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INTRODUCCIÓ 
 
La gestió de la conservació del patrimoni natural necessita de la valorització del patrimoni natural 
d’una àrea o d’un hàbitat per tal de determinar prioritats a l’hora de decidir com i on destinar 
recursos. En aquest sentit està consolidada la idea que la conservació de la biodiversitat ha de ser un 
dels principals objectius de la gestió del patrimoni natural. La riquesa d’espècies ha estat sovint 
l’eina utilitzada per mesurar la biodiversitat (Gaston & Spicer 2004), però planteja diversos 
problemes. Per una banda assolir el coneixement complet de la composició faunística i florística 
d’un determinat ambient o àrea és altament difícil. Per altra banda, la riquesa d’espècies per si sola 
no considera aspectes com el grau de relació filogenètic de les espècies (Warwick & Clarke 1995), 
o bé la raresa (Gaston 1993), aspectes que inclou el concepte de biodiversitat (CBD 1992). Per 
evitar aquesta problemàtica sovint les prioritats de conservació s’han establert a partir d’un o pocs 
grups faunístics, essent paradigmàtic el cas de les aus (p.e. RAMSAR 2006). Utilitzar un únic grup 
de fauna o de flora com a indicador de la biodiversitat del global de la fauna o de la flora no és una 
solució adient, ja que es prou conegut que els diferents grups taxonòmics responen de manera 
diferent als factors ambientals (Bonn & Gaston 2005, Eitam 2004). Una alternativa és la utilització 
de grups taxonòmics representatius o exclusius d’un determinat ambient, ja que la gestió d’aquests 
ambients té com a una de les finalitats la seva protecció. En aquest sentit, els grans branquiòpodes i 
les espècies de la comunitat de l’associació botànica de l’Isoetion són els grups de fauna i flora, 
respectivament, més representatius de les llacunes temporànies mediterrànies (Grillas et al. 2004). 
 
Els grans branquiòpodes (anostracis, concostracis i notostracis) habiten, gairebé exclusivament, 
ambients aquàtics temporanis (Hartland-Rowe 1972; Bănărescu 1990). Aquests ambients han 
desaparegut o s’han degradat de manera alarmant en molts punts del planeta durant el darrer segle 
(Brown 1998; Giudicelli & Thiéry 1998). Això ha succeït malgrat el reconeixement científic de la 
seva importància tant ecològica com per a la conservació d’espècies característiques d’aquests 
ambients (Font & Vilar, 1998; Giudicelli & Thiéry 1998; Boix et al. 2001). A la península Ibèrica i 
a la resta d’Europa la destrucció de l’hàbitat ha comportat la desaparició de moltes poblacions de 
grans branquiòpodes en els darrers 50 anys (Armengol et al. 1975; Löffler 1993; Franzén 1996). 
Darrerament diverses iniciatives s’han endegat per afavorir la conservació d’aquestes espècies: 
conèixer la distribució i avaluar l’estat de les poblacions arreu del planeta (Bratton & Fryer 1990; 
Mura 1993; Grainger 1994; Höld 1994; Thiéry 1996; Simovich et al. 1997), definir i determinar els 
estatus de protecció (Belk 1998), crear reserves per la seva conservació (Hödl & Eder 1996), 
conèixer els requeriments ambientals (Grainger 1991; Maier et al. 1998) i potenciar poblacions molt 
reduïdes amb reproducció en captivitat (Hughes 1997). A més d’aquestes iniciatives dirigides 
concretament als grans branquiòpodes, iniciatives que promoguin la conservació d’ambients 
d’inundació temporània suposen una eina decisiva en la preservació d’aquests organismes. En 
aquest sentit cal comentar que en el marc dels projectes Life europeus s’estan desenvolupant 
nombrosos projectes que tenen com a principal objectiu, o com a objectius complementaris, la 
conservació i recuperació de llacunes i basses temporànies. Serveixin d’exemple el que es va fer a 
França (Grillas et al. 2004), els que s’han fet o s’estan fent en el litoral mediterrani peninsular [p.e. 
Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al Baix Ter (LIFE04NAT/ES/000059), 
Restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i Banyoles (LIFE03 NAT/E/000067) o Restauració 
d’hàbitats prioritaris per amfibis a València (LIFE05/NAT/000060)], i, evidentment, el projecte que 
s’està desenvolupant a Menorca: Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca 
(LIFE05NAT/ES/000058). 
 
