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Martes Martes Linnaeus 1758 in the Balearic islands.- Samples of Martes martes from Major- 
ca and Minorca, have been studied using a sample o£ the Cantabrian population of the species as 
a reference material. The Mallorcan population is characterized by its pale colouring and by being 
slightly smaller than the Cantabrian population and similar in size to the central European popula- 
tions o£ the species. Its subespecific designation has not been determined. The Menorcan popula- 
tion is distinguished by its large size, its dimensions being greater thant that of any previoiisly 
known population. This population is descnbed as a new subspecies: Martes martes rninoricensis 
n.  ssp. 
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La presencia del Mart a les Balears (Mallorca 
i Menorca) és coneguda almenys des del segle 
passat. Els autors antics (RAMIS, 1814 per a 
Menorca i WEYLER, 1854, per al conjunt de 
les Balears) al varen esmentar com a Mustela 
martes, pero BARCELO i COMBIS (1872,1875) 
va cmsiderar que l'espkcie que vivia a les Ba- 
lears era M. martes. Fou THOMAS (1901) qui 
va establir definitivament que a Mallorca i 
Menorca vivia en realitat M. martes. BA- 
RRET-HAMILTON (1904) va descriure Martes 
martes latinorum sobre un exemplar provi- 
nent de Sardenya i va atribuir a aquesta su- 
bespkcie els dos exemplars de les Balears (un 
de Mallorca i l'altre de Menorca) recol.lectats 
per THOMAS (1901). MILLER (1912) va acep- 
tar aquesta denominació subespecífica per als 
Marts de Sardenya i de les Balears, perb va 
indicar que el seu estatus resultava poc satis- 
factori. CABRERA (1914) va assenyalar la pre- 
sencia de I'espkcie a Mallorca i a Menorca, i 

va discutir la seva nomenclatura subespecífi- 
ca, car manifesta haver vist un exemplar ba- 
lear amb la taca de la gargamella de coloració 
idkntica a la dels exemplars del Nord d7Euro- 
pa, cosa que li fa rebutjar la designació taxo- 
nomica proposada per BARRET-HAMILTON 
(1904) per als exemplars balears. CASTANOS 
(1917) no fa esment de cap epítet subespecífic 
en referir-se als Marts de Menorca. KOLLER 
(1931) va acceptar la denominació subespecí- 
fica proposada per BARRET-HAMILTON 
(1904) i va especular sobre les connexions te- 
rrestres que degueren permetre que a Sarde- 
nya i a les Balears visqui la mateixa subespe- 
cie de Mart. La presencia de M. martes latino- 
rum a les Balears també fou recollida per 
ELLERMAN & MORRISON-SCOTT (1951), BAC- 
CETTI (1964), COMPTE (1966, 1968), ANDER- 
SON (1970) i ALCOVER (1979). COLOM (1958) 
es va mostrar prudent i no es va manifestar so- 
bre la denominació subespecífica del Mart de 
les Balears. Posteriorment (COLOM, 1964) 
afirma que I'especie es troba a Mallorca, perb 



no a Mcnorca. Altrcs dadcs sobrc cls Marts 
de Mallorca i Mcnorca es trobcn als treballs 
de ALTUNA (1973), ALCOVER (1980) i CHEY- 
LAN (1984). 

Fa pocs anys CORBET (1978) va posar la su- 
bespecie latinorum en sinonimia amb la su- 
bespecie nominal. Simultiniamcnt HUTTE- 
RRER & GERAETS (1978) varen reafirmar, 
amb prou fonamcnts, la validesa de la subes- 
pecie latinorilm pera les poblacions sardcs dc 
I'espkcie. alhora que indicaven que l'establi- 
mcnt de la pcrtanycnca de les poblacions de 
Marts de Mallorca, Menorca, Elba i Sicília a 
aquesta subcspecic rcqueria l'estudi dc nour 
materials. 

Els antecedents bibliogrifics esmentats 
ens indiqucn que al moment actiial la desig- 
nació taxonómica dels Marts de les Balears és 
incerta. Tot i que són molts els autors que es- 
menten la presencia de M. martes a Mallorca 
i Menorca, n'hi ha pocs que presentin dades 
objectives sobre els representants balears de 
I'especie. Una primera aproximació a I'estudi 
de M. martes de les Balears fou realitzada per 
ALCOVER (1983). L'obtenció i estudi poste- 
riors de nous materials provinents de Menor- 
ca i de Mallorca i l'accés a una col.lecció de 
comparació important ha permés estudiar les 
poblacions de Marts de les Balears més pre- 
gonament que els autors anteriors. Al treball 
present s'exposen els resultats de les recer- 
ques realitzades i es discuteix la taxonomia de 
I'especie a les Balears. 

