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Espècies al·lòctones

La informació qualitativa i quantitativa sobre l’abun-
dància i l’extensió espacial d’aquestes espècies in-
vasores en un àrea determinada es considera un 
dels criteris establerts per la Directiva marc sobre 
l’estratègia marina (DMEM, Decisió 2017/848/
EU) per dur a terme una avaluació del bon estat 
ambiental (BEA). L’ús d’indicadors (valors mètrics 
d’abundància o cobertura) i descriptius (extensió i 
distribució) d’aquestes espècies serveix per establir 
tendències en l’impacte, tant sobre la biodiversitat 
com sobre la integritat del fons marí.  

METODOLOGIA

El seguiment del grup d’algues macròfites inva-
sores a Menorca el realitza de manera bianual el 
personal de l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer 

(EIJF), pertanyent al conveni entre el Govern de 
les Illes Balears (GOIB) i l’Institut Espanyol d’Oce-
anografia (IEO), i en col·laboració amb el Dr. En-
ric Ballesteros del Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes del Consell Superior d’Investigacions Ci-
entífiques (CEAB-CSIC), creador i responsable del 
programa iniciat l’any 2008.  

La informació procedent d’aquest programa de se-
guiment,1, 2 de campanyes pilot de biodiversitat a 
la zona infralitoral,3 de campanyes pròpies,4, 5 de 
publicacions científiques i de ciència ciutadana6, 

7 s’ha emprat per fer les fitxes actualitzades del 
seguiment de les espècies invasores a l’arxipèlag 
balear. Addicionalment, s’inclou informació sobre 
l’estatus de cada espècie, tant a nivell nacional 
com europeu (European Alien Species Information 
Network, EASIN)8.

Les espècies que desenvolupen un caràcter invasor solen ser 
un petit percentatge del nombre total d’espècies exòtiques que 
s’estableixen als diferents hàbitats marins. Entre les espècies 
incloses al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (EEI, 
Reial Decret 630/2013 [BOE-A-2013-8565]) hi ha un grup d’algues 
macròfites marines que es desenvolupa en la zona infralitoral 
i les poblacions del qual s’han establert en diferents 
localitzacions de les Illes Balears: Acrothamnion preissii, 
Asparagopsis taxiformis, Caulerpa cylindracea, Caulerpa taxifolia, 
Halimeda incrassata, Lophocladia lallemandii i Womersleyella 
setacea. Així mateix, des de principis de l’any 2000 s’inclou 
també el crustaci decàpode Percnon gibbesi, que abunda en el 
pis infralitoral superior. Més recentment, el crustaci decàpode 
Callinectes sapidus, amb interès comercial i estès en les zones 
peninsulars, prolifera des de l’any 2015 a l’arxipèlag balear.
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica comercial (Llistat de denominacions 
comercials d’espècies pesqueres i d’aqüicultura ad-
meses a Espanya [BOE-A-2016-3357]).

ESTATUS EASIN 

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Espècie de l’Atlàntic occidental que viu naturalment 
a la costa est d’Amèrica, des de Nova Escòcia i el 
Canadà fins al nord de l’Argentina.

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ

Transport marítim per aigües de llast i dispersió de 
les larves.

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL 

Callinectes sapidus va ser citat per primer cop a la 
Mediterrània oriental l’any 1947, tot i que observa-
cions per part de pescadors es remunten al 1935 al 
Golf de Tessalònica.10  L’any 2005 es va trobar la 
primera larva megalopa en les aigües oceàniques de 
la mar Balear,11 però no va ser fins al 2017 que es 
varen registrar exemplars adults a l’arxipèlag.12 Des 
de llavors, l’espècie s’ha anat expandint en les aigües 
salobres, amb un increment considerable de registres 
els darrers anys.6, 13

Figura 1. Localitzacions del Cranc Blau  (C. 
sapidus) a les Illes Balears obtingudes de 
publicacions i ciència ciutadana. Font: COB 
(IEO-CSIC).

