
LB 9 39.17 36.30 41.35 2 32.55 32.50 32.60 
LP 9 17.60 15.90 19.20 2 14.60 14.30 14.90 
LM 8 23.13 20.55 24.80 3 18.20 17.55 19.20 
AIO 6 9.56 8.40 10.50 2 7.27 7.10 7.45 
APP 5 12.24 10.80 13.55 2 8.75 8.75 8.75 
APO 3 8.77 7.80 9.95 1 8.10 
ARc 9 9.59 8.65 10.40 3 7.38 6.85 7.70 
AZ 8 24.10 22.10 25.30 2 18.52 18.25 18.80 
SDS 9 11.56 10.50 12.40 3 9.70 9.30 9.90 
SDI 9 13.55 12.10 14.80 3 11.37 10.75 11.95 

Taula 6. Mesures cranianes de M. nivalis del Sud de Fran~a. Dades prapies. 

% Mall/Pen Nivell significació 

LCB 12,10 < 0,001 
LB 11,97 < 0,001 
LP 12,40 <0,001 
LM 14,71 < 0,001 
AIO 8,96 < 0,001 
APP 13,04 < 0,001 
APO 8,87 No signif. 
ARc 17,26 < 0,001 
AZ 4,70 < 0,05 
SDS 8,90 < 0,001 
SDI 10,13 < 0,001 

Taula 7. Grau i nivell de significació de les diferencies craniometriques observades entre els 
d'd'adults de les poblacions de Mustela. nivalis de Mallorca i de la Península Iberica (segons 
tests de la t de Student). 

amb unes poques excepcions, dintre de l'espectre de variació registrat per a la 
població de Mallorca. La mateixa cosa esdevé per a les valors deIs exemplars 
de Menorca. Si comparam les valors estadístiques habituals de les diferents 
mesures cranianes deIs mostels mallorquins amb les arreplegades per BEAU
COURNU i GRULICH (1968) de 822 mostels d'arreu del món, segons la literatura, 
la mitjana de LCB deIs exemplars mallorquins només es superada per uns 
exemplars d'Wilia mesurats per CAVAZZA (1908,. in BEAUCOURNU i GRULICH, 
1968) amb criteris dubtosos i per 2 exemplars de l' África del Nord i les A<;ores 



SOBRE MUSTELA NIV ALIS DE LES BALEARS 157 

yrx N r a b 

LB/LCB 44 0,998 Y = 0,94 - 0,76 
X = 1,06 0,94 

LP/LCB 46 0,984 Y = 0,49 - 2,71 
X = 1,98 6,73 

LMlLCB 42 0,992 Y = 0,67 - 5,04 
X = 1,47 8,11 

AIO/LCB 43 0,966 Y = 0,27 - 2,35 
X = 3,47 10,99 

APP/LCB 43 0,906 Y = 0,31 -1,31 
X = 2,65 10,96 

APOILCB 18 0,461 Y = 0,08 4,90 
X = 2,74 18,45 

ARc/LCB 45 0,983 Y = 0,31 - 3,64 
X = 3,16 12,88 

AZILCB 45 0,973 Y = 0,63 - 4,12 
X = 1,49 8,,35 

SDSILCB 47 0,971 Y = 0,27 - 0,09 
X = 3,47 2,72 

SDI/LM 48 0,966 Y = 0,49 2,05 
X = 1,92 - 2,40 

Taula 8. Correlació i restes de regressió de M. nivalis de Mallorca. r: Coeficient de correla-
ció; a: pendent; b: ordenada a l'origen. 

(MILLER, 1912). La valor maxima de LCB obtenguda a la població mallorquina 
se situa entre les maximes que s'han registrat a les poblacions d'altres illes me
diterranies: Corsega, Sardenya, Sicília. 

La LCB de les'~ ~ adultes mallorquines presenta una valor mitjana x = 

36,30 mm (n = 5, ~in -~ax = 33,45-39,60 mm). Aquesta xifra denuncia igual
ment la talla elevada deIs -mostels mallorquins. Les 35f~adultes capturades a 
Menorca són de talla similar a les mallorquines (vegeu les taules 2 i 3). A 
efectes de comparació presentam les dades biometriques obtengudes deIs mos
tels ~ ~ de la Península Iberica, del Sud de Fran<;a i del Nord d' Africa a les 
taules 4, 5 i 6. 