En el marc del projecte Life que s’està desenvolupant a Menorca s’han realitzat diversos seguiments 
que han permès recol·lectar grans branquiòpodes de les basses estudiades. Els resultats i les 
implicacions que aquests comporten són l’objectiu del present informe. 



RESULTATS 
 
En la Taula 1 es mostren les identificacions de les mostres obtingudes en les diferents campanyes. 
A més, també s'han recollit observacions de poblacions de Triops cancriformis de les que no es 
disposa d'espècimens capturats (Taula 2). 
 
 
 
Taula 1. Localitzacions de grans branquiòpodes en els diversos seguiments realitzats en el marc del projecte 

Life (LIFE05NAT/ES/000058). Els símbols que apareixen en la taula: ♀, femelles; ♂, mascles; i, 
immadur. (1) Aquesta mostra no correspon als estudis de seguiment realitzats en el marc del projecte 
Life. 

 
LLOC DATA RECOL·LECTOR(S) TAXONS 
 
Algaiarens  03/10/2006 P. Fraga Branchipus schaefferi (4♀) 
   Triops cancriformis (11♀) 
 
 18/12/2008 J. Mascaró Triops cancriformis (8♀) 
 
Bassa de Presili 17/11/2008 D. Carrera Branchipus schaefferi (2♀;4♂) 
 
Binissafúller 28/04/2008 D. Carrera Branchipus schaefferi (2♂) 
 
Cocó de Son Catlar 15/11/2008 D. Carrera Branchipus schaefferi (1♀;1♂) 
 
Cocons d’Algendar 10/04/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (5♀;22♂) 
 
Cocons de Binicodrell 09/03/2006 P. Fraga i J. Mascaró Branchipus schaefferi (3♀;2♂) 
 
 21/11/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (2♀;9♂) 
 
Cocons de Binisaid 17/04/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (2♀;11♂) 
 
 17/04/2008 D. Carrera Branchipus schaefferi (11♀;3♂) 
 
Curniola A 14/03/2008 D. Boix i A. Ruhí Branchipus schaefferi (10♀;13♂) 
   Cyzicus grubei (3♀;2♂) 
   Leptestheria mayeti (1♀) 
 
 09/05/2008 D. Boix, S. Gascón i  J. Sala Cyzicus grubei (7♀;8♂) 
 
Curniola B 06/12/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (6♀;51♂) 
 
Es Mal Lloc 09/05/2008 D. Boix, S. Gascón i  J. Sala Cyzicus grubei (1♀) 
 
Ets Armaris 12/11/2008 D. Boix Branchipus schaefferi (2♀;4♂) 
 
La Mola 2 (Fornells) 27/03/2007 P. Fraga i J. Mascaró Leptestheria mayeti (11♀;3♂) 
 
 28/04/2008 D. Carrera Branchipus schaefferi (1♂) 
   Leptestheria mayeti (1♀;3♂) 
 



Taula 1 (continuació). Localitzacions de grans branquiòpodes en els diversos seguiments realitzats en el marc 
del projecte Life (LIFE05NAT/ES/000058). Els símbols que apareixen en la taula: ♀, femelles; ♂, 
mascles; i, immadur. (1) Aquesta mostra no correspon als estudis de seguiment realitzats en el marc 
del projecte Life. 

 
LLOC DATA RECOL·LECTOR(S) TAXONS 
 
Marina de Curniola 26/04/2007 P. Fraga i J. Mascaró Branchipus schaefferi (20♀;10♂) 
   Leptestheria mayeti (3♀;30♂) 
   Triops cancriformis (26♀;1i) 
 
 01/10/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (1♂) 
   Leptestheria mayeti (3♀;24♂) 
   Triops cancriformis (10♀) 
 
 16/11/2008 D. Carrera Branchipus schaefferi (14♀;4♂;3i) 
   Leptestheria mayeti (2♂) 
   Triops cancriformis (2♀) 
 
 15/12/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (1♂) 
   Leptestheria mayeti (12♀;5♂) 
   Triops cancriformis (8♀) 
Pas d’en Revull  
(Barranc d’Algendar) 31/08/2007 P. Fraga i J. Mascaró Branchipus schaefferi (35♀;23♂) 
 
Sementer de Sa Creu 09/05/2007 P. Fraga i J. Mascaró Branchipus schaefferi (4♀;4♂) 
   Triops cancriformis (13♀) 
 
