
5

Pachygrapsus maurus 
(Lucas, 1846), una petita 
joia de les nostres costes
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Pachygrapsus maurus (Lucas, 1846), és un petit cranc que pertany a la 
família dels gràpsids (Grapsidae). Es distribueix per tota la Mediterrània 

i per les illes atlàntiques temperades, com les Canàries, Madeira i Açores 
(d’Udekem d’Acoz, 1999; Crocetta et al., 2011; Giacobbe et al., 2018). En 
aigües de la Península Ibèrica només s’ha trobat a les costes mediterrànies 
(Zariquiey Álvarez, 1968; Marco-Herrero et al., 2015), així com a les Balears 
(Garcia, 2007). S'assembla molt al seu congènere Pachygrapsus marmoratus, 
el comú cranc de les esculleres, també anomenat sovint cranc negre, cranc 
de roca, o cranc sabater. Viu en zones rocoses molt estrictament litorals. 
Ocupa la part batuda per les onades, però, a diferència de P. marmoratus, 
que es pot veure sovint fora de l’aigua, P. maurus no se’l veu sortint a la zona 
seca o escassament mullada de les roques, com indiquen també Crocetta et 
al. (2011).

Pachygrapsus maurus és una espècie de la què es té poca informació 
per diverses raons. En primer lloc, la seva mida com adult és bastant més 
petita que la del seu congènere P. marmoratus (Poupin et al., 2005); d’altra 
banda, no és difícil que, si no s’examina de prop, es pugui confondre amb 
individus juvenils de P. marmoratus. També, l’hàbitat que ocupa (escletxes, 
petits forats, i també la part inferior del "trottoir”, en aquelles zones en què 
aquesta formació d’algues coral·lines a flor d’aigua és present) fa difícil el seu 
accés i observació, ja que si l’estat de la mar no és de calma total l’observació 
es fa perillosa. Addicionalment, sembla ser que les seves abundàncies són 
minses.
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Morfològicament, P. maurus s’assembla molt a P. marmoratus, espècie 
de la qual es pot diferenciar a la nostra mar pel fet de tenir només una 
dent (punxa) post-orbitària al cefalotòrax (la closca), a diferència de les 
dues dents que té P. marmoratus (Poupin et al., 2005; Zariquiey Álvarez, 
1968). D’altra banda, la coloració és diferent. Presenta taques grogues i 
blanques de diferent forma i extensió, longitudinalment simètriques, per la 
part dorsal de la closca, les quals li ofereixen camuflatge sobre les roques i 
algues litorals.

Pachygrapsus maurus. Torredembarra, 12/07/2008. Col·leccions Biològiques de Referència de l’Institut de 
Ciències del Mar (ICM-CSIC); codi de referència: ICMD000387.
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L’objectiu de la present nota 
consisteix en donar a conèixer la 
presència d’aquest cranc al litoral 
de Torredembarra. En particular, 
aquesta espècie ha pogut ser 
observada a la platja de Baix a Mar 
i concretament al Bloc (Latitud/
Longitud: 41.1425, 1.4133) en un 
mínim de quatre ocasions, l’estiu 
dels anys 2008, 2009 i 2012. 

El primer exemplar detectat 
va ser capturat el 12/07/2008, i es 
troba dipositat a les Col·leccions 
Biològiques de Referència de 
l’Institut de Ciències del Mar (ICM-
CSIC), amb el codi de referència: 
ICMD000387.

La informació sobre aquest 
espècimen és consultable direc-
tament a la base de dades de Global 
Biodiversity Information Facility 
(GBIF) a l’adreça https: www.gbif.
org/occurrence/1274954591.

Addicionalment, l’observació dels 
cinc exemplars observats el 4/7/2009 
es va donar a conèixer al portal de 

ciència ciutadana Observadors del Mar (https:/www.observadoresdelmar.es/
Observations/4/39). Posteriorment, els dies 1 i 17 d’agost de 2012 se’n varen 
observar diversos exemplars més.

La primera observació d’aquesta espècie a la Mediterrània la va fer el 
Dr. Ricardo Zariquiey Álvarez (1948), en base a exemplars capturats al 
Cap de Creus l’any 1946. Posteriorment en va recol·lectar més exemplars 
per tota la zona. Molts dels espècimens estudiats per aquest carcinòleg 
estan dipositats a les Col·leccions Biològiques de Referència de l’Institut 
de Ciències del Mar. Realment, a part de les observacions ja "clàssiques" 
recopilades a Zariquiey Álvarez (1968) a les costes del nord de Catalunya 
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(inclòs Banyuls al Rosselló), no existeixen altres observacions concretes 
sobre la presència d’aquesta espècie a les costes catalanes. Crocetta et al. 
(2011) fan una revisió de la presència d’aquesta i altres espècies del gènere 
Pachygrapsus a la Mediterrània, on es pot veure clarament que, a part de 
les observacions reportades per Zariquiey Álvarez (1968) a la costa nord 
catalana, i de les de García Raso & Jiménez Millán (1981) a les costes de 
Málaga, no hi havia fins al moment cap altra observació de P. maurus a les 
costes de la península ibèrica. Sí que n’hi ha, no obstant, a les Illes Balears, 
com indica Garcia (2007).

Aquestes observacions de P. maurus a la platja de Torredembarra ens 
proporcionen informació. En primer lloc sobre la presència d’una població 
establerta (tot i que no s’han realitzat mostratges quantitatius cada any) al 
litoral de Torredembarra, i probablement en sectors adjacents. 

D’altra banda, aquestes observacions constituirien la primera detecció 
de l’espècie a les costes peninsulars ibèriques des de 1980 i es tractaria, en 
conseqüència, de la tercera població detectada en aquestes costes (sense 
comptar les observacions a les Illes Balears). 

Sovint pensem, o ens imaginem, que gairebé tot està conegut. Res més 
lluny de la realitat, i especialment a l’ambient marí. Si és difícil de conèixer 
la fauna en terra, i fins i tot la flora, més difícil es fa conèixer què hi ha 
i què hi passa a la mar. Hi ha molta feina per fer encara, i aquest petit 
cranc n’és un exemple. De totes maneres, petites aportacions, com aquesta 
contribueixen a que coneguem millor el que tenim i aprenguem a valorar la 
biodiversitat existent al nostre voltant.
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