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Es dóna a conèixer la presència de Cerberilla bernadettae (Tardy, 1965), per primera 
vegada a les llles Balears, a partir d’un individu localitzat i fotografiat a Cala Olivera 

(Eivissa) durant una immersió. Amb aquesta observació s’amplia l’àrea de 

distribució de l’espècie.  
Paraules clau: Cerberilla bernadettae, heterobranquis, nova cita, Illes Balears, 

Eivissa. 

 
FIRST RECORD OF CERBERILLA BERNADETTAE (TARDY, 1965) 

(MOLLUSCA, GASTROPODA, NUDIBRANCHIA) IN THE BALEARIC 

ISLANDS. The presence of Cerberilla bernadettae (Tardy, 1965) is known, for the 
first time in the Balearic Islands, from an individual located and photographed in 

Cala Olivera (Ibiza) during a daytime dive. This observation expands the range of the 

species. 
Keywords: Cerberilla bernadettae, heterobranquia, new record, Balearic Islands, 

Eivissa. 
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Introducció 
 

Els heterobranquis (subclasse 

Heterobranchia, “caracols de brànquies 

diferents”) són mol·luscs gasteròpodes que 

inclou espècies marines, dulceacuícoles i 

terrestres. Dins aquesta subclasse es troben 

els nudibranquis (ordre Nudibranchia 

“brànquies nues”).  

Els nudibranquis no disposen de 

conquilla en esta adult però sí la presenten 

durant l’estat larvari. El cos és molt 

variable, pot ser aplanat o allargat. A la 

part superior del cap tenen els rinòfors, uns 

tentacles sensorials i les brànquies estan 

disposades a l’exterior.  

Les espècies del subordre 

Cladobranchia, al qual pertany el gènere 

Cerberilla, presenten l’anus en el lateral 

dret amb la glàndula digestiva ramificada. 

De les tretze espècies del gènere 

Cerberilla només una es troba en el 

Mediterrani (Thessalou et al., 2012). Es 

tracta de Cerberilla bernadettae que va ser 

descrita a la costa atlàntica de França 

(Tardy, 1996). La seva presència ha estat 

citada en Sardenya (Cattaneo-Vietti et al., 

1992), a les Illes Canàries (Moro et al., 

1995), a la costa atlàntica de França (De 
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Montaoudouin i Sauriau, 2000), a Tunísia 

(Rudman, 2003), a Galícia i Andalusia 

(Cervera et al., 2004), a Còrsega (Daniel et 

al., 2022), a Xipre (Thessalou et al., 2012), 

a Girona (Ballesteros et al., 2016) i a 

l’Adriàtic (Zenetos et al., 2016). A les Illes 

Balears no hi ha cap cita documentada 

amb anterioritat. 

Cerberilla bernadettae està present a 

fons fangosos sublitorals on són presents 

altres heterobranquis com Pleurobran-

chaea meckeli, Gastropteron rubrum, 

Tethys fimbria i Doris pseudoargus (Betti 

et al., 2017). S’enterra per apropar-se a les 

anemones de les quals s’alimenta atacant-

les de forma molt voraç (Tardy, 1965).  

Cerberilla bernadettae es pot observar 

sobre pedres que es trobin en fons 

arenosos i també s’ha vist sobre fulles de 

posidònia (Trainito et al., 2015). 

La facilitat d’accés a la fotografia 

submarina en els darrers anys ha afavorit 

el coneixement sobre la distribució i el 

comportament de moltes espècies com és 

el cas d’aquest heterobranqui. Les espècies 

d’aquest gènere solen viure en fons 

arenosos, poc freqüentats per els 

bussejadors, on s’enterren (Thessalou et 

al., 2012). L’interès per observar i 

fotografiar diferents espècies fa que alguns  

fotògrafs submarins dediquin part de les 

immersions a aquest tipus de fons. A més, 

les formes vistoses que presenten els 

nudibranquis també criden l’atenció tant 

als bussejadors com als fotògrafs 

submarins. 

 

Material i mètodes 
 

L’espècie fou observada durant una 

immersió diürna amb escafandre 

autònoma. Les fotografies es varen fer 

amb una Canon PowerShot G7 X Mark II 

amb carcassa Nauticam, dos flaixos Inon 

Z-330 i la lent humida Saga +10.  

 
Fig. 1. Zona on es va fotografiar l’exemplar de 

Cerberilla bernadettae. 

Fig. 1. Area where the specimen of Cerberilla 

bernadettae was photographed. 

 

Resultats i discussió 
 

Aquest exemplar fou localitzat durant 

una immersió diürna amb equip autònom 

el 13 de maig de 2021 a 9 m de fondària a 

Cala Olivera, Eivissa (Fig. 1). L’exemplar 

estava sobre una pedra a prop d’una zona 

arenosa i per els voltants hi havia una 

petita anemone. La mida de l’exemplar 

observat era d’uns 15-20 mm. 

La descripció morfològica s’ha fet a 

partir de les fotografies realitzades durant 

la immersió (Fig. 2). El cos és arrodonit i 

allargat amb la part posterior plana i és de 

color blanc. Les cerates, presents en gran 

nombre i d’aspecte afilat, recobreixen tot 

el cos i són blanques amb una punta 

vermella a l’extrem. Els rinòfors són curts 

i llisos de color groc amb una taca 

vermella des dels ulls fins a la base dels 

tentacles  orals. Els  ulls es troben a la base  
 



 X. Mas. i J. Pereyra, J. Primera cita de Cerberilla bernadettae (Nudibranchia) a les Illes Balears       25 

 

 
Fig. 2. Dues fotografies realitzades per Joan Pereyra de l’exemplar observat a Cala Olivera 

(Eivissa). La mida aproximada de l’individu era de 15 – 20 mm.  

Fig. 2. Two photographs taken by Joan Pereyra of the specimen observed in Cala Olivera (Ibiza). 

The approximate size of the individual was 1.5-2 cm. 

 

dels rinòfors. Els tentacles orals són llargs 

i prims de color blanc amb una línia groga 

a la part final. El peu és molt ample i de 

color blanc translúcid. La morfologia 

observada coincideix amb la descrita per a 

l’espècie. A més, aquestes característiques 

fan que no es pugui confondre amb altres 

heterobranquis. 

La distribució geogràfica de Cerberilla 

bernadettae inclou diferents indrets de 

l’Atlàntic (de França a Portugal i les Illes 

Canàries) i del Mediterrani, molt menys 

freqüent (amb cites a Espanya, França, 

Itàlia, Xipre i Tunísia) (Ballesteros et al., 

2019). Es tracta d’una espècie poc 

observada a la Mediterrània i la majoria de 

cites corresponen a un únic individu 

observat per localitat. La seva mida 

(inferior als 20 mm) i al seu mode de vida 

(s’enterra a l’arena) dificulta la seva 

observació. A més, el tipus de fons on viu 

no sol ser molt freqüentat pels bussejadors. 

Amb aquesta observació s’amplia l’àrea de 

distribució de Cerberilla bernadettae.   
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