 06/06/2007 P. Fraga i J. Mascaró Triops cancriformis (3♀) 
 
 24/11/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (14♀;8♂) 
   Triops cancriformis (7♀;1♂) 
 
Son Mestres 28/04/2008 D. Carrera Branchipus schaefferi (4♂) 
 
Son Sivineta 21/11/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (2♀;34♂) 
 
Torrellafuda 05/06/2007 P. Fraga i J. Mascaró Triops cancriformis (2♀;1♂) 
 
 23/01/2008 D. Boix i J. Compte Triops cancriformis (1♀) 
 
 13/11/2008 D. Boix Branchipus schaefferi (5♀;5♂) 
   Triops cancriformis (1♀) 
 
Son Quart 19/02/2008 J. Mascaró Branchipus schaefferi (22♀;38♂) 
   Triops cancriformis (14♀) 
 
 
Taula 2 . Observacions de poblacions de Triops cancriformis en punts dels que no es disposa de cap 

exemplar en les mostres obtingudes a partir dels diversos seguiments realitzats en el marc del 
projecte Life (LIFE05NAT/ES/000058). 

 
LLOC DATA OBSERVADOR(S)  
 

Abeurador proper a Son Olivar Nou  -  / - /1988  J. Quintana 
Es Mal Lloc 06/09/2008 J. Mascaró 
Ets Armaris 04/10/2008 P. Fraga 
La Mola 2 (Fornells) 25/04/2007 D. Carrera  
Son Catlar1 26/05/2007  J. Quintana i G. Pons   
Son Olivar Nou 1  01/06/2008 P. Fraga 
1- Individus obtinguts a partir d'un cultiu de fang que va realitzar en J. Quintana



FAUNA DE GRANS BRANQUIÒPODES DE LES BALEARS  
AMB ESPECIAL ÈMFASI A LA DISTRIBUCIÓ A L’ILLA DE MENORCA 

 
 
A diferència d’altres àrees de l’àmbit iberobalear, els crustacis de les aigües epicontinentals de les 
Balears han estat objecte d’estudis detallats i profunds. En aquest sentit, cal destacar les aportacions 
de Ramon Margalef en la dècada dels 50 (Margalef 1951, 1952 i 1953b) i més modernament, les 
contribucions de Joan Lluís Pretus (Pretus 1985, 1990, 1991 i 1993). A més, i pel que fa ja més 
concretament als grans branquiòpodes, existeixen tant cites històriques (Habsburg 1871, De Buen 
1916) com publicacions més recents (e.g. Mayol 1977, Pretus 1987, Jaume 1989) que acaben de 
millorar el coneixement dels grans branquiòpodes a les Balears. També mereixen ser comentats els 
treballs de Francisco Amat, ja que aporten informació sobre les espècies d’un gènere, Artemia, que 
habita uns ambients diferents als de la resta de grans branquiòpodes (Amat 1980, Amat et al. 1995). 
 
 
 
 
Així, a les illes Balears es coneixen els següents taxons de grans branquiòpodes:  
 
Artemia parthenogenetica Bowen & Sterling, 1978 

La taxonomia del gènere Artemia ha estat confusa fins fa relativament poc (Alonso, 
1996), i de fet encara és objecte d’estudi. Així, actualment es considera que dins el 
gènere Artemia es troben sis espècies bisexuals i un nombre encara indeterminat de 
llinatges partenogenètics (Amat et al. 2007). En aquest conjunt de llinatges se’ls 
designa amb el nom científic d’Artemia parthenogenetica, si bé els especialistes tenen 
dubtes de que es tracti d’una única espècie. A les Illes Balears només es coneix una 
població d’Artemia parthenogenetica, concretament a les salines d’Eivissa (Amat et al. 
1995). 

 
Artemia salina (Linnaeus, 1758) 

Les poblacions bisexuals autòctones de l’àmbit iberobalear corresponen a aquesta 
espècie. Val a dir, però, que darrerament s’ha detectat la presència de l’espècie exòtica 
A. franciscana en el Mediterrani (Amat et al. 2005, Amat et al. 2007).  
 
A les Balears es coneix la seva presència a Formentera, Eivissa i Mallorca (De Buen 
1916, Amat 1980, Amat et al. 1995). A partir de mostres capturades al 2008 de les 
salines de Formentera, Eivissa, i de dues salines de Mallorca (Salobrar de Campos i 
Salina de Sant Jordi) facilitades per Paloma Lucena-Moya i Begoña Hermida, hem 
validat que en aquestes localitats els individus corresponen a A. salina, segons els 
criteris proposats per Mura & Brecciaroli (2004). A Menorca es considera que aquesta 
espècie hi és absent (J.L. Pretus, com. pers.). 

