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Notes breus (fauna)

Primera cita de la llebre de mar
Bursatella leachi (de Blainville, 1817)
a la costa mediterrània peninsular

First record of the sea hare Bursatella
leachi (de Blainville, 1817) in the con-
tinental Iberian coasts

Rebut: 15.01.08
Acceptat: 07.07.08

Durant el mes d’octubre del 2007 es va de-
tectar la presència de 7 exemplars de Bursa-

tella leachi (de Blainville, 1817) a la badia
dels Alfacs (delta de l’Ebre), al nord del port
de Sant Carles de la Ràpita (40º 37' 21'' N, 0º
36' 31'' E). Tots els exemplars es van trobar
sobre un fons de fang amb Caulerpa prolifera
(Forsskal) Lamoroux, a 2 m de fondària.
Alguns exemplars exhibien una postura de
reproducció consistent a formar cadenes
d’individus mentre dura la còpula.

Bursatella leachi és una llebre de mar
(Aplysiidae) que arriba a mesurar fins a 15 cm
de llargada, d’un color verdós brunenc clar,
recoberta totalment per papil·les erectes i ra-
mificades, amb petits ocels blaus distribuïts

FIGURA 1. Espècimen de Bursatella leachii observat a Sant Carles de la Ràpita.
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per tot el cos (figura 1). Les seves poblacions
sovint presenten grans fluctuacions i es poden
concentrar centenars o milers d’individus en
una zona determinada per desaparèixer com-
pletament unes setmanes després (Eales &
Engel, 1935).

Bursatella leachi és una espècie circumtro-
pical, versemblantment introduïda a la Medi-
terrània des del mar Roig (O’Donoghue &
White, 1940); és, doncs, una espècie lessep-
siana. Actualment es troba distribuïda per una
gran part de la Mediterrània oriental (Zenetos
et al., 2003), però també ha estat citada de
determinats punts de la mar Tirrena (Fasulo et
al., 1984; Zenetos et al., 2003) i, darrerament,
de la costa de Mallorca (Oliver & Terrasa,
2004). La seva presència al delta de l’Ebre
amplia la seva àrea de distribució i confirma
el procés d’expansió d’aquesta espècie.
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Neaylax versicolor (Nieves-Aldrey,
1985) (Hymenoptera: Cynipidae):
segona citació a Catalunya i comen-
taris taxonòmics

Neaylax versicolor (Nieves-Aldrey,
1985) (Hymenoptera: Cynipidae):
second record from Catalonia and
taxonomic comments

Rebut: 19.06.08
Acceptat: 07.07.08

El gènere Neaylax va ser descrit per Nieves-
Aldrey (1994) per incloure dues espècies (N.
salviae i N. verbenacus) que produïen gales
als fruits del gènere Salvia. Aquestes espècies
anteriorment eren incloses al gènere Isocolus,
que es caracteritza per incloure cinípids que
ataquen compostes, principalment del gènere
Centaurea (Melika, 2006). La biologia de la
tercera espècie que configurava aquest gène-
re, Neaylax versicolor, era desconeguda fins
que, recentment, Nieves-Aldrey (2003) ha des-
crit la gala de N. versicolor als fruits (núcules
o aquenis) del gènere Fumaria.

Les núcules de Fumaria atacades per N.
versicolor són escassament més grans que les
que no han estat atacades pel cinípid, raó per
la qual la gala passa desapercebuda. Un cop la
gala està desenvolupada, aquesta cau a terra i
és allà on la larva completa el seu desenvolu-
pament i entra en diapausa hivernal (Nieves-
Aldrey, 2003). Els adults emergeixen a la
primavera, quan les fumàries floreixen o fruc-
tifiquen.

Els adults de Neaylax versicolor es dife-
rencien molt bé de les altres dues espècies
esmentades, ja que els notaules estan indiferen-
ciats en el terç anterior de l’escut (percurrents

a N. salviae i N. verbenacus) i perquè la pri-
mera tergita metasomal presenta una placa de
setes conspícua als laterals (essent glabra a
les altres espècies). Aquests trets morfolò-
gics, juntament amb el tipus d’hoste atacat,
Fumaria (Papaveraceae) en N. versicolor i
Salvia (Lamiaceae) a les altres dues espècies,
fa pensar que N. versicolor no hauria d’estar
inclosa en aquest gènere. Aquest fet va ser
apuntat per Nieves-Aldrey (2003) en asse-
nyalar que en un treball posterior (Nieves-
Aldrey & Ronquist, en preparació), encara no
publicat, es volia tractar aquest conflicte.