MATERIAL 1 METODES 

Hom ha estudiat materials pertanyents a tres 
col.leccions científiques: Col.lecció de la Es- 
tación Biológica de Donana, Sevilla (EBD), 
Col.lecció Alcover, Ciutat de Mallorca 
(CACM) i Col.lecció del Departament de 
Zoologia de la Universitat de Barcelona 
(DZB). Com a mostres de comparació s'han 
estudiat materials pertanyents a les col.lec- 
cions EBD i MNCN (Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid). 

Materials de Balears CACM: 14 cranis i 
una pell provinents de Mallorca, 2 cranis pro- 

vinents dc Mcnorca. EBD: 9 cranis i 5 pclls 
provinents de Mallorca, DZB: 15 cranis pro- 
vinents de Menorca. Es tenen dades de la co- 
loració de la taca pectoral de 5 exemplars ma- 
llorquins estudiats a un taller de taxidermia. 

Materials de comparació EBD: 21 cranis i 
7 pells provinents dcl Cantabric, MNCN: un 
crani i una pell provinents del Cantabric. 

Les mesures emprades i les seves sigles es 
defineixen a la figura 1.  Com a criteri d'cdat 
s'ha emprat el grau de fusió de les suturcs na- 
sals. ~ e h  distingit tres classes d'cdat, quc dc- 
nominam Juv .  Sad. i Ad. suposant que rcflcc- 
teixcn l'cdat d'una manera similar al quc cs- 
devé a altres mustelids (vgr. HANSSON, 1968. 
KING. 1980). 

JUV: Inclou els exemplars que presenten 
les sutures nasals encara sense soldar. Corrcs- 
pón als exemplars més juvenils, que no han 
assolit la maduresa sexual. 

SAD: Inclou els exemplars que presenten 
les sutures nasals ja soldades, pero encara 
ben visibles. Els exemplars pertanyents a 
aquesta classe d'edat poden haver o no haver 
assolit la maduresa sexual. 

AD: Inclou els exemplars que presenten 
les sutures nasals ben soldades i poco gens vi- 
sibles. Aquesta classe d'edat correspon als 
exemplars adults, que ja haurien assolit la 
maduresa sexual. 

Segons THOMAS (1901) el primer exemplar 
que va obtenir, procedent de Menorca "does 
not appear to differ in any way from ordinary 
Southern specimens of M. martes". BARRET- 
HAMILTON (1904) descriu la subespecie lati- 
norum en base a la seva coloració. Aquesta 
subespecie es caracteritzaria per un color ge- 
neral més intens que el de les formes més sep- 
tentrional~ de I'especie (ssp martes) i per pre- 
sentar el color de la taca de la gargamella 
grog-dant (buff-yellow). CABRERA (1914) 
manifesta no estar d'acord amb l'assignació 
dels exemplars balears a una subespecie dife- 
rent de la que viu al continent. Aquest autor 
relata que I'únic exemplar que va veure de les 



Balears (malauradament no concreta l'illa de 
procedencia) presentava la taca de la garga- 
mella "de un color crema tan pálido como el 
de cualquier mai-ta del norte de Europa". 
COMPTE (1966) diu "Hace bastantes años 
tuve ocasión de estudiar una larga serie de 
pieles de Martes cazadas en Mallorca y enton- 
ces las determiné como Martes foina ssp me- 
diterranea, por el color pálido, casi blanco, de 
la mancha de la garganta y el color general del 
pelo bastante rojizo". HUTTERER & GERAETS 
(1978) que han estudiat el mart de Sardenya 
utilitzant dos exemplars mallorquins com a 
especimens de comparació diuen "Im Ver- 

Fig. 1. Mesures cranianes. 
Llarganes: LCB. condilo- 
basal; LB. basal; LP. pal.la- 
tina; LM. mandibular. Am- 
plaries: ACC. de la caixa 
craniana; AIO. interorbita- 
ria; APP. dels processos 
postorbitaris; APO. postor- 
bitaria; AM. mastoidea; 
ARc. rostral a nivell dels 
claus; AZ. cigomatica. HM. 
Altaria mandibular. Llarga- 
ries: SDS. de la serie denta- 
na superior; SDI. de la serie 
dentaria inferior; LPm4. del 
Pm4; LGPm4. del Pm4 a la 
fossa glenoidea; ARPm4. 
rostral a nivell del Pm4. 
DFM.. Distancia entre els 
foramens mandibulars. 

