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Nacra (Pinna nobilis)
1. Densitat d’individus (ind./100 m2)
2. Distribució de talles de nacra
3. Edat
4. Demografia de població
5. Taxa d’assentament larvari
6. Nombre de nacres localitzades vives 
des de l’episodi de mortalitat massiva

Aquesta espècie afavoreix la biodiversitat a causa 
de la seva gran mida i el gran nombre d’espècies 
epífites —tant vegetals com animals— que acull. 
Addicionalment és una espècie indicadora de la 
qualitat de l’aigua i de l’estat de conservació de la 
fanerògama marina Posidonia oceanica.5-8

Actualment, aquesta espècie està inclosa en la ca-
tegoria «en perill d’extinció» del Catàleg espanyol 
d’espècies amenaçades.9 La principal amenaça que 
l’ha dut a aquest estat es va produir per la tardor 
de 2016 a través d’un episodi de mortalitat massiva 
originat a la conca oest de la Mediterrània.10, 11 

La nacra, Pinna nobilis (Linnaeus, 1758), és el mol·lusc més gran 
de la Mediterrània, d’on és endèmica (figura 1). Pot arribar a 
viure 50 anys1 i fer 120 cm de longitud.2 És un animal filtrador 
que viu fixat al substrat en fons d’arena, detrits i praderies de 
Posidonia oceanica entre els 0,5-60 m de profunditat.3, 4

En l’elaboració d’aquest capítol han participat: 
Natalia Barrientos, Raquel Vaquer-Sunyer, Maite Vázquez-Luis, Elvira Álvarez, 
Salud Deudero i Iris Hendriks.

Figura 1. Imatge de Pinna nobilis a la mar Balear. Font: Maite Vázquez-Luis.



QUÈ ÉS?

La nacra (Pinna nobilis) és l’espècie de mol·lusc bivalve 
més gran de la mar Mediterrània. Aquest animal filtra-
dor només es pot trobar en aquesta mar, on viu fixat 
al substrat durant dècades, i pot assolir una longitud 
de 120 cm. La seva presència indica una bona qualitat 
de l’aigua i de la planta marina Posidonia oceanica, el 
seu hàbitat preferent. A més a més, aquesta espècie 
promou la biodiversitat, ja que la seva gran mida pro-
porciona hàbitat a nombroses espècies.   

PER QUÈ?

L’any 2016 es va detectar un episodi de mortaldat 
massiva —encara en progrés— de les nacres a la 
Mediterrània occidental. Aquesta mortalitat la va 
causar un paràsit (el protozou Haplosporidium pin-
nae) que produeix la mort de la nacra per inanició. 
Des de llavors es troba en perill d’extinció a nivell 
internacional (Llista vermella de la IUCN). A l’àmbit 
nacional, s’ha recatalogat la nacra de «vulnerable» 
a «en perill d’extinció» i «en situació crítica».

METODOLOGIA

Es mostra l’evolució dels indicadors de població 
de la nacra abans de l’episodi de mortaldat (2016). 
Aquesta informació és essencial per definir les se-
ves característiques ecològiques i intentar detectar 
supervivents resistents al patogen; es va elaborar 
mitjançant mostrejos de camp amb censos subma-
rins visuals en el marc del projecte PINNA «Estat 
de conservació del bivalve amenaçat Pinna nobilis 
al Parc Nacional de Cabrera» (024/2010).

Addicionalment es mostren dades de la recol·lecció 
de larves de nacra amb col·lectors instal·lats a zo-
nes estratègiques de les Illes. Aquesta informació 
és necessària per conèixer la seva procedència i 
derivar les poblacions reproductores.

Finalment, es documenta el nombre de nacres loca-
litzades vives l’any 2020, obtingut amb la col·labo-
ració de la Conselleria de Medi Ambient i Territori 
(Servei de Protecció d’Espècies), el Centre Ocea-
nogràfic de Balears de l’Institut Espanyol d'Ocea-
nografia (COB-IEO) i l’Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA UIB-CSIC).

RESULTATS

Abans de l’episodi de mortalitat: 

  → La majoria de nacres estudiades es trobaven en 
hàbitats de praderies de P. oceanica.

