
ENDINS, n." 8. 1981. Clutat de Mallorca. 

NOTA PRELIMINAR A L'ESTUDI 
DE LA DISTRIBUCIÓ DEL GENERE 

Typhlocirolana RACOVITZA (Crustacea, Isopoda). 
PRIMERA CITA A MENORCA 

per Joan Lluís PRETUS (*) 

Resumen 

tenta un bosquejo de la distribución del género segun la bibliog 

Abstract 

The presence of Typhlocirolana on Menorca and in Alicante ' 

first time, accompanied by a sketch of the distribution of this gen 
b,ibliography. 

Introducció 
T 

L'isopod freatobi Typhlocirolana moraguesi 
fou trobat per primera vegada I'any 1905 per Ra- 
covitza a les Coves del Drac, Manacor, i de Ilavors 
e n ~ a  s'han anat descrivint noves especies arreu 
de les aigües carstiques circummediterranies. Els 
caracters morfologics que aquel1 (Racovitza, 1912) 
proposa primariarnent a I'hora de distingir-les, en 
un treball on descriu minuciosament les especies 
africano-occidentals (T. fontis Gurney, T. gurneyi 
Racovitza i T. buxtoni Racovitza, junt amb T. mo- 
raguesi) són discutits per Monod (1930) i Nouris- 
son (1956), els quals amplien llur distribució pel 
Nord d'Africa, un d'ells sensd realitzar la determi- 
nació bionomica de les noves troballes (Nouris- 
son, 1956). A Melilla es descriu posteriorment T. 
rifana Margalef, 1958, proxima a I'especie de Ma- 
llorca. Pel que fa a I'estudi de I'area d'ocupació 
de T. moraguesi, també s'ha anat amplrant a les 
Balears (Pujiula, 1911; Escola, inedit; Orghidan et 
al. 1975), i darrerament ha estat objecte de noves 
localitzacions a diverses cavitats carstiques de 

a Mallorca i de I'illa Dragonera (Ginés i Ginés, 
1977). Per altra banda s'han descrit T. steinitzi 

(*) C/. Sant SebastiA, 35, 2.'. Maó. ~knorca  

Strouhal, 1961, i T. reichi Por, 1962, ambdós de la 
regió oriental, i s'ha trobat T. moraguesi a Sicilia 
(Caruso i Costa, 1978); dades rnolt interessants 
que ens amplien I'area de dispersió de llevant a 
ponent de la riba mediterrania. 

Amb aquesta nota vull donar a coneixer I'e- 
xistencia de T. cf. moraguesi a I'illa de Menorca, i 
esmentar que també es coneix en altres coves pe- 
ninsular~, a Alcoi i Benidoleig, dins la provincia 
d'Alacant (Gonzalez S., com. pers.). 

Typhlocirolana a Menorca 

Ni els estudis fets a Menorca d'hidrobiologia 
(Margalef, 1952, 1953), ni els estrictament biospe- 
leologics (Mission H. Coiffaitet P. Strinati, 1958; i 
altres) donen compte de la presencia d'aquest 
isopod, i sí en canvi d'altres especies freatobies, 
com Metacrangonyx longipes o Salentinella angeL 
lieri, cosa que ens informa de la necessitat d'un 
cataleg complet de cavitats menorquines per faci- 
litar o rigoritzar els futurs estudis. 

T. moraguesi ha estat trobada a Menorca úni- 
cament per ara a &a Cova de ses Figueress, del 
terme municipal de Sant Lluis (fig. l) ,  situada a 



Figura 1: Localització de la Cova de ses Figueres. 

uns 13 metres sobre el nivell de la mar i amb 
coordenades X- 7" 56' 24" Y- 39" 48' 51", que co- 
rresponen a I'abisament que permet I'accés a la 
cavitat. Consta la cova d'una sala principal, de 
vint metres d'amplaria, on s'hi troba un embassa- 
ment d'aigües freatiques ocupant el fons del des- 
nivell que aquella presenta en direcció Sud. Apro- 
ximadament cap al SE s'obri una xarxa de petites 
galeries seguint les juntes d'estratificació; es 
tracta de conductes formats per dissolució a car- 
rec d'antigues circulacions de tipus freatic. Una 
petita habitació s'estén al NE i és I'única part que 
conté certa varietat de processos reconstructius. 
A la nau principal, originada per esfondraments 
deguts a mecanismes clastics, hi ha abundants 
ossos i materia vegetal, i una amplia superfície 
esta dominada per les arrels de les figueres de 
I'entrada. La temperatura de les aigües es de 
19,5" C, i la clorinitat segons la volumetria amb ni- 
trat de plata es de 666,6 mg. CI-/l. (dades de A. 
Uallespir, amb mostres del 12-IX-81). 

Les caracteristiques de les poblacions menor- 
quines de Typhlocirolana seran especificades en 
un estudi posterior. Les dades que ens informen 
de la biologia d'aquest genere a nivell de I'area de 
distribució coneguda són molt escasses, i creiem 

que és justificable treballar en el tema. Un primer 
intent autoecoldgic i de distribució dintre de Ma- 
llorca es pot trobar en Ginés i Ginéc (1977) i da- 
des de temperatura es donen al temps que es ci- 
ten noves localitats. 

Referent a I'Apa de distribució, hem fet un in- 
tent de recopilar les cites publicades a nivell de 
genere per tal de tenir un 
quella (fig. 2). 

He d'agrair l'ajuda d'en A. Ginés i en 6, Mer- 
cadal, tant en el tteball bibliografic com en el de 
camp. 
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