Craneal measures used. 
Lengths: LCB. Condyloba- 
sal; LB. Basal; LP. Palati- 
nus; LM. Mandibular. 
Breadths: ACC. Cranial; 
AIO. Interorbital; APP. 
Postorbital: APO. Postorbi- 
tal constriction; A.  Mastoidea 
width; ARc. Rostral b. abo- 
ve the canines; AZ. Zygo- 
matic b. H.  M.  Mandibular 
height; SDS. Upper dentary 
series length; SDI. Lower 
dentary series length; LPm4. 
Pm4 length; GPm4. Length 
from anterior edge of Pm4 to 
fossa glenoidea. ARPm4. 
Rostral'breadth above Pm4; 
DFM. Distance between 
mandibular foramina. 

gleich zu mitteleuropaischen Fellen und Bal- 
gen (Rheinland, Schleswig-Holstein, Mec- 
klenburg, Norwegen) sind die sardischen 
Winterfellen durchweg von dunkleler Far- 
bung, ebenso die zwei Balge von Mallorca" 
("en comparació amb les pells i pelatges dels 
paisos d'Europa central (Rheinland, Schles- 
wig-Holstein, Mecklenburg, Noruega) els pe- 
latges d'hivern dels exemplars sards són, sen- 
se excepció, de coloració més fosca, igual que 
les dues pells de Mallorca"). 

S'ha pogut estudiar la coloració de 11 
exemplars provinents de Mallorca. Malaura- 
dament no disposam de pells provinents de 
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Menorca. No s'han pogut estudiar personal- zen aquesta afirmació, car els exemplars pre- 
mcnt pells provincnts de Sardenya. Els exem- senten, tots, taques amples (vegeu la figura 
plars de la EBD presenten una tonalitat de la 2). Tanmateix, la gran variabilitat intrapobla- 
coloració dorsal més pil.lida que els exem- cional observada en la coloraeió i el disseny 
plars procedents del Cantabric capturats a de la taca pectoral exclou que aquestes carae- 
idCntica estació de I'any. terístiques puguin ésser considerades de gran 

S'ha observat que existeix una gran varia- valor taxonomica. 
bilitat en la coloració de la taca de la gargame- En definitiva, els exemplars mallorquins 
Ila dels exemplars mallorquins: tres cxcm- de M. martes presenten una coloraeió dorsal 
plars presenten la taca de color taronja viu, més p5l.lida que la dels exemplars del Canti- 
cinc de color taronja pal.lid, un de color blanc bric i de Sardenya. La coloraeió, la talla i la 
ataronjat i els altres dos blanc-cremalgrog forma de la taca de la gargamella són carie- 
pil.lid. Pel que fa a la forma de la taca, HUT- ters molt variables intrapoblaeionalment i no- 
TERER & GERAETS (1978) presenten un di- més I'estudi de series més grans permetra es- 
buix mostrant el disseny de la taca dels dos brinar I'existencia de possibles diferencies in- 
exemplars mallorquins que han estudiat terpoblacionals. 
Aquests autors indiquen que les taques pec- 
torals dels Marts mallorquins són petites i es- 
tretes. Les observacions realitzades no reeol- BIOMETRIA 

Fins ara només han publicat dades biome- 
triques sobre els Marts de les Balears MILLER 
(1912: dos exemplars, un de Mallorca i I'altre 
de Menorca), ANDERSON (1970: dels dos 
exemplars anteriors i d'un tercer conservat 
tambf al British Museum) i ALTUNA (1973: 
dels mateixos dos primers exemplars, tot i 
que erroniament atribueix I'exemplar de Me- 
norca a Mallorca). 

Somatometria 

A la taula 1 es presenten les dades somatome- 
triques de M. martes de les Balears. Les va- 
l o r ~  obtengudes per als exemplars mallor- 
quins entren dintre del camp de variació ob- 
servat a les poblacions continentals del Cen- 
tre i del Sud d'Europa i a les Illes Britaniques 

, , (VERICAD, 1970; SAINT-GIRONS, 1973; KING, 
1977). L'únic exemplar menorquí del que hi 
han dades somatom6triques és un exemplar 
subadult o un adult molt petit, segons es des- 
pren de I'analisi de les seves mides eranianes. 

Craniometria 

A la taula 2 es presenten les valors dels para- 
Fig. 2 .  Disscny dc la taca pcctoral a divcrsos cxcm- 
plars de M .  mc1rir.y dc Mallorca. metres estadístics habituals de les mesures 

DssignofrhrprcroralspoiinsomrspecimrnsofM. cranianes establertes a la figura 1 per als 
martcs from Mollorcn. exemplars de la classe AD de les tres pobla- 
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cions estudiades (Mallorca, Menorca i la po- 
blació continental de comparació del Canta- 
bric). Amb la finalitat de realitzar una prova 
estadística comparativa entre les mostres que 
tenim de les tres poblacions s'ha realitzat la 
prova de normalitat de Kolmogorov. Les va- 
l o r ~  obtengudes per a quasi totes les mesures 
presenten una distribució normal dintre de 
cada població. Només LCB, LB, AM, AZ,  

ARPm4 i DFM de la mostra mallorquina no 
es distribuixen normalment. 

S'ha realitzat la prova de la t .de Student 
per a comparar les mitjanes de les poblacions 
estudiades quan les variables presentaven 
una distribució normal. Per a comparar les 
poblacions s'ha emprat la prova de Kruskal- 
Wallis quan intervenien variables de distribu- 
ció no normal. Els resultats obtenguts es pre- 

Taula 1. Valors de les mesures corporals de M. martes de les Balears: CC Llargaria del Cap i Cos; C. Llargaria 
de la Cua; O. Llargaria de I'Orclla; P. Llargaria del Peu Posterior (mm). Dades de I'exemplar menorquí proce- 
dents de MILLER (1912). 