Figura 2. Imatge de cranc blau (C. sapidus). Font: Enric Ballesteros

Callinectes sapidus Rathbun, 1896
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica invasora (Catàleg espanyol d’espè-
cies exòtiques invasores [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Es distribueix naturalment a l’oceà Pacífic, des de 
Xile fins a Califòrnia, i a l’Atlàntic, des del Brasil 
a Florida i des del Golf de Guinea fins a Madeira.  

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ

Transport marítim (aigües de llast) i mitjançant el 
transport de larves pels corrents.

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Percnon gibbesi va ser citat per primer cop a la 
Mediterrània l’any 1999, concretament a l’illa de 
Linosa, a Italia.14 Aquell mateix any va ser citat a les 
Balears15, 16 i, posteriorment, es va expandir amb ra-
pidesa per tota la Mediterrània.17 Avui dia, aquesta 
espècie mostra poblacions establides a l’arxipèlag 
balear,4-6, 18 la qual cosa en dificulta l’erradicació. 
Viu en hàbitats rocosos de la zona infralitoral en-
tre 0,5 i 8 metres de profunditat, amb un màxim 
d’abundància a un metre de profunditat.19

Figura 1. Localitzacions del cranc aranya 
(P. gibbesi) obtingudes de publicacions, de 
programes de seguiment i de ciència ciutadana. 
Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imatge de cranc aranya (P. gibbesi). Font: Xavier Salvador.

Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853)
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica.

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Originària de l’Indopacífic.  

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ

Canal de Suez, transport marítim i dispersió natural 
de larves.

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Pinctada imbricata radiata va ser registrada per pri-
mera vegada a la Mediterrània l’any 187420 entre els 
primers migrants lessepsians (i. e. procedent de la mar 
Roja a través del canal de Suez), i es va expandir de 
manera exitosa per la part oriental i central de la con-
ca, on es considera una espècie invasora.21 La primera 
cita a l’arxipèlag balear data del 1999, a partir d’un 
únic exemplar recol•lectat entre restes de pesca,22 que 
podria haver estat erròniament identificat. No obs-
tant això, estudis recents han confirmat poblacions 
de l’espècie establides a Menorca23 i Mallorca,18, 21 i 
també n’han aparegut larves en col·lectors destinats al 
reclutament de larves de nacra (Pinna nobilis).24

L’ostra perlera viu en hàbitats rocosos del pis infralitoral, 
trobant-se particularment en ambients portuaris.5, 21

Figura 1. Localitzacions de P. imbricata 
radiata obtingudes de publicacions i de 
programes de seguiment. Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imatge de P. imbricata radiata. Font: Lydia Png-Gonzalez.

Pinctada imbricata radiata  (Leach, 1814)
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica invasora (Catàleg espanyol d’espèci-
es exòtiques invasores [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Originària de l’Indopacífic, nativa de l’oest d’Austrà-
lia, Nova Zelanda, Sudàfrica i el Japó.

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ

Transport marítim, incrustacions en el buc de les 
embarcacions (biofouling).

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Acrothamnion preissii creix a llocs on la llum és atenuada, 
entre els 5 i els 70 metres de profunditat. Creix sobre els 
rizomes de Posidonia oceanica i altres algues esciòfiles 
(i. e. adaptades a escassa lluminositat) de la zona infrali-
toral. D’altra banda, pot formar estores  denses i arribar 
a desplaçar la flora i la fauna de la zona. Es troba instal-
lada a les Illes Balears des de fa almanco vint anys25 i ja 
es considera una alga establida.1, 2, 4

