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Pelàgic
Sorra
Roca
Alguer

Trec d‛onada 
Pocafondària 
Mitja fondària
Molta fondària

Roca i alguer
Roca i sorra
Sorra i alguer
Roca, sorra i alguer

HÀBITAT FONDÀRIA ALTRES
Freqüent
Poc freqüent
Escàs

Perillositat baixa
Perillositat alta 
Interès gastronòmic

ABUNDÀNCIA Aquest pòster forma part de la col·lecció de  l’Obra Social de Caixa Catalunya 
“Biodiversitat dels Països Catalans”  per promoure el coneixement de la natura i 

educar en la necessitat de protegir el medi ambient.  
Pòsters i carpeta disponibles a les ofi cines de Caixa Catalunya.

Invertebrats marins dels Països Catalans
Esponges, cnidaris, ascidis, crustacis, equinoderms i altres

CAIXA CATALUNYA I PRESÈNCIA PRESENTEN LA COL·LECCIÓ “CONEIX LA NATURA”
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Aplysina aerophoba
Esponja que pren formes massisses 
amb lòbuls tubulars. Se n‛alimenta 
el llimac marí Tylodina perversa.

Petrosia  fi ciformis
De consistència rígida, 

tal com indica el seu 
nom. Quan viu dins 

de coves fosques és 
blanquinosa. És l‛hàbitat 

i aliment del llimac 
vaqueta suïssa

Axinella 
polypoides

Inconfusible, 
té forma 

arborescent i 
color taronja. 

Viu a gran 
fondària

Crambe crambe
Sol recobrir organismes marins com 
ara les closques de la cloïssa peu de 
cabrit (Arca noae), entre d‛altres. 

MEDUSA 
LUMINISCENT
Pelagia noctiluca
Té tentacles llargs 
i prims, de mal 
veure. De nit  emet 
llum, tal com indica 
el seu nom

BORM BLAU
Rhizostoma pulmo 
Inconfusible per la 
seva mida grossa i 
pels movi-
ments, que 
recorden el 
panteix d‛un 
pulmó

OU FERRAT Cotylorhiza tuberculata
Ocasionalment arriba en gran nombre a la platja. 
Sovint l‛acompanyen peixos juvenils

TOMÀQUET DE MAR
Actinia equina
TOMATA DE MAR, (B) 
TOMÀTIGA DE MAR
Viu damunt parets de 
roca, a fl or d‛aigua i és 
indicador d‛aigües netes

ANEMONE Anemonia sulcata
FIDEUS DE MAR, ORTIGA DE 

MAR (B, V)
A la seva base s‛hi refugia un 

peix, el burret. 

GORGÒNIA
BLANCA
Eunicella singularis
Formadora de paisatges 
submarins, en fons rocosos 
mitjanament il•luminats

GORGÒNIA
 ROJA

Paramuricea clavata
Les gorgònies són colònies ramifi cades 

de petits pòlips. Constitueix un tipus de 
paisatge submarí de gran bellesa, però 

és molt fràgil i creix molt lentament

CORALL
Corallium rubrum

L‛«or vermell» viu en 
coves, balmes i llocs 

poc il•luminats. Ha estat 
necessari regular-ne la 

recol•lecció

MADRÈPORA 
MEDITERRÀNIA

Cladocora 
caespitosa

Fa colònies calcifi -
cades i conté algues 

microscòpiques, 
com els esculls 
de corall de les 
zones tropicals

Alicia mirabilis
Durant el dia es 
mostra retreta, i de 
nit desplega els seus 
tentacles, fent honor 
al seu nom específi c 
«admirable»

Bolinopsis sp.
Ctenòfors 
propers a les 
meduses, però 
no urticants, 
tenen 8 fi leres 
de cilis que re-
fracten la llum i 
fan l‛efecte que 
emeten llums de 
colors