Values of the body measures of M. martes from Balearic Islands: CC. Length of head and body; C. Length of 
tail; O. Length of ear; P. Length ofposteriorfoot (mm). Data from the Minorcanspecimen from MILLER (1312). 

N" Localitat Sexe CC C O P Pes(g) 

CACM-73110301 Mallorca 8 500 240 - 97 - 
CACM-73112401 Campanet (MA) 8 470 240 46 94 - 

CACM-76071101 Cala S Vicens (MA) 6 475 240 50 93 - 

EBD-4953 Mallorca P 450 233 45 96 1.444 
BM (NH)-0.7.1.43 Es Migjorn Gran (ME) P 430 230 45 87 - 

Taula 2. Valors dels parametres estadístics habituals de les diferents mesures cranianes de M. martes adults de 
les poblacions de Mallorca, Menorca i Cantabric. 

Vahes of the usual statiscal parameters of the adult M. martes cranial mesures from thepopulations of Major- 
ca, Minorca and Cantabric. 

Mesures Mallorca Menorca Cantabric 

LCB 
LB 
LP 
LM 
ACC 
A10 
APP 
APO 
AM 
ARc 
AZ 
HM 
SDS 
SDI 
LPm" 
LGPm4 
ARPm4 
DFM 



senten a la taula 3. A la mateixa taula 3 pre- 
sentam el grau registrat de les diferencies 
(calculat com a el quocient entre les mitjanes 
de les dues poblacions comparades multipli- 
cat per cent) i el grau de significació de les di- 
ferencies (obtengut mitjancant la prova de la 
t de Student quan s'han comparat variables 
de distribució normal i la prova de Kruskal- 
Wallis quan en la comparació intervenien va- 
riables de distribució no normal). S'ha consi- 
derat que les dues poblacions comparades 
presentaven diferencies estadísticament sig- 
nificatives quan p < 0,05. 

Com es despren de l'analisi de la taula 3, 
les poblacions de M. martes de Mallorca i del 
Cantabric difereixen notablement i significa- 
tiva per a la majoria de les mesures cranianes 
estudiades. La població mallorquina presen- 
ta unes mitjanes de les mesures cranianes que 
en 14 casos són notablement inferiors (> 3%) 
a les de la població cantabrica de l'especie, en 

tres casos (LP, ARc i SDS) són només una 
mica inferiors ( S  3%) a les de la població can- 
tabrica, i només en un cas (DFM) supera la de 
la dita població. Les diferencies entre les va- 
riables comparades són significatives per a 
tots els casos llevat de per a LP, ARc, SDS i 
LGPm4. 

Quan es comparen les poblacions de Ma- 
llorca i de Menorca les diferencies encara són 
més notables. En 15 de les mesures les mitja- 
nes de la població de Menorca són notable- 
ment superiors (> 3%) a les que presenta la po- 
blació mallorquina, en una (AIO) la mitjana de 
la població menorquina és només una mica ( S  
3%) superior a la de la població mallorquina, 
i a altres dues (ARPm4 i DFM) la mitjana de 
la població mallorquina supera notablement 
la registrada a la població de l'illa menor. Les 
diferencies entre aquestes dues poblacions 
són significatives estadísticament llevat de 
per a dues amplaries (AIO, APP). 

Taula 3. Comparació entre les valors mitjanes de les diferents mesures cranianes de les mostres adultes de M. 
martes de les poblacions de Mallorca (MA), Menorca (ME) i Cantabric (CA). * p < 0,05; =. no hi han diferen- 
cies estadísticament significatives; (x). mostres que no presenten distribució normal. 

Comparison between mean values of cranial measures of adult samples of M. martes from Majorcan (MA),  
Minorcan (ME)  and Cantabric (CA) populations. * p < 0.05; = without differences; (x) .  samples without normal 
distribution. 

Mesures Arranjament mitjanes MA - ME ME - CA 1\IIA - CA 

Grau Grau Grau Grau Grau Grau 
diferencies significació diferencies significació diferencies significació 

LCB 
LB 
LP 
LM 
ACC 
A10 
APP 
APO 
AM 
ARc 
AZ 
HM 
SDS 
SDI 
LPm4 
LGPm4 
ARPm4 
DFM 



La comparació entre les poblacions de 
Menorca i del Cantabric ens revela informa- 
cions interessants. En aquest cas a 8 de les 
mesures la població menorquina presenta 
unes mitjanes notablement (> 3%) superiors 
a les de la població cantabrica. En altres qua- 
tre mesures (LCB, LB, AM i SDI) la mitjana 
de la població menorquina és només una mica 
inferior ( S  3%) a la de la població cantabrica. 
D'altra banda, quatre de les mesures presen- 
ten mitjanes que són notablement (> 3%) su- 
perior~ a la població cantabrica, mentre que 
les altres dues (ACC i AIO) són només una 
mica diferents que les de la població menor- 
quina. Les diferencies entre les valors mitja- 
nes de les diferents mesures cranianes de les 
poblacions menorquina i cantabrica són signi- 
ficatives estadísticament en tots els casos en 
que la mitjana de la població menorquina su- 
pera notablement la de la població cantabri- 
ca, i ademés per a LCB, APO, ARPm4 i 
DFM. 

