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Closca amb 8
plaques articulades, viuen adherids sota rocs en
llocs soms.

ULLAL
Dentalium
vulgare

Viu enterrat,
excepte la
punta de la
closca, en
fons sorrencs.
50 en avall

PATEL·LOGASTERÒPODES

POLIPLACÒFORS

POLIPLACÒFOR
Chiton sp.

ESCAFÒPODES

Mol·luscs marins dels Països Catalans
OSTRA
Ostraea
edulis

Patella rustica

PEU DE CABRIT Arca noae

Adherida a les
roques, prop d‛on
trenquen les onades.

OSTRA D‛ALES
Pteria hirundo

Sovint recoberta de l‛esponja taronja Crambe crambe. 1-40

0-2

Sovint entre les branques
de les gorgònies, amb la
closca desplegada sembla
una oreneta. 10-80

0

PINTA

PETXINA VARIADA
Chlamys varia

Es ﬁxa a
roques i
en altres
substrats,
ﬁns i tot en
altres ostres.
Segons Pla, “menjar ostres
és com degustar l‛aigua de
mar en un estat a penes sòlidament matisat”. 1-en avall

PETXINA DEL PELEGRÍ Pectenjacobeus

Té una closca –valva- còncava i l‛altra planera.
Símbol de les peregrinacions a Santiago de
Compostel·la. 5-200

Closca asimètrica, amb gran
variació de colors. 1-80

FÒLADA
dactylus

Forada roques i fustes. Blanca
amb aspecte reticulat per les
estries. 0-10

OSTRA VERMELLA
Spondylus gaederopus

Amb la valva dreta soldada
a la roca i l‛esquerra amb
llargues digitacions 5-50

LLIMA

Diodora
italica

Viu enganxada sota pedres.
L‛interior de la closca és nacrat. 0-30

Molt comú
on trenquen
les onades. 0-5

Calliostoma
granulatum

Apareix sovint enganxat
a xarxes de ròssec. 80

CARAGOL DE PUNXES
Bolinus brandaris
Comestible. 5-200

Llimac que retreu el plomall
de brànquies i les antenes
quan hom s‛hi apropa. 10-40

Rodona i massissa,
xarnera amb dents
molt petites. 0-80

Amb la closca,
perfora galeries a
la fusta que recobreix amb secreció
calcària, en forma de
tubs blancs; era un
ﬂagell per a les naus.

Avança per la sorra
com una llevaneu i
perfora la closca de
les seves preses.

Cerithium
vulgatum

És comú trobar-ne
de morts, ocupats
per cranc ermitans. 1-30

Bittium
reticulatum

ELM
GRANELLÓS
Cassidaria
echinophora

Turritella
communis

Molt
abundant
a poca
aigua, sobre
algues. 1-30

GRA DE
CAFÈ
Trivia
monacha

ESCOPINYA GRAVADA
Venus verrucosa

Amb estries concèntriques,
deu el nom a la deessa Venus,
que va nèixer damunt d‛una
conquilla. 1-100

NYACRE

ESCOPINYA VERRUCOSA

Acanthocardia truberculata

Ferma, emprada com a
castanyola en danses de
pescadors. També exemplars
blancs. 1-100

Thuiridilla hopei

Té colors contrastats
per advertir als depredadors
que emet una secreció àcida i
poc agradable. 0-30

Cratena peregrina

Comparteix hàbitat i aliment amb
Flabellina afﬁnis. 1-25

Hypselodoris orsinii

Blau amb una línia dorsal clara i una altra que
circumval·la el cos. Acumula
repel·lents de l‛esponja que
li serveix d‛aliment. 0-10

Closca bruna
amb espines
clares. 10-40

NACRA
Pinna
nobilis

LLUENTA
PETXINOT DE SANG

Callista chione

Superfície brillant
i marronosa, amb
bandes radials
fosques; interior
blanc. 5-80

Antigament
recollida per a
ornamentació,
ara protegida.
Pot assolir el
metre de llargada. Protegida i en
recuperació. 4-50

Tethys ﬁmbria

LLEBRE DE MAR Aplysia fasciata

Grossa. Neda gràcies als plecs laterals
–parapodis-. 5 en avall

Sepia ofﬁcinalis

Aplanada i, com el
pop, varia de color
si és molestada. Es
pesca amb nanses
on entra a pondre
els ous. 0-300

Petita, amb les aletes
arrodonides. 20-40

CALAMAR Loligo vulgaris

Nocturna,
de closca lluent
perquè el mantell
l‛embolcalla.

A diferència de la canana, que és menys apreciada en
cuina, les dues aletes arriben ﬁns a 2/3 del mantell.
Se‛l pesca de nits, atret per llums. 0-7

CANANA Illex coindetti

De carn més dura que el calamar, i menys
apreciada gastronòmicament. 5 en avall

POLPA
Octopus macropus

POP ROQUER
Octopus vulgaris

ARGONAUTA
Argonauta argo

Amb un gran vel facial, pot nedar. Apareix a les xarxes de ròssec. 15 en avall

SÍPIA

SEPIOLA
Sepiola rondeletti

Nassarius
mutabilis

Comuna en
alguns llocs.