 
Branchinecta ferox (Milne-Edwards, 1840) 

La presència d’aquesta espècie només s’ha documentat a Menorca a la bassa de 
Torrellafuda (Pretus 1987, 1990), i malgrat que aquesta bassa ha estat visitada diverses 
vegades al llarg dels seguiments del projecte Life, no s’ha tornat a detectar la seva 
presència.  

 



Branchipus schaefferi Fischer de Waldheim, 1834 
La presència d’aquesta espècie està documentada de fa molts anys (Habsburg 1871, De 
Buen 1916). Es localitza en les quatre illes Balears i és de destacar la seva àmplia 
valència ecològica (Margalef 1951, 1953b, Pretus 1987, 1990). De manera coincident 
al que s’ha documentat en altres estudis (Boix 2002), aquesta àmplia valència ecològica 
explica el fet que se l’hagi localitzat en una gran diversitat d’ambients aquàtics a 
Menorca: coccons (Son Catlar, Binicodrell, Algendar i Binisaid), basses petites i 
efímeres, d’hidroperíode molt curt (p.e. Marina de Curniola i la Mola de Fornells), 
basses grans i temporànies, d’hidroperíode llarg (p.e. Algaiarens) i en basses argiloses 
tèrboles (p.e. Curniola). 

 

 
 

Femelles de Branchipus schaefferi. Es pot observar les coloracions iridescents taronges i blaves de les bosses 
d’ous. 

 
 
Chirocephalus diaphanus Desmarest, 1823 

A la península Ibèrica aquesta espècie és molt comuna (Alonso 1985), però en les 
Balears només es coneix d’una petita bassa a Fornells (Pretus 1990). En mostrejos 
realitzats en el marc del projecte Life no s’ha localitzat cap població d’aquesta espècie. 

 
Cyzicus grubei (Simon, 1886) 

Aquesta espècie només es coneixia d’una bassa de Menorca, Curniola, en totes les 
Balears (Pretus 1987, 1990). Cal comentar que en els estudis esmentats apareix sota el 
nom científic de Cyzicus bucheti, però treballs posteriors de l’especialista que va 
determinar els individus de Menorca, Miguel Alonso, considera que aquests 
corresponen a l’espècie C. grubei (Alonso 1996).  
 
Les dades obtingudes en el present estudi s’han de considerar de molt satisfactòries. 
Per una banda s’ha constatat el bon estat de la població de Curniola, i per l’altra s’ha 
detectat la seva presència en una nova bassa, Es Mal Lloc. 

 
Leptestheria mayeti (Simon,1885) 

La presència d’aquesta espècie es coneguda tant a Mallorca com a Menorca (Mayol 
1977, Pretus 1990). A Menorca era coneguda únicament d’una bassa, la Mola de 
Fornells (Pretus 1987).  
 
Les prospeccions incloses en aquest informe, de forma similar al comentat per l’espècie 
precedent, s’han de considerar molt  positives, ja que a més de verificar el bon estat de 
la població de la bassa de la Mola de Fornells, s’han localitzat dues noves poblacions a 
les basses de Curniola i Marina de Curniola. 



 
Triops cancriformis (Bosc, 1801) 

Està documentada la seva presència a Mallorca i a Menorca (Pretus 1990). A Mallorca 
es coneix la seva presència des del segle passat (Habsburg 1871) i s'ha localitzat en una 
bassa propera al mar (Es Molí Vermei) a Alcúdia (Margalef 1953a) i a les llacunes de 
Llucmajor (Mayol 1977). A Menorca s’ha citat a Maó, a partir d’exemplars conservats 
en el Museu de la Universitat de Barcelona (Margalef 1948), a les basses de 
Torrellafuda i de Binigafull (Pretus 1987), en altres basses properes a Ciutadella, i a la 
bassa temporània de Biniparratx a Sant Lluís (Pretus 1991). 
 