Neaylax versicolor és un tàxon de distribu-
ció circummediterrània que ha estat citat
d’Espanya, França i Corfú. A la península
Ibèrica, ha estat citat de diverses províncies
espanyoles (Madrid, Salamanca, Tarragona,
Terol, Saragossa, Guipúscoa, Ciudad Real i
Valladolid). Neaylax versicolor es tracta
d’una espècie probablement comuna però poc
col·lectada pel fet que les gales passen inad-
vertides.

A Catalunya, citem en aquest estudi aquesta
espècie de Montblanquet (Lleida); anterior-
ment va ser col·lectada a Marca (Tarragona),
tal com s’indica a Nieves-Aldrey (2003). Els
exemplars han estat capturats per embossa-
ment pel darrer dels autors en un policultiu
ecològic de nap (Brassica napus), ordi (Hor-
deum distichon) i veça (Vicia sativa). A la co-
munitat arvense associada al cultiu hi havia
diversos individus de Fumaria officinalis, per
la qual cosa els adults de Neaylax van ser cap-
turats quan estaven buscant la planta hoste
per deixar-hi la posta.

Material estudiat

3 }, 14-V-2004, Montblanquet (Lleida, 31T CF3495).
A diferència del que s’esmenta a Nieves-

Aldrey (2003), els exemplars capturats no són
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ambarins tenyits més o menys de negre, sinó
que són completament negres, i dos d’ells
presenten només el lateral de pronot un xic
més clar. Malgrat això, la puntuació de l’escut
i les altres característiques mencionades fan
inconfusible aquesta espècie.
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Notes sobre la dentició de Semicossy-
phus maculatus (pejeperro) (Pérez
Canto, 1886)

Notes on the teething of Semicossyphus
maculatus (pejeperro) (Pérez Canto,
1886)

Rebut: 25.09.08
Acceptat: 11.03.09

El pejeperro Semicossyphus maculatus
(Pérez Canto, 1886), de la família dels Labri-

dae, pertany al conjunt d’espècies de peixos
de la franja costanera del nord de Xile (Medi-
na et al., 2004). Habita en gorges fondes que
limiten amb grans zones rocoses intermareals
amb una alta densitat de Lessonia i amb cor-
rents marins intensos (Vásquez, 1989). El
pejeperro es distribueix a la zona zoogeogrà-
fica nord 18º S-40º S (Informe Técnico Final,
2006) i s’alimenta principalment de mol·luscs,
gastròpods, poliplacòfors, crustacis i equino-
derms (Guzmán et al., 1998; Vargas et al.,
1999; Medina et al., 2004).

A Xile no comptem amb una literatura
especialitzada en relació amb les característi-
ques morfològiques de la dentadura de S.
maculatus. En aquesta nota descrivim a grans

FIGURES 1-4. 1-2). Cap, dentadura i mandíbula del pejeperro mascle; 3-4). Mandíbula superior. Observeu la
dimensió de les dents, especialment dels incisius i dels queixals (fotografies preses per l’autor).

1 2

3 4



158

trets la dentadura d’un exemplar mascle adult
de S. maculatus.

Es va observar un cap en fresc (489 g) d’un
exemplar de pejeperro mascle capturat a pri-
mera línea de costa (Mercat de Coquimbo,
30-XII-2006, 1 ex., {). Segons els pescadors
de la zona de Coquimbo, és freqüent el fet
d’obtenir aquest tipus de peixos a la badia de
la zona. El cap és de color negrós i els oper-
cles són de color gris negrós. El més desta-
cable, a primera vista, és el gran desenvolupa-
ment de la mandíbula i de la dentadura, que
presenta una gruixuda banda (amb almenys
dues fileres) de dents caniniformes (30 dents).
El premaxil·lar presentava una banda de quei-
xals desenvolupats i corbats cap al vòmer.

Adossat a aquesta banda de dents, vam ob-
servar un altre grup de petites dents menors i
punxegudes. Palatins amb una banda ampla
de petites dents.

La dentadura i la mandíbula de l’exemplar
de pejeperro que acabo de descriure es pot
observar a les fotografies.

Esperem que la nostra aportació a la des-
cripció de la dentadura del pejeperro pugui
contribuir al coneixement d’aquesta espècie.
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