RESULTATS DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT A 
MENORCA

El recobriment d’aquesta espècie fins al 2018 va presen-
tar un patró de disminució amb valors mitjans d’entre el 
5 % i el 25 %.2 Però el 2020 es va registrar un canvi de 
tendència amb valors superiors al 50 %, especialment al 
sud-est de l’illa i a la costa de Ciutadella.2 Aquest aug-
ment no s’observa a la figura 2, ja que el gràfic mostra 
valors mitjans de tot l’illa. A nivell batimètric, A. preissii 
es distribueix des dels 5 fins als 35 metres de profunditat, 
aproximadament. La seva cobertura mitjana (de tots els 
punts de mostratge) ha anat minvant progressivament 
al llarg dels anys fins al 2018 (figura 2). L’any 2020, la 
cobertura màxima es localitza a 15 m de profunditat, 
amb una mitjana del 10 %. No obstant això, en alguns 
punts de mostratge es varen registrar valors de cobertura 
màxima de l’espècie de fins al 60 %.2

Figura 1. Localitzacions d’A. preissii en la xarxa 
d’estacions del programa de seguiment l’any 2008 i 
l’any 2020. Font: EIJF (GOIB-IEO).

Figura 2. Percentatge (%) de cobertura mitjana 
d’A. preissii entre 0 i 40 m de profunditat des 
de l’any 2008 fins al 2018. Font: EIJF (GOIB-
IEO).

Figura 3. Localitzacions d’A. preissii obtingudes 
de programes de seguiment, publicacions i ciència 
ciutadana. Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 3. Imatge d’A. preissii. Font: Enric 
Ballesteros.

Acrothamnion preissii (Sonder) E. N. Wollaston, 1968
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica invasora (Catàleg espanyol d’espè-
cies exòtiques invasores [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Originària de l’oest d’Austràlia, amb una distribució 
molt àmplia en totes les mars tropicals i subtropicals. 

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ

Transport marítim (aigües de llast).

RESULTATS DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT A 
MENORCA

En el programa de seguiment d’algues invasores de 
l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer, s’ha observat 
que A. taxiformis no representa una espècie dominant 
en la comunitat ni desplaça altres espècies; per tant, no 
presenta un caràcter invasor a l’illa.2 Es troba present 
a totes les illes de l’arxipèlag i actualment es considera 
una alga establida a les Balears.

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Asparagopsis taxiformis es va citar per primer cop a 
les Illes Balears l’any 1993, concretament a Ciuta-
della (Menorca).26 Avui dia es troba àmpliament dis-
tribuïda per l’arxipèlag.1-7 Es tracta d’una alga que 
en el seu cicle de vida presenta dues fases diferen-
ciades morfològicament: una fase esporofítica (quan 
es produeixen les espores) a l’hivern i la primavera, 
localitzada en comunitats fotòfiles a poca profundi-
tat; i una fase gametofítica (quan es produeixen els 
gàmetes), present tot l’any, tot i que més comuna 
per primavera i estiu en comunitats hemiesciòfiles (i. 
e. adaptades a llum no molt intensa) situades entre 
els 10 m i els 30 m de profunditat.1

Figura 1. Localitzacions d’A. taxiformis 
obtingudes de programes de seguiment i ciència 
ciutadana. Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imatge d’A. taxiformis. Font: Enric Ballesteros.

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon, 1845
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica invasora (Catàleg espanyol d’espè-
cies exòtiques invasores [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Espècie d’origen australià, concretament del sud-
oest d’Austràlia.

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Caulerpa cylindracea es troba en tot tipus de fons 
entre els 0 i els 70 metres de profunditat. A les Ba-
lears, va ser registrada per primer cop a les costes 
mallorquines el 1998.27 Des de llavors, s’ha expandit 
notablement per tot l’arxipèlag.1-7

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ

Transport marítim (aigües de llast i biofouling) i 
aquariofília.

RESULTATS DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT A 
MENORCA

Des de l’any 2008, l’espècie s’ha expandit progressi-
vament des de l’Illa de l’Aire a tot Menorca.1

La cobertura mitjana no és molt elevada,  i des de l’any 
2016 s’ha observat una tendència general decrecixent.2 
Actualment, s’han registrat valors pròxims al 25 % de 
cobertura només en dos punts de mostratge al sud-est i 
al nord de Menorca.2 En canvi, a la resta de l’illa la seva 
cobertura mitjana no supera el 5 % (figura 1).