Flabellina afﬁnis

De color malva, talment com les
seves postes, que enrotlla sobre
l‛aliment, el cnidari Eudendrium. 0-30

De forma variable
perquè s‛adapta al
substrat on es ﬁxa.
Diversos colors. 1-40

PORCELLANA
Luria lurida

Elysia timida

El llimac més
abundant en fons soms
rocosos. Mou els tentacles quan es desplaça.
Menja algues i és capaç
de conservar-ne els
òrgans i que facin la
fotosíntesi. 0-10

FULLA DE ROSA
Anomia ephippium

ESCOPINYA PUNXENCA
Acanthocardia
aculeata

CORC MARÍ
Teredo navalis

Naticarius hebraeus

PEU DE PELICÀ
Aporrhais pespelicani
Apareix
sovint a
les platges
després dels
temporals

CENOGSTERÒPODES

VAQUETA SUÏSSA
Discodoris atromaculata

PETXINOT
Glycymeris glycymeris

Contorn el·líptic i
color variable, amb
radis foscos. 3-80

Espècie pròpia
de les comunitats
d‛estuari,
amb canvis de
salinitat. 0-5

Sovint als mercats
de peix. 30 en avall

Viu damunt
de l‛esponja
groga Aplysina
aerophoba, que
també és el seu
aliment. Molt
críptica. 5-20

Venerupis decussata

SÈPIA

Caragol críptic;
la seva tapa
(fava de mar, ull
de Sta. Llúcia)
és de més bon
trobar.

0,5-20

Tylodina
perversa

ALMEJA FINA

CARAGOL
DE PETXINA
Astraea rugosa

CORN MARÍ
Charonia
nodifera

Comuna a poca
aigua, camuﬂada
entre les algues.

CLOÏSSA FINA

Interior lila; es
captura amb gàbies que
s‛arrosseguen per fons
soms de sorra. 1-20

DÀTIL DE MAR
Lithophaga lithophaga
La seva secreció àcida
forada les roques
calcàries, on viu. 1-100

Thais haemastoma

OPISTOBRANQUIS

Subtriangular i
arrodonida, bruna
amb tons més
clars. 3-4

ESCOPINYA
DE GALLET
Cerastoderma
edule

TELLERINA
Donax trunculus

Rar a la
Mediterrània, on s‛ha
intentat reintroduir. 30-80

GASTERÒPODES

Chamelea gallina

NAVALLA
Solen
marginatus

Viu enterrada en posició
vertical. 0-40

Exterior clar i
interior morat. En
costes planeres i
obertes. 5-80

CEFALÒPODES

0,5-200

XIRLA

On trenquen les
onades, sobre roques
i també boies, caps i
quilles d‛embarcació.
Comestible i cultivat.
Captura regulada 0-2

CORN
DE TAP
Phyllonotus
trunculus
Molt comú.
Carnívor i
comestible.

ROSSELLONA

MUSCLO DE ROCA
Mytilus galloprovincialis

BALDUFA
Monodonta
turbinata

Se‛n pesquen amb
arts de ròssec. 10-100

OU Mactra corallina

Capaç de
nedar amb el
moviment de les
valves. 2-1

BIVALVES

VETIGASTERÒPODES

A diferència de
les pegellides, té
l‛àpex foradat.
S‛adhereix a les
roques. 0-30

CORN
RUGÓS
Ranella olearia

Lima
lima

SABATETA
DEL NEN JESÚS
Haliotis tuberculata

Pholas

Mascle petit -15 mm- i femella
més gran (270 mm), amb closca
fràgil on diposita els ous.
Excepcionalment es troba la
closca, a vegades damunt de
garotes que les empren com a
para-sol.

Espècie nocturna, vermellosa i
discreta. 5 en avall

Bru, críptic en
el fons; tendeix
a encauar-se i
per això es pesca
amb catúfols, uns
recipients on es refugia
i és atrapat. 0,5-150

Dondice banyulensis

Com Flabellina i Cratena, és capaç
d‛aproﬁtar el poder urticant
dels seu aliment -cnidaris- per a
defensar-se. 10-30
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Les closques són parts d‛animals
vius, que són peces fonamentals
dels ecosistemes. Recol·lecteu
només les conquilles buides que
trobeu a la platja.

HÀBITAT

ABUNDÀNCIA

ALTRES

Molt abundant

Escàs

Fang

Gorgònies

Roca

Abundant

Rar

Sorra

Alguer

Roca amb algues

Grava

Pelàgic

Escletxes, sota pedres

Comú

2-20 Fondària on es troba
(rang en metres)
Comestible

Dibuixos

Toni Llobet i François

Aquest pòster forma part de la col·lecció de l’Obra Social de CatalunyaCaixa
“Biodiversitat dels Països Catalans” per promoure el coneixement de la natura i educar en
la necessitat de protegir el patrimoni natural.
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Els animals apareixen a escala aproximada dins dels grans grups representats