CINTURÓ DE VENUS
Cestus veneris

Tot i que pot mesurar 
més d‛un metre, pel fet 

de ser transparent és 
molt difícil de distingir 

en l‛aigua

ESPIRÒGRAF
Spirographis spallanzani

PALMERETA, PLOMALL
Del cos del cuc, enfundat dins 
d‛un tub, només en sobresurt 

un plomall per respirar i captu-
rar aliment

PLANÀRIA 
MARINA
Prostheceraeus roseus
Pertany al grup dels 
«cucs planers» o plati-
helmints i és freqüent en 
fons rocosos soms

BONÈL•LIA
Bonellia viridis
Resta amagada 
sota rocs o dins 
d‛esquerdes, d‛on 
només sobresurt la 
seva trompa bífi da. 
Els mascles són di-
minuts i viuen dins 
les femelles

FALS CORALL
Myriapora truncata

CORALL BORD (B)
Pertany a un 

grup diferent 
del corall –els 

briozous- i se‛n 
diferencia ex-

ternament pel to 
taronja i les puntes 

de les branques, gairebé 
planeres

Pentapora fascialis
Briozou molt fràgil que a vegades 
creix al damunt de les gorgònies. 
Com que és fràgil requereix que 
no se‛l toqui 
ni se li 
donin 
cops 
amb les   
aletes

ENCAIX Sertella sp
Té esquelet reticulat ca-
racterístic, i amb una ob-
servació atenta s‛hi veuen 

els forats per on surten 
els plomalls fi ltradors

Electra posidoniae
Briozou menut però 
inconfusible per 
viure al damunt 
de les fulles de 
la posidònia, on 
forma sèries 
llargues i 
blanques

ASCIDI ROIG
Halocynthia papillosa
Els tunicats o 
ascidis són 
els inver-
tebrats 
més propers 
als animals 
vertebrats

LLEPÓ
Salpa democratica
Tunicat pelàgic que 
forma llargues fi -
leres transpa-
rents. A la 
primavera 
és freqüent 
com a part 
del plàncton

OU DE MAR
 Microcosmus 

sabatieri
BRUNYOL DE 

MAR
Molt críptic, 

està recobert 
d‛una munió 

d‛organismes, 
com un «petit 
cosmos». Se‛n 

consumeix el sac 
intestinal groc

GLA DE MAR
Chthamalus 
stellatus
Viu fi xat damunt de 
roques a les zones 
on arriben els 
esquitxos 
de les 
onades

Drimo elegans
Una petita joia que 
fa honor al seu nom 
específi c –«elegans»- i 
que viu entre i sota 
els rocs

GAMBETA
Palaemon elegans
Petita i transparent, 
és molt abundant a 
poca fondària, entre 
roques recobertes 
d‛algues

PUÇA 
DE MAR 
Anilocra sp.
Paràsit d‛uns 2 cm 
que es fi xa a qualsevol 
part exterior del cos 
dels peixos

CRANC
ERMITÀ
Dardanus 
calidus
Té l‛abdomen sense la protecció de la 
clova  -exoesquelet- i per aquest motiu 
es refugia dins closques de caragol 

CRANC 
DE ROCA

Pachygrapsus marmoratus
Molt comú damunt les roques 
on trenquen les onades, fuig 

prest per amagar-se dins 
d‛esquerdes

LLAGOSTA
Palinurus elephas
De dia resta 
encauada però és 
fàcil descobrir-la 
per les seves ante-
nes, que surten del 
forat del catau

GAMBETA
D‛ANEMONE
Periclimenes 
amethysteus
Troba protecció entre 
els tentacles de les 
anemones. Poc comuna 
i gairebé transparent, 
trobar-la és tot un repte LLAGOSTA LLUÏSA

Scyllarus arctus
CIGALA PETITA, CIGALÓ

Animal nocturn que, tot i 
tenir el cos molt críptic, 
es descobreix fàcilment 

quan, amb el lot, s‛enfoca 
els seus ulls

ESCLOP Scyllarides latus
CIGALA GRAN
Semblant a la llagosta lluïsa però 
més gros, fi ns a 45 cm. És molt 
escàs i difícil d‛observar