En analitzar la sèrie temporal, a nivell batimètric i 
per a tota l’illa, es pot observar com l’espècie ha anat 
augmentant la seva cobertura des de l’any 2010, es-
pecialment a les zones profundes, i en menor mesura 
en els primers 10 metres de profunditat. Els valors 
màxims de cobertura es varen detectar l’any 2016 
a partir dels 25 metres. Des de llavors, s’observa 
una disminució gradual de la cobertura mitjana fins 
a assolir valors inferiors a l’1 % el 2020, tot i que amb 
presència en tot el rang batimètric (figura 2).2

Figura 1. Localitzacions de C. cylindracea a la 
xarxa d’estacions del programa de seguiment l’any 
2008 i l’any 2020. Font: EIJF (GOIB-IEO).

Figura 2. Percentatge (%) de cobertura mitjana de 
C. cylindracea entre 0 i 50 m de profunditat des de 
l’any 2008 fins al 2020. Font:  EIJF (GOIB-IEO).

Figura 3. Localitzacions de C. cylindracea 
obtingudes de publicacions, programes de seguiment 
i ciència ciutadana. Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 4. Imatge de C. cylindracea. Font: Enric 
Ballesteros.

Caulerpa cylindracea Sonder, 1845
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica invasora (Catàleg espanyol d’espèci-
es exòtiques invasores [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Espècie del Carib, de l’Atlàntic sud i del Pacífic, prò-
pia de zones tropicals i subtropicals.

VIA D’INTRODUCCIÓ

De manera accidental a la Mediterrània occidental a 
causa d’una fuita d’aigua amb propàguls dels aquaris 
del Museu Oceanogràfic de Mònaco l’any 1984.28

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Va ser citada per primera vegada a cala d’Or (Ma-
llorca) l’any 1992,29 a on es va mantenir present 
sense arribar a ocupar molta extensió.6, 30, 31  Avui 
dia podria trobar-se en regressió.

Figura 1. Localitzacions de presència de C. 
taxifolia obtingudes de publicacions i ciència 
ciutadana. Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imatge de Caulerpa taxifolia. Font: Enric Ballesteros.

Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh, 1817
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica.

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Es distribueix naturalment a l’oceà Atlàntic tropical 
i a l’Indopacífic. 

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ

Aquariofília i transport marítim.

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Halimeda incrassata va ser citada per primer cop a la 
Mediterrània l’any 2011, específicament a la Reserva 
Marina de la Badia de Palma, localitzada al llarg de la 
costa sud-oest de l’illa de Mallorca.31 Posteriorment, 
l’any 2014 va ser detectada a la part occidental de la 
badia de Palma, a Portals Vells.32 Avui dia es troba estesa 
per la costa sud-oest de Mallorca6, 7, 18 i es posiciona com 
a nova espècie potencialment invasora a les Illes Balears. 

Creix sobre fons arenosos, mates de Posidonia oce-
anica i sobre zones rocoses, i pot arribar a formar 
praderies molt extenses. És productora de matèria or-
gànica i formadora de carbonat calci en sediments.33, 34 
Presenta una taxa de creixement alta, interactua amb 
espècies natives i pot arribar a amenaçar l’estructura 
i el funcionament de l’ecosistema natiu.34, 35

 

Figura 1. Localitzacions de presència d’H. 
incrassata obtingudes de publicacions, programes de 
seguiment i ciència ciutadana. Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imatge d’H. incrassata. Font: Enric Ballesteros.

Halimeda incrassata (J. Ellis) J. V. Lamouroux, 1816
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica invasora (Catàleg espanyol d’espè-
cies exòtiques invasores [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Originària de la mar Roja i la zona indopacífica.

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ

Canal de Suez.