Heni sotmés les mesures cranianes a una analissi bivariant. A tal efecte 
s'han emprat les variables sense transformar. Els resultats obtenguts per a la 
població mallorquina es presenten a la taula 8. En general existeix una correla
ció molt forta entre les valors de les diferents mesures cranianes i les de LCB 
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Fig. 3. - Relació entre LCB i AZ a M. nivalis.. : cJ cJ Ad, Mallorca.(): d Ó Sad, Mallor
ca.O: d dJuv, Mallorca .• : <f <f Ad, Mallorca.[J: <f <fSad, ~allorca.D: <f <f Juv, Ma!lor
ca .... : d ÓAd, Menorca.lyt: <f <fAd, Menorca.O:d'Ad, Nord d'Africa.~:<fAd, Nord d'Afri
ca .• : d dAd, Península Iberica.~: cJ cJ Ad, Córsega (BEAUCOURNU i GRULICH, 1968).~: ~ 
~ Ad, Córsega (BEAUCORNU i GRULICH, 1968).~: d dAd, Sardenya (FRECHKOP, 1963) ... : d' 
(J Ad, Sud de Fran¡;a.e: <f <f Ad, Sud de Fran¡;a. 

(amb l'excepció de PO). A la figura 3 es presenta la grafica de correlació entre 
AZ i LCB per als materials de M. nivalis que disposam. S'han afegit algunes 
dades bibliografiques. Es ben palés el dimorfisme sexual existent a l'especie. A 
títol comparatiu s'assenyalen els límits del nigul de punts per als cJcJadults de 
Mallorca (línia contínua) i de la Península Iberica (línia discontínua). S'observa 
que els exemplars pertanyents a la mostra continental són més petits que els 
mallorquins. EIs exemplars menorquins, corsos, sards i nordafricans en general 
es confonen amb els mallorquins. 
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LA PROBLEMATICA DE LA TAXONOMIA DELS MOSTELS DE LA 
MEDITERRANIA OCCIDENTAL 

El mostel és una especie d'ampla distribució geografica a la regió palearti
ca. Es tracta d'una especie molt plastica, la sistematica de la qual és complexa 
i encara no resolta satisfactóriament. Un deIs problemes taxonómics que pre
sentaven els mostels continentals radicava en la presencia en simpatria a dife
rents indrets de mostels de mida normal i de mostels nans. El ventall d'opi
nions exitent sobre aquesta qüestió és ben ample i confús, i la revisió més re
cent realitzada sobre el tema es troba a BEAUCOURNU i GRULICH (1968), que 
manifesten creure que no és possible considerar els mostels nans com a una 
especie diferent, ni tan soIs com a una bona subespecie. Tanmateix sembla que 
l'explicació més plausible de la persistencia d'históries sobre una especie nana 
de mostel a Europa recolza en l'existencia d'una taxa diferencial de creixement 
entre els joves de la primera i d'una esporadica segona ventrada (KING, 1977). 

Com be assenyalen VAN DEN BRINK (1967) i BEAUCOURNU i GRULICH 
(1968), un altre aspecte de la problematica de la taxonomia deIs mostels radica 
en les formes mediterranies. VAN DEN BRINK (1967) indica que a les illes de la 
Mediterrania i a l'Africa del Nord es troben formes del genere Mustela per a 
les quals les dades que tenim es contradiuen molt. Ja s'han analitzat les opi
nions que emeten els diferents autors sobre la taxonomia deIs mostels de Ma
llorca i de Menorca: boccamela (THOMAS, 1901; KOLLER, 1931), iberica (MI
LLER, 1912), nivalis -no iberica- (CABRERA, 1914), numidica (FRECHKOP, 1963). 
Molt similars són els ventalls d'opinions emeses pels diferents autors sobre al
tres formes illenques mediterranies. 

La sistematica deIs mostels ha recolzat en una serie de caracters relatius al 
disseny de la coloració (forma de la línia de demarcació entre la coloració dor
solateral i la ventral, coloració deIs peus, taques rictals), a la biometria (valors 
absolutes i relatives), a la forma general del crani i a la forma del baculum. La 
sistematica deIs mostels mediterranis esta molt embullada car la majoria 
d'aquests caracters estan mancats, en la nostra opinió, de la valor sistematica 
que els diferents autors els han atribuit, i són, en realitat, caracters molt varia
bles fins i tot intrapoblacionalment. Creim que les dades relatives a la colora
ció no recolzen solidament cap conclusió sistematica a aquesta especie. La llar
garia relativa de la coa, superior a les poblacions mediterranies de l'especie, 
representa probablement un ajustament a la regla de BERGMAN. Pel que fa a la 
forma del baculum, pensam que pot tractar-se exclusivament d'un problema 
d'aHometria (vegeu la figura 5 de KING, 1980), be que no disposam de prou 
material com per a dilucidar aquest problema. La mateixa explicació seria vali
da per a comprendre la forma general del crani. Aleshores tan soIs ens resten 
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diferencies biometriques entre les diferents pobl~cions. Aquestes diferencies 
són reals i d'un grau relativament elevat (vegeu la taula 7). Seguint criteris 
anteriorment exposats (ALCOVER i GOSALBEZ, en premsa), ja totes soles justifi
quen la consideració de subespecies diferents per a les poblacions que les pa
teixen. Aquesta consideració es refo!<;a en exis~ir unes fronteres geografiques 
clares (almenys a una part de l'area de distribució deIs mosteIs) entre les for
mes de talla gran i les de talla normal (vegeu la figura 4). La sis'tematica filo
genetica intenta esbrinar les relacions filogenetiques existents entre els organis
mes. A hores d'ara sembla que, en base als criteris classics anteriorment expo
sats, no és possible discriminar les poblacions mallorquines i menorquines de 
mostels de les del Nord d'Africa, Sardenya i Corsega. Tot i que no podem 
excloure que s'hagi donat un procés de convergencia evolutiva, sembla que la 
hipotesi més parsimoniosa és considerar les poblacions d'aquests indrets com a 
pertanyents a un únic grup, al qual s'ha de designar com a Mustela nivalis boc
camela (BECHSTEIN, 1801). Tot i amb aixo, es requereixen nous estudis per 
aprofondir en la problematica d'aquesta especie. 