  → La densitat de nacres més gran també es va 
obtenir en hàbitats de praderies de posidònia 
(densitat mitjana = 5,13 ± 0,32 ind./100 m2). 
La densitat màxima detectada va ser de 37,33 
individus/100 m2 a Cabrera (cala Santa Maria) 
a 8 m de fondària. Mentre que la mínima va ser 
reportada a les Pitiüses, amb 0,83 ind./100 m2.

  → Entre els 10-20 m de fondària es van trobar les 
densitats més grans de P. nobilis.

  → Cabrera i Menorca presentaven nacres de mida 
més gran (20-25 cm d’amplada). La talla predo-
minant de les nacres estudiades era de 15-20 cm 
d’amplada.

  → L’edat màxima detectada va ser de 27 anys, lo-
calitzada a Cabrera.

Després de l’episodi de mortalitat:

  → L’any 2018 els col·lectors larvaris van capturar 
un recluta de P. nobilis a Menorca.

  → L’any 2020 s’ha localitzat una desena de nacres 
vives a la mar Balear.
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Imatge de Pinna nobilis en una praderia de posidònia de la mar Balear. Font: Maite Vázquez-Luis.
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nacres presents a les aigües de la mar Balear i el 
90 % de les presents a la costa mediterrània espa-
nyola, a causa de l’arribada d’un protozou (Haplos-
poridium pinnae) que parasita el teixit digestiu de la 
nacra, la debilita i li causa la mort por inanició.12, 13 

Entre d’altres amenaces secundàries que la van 
catalogar com a espècie vulnerable al final del se-
gle XX, destaquen la degradació del seu hàbitat, 
els ancoratges d’embarcacions, la pesca furtiva, 
la contaminació, la pesca de ròssec i les espècies 
invasores (com les macroalgues Lophocladia lalle-
mandii i Caulerpa cylindracea).3, 6, 12 

Desafortunadament, la mortalitat s’ha expandit cap 
a la Mediterrània oriental.14 Per combatre aquesta 
situació, actualment hi ha projectes de seguiment 
d’individus resistents i de monitoratge del recluta-
ment de larves de P. nobilis, especialment en àrees 
marines protegides (AMP), ja que s’ha demostrat 
que la densitat, talla i creixement en aquestes zones 
és més gran que en àrees no protegides.3, 12, 15 

El Parc Nacional Maritimo-terrestre de l’Arxipèlag 
de Cabrera és una de les zones de la mar Balear 
que presenten un hàbitat clímax, protegit i que —
abans de l’episodi de mortalitat— comptava amb 
una de les densitats màximes d’aquesta espècie de 
la Mediterrània, de 37,33 ind./100 m2.16, 17 Per tant, 
és una zona on es reubiquen individus de P. nobilis 
quan la seva integritat es troba en risc en l’àrea on 
es troben.12 En canvi, si la zona on han estat de-
tectats no presenta amenaces, els individus no es 
canvien de lloc, però se’n fa monitoratge.

Per assegurar la supervivència de la nacra cal mo-
nitoritzar la presència del patogen al medi i les 
seves vies de dispersió.

Addicionalment, hi ha accions d’avaluació de recluta-
ment larvari,18 on és important conèixer la connectivi-
tat entre poblacions a través dels corrents oceànics a 
fi de determinar la procedència de les larves/reclutes 
i, per tant, identificar poblacions reproductores.19 Des 
de l’any 2008 hi ha un programa que avalua anualment 
l’esdeveniment de reclutament de P. nobilis a la mar 
Balear, que des de la tardor del 2016 té com a objectiu 
detectar la possible recuperació de poblacions repro-
ductores i l’arribada de larves.14, 20 

Finalment, és indispensable detectar supervivents de 
P. nobilis, ja que podrien proporcionar descendència 
resistent al patogen i revertir l’estat crític de l’espècie.

NORMATIVA

  → Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca, del 22 
de gener de 1987, en la qual queda prohibida la 
captura de P. nobilis (Article 8) (BOIB núm. 29).

  → Annex II del Conveni de Berna.

  → Annex IV de la Directiva Hàbitats (92/43/CEE).

  → Annex II del Conveni de Barcelona (1995).

  → Annex II del Catàleg espanyol d’espècies ame-
naçades (categoria: vulnerable)

  → Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d’espècies silves-
tres en règim de protecció especial i del Catàleg 
espanyol d’espècies amenaçades.