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Lophocladia lallemandii es va detectar per primera 
vegada l’any 1998 a Eivissa36 i, des de llavors, s’ha 
anat expandint ràpidament per les illes de Formen-
tera,37 Mallorca4, 38 i Menorca.1, 2

RESULTATS DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT A 
MENORCA

Fins a l’any 2014 presentava una cobertura per 
transsecte superior al 50 % a l’oest de Menorca, i 
entre l’1-5 % al nord i a l’est.1 Però els darrers anys 
s’ha observat com s’ha estès la seva  distribució al 
sud i a l’est de l’illa (figura 1). No obstant això, la 
seva abundància mitjana ha disminuït respecte als 
primers anys, representant avui dia menys del 25 % 
de la cobertura per  transsecte.2 En relació al rang 
batimètric ocupat, el percentatge de cobertura mit-
jana per a tota l’illa presenta una elevada variabilitat 
interanual.2 Els darrers anys, la seva màxima cober-
tura es presenta en el rang batimètric entre 0 i 10 m 
de profunditat, minvant de sobte a les cotes més 
profundes (figura 2).2

Figura 1. Localitzacions de L. lallemandii a la 
xarxa d’estacions del programa de seguiment l’any 
2008 i l’any 2020. Font: EIJF (GOIB-IEO).

Figura 2. Percentatge (%) de cobertura mitjana 
de L. lallemandii entre 0 i 50 m de profunditat 
des de l’any 2008 fins al 2020. Font: EIJF 
(GOIB-IEO).

Figura 3. Localitzacions de L. lallemandii 
obtingudes de publicacions, programes de seguiment 
i ciència ciutadana. Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 4. Alga invasora L. lallemandii. Font: 
Enric Ballesteros.

Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz, 1893
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ESTATUS NACIONAL

Espècie exòtica invasora (Catàleg espanyol d’espèci-
es exòtiques invasores [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Espècie exòtica.

DISTRIBUCIÓ NATIVA

Descrita originàriament a les illes hawaianes i, poste-
riorment, a regions tropicals del Pacífic i de l’Atlàntic.

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ I EXPANSIÓ

Transport marítim (aigües de llast) i dispersió per 
xarxes de pesca.

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL

Womersleyella setacea es troba en fons rocosos 
amb comunitats d’algues esciòfiles, formant  estores 

gruixades i resistents.39 Està establida a Menorca 
des de fa un parell de dècades,40 i és més abundant 
a la zona nord de l’illa a causa de la morfologia 
de la costa, formada per fons més profunds i amb 
més pendent, constituïts per hàbitats coral·lígens i 
d’algues hemiesciòfiles.1

RESULTATS DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT A 
MENORCA

Les dades recollides des del 2008 fins al 2014 mostra-
ven una tendència en la disminució de l’abundància a 
tot Menorca,1 amb un canvi en la tendència de recessió 
els anys 2016 i 2018, quan va tornar a ser abundant.2 No 
obstant això, l’any 2020 va tornar a minvar novament, 
sobretot al sud i l’oest de Menorca, arribant a ser absent 
en algunes de les estacions mostrejades (figura 1).2

A la figura 2 es pot observar com W. setacea es dis-
tribueix entre els 20 m i els 45 m de profunditat. Fins 
a l’any 2018 presentava la seva màxima cobertura a 
40 m, amb una tendència decreixent. No obstant això, 
l’any 2020 la seva cobertura mitjana (de tots els punts 
de mostratge) presenta els valors històrics més baixos 
i un lleuger desplaçament de la cota de màxima co-
bertura, des dels 40 fins al 30 metres de profunditat.2

Figura 1. Localitzacions de W. setacea a la xarxa 
d’estacions del programa de seguiment l’any 2008 
i l’any 2020. Font: EIJF (COB-IEO).

Figura 2. Percentatge (%) de cobertura mitjana 
de W. setacea entre 0 i 50 m de profunditat des 
del 2008 fins al 2020. Font: EIJF (GOIB-IEO).