En els mostrejos recollits en aquest informe s’ha constatat la encara presència de 
l’espècie a la bassa de Torrellafuda i, a més, en nou basses més: Marina de Curniola, 
Algaiarens, Sementer de Sa Creu, Ets Armaris, la Mola de Fornells, Son Quart, Son 
Catlar, Son Olivar Nou i Es Mal Lloc. Possiblement alguna d’aquestes poblacions són 
les que es citen de forma genèrica en la tesi doctoral de Joan Lluís Pretus (1991). Val la 
pena comentar que també s'ha observat la seva presència en abeuradors pel bestiar 
(observació d'en J. Quintana a prop de Son Olivar Nou). 
 
 

 

 
 

Exemplar de Triops cancriformis. 
 

 
 
 



De les vuit espècies que composen la fauna de grans branquiòpodes de les Illes Balears, totes elles 
es localitzen a Menorca a excepció de les dues espècies del gènere Artemia que, com ja s’ha 
comentat, habiten llacunes permanents a diferència de les altres espècies que habiten tolls, basses i 
llacunes temporànies. A més, la importància de la fauna de grans branquiòpodes d’ambients 
temporanis de Menorca es posa especialment de manifest pel fet que tres de les sis espècies presents 
a les Balears només es localitzen en aquesta illa: Branchinecta ferox, Chirocephalus diaphanus i 
Cyzicus grubei. Cal comentar que en els tres casos el nombre de punts on es coneix la seva 
presència és molt reduït, una única bassa pel que fa a les dues primeres espècies, i dues basses pel 
que fa a la tercera. Per tant, es posa de manifest no només la importància faunística d’aquest grup a 
Menorca, sinó també la necessitat d’una gestió per tal de preservar-la. Un altre aspecte a comentar 
és el nombre d’espècies observades coexistint, essent el màxim de tres espècies en tres punts 
(Curniola, Marina de Curniola i la Mola de Fornells) i de dos espècies en cinc punts (Algaiarens, 
Sementer de Sa Creu, Torrellafuda, Es Mal Lloc i Ets Armaris). La mitjana d’espècies per bassa 
estimada per les 19 masses d’aigua que apareixen a les taules 1 i 2 és baixa, 1.6, però cal comentar 
que alguns dels punts són coccons i tolls de mida molt reduïda. Si comparem la mitjana obtinguda 
per Menorca amb la que s’obté en estudis on també han inclòs masses d’aigua de mida petita (p.e. 
Miracle et al. 2008; vegeu Taula 3) es veu que aquest valor és similar. El valor de riquesa màxima 
per massa d’aigua observat a Menorca no és alt si es consideren les observacions que figuren a la 
literatura científica internacional (Taula 3), però són comparables als trobats en zones de la 
Península com ara Catalunya (Sala et al., dades no publicades). 
 
 
Taula 3. Valors de riquesa màxima i de riquesa mitjana de grans branquiòpodes observada en 

diferents estudis. En la columna “masses d’aigua” s’indica el nombre de masses d’aigua 
amb presència de grans branquiòpodes en cadascun dels estudis. 

 
ÀREA GEOGRÀFICA MASSES MÀXIM MITJANA REFERÈNCIA 
 D’AIGUA (espècies · m.aigua-1)  (espècies · m.aigua-1) 
Illes Balears (Menorca) 20 3 1.7 Aquest estudi 
Península Ibèrica (València) 41 4 1.2 Miracle et al. (2008) 
Península Ibèrica (Doñana) 6 4 3.2 Boix et al. (2007) 
Península Ibèrica (Portugal) 17 5 2.9 Machado et al. (2002) 
Península Ibèrica (Espanya) 78 5 1.4 Alonso (1985) 
Nord d’Àfrica (Marroc) 6 5 3.8 Metge (1986) 
Nord d’Àfrica (Marroc) 20 10 3.7 Thiéry (1991) 
Nord d’Àfrica (Argèlia) 19 2 1.4 Samraoui & Dumont (2002) 
Europa (França) 6 4 1.5 Terzian (1979) 
Europa (Iugoslàvia) 68 7 2.6 Petrov & Cvetković (1997) 
Europa (Àustria) 6 5 2.5 Eder et al. (1997) 
Sud-Àfrica (Natal) 10 10 4.7 Hamer & Appleton (1991) 
Sud-Àfrica (Northern Cape) 1 8 ― Hamer & Rayner (1996) 
Sud-Àfrica (Drakensberg) 27 3 1.3 Hamer & Martens (1998) 
Nord-Amèrica (Mèxic) 183 10 (1) Maeda-Martínez (1991) 
Nord-Amèrica (New Mexico) 3 10 9.7 Sublette & Sublette (1967) 
Nord-Amèrica (Califòrnia) 19 1 1 Ebert & Balko (1987) 
Japó (Lago Biwa) 211 5 1.4 Grygier et al. (2002) 
Austràlia (New South Wales) 22 7 2.8 Timms (1993) 
Austràlia (S Western Australia)(2) 8 1 1 Bayly (1982) 
Austràlia (Northern Territory)(2) 1 3 ― Bayly (2001) 
 

