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RESUMRESUMRESUMRESUM    
 
S’aporten tres observacions de depredació de Bufo bufo per Lucilia bufonivora a Irati i la vall del Ron-
cal (Navarra). 
 

PAPAPAPARAULES CLAURAULES CLAURAULES CLAURAULES CLAU::::    Miasi; Depredació; Lucilia bufonivora; Bufo bufo. 
    
    
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
    
Three new cases of depredation of Bufo bufo by Lucilia bufonivora are apported from Irati forest and 
the Roncal valley (Navarra).  
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RESUMRESUMRESUMRESUMENENENEN    
 
Se aportan tres observaciones de depredación de Bufo bufo por parte de Lucilia bufonivora en Irati y el 
valle del Roncal (Navarra). 
    
PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:    Miasis; Depredación; Lucilia bufonivora; Bufo bufo. 
 
 
 

 
En aquesta ressenya s’aporten tres observacions 
d’infestació per Lucilia bufonivora Moniez, 1876 
efectuades anys enrere a les valls d’Irati i del 
Roncal (Navarra) que comportaven una severa 
destrucció a partir de les fosses nasals de tot 
l’interior de l’esplancnocrani dels animals infec-
tats. 

A la figura 1 s’observa un exemplar femella tro-
bat el 7-8-1992 a la vall de Belabarce (Roncal, 
Navarra), molt a prop del límit amb la vall de Zu-
riza (Osca, Aragó). Aquest individu va ser trobat a 
prop d’un torrent on habiten Alytes obstetricans, 
Rana temporaria, Rana pyrenaica, Salamandra 
salamandra i Calotriton asper. L’animal vagava 
en ple dia amb les dues narines infestades de 
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larves que es podien apreciar des de fora amb 
un moviment polsant y compassat, amb les parts 
posteriors orientades cap a fora del forat que 
havien produït i les parts bucals penetrant cap a 
dintre. La zona afectada era tot l’esplancnocrani, 
les narines i l’ull dret per dintre.  
 
La segona observació (Fig 2), al mateix lloc però 
en data indeterminada, es tracta d’un mascle 
amb les narines també infestades de larves, així 
com un bony a la part superior del cap possible-
ment produït per les larves a l’interior. Aquest 
individu va ser conservat viu i al cap de tres dies 
les larves havien destruït tot l’interior de 
l’esplancnocrani deixant un forat continu des de 
les narines fins a l’ull que s’aprecia una mica en 
el requadre de detall de la Fig. 2. Les pupes van 
ser criades per veure l’aspecte de Lucilia bufoni-

vora. Van sortir unes mosques de color verd me-
tàl·lic idèntic a la coneguda mosca verda (Lucilia 
caesar) però una mica més gràcils d’aspecte. El 
desenvolupament és molt ràpid.  
 
Un tercer exemplar va ser trobat al paratge 
d’Ourdanitzarreta (Irati, França) ja mort a l’aigua i 
amb les fosses nasals destruïdes pel dípter. A la 
zona hi havia larves d’Alytes obstetricans i Sala-
mandra salamandra. 
 
Aquestes tres observacions serveixen de com-
plement a les recentment publicades de les ma-
teixes àrees (veure a baix). Podeu trobar altres 
casos d’infestació i de probable infestació per 
aquesta espècie de dípter Calliphoridae en amfi-
bis ibèrics i de l’oest europeu a les referències. 
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Fig. 1.Fig. 1.Fig. 1.Fig. 1.---- Femella trobada amb infestació de Lucilia el 7-8-1992 a la vall de Belabarce (Roncal, Navarra), 
molt a prop del límit amb la vall de Zuriza (Osca, Aragó). 
 

 
Fig. 2.Fig. 2.Fig. 2.Fig. 2.---- Mascle de la mateixa localitat que la Fig. 1, amb les narines i un bony al cap també infestats de 
larves. Al requadre (poc visible), estat en que va quedar el cap tot obert entre les narines i l’ull. 
 

 