Figura 3. Localitzacions de W. setacea obtingudes 
de publicacions, programes de seguiment i ciència 
ciutadana. Font: COB (IEO-CSIC).

Figura 4. Imatge de W. setacea. Font: Enric 
Ballesteros.
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programa integrat de mostratge i avaluació, així com 
els criteris d’avaluació per a tota la mar Mediter-
rània i la seva costa, denominat Integrated Monito-
ring and Assessment Programme (IMAP) and Related 
Assessment Criteria for the Mediterranean Sea and 
Coast, que s’emmarca en el Conveni de Barcelona 
(Programa del Medi Ambient de les Nacions Unides, 
UNEP) i en el qual participen els països riberencs de 
la mar Mediterrània. El programa es va aprovar amb 
l’objectiu d’assegurar l’anàlisi i l’avaluació del medi 
ambient marí de manera coherent a nivell subregio-
nal i regional de tota la Mediterrània. 

L’IMAP promou l’estandardització dels programes 
de seguiment en els països que són parts contrac-
tants al Conveni de Barcelona per establir el bon 
estat ambiental (BEA) del medi marí a la mar Medi-
terrània. En total, l’IMAP va acordar onze objectius 
ecològics (OE), entre els que hi ha el d’aconseguir 
que les espècies exòtiques invasores (EEI) introduï-
des per l’activitat humana es mantinguessin a nivells 
que no afectessin adversament l’ecosistema (OE2). 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu es va desenvolu-
par un indicador comú (IC6) que es va definir com 
«les tendències en abundància, ocurrència temporal 
i distribució espacial d’espècies no natives, parti-
cularment d’espècies invasores, en àrees de risc», 
coincidint en gran part la definició de l’indicador de 
l’IMAP amb l’establerta per la Directiva marc sobre 
l’estratègia marina (DMEM) per als països de la Unió 
Europea (UE). Els indicadors són l’instrument de 
planificació del medi marí que es van establir en el 
marc d’acció de la UE (Directiva de la Comissió EU 
2017/845; Decisió de la Comissió EU 2017/848), 
aplicada a la DMEM. 

La definició d’EEI s’estableix diferenciant les espè-
cies exòtiques, que són espècies introduïdes fora de 
la seva àrea de distribució nativa, de les espècies 
exòtiques invasores, que són espècies que en esta-
blir-se fora de la seva àrea de distribució i propa-
gar-se modifiquen els ecosistemes, els hàbitats o 
altres espècies. Dins de l’indicador es distingeixen 
dos criteris: el criteri primari de noves introduccions 
(D2C1), que estableix el nombre de noves espèci-
es exòtiques introduïdes per l’activitat humana per 
període d’avaluació (cada sis anys); el primer criteri 
secundari per a les espècies establides (D2C2), que 
mesura la seva tendència d’abundància i distribu-
ció espaciotemporal; i el segon criteri secundari 
(D2C3), que mesura la proporció (taxa) d’aquestes 
espècies en relació a les espècies natives i n’estudia 
els efectes adversos.

Els principals vectors d’introducció causats per 
l’activitat humana (introducció primària) són: el 
transport marítim, tant per l’alliberament d’aigües 
de llast com pel transport d’organismes bioincrus-
tants que viatgen als bucs de les embarcacions; la 
introducció d’organismes no natius per l’aqüicultu-
ra; i l’alliberament a la mar d’exemplars exòtics del 
comerç d’aquariofília. Una altra via d’introducció 

primària és el canal de Suez, que afavoreix la intro-
ducció d’espècies indo-pacífiques i la seva expansió 
posterior per la conca mediterrània (conegudes com 
espècies lessepsianes).