CABRA
Maja squinado
Té el cos cobert 
d‛algues i sovint passa 
desapercebuda

CABROT DE 
FONERA

Paromola cuvieri
CRANCA O CABRA 

DE FONS (B)
Es pesca al ròssec. 
Espectacular per la 

mida de les seves po-
tes de color taronja

LLAMÀNTOL
Homarus

 gammarus
LLOBREGANT, 

SASTRE
Els de la Medi-
terrània tenen 
tons blavosos, 

en canvi la ma-
joria dels que 
es venen són 

verd-marrono-
sos i provenen 

de l‛Atlàntic

LLAGOSTÍ
Penaeus kerathurus
Viu en aigües somes i en 
fons sorrencs. Relativament 
abundant a la desembocadura 
dels rius

GAMBA ROJA
Aristeus antennatus
Viu en fons tous, arribant a més 
de 600 braces -1.000 metres-. 
Es pesca al ròssec i les captures 
varien molt d‛un any a l‛altre

ESCAMARLÀ
Nephrops norvegicus
Excava forats i galeries en fons 
tous. Generalment viu cap als 200 
metres de fondària

GALERA Squilla mantis
Pròpia de fons sorrencs i fango-
sos, més abunant a menys de 50 

metres de fondària. Inconfusible 
pels seus apèndixs prensors, 

talment com els dels insectes 
pregadéus (Mantis religiosa)

ESTRELLA BLAVOSA
Coscinasterias tenuispina
Sovint es veuen exemplars de 7 braços, 
tot i que n‛hi ha amb un nombre dife-
rent, indici de la seva regeneració

ESTRELLA ROJA
Echinaster 
sepositus
ESTRELLA 
VERMELLA (B, V)
Inconfusible i fàcil 
d‛observar des dels 
primers metres 
de profunditat. 
És el símbol 
de la reserva natural 
marina de les illes Medes

ESTRELLA VERDA 
Marthasterias glacialis
De dia s‛està encaixa-
da en esquerdes, 
fet sorprenent 
atesa l‛aparent 
rigidesa del 
seu cos

GAROTA DE ROCA
Paracentrotus lividus
GAROINA, BOGAMA-
RÍ / CASSOLETA DE 

ROCA (B/V)
Molt coneguda perquè 

els seus òrgans sexuals 
són comestibles 

GAROTA NEGRA
Arbacia lixula
BOGAMARÍ NEGRE 
(B), CASSOLETA 
NEGRA (V)
El color negre i la 
forma més aplanada 
la distingeixen de 
l‛espècie anterior. 
Eviteu trepitjar-la!

CLAVELLINA
Antedon mediterranea
Pertany al grup dels cri-
noïdeus, amb cinc parells 
de braços ramifi cats i amb 
cirrus per subjectar-se al 
fons o a altres organismes 

OFIURA 
DE POTES BRUNES
Ophioderma 
longicaudatum
ENROCAHAMS (B)
Les ofi ures, a diferència 
de les estrelles, tenen un 
disc central i els braços 
molt llargs i prims. Se 
solen trobar sota rocs i 
escletxes

ESTRELLA
DEL CAPITÀ

Asterina gibbosa
ESTRELLETA

Per la forma i la mida 
petita –de 2 a 4 cm- 

recorda els estels de 
les condecoracions, 

d‛on prové un dels 
seus noms comuns

GAROTA VIOLETA
Sphaerechinus granularis
Com altres garotes es 
col•loca objectes al damunt, 
com ara curculles i fulles de 
posidònia

ERIÇÓ DE SORRA
Echinocyamus pusillus
El seu esquelet és fàcil de 
trobar a la llongada, però 
els individus vius, que viuen 
enterrats a l‛areny, passen 
desapercebuts

ESPARDENYA Stichopus regalis
LLONGO, PASTISSET
Una holotúria que ha passat de no 
tenir valor culinari a esdevenir un 
dels menjars més fi ns de la nostra 
gastronomia

COGOMBRE DE MAR
Holothuria tubulosa
PIXOTA, VERGA MANSA (B, V)
Entre juliol i agost hom pot 
veure els mascles disposats ver-
ticalment per expulsar l‛esperma 
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