Els resultats obtenguts ens revelen que cadas- 
cuna de les poblacions estudiades es pot ca- 
racteritzar craniometricament amb facilitat, i 
que probablement també es pot caracteritzar 
per la seva coloració dorsal (be que ens man- 
quen dades al respecte sobre la població me- 
norquina). 

En el present estudi no s'ha discriminat 
entre mascles i femelles, car una part impor- 
tant del material estudiat no estava sexat i 
quan s'ha pretés fer-ho mitjan~ant la seva dis- 
criminació craniologica s'ha arribat a resul- 
tats poc verosímils (com, per exemple, que la 
mostra d'exemplars adults de la població me- 
norquina estaria composta exclussivament 
per mascles). Aixo obliga al tractament con- 
junt dels dos sexes. Se sap que als Marts els 
mascles són més grans que les femelles. Tan- 
mateix, no tenim cap motiu pera sospitar que 
la proporció de sexes sia diferent a les tres 
mostres estudiades, i aixo recolza la validesa 
de les comparacions realitzades. S'ha de dir, 
també, que no s'han pogut realitzar proves 
estadístiques entre les poblacions que s'han 

Taula 4 .  Valors dels indexs cranians obtenguts rela- 
nant les mitjanes de diferents mesures cranianes a les 
poblacions de M.  martes de Mallorca, Menorca i Can- 
tabnc. 

Craneal indexes obtained by relating the mean va- 
lues o f  a the cranial measures of M .  martespopulations 
from Majorca, Minorca and Cantabric. 

(x100) Mallorca Menorca Cantabric 

estudiat a aquest treball i les estudiades per 
altres autors, ja que en alguns casos es careix 
d'informacions sobre la forma en que es dis- 
tribueixen les valors de les diferents mesures 
(per exemple, amb les dades de ANDERSON, 
1970), mentre que a altres les mostres estu- 
diades eren molt petites (VERICAD, 1970; 
SAINT-GIRONS, 1973; HUTTERER i GERAETS, 
1978). 

En comparació amb les poblacions de 
Mart dels Pirineus (VERICAD, 1970) Franca 
(SAINT-GIRONS, 1973) i europees en general 
(ANDERSON, 1970) la població cantabrica és 
de talla relativament gran. En efecte, consi- 
derant la mitjana de LCB com a un bon indi- 
cador de la talla dels animals es pot observar 
que la valor mitjana registrada a la població 
cantabrica (X = 85,74 mm, n = 20, x,,, - x,,, 
= 78,25 - 89,60 mm) és superior a la de totes 
les poblacions estudiades per diferents autors 
(ANDERSON, 1970; VERICAD, 1970; SAINT- 
GIRONS, 1973). 

Pel que fa a la població mallorquina, la va- 
lor mitjana de LCB (x = 83,12 mm, n = 16, 



x,,,-x,,, = 76,05 - 87,75 mm) sembla molt si- 
milar a la de la mostra de Franqa estudiada 
per SAINT-GIRONS (1973; F = 83,77 mm, n = 
7, x,,,-x,,, = 79,lO-88,OOmm) i alamostra 
de Suecia estudiada per ANDERSON (1970; X 
= 83,57 mm, n = 56, x,,,-x,,, = 73,40- 
90,30 mm). 

La població menorquina de Marts destaca 
notablement per la seva talla gran en relació 
amb qualsevol altra població. La valor mitja- 
nade LCB de la mostra adultamenorquina (F 
= 88,27 mm, n = 12, x,,, - x,,, = 80,35 - 
91,80 mm) és notablement i significativa su- 
perior que la mitjana de la població continen- 
tal més gran que es coneix (la població canta- 
brica). De fet, tots els cranis d'exemplars 
adults que constitueixen la mostra que es te 
de la població menorquina llevat d'un, pre- 
senten una LCB superior a la mitjana regis- 
trada a la població cantabrica, i el 5435% 
dels exemplars adults menorquins presenten 
valors de LCB r 89,OO mm (mentre que a la 
població cantabrica només un 20% superen 
aquesta xifra). 