L’èxit de la introducció i l’establiment d’EEI depèn 
de la quantitat i de la freqüència amb què n’arriben 
els propàguls o primers individus. La seqüència des 
d’una introducció a una invasió comença des de la 
fase I, quan l’espècie apareix en el nou hàbitat; fase 
II, quan l’espècie és capaç de reproduir-se en el 
nou hàbitat; fase III, quan passa a ser considerada 
localitzada i rara; fase IVa, es considera estesa i poc 
abundant; fase IVb, es considera estesa i abundant; 
i fase V, es considera invasora quan l’espècie esde-
vé dominant a l’hàbitat, afectant la biodiversitat o 
alterant la xarxa tròfica de l’ecosistema. 

Un inventari actualitzat de les EEI identificades a la 
Mediterrània occidental registra 280 espècies fins 
a l’any 2017.1

La llista d’EEI de les Illes Balears contempla les es-
pècies detectades i establides a l’arxipèlag. La llista 
actualitzada en relació a l’INFORME MAR BALEAR 
2021 elimina espècies d’algues unicel·lulars, que 
poden causar floracions marines nocives (dinoflagel-
lats); microorganismes, com bacteris i protozous pa-
ràsits, causants potencials de mortalitat massiva en 
organismes pluricel·lulars en els mol·luscs bivalves; 
i espècies qüestionables, que requereixen d’estudis 
moleculars per confirmar el seu origen exòtic. 

BASES DE DADES

Actualment, la base de dades d’EEI existent per a 
les cinc demarcacions marines espanyoles, com a 
part del sistema d’informació de l’IEO, integra re-
gistres procedents de publicacions científiques, de 
programes de seguiment i de ciència ciutadana. En 
el marc de la DMEM, la informació dels primers 
registres d’EEI localitzades a les diferents demar-
cacions ha estat revisada i validada per experts na-
cionals a nivell subregional, figurant un total de 192 
especies a la Mediterrània occidental espanyola. En 
l’informe actual es presenta el llistat d’EEI regis-
trades a la mar Balear fins a l’any 2021, ja sigui de 
manera ocasional o establida. 

L’estatus d’EEI es valora per a les espècies de les 
quals es disposa d’informació d’acord amb la seva 
distribució nativa:2

  → a. AL·LÒCTONA, quan es coneix que la zona 
d’introducció difereix de la nativa.

  → b. CRIPTOGÈNICA, quan el seu origen de dis-
tribució nativa és incert.

  → c. INVASORA, quan l’espècie introduïda presen-
ta caràcter potencialment invasor, amb impac-
tes documentats en l’ecosistema.