  → Decret 26/2015, de 24 d’abril de 2015, pel qual 
es regula el marisqueig professional i recreatiu 
a les Illes Balears i es prohibeix la captura de P. 
nobilis en aquesta Comunitat Autònoma.

  → Ordre TEC/1078/2018, de 28 de setembre, per 
la qual es declara la situació crítica de diverses 
espècies, entre elles Pinna nobilis, i es declaren 
d’interès general les obres i projectes encami-
nats a la recuperació dels seus taxons. Canvi de 
categoria al catàleg: en perill d’extinció.

  → Llista vermella de la IUCN: en perill d’extinció.9

METODOLOGIA

Des de l’any 2007 es fan transsectes amb escafandre 
autònom a praderies de posidònia per tal d’obtenir 
informació de les poblacions de nacra. Al projecte 
PINNA (2011-2013) «Estat de conservació del bival-
ve amenaçat Pinna nobilis al Parc Nacional de Ca-
brera» (024/2010) es van fer mostratges continuats 
amb parcel·les de seguiment per obtenir informació 
sistemàtica sobre la seva població. Actualment, es 
continua fent seguiments poblacionals de P. nobilis,12 
que van ser interromputs per l’episodi de mortalitat 
massiva, però que són necessaris per conèixer els 
hàbitats on prosperava aquesta espècie. 

1. Densitat d’individus (indi-
vidus/100 m2) (abans de l’epi-
sodi de mortalitat)
Mesurada d’acord amb el nombre d’individus vius 
trobats mitjançant censos visuals en transsectes 
lineals i estandarditzat a individus per 100 m2.

2. Distribució de talles de 
nacra (abans de l’episodi de 
mortalitat)
Mesura de l’amplada màxima en centímetres de la 
valva. Per a cada grup de mides cal realitzar una 
correcció per obtenir nombres fiables, ja que els 
juvenils són més difícils de distingir entre les fulles 
de posidònia.21 Per tant, és més indicat realitzar els 
censos d’acord amb l’època de l’any, idealment per 
tardor-hivern, quan les fulles de les praderies de 
posidònia són més curtes i això permet detectar els 
juvenils amb més facilitat. 



3. Edat (abans de l’episodi de 
mortalitat)
L’edat es mesura amb el recompte de registres in-
terns de les valves i mitjançant la relació de la taxa 
de creixement i la mida.22

4. Demografia de població 
(abans de l’episodi de morta-
litat)
Es van instal·lar 8 parcel·les de 100 m2 a 10, 20 i 
30 m de fondària, on es van marcar totes les nacres 
amb sistemes de marcatge no invasiu, i 2 parcel·les 
de control —fora del Parc Nacional— a Sant Elm, a 
10 m de fondària (figura 2). Des de l’any 2011 fins al 
2015 es van fer visites anuals a aquestes zones.3, 19 
A les parcel·les s’avalua la supervivència, les taxes 
de mortalitat i reclutament, l’estructura de talles i 
el creixement net de la població.

5. Taxa d’assentament larvari
La instal·lació de col·lectors larvaris serveix per 
detectar la presència de larves i la seva abundàn-
cia relativa, i també com a indicador de presència 
d’exemplars adults vius i reproductors (figura 3). 

Des de l’any 2017 s’han instal·lat col·lectors a les 
zones següents:

L’any 2017 
Mallorca: Magaluf, Pollença, Andratx, cala Blava, 
cala Gat, Formentor, Alcanada. 
Cabrera: cala Santa Maria.
Menorca: Son Saura, Favàritx, la Mola, Illa de l’Aire. 
Eivissa: caló de s’Oli.

L’any 2018 
Mallorca: Magaluf, Pollença, Andratx, cala Gat. 
Cabrera: cala Santa Maria.
Menorca: Son Saura, la Mola, Illa de l’Aire.

L’any 2019 
Mallorca: Magaluf, Pollença, Andratx. 
Cabrera: cala Santa Maria. 
Menorca: Son Saura, la Mola, Illa de l’Aire.

L’any 2020 
Mallorca: Porto Cristo, cala Tuent, Magaluf, Pollen-
ça, cala Gat. 
Cabrera: cala Santa Maria. 
Menorca: es Grau, cala Fornells.

Figura 2. Exemple de tres nacres (A, B y C) marcades utilitzades en el seguiment poblacional. La imatge 
(C) mostra un individu juvenil. Font: Maite Vázquez-Luis. 