D'acord amb els resultats la població me- 
norquina presenta mitjanes superiors a les de 
les altres dues poblacions amb les que ha estat 
comparada (mallorquina i cantabrica), llevat 
de per ACC, AIO, APP, APO, ARPm4 i 
DFM. Tot i que no ha estat possible estudiar 
acuradament el creixement de M. martes (per 
manca o escassessa d'exemplars de les classes 

d'edat Juv i Sad: només s'en disposa de 6 pro- 
vinents de Mallorca i de 2 de Menorca), sem- 
bla que totes aquestes mesures presenten una 
alelometria negativa en el seu creixement en 
relació amb LCB i LM. L'al.lometria negati- 
va ha pogut ésser comprovada a la població 
mallorquina per a ACC i ARPm4, mentre que 
per a les altres mesures les dades que es tenen 
no són concloents. En bona part ACC, AIO, 
APP, APO i ARPm4 defineixen l'estretor 
dels cranis dels animals. En línies generals es 
pot dir que els Marts menorquins presenten 
un crani relativament més estret que els 
Marts mallorquins i que els cantabrics (vegeu 
la figura 3). D'altra banda, els exemplars me- 
norquins presenten una A Z  notablement més 
gran que els exemplars de les altres dues po- 
blacions estudiades. A la població mallorqui- 
na s'ha pogut comprovar que aquesta mesura 
presenta una al.lometria positiva respecte a 
LCB en el seu creixement. Les diferents pro- 
porcions que existeixen entre les mitjanes 
d'aquestes dues variables s'ajusten a aquesta 
tendencia observada en el creixement (vegeu 
la taula 5). 

Sembla, doncs, demostrat que els Marts 
de menorca són uns exemplars de talla gran 
de l'especie i que algunes de les característi- 
ques del seu disseny crania són derivables de 
formes continentals de talla normal mitjan- 
cant peramorfosi (ALBERCH et al., 1.979). 
S'ha d'assenyalar, pero, que la peramorfosi 
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Fig. 3. Relacio gráfica cntrc 
LCB i ARPrn4 a lcs pobla- 
cions estudiades dc M. mar- 
res: e Menorca: * Mallor- 
ca: A Cantibric. 

Grciphic relationship bet- 
ween LCB and ARPrn' in 

"L . . . . . , . . . , . . , , . 
the populations of Martes 

LCB martcs studied: Menorca; 
76 78 80 82 84 86 88 90 92 * M ~ l l ~ r c ~ ;  A Conlcibric. 

330 



Taula 5. Relació entre les valors mitjanes de LCB i 
AZ a diferents poblacions de M. martes. 

AZILCB ratio (based on means) for different M .  
martes populations. 

Sardenya 81,62 47,62 58,34 
Mallorca 83,12 49,40 59,43 
Franca 83,77 50,075 59,78 
Cantabric 85,74 51,75 60,36 
Menorca 88,27 53,81 60,96 

no basta per a explicar totes les característi- 
ques del disseny crania d'aquesta població. 
La ARc sembla ésser, respecte a LCB, relati- 
vament més gran a la població menorquina 
que a la mallorquina, i a aquesta que a la can- 
tabrica. Aquesta mesura presenta una al.10- 
metria negativa en el seu creixement (respec- 
te LCB), iper aixo la proporció registrada a la 
mostra menorquina no recolzaria una pera- 
morfosi corn a única explicació de la transfor- 
mació del disseny cranii. SDSILCB x 100 és 
també més gran a la població menorquina 
(36,37%) que a la mallorquina (36,10%) i a 
aquesta és superior que a la cantabrica 
(35,17%). Malauradament no se sap quina 
tendencia al.lometrica presenta aquesta va- 
riable, car les dades que-en tenim no són con- 
cloents. S'observa, doncs, en definitiva, que 
la població menorquina presenta les mesures 
relatives de ARc i SDS respecte LCB supe- 
riors que les que es registren a altres pobla- 
cions, i que almenys pera la primera d'aques- 
tes mesures aquesta tendencia no s'ajusta me- 
rament a un fenomen de peramorfosi, sino 
que s'ha de deure a altres causes. 

La població menorquina de Marts és una 
població de talla gran de l'especie derivada de 
les poblacions continentals peramorficament 
i que sembla presentar adaptacions mastica- 
tories particulars. El grau de les diferencies 
obsewat i la seva significació són prou grans 
corn per a que la població aillada de l'illa de 
Menorca hagi d'ésser anomenada subespecí- 
ficament d'una forma particular, i es proposa 
que a partir d'ara sia dita Martes martes mino- 
ricensis. 

Martes martes minoricensis 

Diagnosi: Subespecie de Martes martes de ta- 
lla molt gran (x,,, = 88,27 mm), amb la caixa 
craniana relativament estreta i amb l'ampla- 
ria cigomatica relativament gran. Presenta 
una dentició particularment ben desenvolu- 
pada. No es coneix la seva pell. 

Distribució geografica: Viu exclussiva- 
ment a l'illa de Menorca. 

Derivatio nominis: Del nom llatí de l'illa 
de Menorca (Minorica). 

