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El present treball documenta la primera observació de l’espècie Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775), 
originària de l’oceà Índic, a la costa de Benicarló (el Baix Maestrat). La troballa es produeix dins del projecte 
de censar sistemàticament les tanatocenosis de les platges per assolir un coneixement de la biodiversitat de 
mol·luscs presents en les aigües del litoral maestratenc i començar a bastir sèries temporals per intentar ava-
luar les variacions en la fauna, en un moment en què la influència antròpica és tan important.

S’ha recollit només un exemplar a la platja del Barranc de Polpís, amb un cens d’una hora d’esforç.

El treball constata que ja ha arribat a Benicarló una espècie lessepsiana. La qual cosa, en primer lloc, indica 
que s’està naturalitzant també al litoral del Maestrat potser a partir d’un nucli d’una població ja aclimatada 
al delta de l’Ebre. En segon lloc, referma la convicció que aquesta espècie està colonitzant la Mediterrània 
occidental (més freda) i que no es queda arraconada a la mar de Llevant (més càlida). És un dada, incipient, 
que podria estar apuntant cap al que alguns autors ha qualificat de tropicalització de la Mediterrània. Hipò-
tesi molt provisional que caldrà avaluar amb moltes més dades.

Mots clau: canvi climàtic, mar Balear, Cardiidae, espècies alienes, fauna lessepsiana. 

First record of an Indo-Pacific species in Benicarló: Fulvia fragilis (Mollusca: Bivalvia)

This paper documents the first observation of the species Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775), native 
from in the Indian Ocean, on the Benicarló coast (el Baix Maestrat). The finding occurred as part of a syste-
matic census project of the thanatocoenoses of the beaches to better understand the biodiversity of molluscs 
present in the waters of the Maestrat coast and to begin to build a temporary data series in order to evaluate 
the variations in the fauna, at a time when anthropic influence is so important.

Only one specimen has been collected on the Barranc de Polpís beach, with a census of one hour of effort.

The paper shows that a lessepsian species has already arrived in Benicarló. This would indicate that, firstly, 
the species is naturalizing on the coast of the Maestrat, perhaps from a population nucleus that is already 
acclimated in the Ebre Delta. Secondly, it reaffirms the conviction that this species has begun colonizing 
the western (coldest)  Mediterranean and is not only present in the eastern (warmest) Mediterranean. This 
incipient data could point towards what some authors have described as the tropicalization of the Medite-
rranean. This is a very provisional hypothesis and one that will have to be evaluated with much more data.

Keywords: climate change, Balearic sea, Cardiidae, alien species, lessepsian fauna.

Les úniques dades específiques que s’han publicat 
fins ara sobre mol·luscs marins recol·lectats a les 
platges de Benicarló són les de Mundo & Forner 
(2013) i en aquestos censos no s’havia detectat 
Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775). Tampoc 
estava enregistrada a l’Atlas Malacòlogic del Delta 
de l’Ebre (Brunet & Capdevila, 2005), que recull el 
treball pacient de recol·lecció de mol·luscs marins de 

tota una vida del malacòleg Joan Brunet. Atès que 
l’espècie és originària de l’oceà Índic, allò més pro-
bable és la introducció per la porta oberta a la mar 
Roja. El 1869 es va inaugurar el canal de Suez. El seu 
impulsor va ser l’empresari i diplomàtic Ferdinand 
Lesseps (Versalles, 1805; Guilly, França, 1894). Potser 
en aquelles dates, quan es va obrir el canal de Suez, 
ningú no va reparar que, també, la infrastructura 
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posava en contacte la fauna marina indopacífica que 
viu a la mar Roja amb la fauna de la Mediterrània. 
Eren dos ecosistemes que no es comunicaven des 
del tancament oriental de la mar de Tethys al Miocè; 
dues comunitats d’éssers sense cap contacte des 
de feia més de 10 milions d’anys. Per tant, les dues 
faunes havien evolucionat per separat en funció de 
les respectives condicions on habitaven, que són ben 
diferents: temperatura de l’aigua, grau de sal dissolta, 
etc. Ara, a punt d’arrodonir la centúria i mitja des de 
l’obertura, sabem que més de 300 espècies de la mar 
Roja han immigrat a la Mediterrània oriental i s’hi 
han naturalitzat (Öztürk & Can, 2006). Al conjunt 
d’aquesta fauna d’origen indopacífic que ha entrat a la 
Mediterrània a través del canal de Suez se l’anomena 
lessepsiana. Fins fa poques dècades, el que havia anat 
succeint és que aquelles espècies que aconseguien 
aclimatar-se a la nova mar es quedaven arraconades 
al golf de Gabès i la mar de Llevant (Fig. 1), la part 
més càlida de la Mediterrània, i no traspassaven els 