Figura 3. Imatges de col·lectors de larves de nacra fora (A) i dins de l’aigua (B). Font: Iris Hendriks.
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6. Nre. de nacres localitzades 
vives des de l’episodi de mor-
talitat massiva
La Conselleria de Medi Ambient i Territori (Servei 
de Protecció d’Espècies), el Centre Oceanogràfic de 
Balears de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) i 
l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, 
UIB-CSIC) estan col·laborant per localitzar nacres 
vives. Addicionalment, la plataforma de ciència ciu-
tadana marina Observadors del Mar (https://www.
observadoresdelmar.es) disposa del Projecte Nacra, 
que recull totes les observacions que fan els ciuta-
dans, posteriorment validades per l’equip científic 
de l’IMEDEA (UIB-CSIC) i COB-IEO que el gestiona. 

A zones amb supervivents de P. nobilis, en alguns 
casos els individus es protegeixen amb gàbies que 
els exclouen de possibles depredadors.

La informació dels indicadors 1-4 s’extreu de Deu-
dero et al.6 i Vázquez-Luis et al.12 abans de l’episodi 
de mortalitat, mentre que l’indicador 5 s’extreu de 
Kersting et al.14 i el 6 s’elabora amb informació pro-
porcionada pel Servei de Protecció d’Espècies de 
la Conselleria de Medi Ambient Territori i els grups 
d’investigació del COB-IEO i IMEDEA (UIB-CSIC), 
que col·laboren en la localització i el seguiment de 
les nacres supervivents.

RESULTATS

1. Densitat d’individus (abans 
de l’episodi de mortalitat)

Parc Nacional Maritimo-terrestre de l’Arxipèlag de 
Cabrera
A les zones de mostratge de l’AMP de Cabrera, 
abans de l’episodi de mortalitat es van comptabi-
litzar 1.873 individus entre els 2-46 m de profundi-
tat, dels quals el 15,22 % eren morts.12 La densitat 
mitjana era de 3,76 ± 0,25 ind./100 m2 (figura 3). 

Aquest indicador variava segons l’hàbitat. La majoria 
de nacres es trobaven en praderies de P. oceanica, 
on la densitat mitjana era de 5,13 ± 0,32 ind./100 m2. 
Els valors màxims de 37,33 ind./100 m2 es van donar 
a 8 m de fondària a cala Santa Maria. En aques-
ta mateixa zona, Coll et al.23 —nou anys després 
de la declaració de Parc Nacional— van censar 3,3 
ind./100 m2. Això implicava que durant vint anys de 
protecció de l’AMP de Cabrera la densitat de nacra 
s’havia multiplicat per onze (37 ind./100 m2).

Les densitats més grans es van registrar a una fon-
dària d’entre 10-20 m, mentre que a profunditats 
superiors la densitat d’individus de P. nobilis dismi-
nuïa. Un estudi de model de predicció va demostrar 
que l’espècie pot viure fins als 50 m de profunditat 
en aigües del Parc Nacional.24

Figura 4. Mapa de Cabrera mostrant la densitat d’individus (en nombre d’individus/100 m2) de Pinna 
nobilis abans de l’episodi de mortalitat. Censos del projecte PINNA. FONT: Vázquez-Luis et al.17, Vázquez-
Luis et al.12
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Menorca
Abans de l’episodi de mortalitat massiva, a Menor-
ca es van censar 323 individus. Es va localitzar un 
13 % d’individus morts. Diverses zones de Menorca 
(sa Farola, Son Saura, la Mola i Illa de l’Aire) pre-
sentaven poblacions de P. nobilis en molt bon estat 
de conservació, on les densitats arribaven als 15 
individus/100 m2 (figura 5). 
 

Mallorca
A Mallorca es va censar un total de 247 individus 
abans de l’episodi de mortalitat. Es va localitzar un 
15,8 % d’individus morts. Al sud de Mallorca es van 
assolir els valors més alts de densitat d’individus 
(11-17 ind./100 m2) (figura 6).