Exemplar tipus: Exemplar DZB-ME-6, 
deposjtat provisionalment a la col-lecció 
CACM i que sera depositat al Museu de la 
Naturalesa de les Illes Balears (Ciutat de Ma- 
llorca). 

Si be a aquest treball queda determinada 
l'assignació taxonomica dels exemplars de 
Menorca, car les seves característiques són 
prou definitories de la població, no es pot dir 
la mateixa cosa de la població mallorquina. 
Es pot sospitar que la població mallorquina 
derivi d'alguna població continental de talla 
corporal més petita que la cantabrica. Es des- 
coneix, pero, si l'evolució que ha sofert en 
condicions d'insularitat ha conduit o no a 
l'adquisició d'una morfologia prou diferen- 
ciada corn per a que calgui denominar-la amb 
un epítet subespecífic particular. L'epítet la- 
tinorum no sembla valid per a la població ma- 
llorquina, que de moment queda corn a Mar- 
tes martes ssp. innominada. Per establir aques- 
ta denominació manca tenir un coneixement 
més bo de les característiques morfologiques 
de les poblacions europees continentals de 
l'especie, així corn dels seus patrons de varia- 
ció geogrifica. 

Finalment, s'ha de dir que l'evolució cap a 
una talla gran i una dentició robusta corn la 
constatada a la població menorquina te els 
seus paral-lels. CAMERON (1958) esmenta que 
a les Illes Graham i Moresby del grup de les 
Queen Charlotte Islands viu una subespecie 
endemica de Martes americana, M. a. neso- 
phila (Osgood, 1901), que és similar a M. a. 
caurina del continent veinat, pero més gran i 
més palelida. Segons GRANT (1965), "FOSTER 
(1963) in comparing the Queen Charlotte Is- 



land and mainland populations of Marten 
(Martes americana) in British Columbia, 
found a dietary difference, which he was able 
to relate to the "heavier dentition and asso- 
ciated areas in the skull" of the island form", 
("FOSTER (1963), en comparar les poblacions 
de marts (Martes americana) continentals i de 
l'illa Queen Charlotte, troba una diferencia 
alimentícia, la qual va poder relacionar amb 
la "dentició i arees associades del crani més 
robustes" de la forma illenca"). Aquestes 
tendencies no semblen ésser generals, pero, 
al si del genere Martes. A les Martes foina in- 
sular~ s'observa una tendencia cap a l'empeti- 
timent a les illes (DELIBES & AMORES, en 
premsa). Les causes possibles dels canvis de 
talla al genere Martes seran discutides a un 
paper futur. 

Les persones que ens han subministrat els materials 
han estat nombroses. Vagi a totes elles el nostre 
agraiment més sincer. El Dr Ruben RIAL ens va facili- 
tar un programa per al tractament estadístic de les da- 
des, així com I'ús de I'ordinador del Departament de 
Fisiologia Animal de la Universitat de les Illes Ba- 
lear~,  i per aixó li estam reconeguts. Aquest treball 
s'ha vist beneficiat per les crítiques del Dr. V. SANS- 
COMA (Málaga) i d'un revisor anonim de la primera 
versió d'aquest texte. Aquest treball s'inclou dintre 
del Programa de Recerca del CSIC 6081211. 

RESUMEN 

Martes martes L'innaeus, 1758 en las Islas Baleares.- 
Se han estudiado unas muestras de Mallorca y de Me- 
norca, utilizándose como material de comparación 
una muestra de la población cantábrica de la especie. 
La población mallorquina se caracteriza por la colora- 
ción pálida de su pelaje, siendo su talla corporal infe- 
rior a la de la población cantábnca y similar a la de las 
poblaciones centroeuropeas de la especie. No se ha 
podido dilucidar su designación subespecífica. La po- 
blación menorquina se caracteriza por presentar una 
talla corporal notable y significativamente superior a 
la de cualquier otra población previamente conocida 
de la especie. Se ha considerado oportuno designar 
esta población como una nueva subespecie: Martes 
martes minoricensis n. sp. 

BIBLIOGRAFIA 

ALBERCH, P. ,  GOULD, S.J., OSTER, G.F. & WAKE, 
D.B., 1979. Sizc and form in ontogcny and phylo- 
geny. Paleobiology, 5: 296-317. 

ALCOVER, J. A , ,  1979. Els mamífers de les Balears. 
Edit. Moll, Ciutat de Mallorca. 

- 1980. Note on the origin of the present mamma- 
lian fauna from the Balearic and Pityusic Islands. 
Misc. Zool.,  6: 141-149. 

- 1983. Contribució al coneixement dels mamífers 
de les Balears i Pitiüses. Tesi Doctoral, Universi- 
tat de Barcelona. 

ALTUNA, J., 1973. Distinción craneal entre la Marta 
(Martes martes) y la Foina (Martes foina) (Mam- 
malia). Munibe, 25: 33-38. 