estrets de Messina i de Sicília, cap a la part de ponent, 
que és la més freda. Potser les coses estan canviant i 
les espècies lessepsianes són un bon indicador que hi 
ha un escalfament de l’aigua de la Mediterrània.

Recentment s’ha citat la presència a la part occidental 
de la Mediterrània del mol·lusc lessepsià Bursatella 
leachii Blainville, 1817, (Selfati et al., 2017). Per la 
seua condició de gasteròpode sense conquilla, però, 
no pot aparèixer en els censos de les tanatocenosis.

S’ha recollit l’espècie F. fragilis a la tanatocenosi de 
la platja del Barranc de Polpís dins del terme muni-
cipal de Benicarló, al Baix Maestrat, al nord del País 
Valencià (Fig. 2). 

La zona de recol·lecció del mol·lusc es troba a la 
Mediterrània occidental (Fig. 1), a l'àrea geogràfica 
definida com la mar Balear i la mar Tirrena (Gili, 
2001) o, més limitadament, com a sector biogeogràfic 

FIGURA 1. Anys del primer enregistrament de Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775) a cada àrea geogràfica de la Mediterrània. 
Pres de Forner & Pastó, 2018, sobre un mapa de Gili, 2001, amb els corrents  marins predominants, modificat. A: mar d’Alborán. B: 
Algèria i sud d’Espanya. C: mar Balear i mar Tirrena. D: golf de Lleó i la mar Lígur. E: Adriàtic nord. F: Adriàtic central. G: Adriàtic sud. 
H: mar Egea nord. I: mar Jònica i sud de la mar Egea. J: golf de Gabès i mar de Llevant.

 Years of the first record of Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775) in each geographic area of the Mediterranean. Taken from Forner 
& Pastó, 2018, on a map of Gili, 2001, with the predominant marine currents, modified. A: Alboran Sea. B: Algeria and south of Spain. 
C: Balearic Sea and Tyrrhenian Sea. D: Gulf of Lion and Ligurian Sea. E: northern Adriatic. F: central Adriatic. G: southern Adriatic. H: 
northern Aegean Sea. I: Ionian Sea and southern Aegean Sea. J: Gulf of Gabes and Levantine Sea.
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de la mar Balear i mar de Sardenya (Bianchi, 2007); 
coincideix amb la isoterma de l'aigua superficial de 
13.25º C corresponent al mes de febrer, que és el més 
fred (Brasseur i altres, 1996; Bianchi, 2007). Aquestes 
dades coincideixen amb les recents mesures de 
l’aigua superficial fetes a Columbretes per Kersting 
& Linares (2012), relatives al període 1991-2010, que 
donaven una mitjana de 13.16 ºC, per a febrer i de 
26.19 ºC per a agost, el mes més càlid. Malaurada-
ment, no es disposa de sèries fiables i llargues de la 
temperatura de l’aigua de mar d’aquesta zona.

El 14/01/2018 a la tanatocenosi de la platja del Bar-
ranc de Polpís, en un cens rutinari, es va recollir una 
sola valva (dreta) parcialment trencada de F. fragilis. 
En la zona on es va trobar, el substrat combina arenes 
gruixudes i graves mitjanes. L’exemplar (Fig. 3) es 
diposita a la col·lecció d’Ateneu de Natura (Castelló 

de la Plana), número de registre ADNM501.