REG. ESPÈCIE ESTATUS

Algues 

1 Acrothamnion preissii (Sonder) E. M. Wollaston, 1968 A

2 Antithamnionella spirographidis (Schiffner) E. M. Wollaston, 1968 C

3 Asparagopsis armata Harvey, 1855 I

4 Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon, 1845 I

5 Batophora occidentalis var. Largoensis (J. S. Prince & S. Baker) S. Berger & Kaever ex M. J. Wynne, 1998 A

6 Bonnemaisonia hamifera Hariot, 1891 A

7 Botryocladia madagascariensis G. Feldmann, 1945 A

8 Caulerpa cylindracea Sonder, 1845 I

9 Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh, 1817 A

10 Chondria coerulescens (J. Agardh) Sauvageau, 1897 C

11 Goniotrichopsis sublittoralis G. M. Smith, 1943 A

12 Halimeda incrassata  (J. Ellis) J. V. Lamouroux, 1816 I

13 Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing, 1847 A

14 Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz, 1893 I

15 Polysiphonia atlantica Kapraun & J. N. Norris, 1982 C

16 Pyropia koreana (M. S. Hwang & I. K. Lee) M. S. Hwang, H. G. Choi Y. S. Oh & I. K. Lee, 2011 C

17 Womersleyella setacea (Hollenberg) R. E. Norris, 1992 I

Ascidis 

18 Ascidiella scabra (Müller, 1776) C

19 Botrylloides leachii (Savigny, 1816) C

20 Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) C

21 Ciona robusta Hoshino & Tokioka, 1967 C

22 Clavelina lepadiformis (Müller, 1776) C

23 Cystodytes philippinensis Herdman, 1886 C

24 Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841) C

25 Distaplia bermudensis Van Name, 1902 A

26 Ecteinascidia turbinata Herdman, 1880 C

27 Microcosmus squamiger Michaelsen, 1927 A

28 Styela plicata  (Lesueur, 1823) C

Briozous 

29 Amathia verticillata (delle Chiaje, 1822) C

Crustacis 

30 Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) C

31 Callinectes sapidus  Rathbun, 1896 I

32 Caprella scaura  Templeton, 1835 A

33 Neomysis integer (Leach, 1814) A

34 Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 A

35 Paracaprella pusilla Mayer, 1890 A

36 Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) I

Ctenòfors 

37 Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 A

Equinoderms 

38 Protoreaster nodosus (Linnaeus, 1758) A

Esponges 

39 Paraleucilla magna Klautau, Monterio & Borojevic, 2004 A

Taula 1. Llistat actualitzat d’espècies exòtiques a la mar Balear. A: Al·lòctona; C: Criptogènica; I: 
Invasora. 
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REG. ESPÈCIE ESTATUS

Foraminífers 

40 Euthymonacha polita (Chapman, 1900) C

41 Parasorites orbitolitoides Hofker, 1930 A

Mol•luscs 

42 Anteaeolidiella lurana (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967) C

43 Aplysia dactylomela Rang, 1828 C

44 Biuve fulvipunctata (Baba, 1938) A

45 Bursatella leachii Blainville, 1817 I

46 Haloa japonica (Pilsbry, 1895) A

47 Lamprohaminoea ovalis (Pease, 1868) A

48 Pinctada imbricata radiata (Leach, 1814) A

Peixos 

49 Fistularia commersonii Rüppell, 1838 A

50 Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) A

Poliquets 

51 Branchiomma luctuosum (Grube, 1870) I

52 Dispio uncinata Hartman, 1951 C

53 Novafabricia infratorquata (Fitzhugh, 1973) A

RESULTATS

A la mar Balear se ha registrat un total de 53 EEI 
(taula 1), de les quals 17 són algues macròfites, 
11 són ascidis i 7 són crustacis i mol·luscs. Altres 
grups minoritaris, como briozous, ctenòfors, equi-
noderms, esponges, foraminífers, peixos i poliquets, 
es presenten amb menys de 5 EEI.  

FONTS DE DADES PÚBLIQUES EMPRADES

Biodiversitat de les Illes Balears: 
https://biodibal.uib.cat/

European Alien Species Information Network: 
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin

Instituto Español de Oceanografía: 
http://barretosm.md.ieo.es/arcgis/rest/services/MSFD-Spain

Observadores del Mar: 
http://www.observadoresdelmar.es/

World Register of Marine Species: 
http://www.marinespecies.org/ 

NORMATIVA

Decisió (UE) 2017/848 de la Comissió, de 17 de 
maig de 2017, per la qual s’estableixen els criteris 
i les normes metodològiques aplicables al bon es-
tat mediambiental de las aigües marines, així com 
especificacions i mètodes normalitzats de segui-
ment i avaluació, i per la qual es deroga la Decisió 
2010/477/UE (text pertinent a efectes de l’EEE).
Directiva (UE) 2017/845 de la Comissió, de 17 de 
maig de 2017, per la qual es modifica la Directiva 
2008/56/CE del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a les llistes indicatives d’elements que 
s’han de prendre en consideració a l’hora d’elaborar 
estratègies marines.

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es 
regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques in-
vasores (BOE-A-2013-8565). 

UNEP/IMAP (2016). Integrated Monitoring and As-
sessment Programme of the Mediterranean Sea and 
Coast and Related Assessment Criteria UNEP/MAP. 
Atenes, Grècia.
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