(1) - en la publicació no es mostren les dades per a calcular la mitjana, però es comenta que en 122 de les 183 localitats 
només es trobà 1 espècie i que els valors màxims de 9 i 10 espècies només es trobaren en una localitat. 
 (2) - estudis realizats en cocons. 
 
 
 
 



Entre les espècies trobades a Menorca cal destacar tres espècies com a principals elements d’interès: 
B. ferox, C. grubei i Leptestheria mayeti. La primera d’aquestes tres espècies, si bé té una 
distribució global molt àmplia, paleàrtica i circummediterrània, la seva distribució en l’àmbit 
iberobalear es redueix a les poblacions de les llacunes de Villafáfila a Zamora (Alonso 1981), a 
dues llacunes de Valladolid, a una de Segovia i a la de Menorca (Alonso 1978, 1985, 1998). Totes 
aquestes poblacions, a diferencia de la població de Menorca, habiten llacunes de gran superfície 
localitzades en ambients esteparis. La segona espècie, C. grubei, és un endemisme iberobalear. A 
més, les poblacions de Menorca es troben clarament allunyades de la resta de poblacions 
conegudes, ja que aquestes es concentren a la meitat sud i a la part oest de la Península: Ciudad 
Real (Margalef 1953a), Extermadura (Pérez-Bote 2001, 2004, Pérez-Bote et al. 2006), Andalusia 
(Margalef 1953a, Alonso 1985, García de Lomas & García 2003, Serrano & Fahd 2005, Boix et al. 
2007) i Portugal (Machado et al., 1999). Pel que fa a la tercera espècie, L. mayeti, la seva distribució 
fora del nord d’Àfrica es limitava, fins fa poc, a les poblacions menorquines (Alonso 1996) i 
probablement a Sicília (sota el nom de Leptestheria cf. cortieri; Alonso 1996, Marrone & Mura, 
2006). En un recent estudi en basses temporànies de València també s’ha localitzat aquesta espècie 
(Miracle et al., 2008). 
 
 
Les principals aportacions obtingudes a partir de les troballes que apareixen en aquest estudi són la 
verificació del bon estat de les poblacions de C. grubei de Curniola, de L. mayeti de la Mola de 
Fornells i de Triops cancriformis a Torrellafuda. A més, s’han localitzat noves poblacions per 
aquestes tres espècies: Es Mal Lloc per C. grubei, Marina de Curniola i Curniola per L. mayeti, i 
Marina de Curniola, Algaiarens, Sementer de Sa Creu, Ets Armaris, la Mola de Fornells, Son Quart, 
Son Catlar, Son Olivar Nou i Es Mal Lloc per T. cancriformis. Els dos aspectes més negatius han 
estat l’absència de poblacions de Chirocephalus diaphanus i de Branchinecta ferox. El cas més 
preocupant és el de la darrera espècie, ja que es va visitar en diverses ocasions la bassa a on està 
citada la seva presència, Torrellafuda, sense observar-ne cap individu. En canvi, en aquesta llacuna 
s'ha observat una altre espècie d'anostraci no citada anteriorment, B. schaefferi , l'espècie més 
comuna a Menorca. A més, com ja s’ha comentat anteriorment, B. ferox és una de les tres espècies 
més interessants de la fauna de grans branquiòpodes de Menorca. Per aquests motius, sembla 
interessant, i fins i tot necessari, plantejar la realització d’un seguiment específic a Torrellafuda per 
conèixer si s’ha perdut definitivament aquesta espècie. Aquest seguiment s’hauria d’acompanyar de 
l’observació de sediment de la bassa per tal de detectar la presència d’ous de B. ferox (aproximació 
que permet detectar un major nombre d’espècies; p.e. Miracle et al. 2008), i també cultius de 
sediment (inundació de sediment en aquaris) per tal de detectar-ne la presència a partir d’individus 
eclosionats en condicions més controlades. 
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