ANDERSON, E., 1970. Quaternary evolution of the ge- 
nus Martes (Carnivora, Mustelidae). Acta Zool. 
Fennica, 130: 1-132. 

BACCETTI, B.,  1964. Consideracioni suiiaconstituzio- 
ne e l'origine della fauna di Sardegna. Lav. Soc. It. 
Biogeogr., 1964: 29-95. 

B A R C E L ~  I COMBIS, F., 1872. Mamíferos de las Balea- 
res. Rev. Bal. Lit. Cien. Art. ,  1: 86-88, 99-102, 
117-119,133-1435. 

- 1875. Apuntes para la fauna balear. Catálogo de 
los mamíferos observados en las Islas Baleares. 
An. Soc. esp. Hist. Nat.,  4: 53-58. 

BARRET-HAMILTON, G.E.H., 1904. Notes and. des- 
criptions of sorne new species and subspecies of 
Mustelidae. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 7, 13: 388- 
395. 

CABRER.A, A,,  1914. Fauna Ibérica. Mamíferos. Edit. 
Junt. Ampl. Est. Inv. Cient. Madrid. 

CAMERON, A.W., 1958. Mammals of the islands in 
the Gulf of St. Lawrence. Bull. Nat. Mus. Canada, 
154: 1-165. 

CASTANOS, E., 1917. Catálogo de los mamíferos de 
Menorca. Rev. Menorca, 1917: 265-279. 

CHEYLAN, G., 1984. Note sur I'alimentation de M. 
martes a Menorca (Baleares). Doñana, Acta Ver- 
tebrata, 11: 344-346. 

COLOM, G., 1958. Biogeografía de las Baleares. Ed. 
Est. Gral. Lul. Ciutat de Mallorca. 

- 1964. El Medio y la Vida en las Baleares. Editat 
per I'autor. Ciutat de Mallorca. 

COMPTE, A, ,  1966. Resultados de una expedición 
zoológica a las islas Pitiusas. Bol. r.  Soc. esp. Hist. 
Nat., 64: 15-46. 

CORBET, G.B., 1978. The Mammals of the Palearctic 
region: a taxonomic review. Ed. Trust. Brit. Mus. 
(Nat. Hist.). Londres. 

DELIBES, M. & AMORES, F., (en premsa). The Stone 
Marten Martes foina (Erxleben 1777) of Ibiza (Pi- 
tyusic, Balearic Islands). Misc.,Zool.,  10. 

ELLERMAN, J.  R.  & MORRISON-SCOTT, T.C.S., 1951. 
Checklist of Paleartic and Indian Mammals, 1758 
to 1946. Ed. Trust. Brit. Mus. (Nat. Hist.). Lon- 
don. 

GRANT, P.R., 1965. The adaptive significance of some 



size trends in island birds. Evolution 19: 455-467. 
HANSSON, I., 1968. Cranial helminth parasites in spe- 

cies of Mustelidae. 1. Frequency and damage in 
fresh mustelidsfrom Sweden. Oikos, 19: 217-233. 

HUTTERER, R. & GERAETS, A., 1978. Uber den 
Baummarder (Martes martes) Sardiniens. 
Z.f.S¿iugetierkinde, 43: 374-380. 

KING, C.M., 1977. Pine Marten. In: CORBET, G.B. 
& SOUTHERN, H.N. (Eds.), "Handbook of British 
Mammals": 323-330. Blackwell Sci. Publ., Lon- 
~ O I I ,  520 pags. 

- 1980. Age determination in the Weasel (Mustela 
nivalis) in relation to the development of the skull. 
Z.f. Saugetierkunde, 45: 153-173. 

KOLLER, O . ,  1931. Die Saugetiere der Pityusen (Spa- 
nien). Stizb. Ak. Wiss. Wien. Math. Naturwiss., 
K1. Ab. 1: 57-65. 

MILLER, G.S., 1912. Catalogue of the Mammals of  
Western Europe (Europe exclussive of Russia). 
Ed. Trust. Brit. Mus. (Nat. Hist:). London. 

RAMIS, J., 1814. Specimen animalium, vegetabilium et 
mineralium in insula Minorica frequentiorum ad 
norman Linneani Sistematis. Arxiu Casa de Cultu- 
ra. Ciutat de Mallorca. 

SAINT-GIRONS, M.C., 1973. Les Mammiferes de Fran- 
ce et du Benelux. Ed. Doin. Paris. 

THOMAS, O., 1901. On the Mammals of the Balearic 
Islands. Proc. Zool. Soc. London, 1: 35-44. 

VERICAD, J.R., 1970. Estudio faunístico y biológico 
de los mamíferos del Pirineo. Publ. Centr. Pir. 
Biol. Exp., 4: 1-229. 

WEYLER, F., 1854. Topografía Físico-Médica de las Is- 
las Baleares y en particular de la de Mallorca. Ed. 
Impr. P.J. Gelabert. Ciutat de Mallorca. 