 

Figura 5. Mapa de Menorca mostrant la densitat d’individus (en nre. d’individus/100 m2) de Pinna nobilis 
abans de l’episodi de mortalitat. Font: Deudero et al.6

Figura 6. Mapa de Mallorca mostrant la densitat d’individus (en nre. d’individus/100 m2) de Pinna nobilis 
abans de l’episodi de mortalitat. Font: Deudero et al.6
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Pitiüses
Abans de l’episodi de mortalitat es van censar 113 
individus a Formentera i 70 a Eivissa. El percen-
tatge d’individus morts va ser del 19,5 % i el 30 %, 
respectivament. La densitat més petita d’individus 
de totes les Illes (0,83 ind./100 m2) es va detectar 
a Eivissa (figura 7).

2. Distribució de talles de 
nacra (abans de l’episodi de 
mortalitat)
Al Parc Nacional de Cabrera es van detectar indivi-
dus de totes les classes de talla, d'entre 2,2 i 30 cm, 
essent l’amplada predominant 15-20 cm d’individus 
pertanyents a una població madura i reproductora.25

Les valves de P. nobilis més grans es van trobar a 
Cabrera i Menorca, mentre que les més petites es 
van observar a Mallorca, Formentera i Eivissa.6 En 
general, a 20 m de fondària es van trobar els indi-
vidus més grans.6

3. Edat (abans de l’episodi de 
mortalitat)
L’edat màxima de les nacres estudiades a Cabrera 
va ser de 27 anys. Però en zones més exposades a 
l’onatge i els corrents, així com zones sense protec-
ció, només s’assoliren els 14 anys d’edat.26 

4. Demografia de població (abans 
de l’episodi de mortalitat)
El seguiment de les parcel·les abans del període 
de mortalitat, entre els anys 2011-2015, va comp-

Figura 7. Mapa de les Pitiüses mostrant la densitat d’individus (en nre. d’individus/100 m2) de Pinna 
nobilis abans de l’episodi de mortalitat. Font: Deudero et al.6
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tabilitzar 278 individus, dels quals 248 eren al Parc 
Nacional de Cabrera (156 a 10 m; 68 a 20 m; i 24 a 
30 m) i els 30 restants a les parcel·les de Sant Elm 
(zona de control a 10 m de fondària).

Inicialment, l’any 2011 la supervivència dels individus 
marcats a Cabrera va ser elevada, del 82,45 % a 10 m; 
88,38 % a 20 m; i 96,43 % a 30 m. A la zona de con-
trol la supervivència va ser molt inferior, del 38,64 %, 
ja que és una zona més exposada on les condicions 
hidrodinàmiques són molt diferents a les de Cabrera.

Les taxes de mortalitat van ser similars a totes les 
profunditats estudiades del Parc Nacional de Cabre-
ra (10-30 m). No obstant això, la zona de control de 
Sant Elm duplicava la mortalitat comparada amb la 
de Cabrera. A zones protegides es va localitzar un 
10-17 % dels individus morts, mentre que a zones 
no protegides va ser un 44-60 %. Cal seguir inves-
tigant aquestes variacions, i possiblement podrien 
estar relacionades amb les diferències hidrodinàmi-
ques d’ambdues zones (un lloc arrecerat vs. un lloc 
exposat) i no amb el grau de protecció.

Les taxes de reclutament de Sant Elm van duplicar 
les del Parc Nacional de Cabrera durant tot el se-
guiment, amb un 30,68 % a 10 m; 23,74 % a 20 m; i 
3,57 % a 30 m. A Cabrera van ser estables, mentre 
que a Sant Elm van superar el 70 % del total d’exem-
plars censats, la qual cosa va poder resultar en una 
renovació significativa de la població. Per tant, la 
zona més exposada experimentava una renovació 
superior a la de la zona arrecerada, tot i que el crei-
xement net es mantenia a les dues zones.

L’estructura de talles de la població del Parc Na-
cional de Cabrera mostrava talles d’entre 3,3 i 
27,5 cm d’amplada màxima de valva; a cotes més 
somes predominaven els 15-20 cm d’amplada, i a 
una profunditat més gran els 20-25 cm. La zona 
de control, a 10 m de fondària, presentava un rang 
de talles d’entre 2,4-16,9 cm d’amplada màxima de 
valva, amb una classe de talla de 10-15 cm.