Els censos de la tanatocenosi s’han practicat seguint 
la metodologia descrita per Forner (2014); el cens 
del 14/01/2018 es va fer en una hora d’esforç. Per 
a la classificació de F. fragilis, es va consultar Vidal 
(1994), Bosch et al. (1995) i López et al., 2009. En 
la sistemàtica s’ha seguit a WoRMS (2018). Per als 
topònims que designen les platges s’ha consultat el 
treball de Garcia (1992), la Web de l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua (2018), i s’ha seguit el criteri esta-
blert per Mundo & Forner (2013).

La sistemàtica i la descripció de l’espècie es poden 
consultar a Forner & Pastó (2018). Hi ha una altra 
espècie lessepsiana del gènere Fulvia, F. australis 
(Sowerby II, 1834) que fins ara només s’ha citat 
a Israel (Öztürk & Puitiers, 2005), que no es pot 

FIGURA 2. Mapa de detall del delta de l’Ebre i el Baix Maestrat amb l’any del primer enregistrament de Fulvia fragilis (Forsskål in 
Niebuhr, 1775). Pres de Institut Cartogràfic Valencià (2015), modificat.

Detailed map of the Ebro Delta and the Baix Maestrat with the first record of Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775). After the 
Cartographic Institute of València (2015), modified.
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recollit està pròxim a la desembocadura del barranc 
que dóna nom a la platja i que, molt estacionalment, 
quan hi ha fortes pluges a la vall d’Alcalà de Xivert, 
descarrega a la mar.

El primer registre a la Mediterrània de F. fragilis va 
ser a Port Said (Egipte), tot just a la sortida del canal 
(Moazzo, 1939), setanta anys després de l’obertura. 
D’aquesta data ençà, s’ha continuat registrant la seua 
expansió, molt probablement amb retard: a Israel 
(des del 1955, tot i que publicada molt desprès per 
Barash & Danin, 1972; confirmada per Guisotti, 
1974); a Turquia (Lindner, 1988; Enzenross et al., 
1990; Niederhöfer et al., 1991; Engl, 1995; Buzzurro 
& Greppi, 1996; Óztürk & Poutiers, 2005); a Tunísia 
(Passamonti, 1996; Enzerross & Enzeross, 2001; Ben 
Souissi et al., 2003); a Grècia (Vardala-Theodorou, 
1999, Zenetos et al., 2005; Zenetos et al., 2007); a la 
Toscana i al golf de Nàpols (Crocetta, 2005), a Sicília 
(Crocetta et al., 2008), i a Malta (Goud & Mifsud, 
2009). Diversos autors han indicat que aquesta 
ràpida expansió ha estat facilitada per via antròpica 
al ser transportades les larves o els adults en els tancs 
dels vaixells que s’omplen i es buiden en funció de la 
càrrega que transporten i les necessitats d’equilibri de 

confondre amb F. fragilis (López et al., 2009).

El bivalve Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775) 
és un mol·lusc lessepsià que pertany a la família Car-
diidae Lamarck, 1809. És originari de l’oceà Índic, 
en una zona que s'estén des de la mar Roja i el golf 
Pèrsic fins a Moçambic i Madagascar. És bastant 
comú a la mar Roja (Barash & Danin, 1972) des de 
la qual, a través del canal de Suez, està penetrant a la 
mar Mediterrània. L’espècie presenta una conquilla 
bastant fràgil, que li atorga el nom específic. Aquesta 
característica, la fragilitat de la conquilla, està lligada 
en els mol·luscs actuals a viure en substrats fangosos, 
encara que aquesta espècie colonitza també zones 
mixtes d’arena i fang o de substrat només de sorra 
(Örtürk & Poutiers, 2005); prefereix aigües calmades 
de badies, llacunes o estuaris i presenta certa tole-
rància a canvis de salinitat i a la pol·lució (Lòpez et 
al., 2009); sembla una espècie poc exigent respecte 
a les condicions ecològiques del medi, la qual cosa 
li permet adaptar-se a hàbitats molt diferents del 
seu original, esdevenint un mol·lusc de gran capa-
citat colonitzadora. Ha estat registrada a profun-
ditats compreses entre 1 i 40 m (Passamonti, 1996; 
Zenetos et al., 2004; Crocetta, 2005). El lloc on s’ha 

FIGURA 3. Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775), recollida el 14/01/2018 a la tanatocenosi de la platja del Barranc de Polpís 
(Benicarló, el Baix Maestrat); valva dreta. A: vista interior. B: vista exterior.

Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775), collected on 2018/01/14 at the thanatocoenoses of the Barranc de Polpís beach (Benicarló, 
el Baix Maestrat); right valve. A: interior view. B: exterior view.

A B
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les naus (Crocetta, 2005; Zenetos et al., 2005; Stref-
taris et al., 2005, Goud & Mifsud, 2009, López et al., 
2009).

A la mar Balear, es disposa de la cita bibliogràfica de 
la troballa al golf de València el 1991 (Cosel, 1995; 
Gofas & Zenetos, 2003; Zenetos et al., 2004; López et 
al., 2009). Tamayo (2008) la cita a Cullera i Oliva. En 
la publicació de Gould & Misfud (2009) es recull una 
comunicació personal de G. Mulder que informa 
que l’ha vista a la desembocadura de l’Ebre al juliol 
de 2004. El treball de López et al. (2009) dóna una 
acurada descripció cronològica i geogràfica de l’ex-
pansió de F. fragilis al delta de l’Ebre i també recull 
una comunicació personal de Jordi Corbella per a 
la platja nord de Peníscola, al desembre del 2008. La 
recent publicació (Forner & Pastor, 2018) informa 
de registres, des del 2012, al litoral del parc natural 
de la Serra d’Irta. Aquesta dada i la nova troballa a 
Benicarló confirmen el procés d’expansió cap al sud, 
potser, a partir de les poblacions ben consolidades 
del delta de l’Ebre. La deriva nord-sud de la mar (Fig. 
1) en aquesta zona facilita la dispersió de les larves 
envers migjorn. Sobre l’arribada de l’espècie al delta 
de l’Ebre o a València es pot especular sobre el trànsit 
de grans vaixells; en el cas del delta de l’Ebre podria 
haver jugat un paper significatiu el port de la fàbrica 
del Ciment, situat pràcticament a la porta de la badia 
dels Alfacs. 

Cal remarcar que, segons es desprèn de l’estudi de 
Rifi et al. (2012) amb exemplars de Tunícia, F. fragilis 
té una activitat de les gònades contínua que dóna a 
lloc a postes successives durant tot l’any, caracterís-
tica que podria contribuir a explicar el ràpid ritme 
d’expansió.

El fet que de moment no s’haja trobat més que un 
exemplar pot indicar que encara no s’han conso-
lidat poblacions importants. Per contra, també, s’ha 
de tenir en compte que la fragilitat de la seua con-
quilla podria fer que es trobara subrepresentada a les 
platges amb sediment de grava, l'acció de la qual faci-
lita la seua ruptura. Per tant, caldria fer un seguiment 
específic d’aquesta espècie per poder avaluar la seua 
situació a les costes del Maestrat.

El fet que espècies lessepsianes puguen colonitzar 
la part de ponent de la Mediterrània apunta cap a 
la hipòtesis que podem estar davant d’un procés de 
rescalfament de l’aigua de la Mediterrània (Oliverio, 
2000), lligat al canvi climàtic global de la Terra. L’en-
trada, per altra banda, de fauna subtropical atlàn-
tica mitjançant l’estret de Gibraltar com és el cas, per 
exemple, d’Eastonia rugosa (Helbling, 1799) amb 
cites recents a les costes del mar Balear (López et al., 
2010; Forner & Roselló, 2018;) apunten en el mateix 
sentit. Tot i això, cal ser prudent amb aquestes dades, 
que només són indicis. No disposem de sèries llar-
gues i fiables de la temperatura de l’aigua de mar i, de 
les més de 300 espècies d’origen indopacífic que han 
colonitzat la part de llevant de la Mediterrània, són 
relativament poques les que han pogut travessar els 
estrets de Messina i Sicília en el camí d’expansió per a 
colonitzar la part de ponent, més freda.
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