ALGUNES DADES BIOLOGIQUES 1 ECOLOGIQUES 

Proporció de sexes 

f 

Se sap que al moment del naixament la proporció de sexes que presenta el 
mostel és propera a la unitat (KING, 1977). Quantals adults, sempre es registra 
una proporció de sexes favorables als o O. A Mallorca sobre 30 exemplars 
adults n'hi ha 25 de o o; és a dir, aparentment hi hauria cinc vegades més 
mascles que femelles: Tapmateix tots els autors interpreten que aquesta abun
dancia de o o no reflexa la proporció de sexes que veritablement es dóna a la 
Naturalesa, sinó que més aviat ha de reflexar la diferent conducta exploratoria 
deIs dos sexes. Les diferencies de conducta s'incrementarien amb l'edat. EIs 
nostres resultats s'adiuen a aquesta hipotesi. Per a la classe d'edat Juv la pro
porció de sexes (o o:~~) és de 1,3:1, mentre que per a la classe Sad és 3:1 i 
per a la classe Ad, la ja dita 5:1. 

Parasitologia 

La majoria deIs cranis deIs mostels mallorquins coHectats presenten mal
formacions cranianes que atribuim als efectes d'un parasit cranial, presumible
ment Skrjanbingylus nasicola. Aquesta especie ha estat efectivament trobada a 
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? '~-
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boccamela 

Fig. 4.- Carta de distribució de les subespecies de M. nivalis a l'area mediterrania occiden
tal. Estam mancats d'informacions sobre els mostels de la península Italica. A les Pitiüses 
no hi ha mostels. Aquest mapa no presuposa cap pronunciament sobre la subespecie galint-
hias, descrita a Creta i esmentada a diversos indrets de la Mediterrania oriental. . 

l'exemplar CACM-83020819. A l'illa de Menorca s'ha registrat un petit sífo
napter, Echidnofaga murina, parasitant els mostels. Aquestes són les dues úni
ques especies que ara per ara sabem parasites del mostel a les Balears. 

Creixement 

La contrastació entre les mitjanes de les diferents mesures cranianes ob
tengudes per a les diferents classes d'edat permet fer una aproximació a l'estu
di del creixement de M. nivalis a Mallorca. S'han dividit les valors mitjanes 
obtengudes a cada classe d'edat per les corresponents de la classe d'edat ante
rior. Amb aixo s'ha obtengut una taula, que no presentam a aquest treball, de 
dues úniques columnes per a cada sexe. Les valors de la taxa de creixement 
obtengudes són de difícil lectura, car no resulten massa harmoniques. Tal volta 
l'única dada que mereix d'essser destacada és el creixament negatiu que es re-
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gistra per a APO per ambdos sexes. Sembla que a mesura que l'animal es va 
fent vell es va produint una reducció a l'estretament postorbitari. 

Habitats ocupats 

El mostel és una especIe eunOlca, molt ubiqüista. A l'illa de Mallorca 
l'hem observat a un espai ecologic molt ample, que inc10u des de l'alta munta
nya balearica (exemplars de Binis i de Manut, capturats aprop deIs 1000 m 
s.n.m.) fins a la vorera de la mar (exemplar de Ses Salines). Abunden espe
cialment a les garrigues de l'Oleo-Ceratonion. En tenir uns Mbits parcialment 
diurns se'l pot observar per tot arreu. L'hem vist a les carreteres de l'illa (on 
se l'ha pogut observar actuant com a necrOfag, agafant petits animals -aucells, 
A. sylvaticus- morts per col· lisió amb els vehic1es), així com als alzinars (Quer
co-Cyclaminetum balearici de Ternelles) i fins i tot als voltants de Ciuta~. 
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