5. Taxa d’assentament larvari
Els col·lectors larvaris instal·lats després de l’epi-
sodi de mortalitat han capturat només un recluta de 
P. nobilis a Menorca.14 La resta de zones han estat 
més impactades pel paràsit H. pinnae i no s’han 
trobat reclutes als col·lectores. Cal considerar que, 
prèviament a l’episodi de mortaldat, es registrava 
reclutament anual al voltant de les Illes Baleares per 
aquesta espècie.20 

6. Nombre de nacres localitza-
des vives des de l’episodi de 
mortalitat massiva
Dades des de l’any 2016 mostren que la població 
de nacra ha sofert un declivi de més del 90 % a 
l’Estat espanyol i del 99 % a les Balears. Des que 

van començar les feines de rastreig i seguiment 
d’exemplars supervivents —a l’inici de l’episodi de 
mortalitat massiva—, fins avui s'han monitoritzat 
prop de 150 exemplars a les cinc comunitats autò-
nomes mediterrànies. La majoria no ha sobrevis-
cut. En l’actualitat (desembre 2020) sobreviuen al 
voltant d’una vintena d’exemplars a la Mediterrània 
espanyola, la meitat dels quals són a la mar Bale-
ar, repartits entre les diferents Illes. Gràcies a la 
col·laboració ciutadana cada any es localitzen nous 
exemplars resistents, la supervivència dels quals 
serà bàsica per a la recuperació de l’espècie.

Per acabar, un estudi genòmic —publicat l’any 
2021— dut a terme en tres exemplars de nacra 
supervivents evidencia una hibridació entre P. no-
bilis i la nacra de roca P. rudis.27 Calen més dades 
per determinar si aquesta hibridació és un fet aïllat 
o si, al contrari, forma part d’un procés d’especiació 
que els proporciona resistència.27

CONCLUSIONS

  → El seguiment dels indicadors de P. nobilis abans 
de l’episodi de mortalitat evidencia que la pro-
tecció de les aigües de la mar Balear, en con-
cret la figura del Parc Nacional de Cabrera, és 
un element clau per a la conservació d’aquesta 
espècie. Això es manifesta especialment en els 
indicadors de densitat, longevitat i creixement.  

  → L’episodi de mortalitat massiva de l’any 2016 
ha interromput aquest seguiment; malgrat això, 
aquesta informació és útil per entendre l’hàbitat 
d’aquesta espècie i les dinàmiques poblacionals 
en vista a futurs programes de recuperació. 

Abans de l’episodi de mortalitat:

  → La densitat mitjana de les estacions de Cabrera 
era de 3,76 ± 0,25 ind./100 m2. Els valors màxims 
es van registrar en hàbitats de P. oceanica (den-
sitat mitjana = 5,13 ± 0,32 ind./100 m2). El valor 
màxim detectat va ser de 37,33 individus/100 m2 
a cala Santa Maria, a 8 m de fondària.

  → La densitat d’individus a la resta de les illes va 
mostrar que les Pitiüses presentaven els valors 
més petits, amb la densitat mínima a Eivissa de 
0,83 ind./100 m2.

  → Les densitats màximes d’individus a la mar Bale-
ar es van registrar a fondàries d’entre 10-20 m.

  → La talla predominant de les nacres estudiades va 
ser de 15-20 cm d’amplada, indicant una població 
reproductora. A fondària inferior predominaven 
les nacres de 15-20 cm, mentre que a una fondà-
ria superior (20 m) les nacres assolien 20-25 cm. 
Cabrera i Menorca presentaven nacres més grans 
que les de Mallorca, Formentera i Eivissa.
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27 anys.

  → La supervivència al Parc Nacional de Cabrera 
va ser del 82,45 % a 10 m; 88,38 % a 20 m; i 
96,43 % a 30 m; mentre que a la zona de control 
(Sant Elm) la supervivència va ser molt inferior, 
del 38,64 %.

  → La taxa de mortalitat es va duplicar a Sant Elm 
(zona de control exposada) en comparació amb 
les zones de Cabrera més arrecerades.

  → La taxa de reclutament es va duplicar a Sant Elm 
(zona de control exposada) en comparació amb 
la zona de Cabrera, d’hidrodinamisme inferior.

Després de l’episodi de mortalitat:

  → A Menorca es va obtenir un recluta de P. nobilis 
amb col·lectors larvaris l’any 2018.

  → L’any 2020 hi ha una desena de nacres localit-
zades vives a la mar Balear.
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