Endinsa’t en la biodiversitat del litoral català

Coastwatch Catalunya
Associació Catalana d’Oceanògrafes i Oceanògrafs

Importància dels paràmetres d’estudi del Coastwatch
Els paràmetres d’estudi del projecte Coastwatch són pilars bàsics per l’estudi/coneixement de la costa. La Unió Europea l’any 2008 va presentar la Directiva Europea,

Marine Strategy Framework Directive (MSFD)1. Aquesta directiva utilitza 11 descriptors, que es citen a continuació, la majoria dels quals es troben representats en l’estudi
del CW:
1.

Manteniment de la Biodiversitat.

2.

Espècies al·lòctones.

3.

Espècies marines explotades comercialment.

4.
5.

Xarxes tròfiques.
Eutrofització.

6.

Bentos – Fons marí.

7.

Condicions hidrogràfiques.

8.

Contaminació i els seus efectes.

9.

Contaminants en els productes de la pesca.

Petxines diverses

Carpobrotus edulis

10. Brossa marina.
11. Soroll, que no sigui advers per l’ecosistema.
La costa Catalana esta inclosa dins de la Convenció de Barcelona: Convenció per a la Protecció del Ambient Marí i la Regió Costanera del Mediterrani.

Biodiversitat
Hem elaborat aquesta guia per tal de facilitar l’estudi de la biodiversitat als voluntaris de Coastwatch al llarg de la nostra costa. I així poder distingir les espècies
autòctones de les que han estat introduïdes, anomenades espècies al·lòctones, siguin o no invasores.
A continuació, fem un petit repàs d’algunes de les espècies que podem trobar caminant per la vora del mar, però penseu que n’hi ha moltes més. Cal que ens fixem no
només en l’entorn, sinó en la flora i fauna, que habiten dins i fora d’ell.
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Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF
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PLANTES
Plantes terrestres
- Ammophila arenaria - Borró
Gramínia típica de les zones dunars. Les seves arrels ajuden a
fixar la sorra a les dunes. Són indicatiu del bon estat de les
platges arenoses.
-

Salicornia spp.
Són plantes que estan adaptades a viure en zones salobres, per
tant les trobarem en zones d’aiguamolls i sobre dunes.
Presenten la tija carnosa. A la primavera, trobem els
organismes joves, que són petites mates sense ramificar.

Ammophila arenaria

Salicornia spp.

S’ha de tenir especial atenció amb el Carpobrotus edulis, més conegut com a dent de lleó o ungla de gat. Té unes flors de color rosa molt característiques que la fan
molt bonica. És una planta invasora procedent de Sudàfrica molt utilitzada en jardineria que és molt agressiva i desplaça altres espècies autòctones, per exemple en zones
dunars.

Fanerògames marines
Cymodocea nodosa – Gram marí
Fanerògama marina que trobem sobre arenes fines o fons fangosos. Les seves fulles són més
fines que les de Posidonia oceanica. Constitueix un refugi de fauna, ajuda a fixar el substrat i
absorbeix gran quantitat de CO2. Molt típica a les badies del Delta de l’Ebre.

Posidonia oceanica
Fanerògama marina que forma extenses praderies, sobre fons arenosos i rocosos. És una
espècie molt important ja que alberga nombrosos animals i algues entre les seves fulles.
Alhora, ajuda a fixar el substrat marí amb les seves arrels, oxigena l’aigua, reté la matèria
orgànica i serveix de trampa de metalls pesants . Els darrers anys ha disminuït notablement la
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població. Això és degut entre altres causes a la pesca d’arrossegament o a les àncores de

Cymodocea nodosa

vaixells recreatius.
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O. Serrano, M. A. Mateo, A. Dueñas-Bohórquez, P.Renom, J. A. López-Sáez, A. Martínez Cortizas. The Posidonia oceánica marine sedimentary record: A Holocene archive of heavy Metal
pollution. Science of the Total Environment. http://lascienciasdelmar.blogspot.com.es/2011/11/los-primeros-vestigios-de-contaminacion.html#more
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Té un cicle de vida molt característic, amb variacions estacionals molt marcades, aquestes diferències s’aprecien sobretot a les fulles. La fase juvenil, s’estén d’octubre a
febrer, la Posidonia oceanica té fulles noves, petites i amb molt pocs epífits, la taxa de creixement en aquest període és baixa. La fase de maduresa va de març a juny, en
aquest període no s’aprecien fulles noves, però les existents presenten una elevada taxa de creixement. A la tardor, amb l’arribada dels temporals, perden fàcilment les
fulles de manera que s’acumulen a la platja. Les fulles mortes arrossegades per les onades formen unes boles de fibres dites pilotes de mar.

Arribada de Posidonia oceanica

Pilotes de Posidonia oceanica

Restes de Posidonia oceania

Enteromorpha spp

ALGUES:
Les algues constitueixen un refugi de vida marina. Dins de les algues trobem diversos organismes, molts d’ells microscòpics que són perceptibles per l’ull humà quan hi ha
blooms de fitoplàncton, és a dir, quan la seva població augmenta notablement degut a l’augment de nutrients a l’aigua. En aquesta guia, ens centrarem en les algues
macroscòpiques ja que són les que ens trobarem en els mostrejos. Distingim entre algues verdes, brunes i vermelles.
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Verdes
Caulerpa prolifera

-

Caulerpa prolifera
Alga verda que trobem present tot l’any i que pot formar gespes denses i extenses damunt de fons arenosos o
fangosos amb fort hidrodinamisme, en aigües somes (fins a 20m de prof.).

-

Codium spp.
Codium bursa, es pot reconèixer fàcilment per la seva forma globular, és fàcil trobar-les a la platja, són com

pilotes de color verd a vegades plenes d’aigua.
-

Enteromorpha spp.
Es tracta d’un dels gèneres més àmpliament distribuïda a nivell mundial. A Catalunya, trobem molts taxons
diferents d’aquest gènere, alguns per tot el territori i d’altres només en algun lloc en concret. A finals de la
primavera, perd la clorofil·la i conseqüentment el seu color verd, trobem cinturons de color blanc a basses i a les
roques.

-

Ulva spp. – Enciam de mar
Igual que la Enteromorpha spp. és un altre gènere àmpliament distribuït. Dins de les espècies, citarem U. lactuca,
coneguda popularment com a enciam de mar, moltes vegades està surant a la superfície de l’aigua i queda
varada a la sorra.

Codium decorticatum

Codium bursa

Caulerpa racemosa
Ulva lactuca
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Brunes
Les trobem normalment en aigües somes.
-

Cystoseira spp.

Cystoseira spp.

Semblen petits arbusts de color vermell que viuen a
les roques on les ones trenquen amb força.
-

Dictyota dichotoma
Alga molt plana amb les puntes bifurcades.

-

Padina pavonica – Orella de mar.
Es tracta d’una espècie àmpliament distribuïda per la
nostra costa adherida a substrat rocós. Presenta una
forma peculiar, diverses làmines superposades que
formen un vano de colors blancs i marrons

Dictyota dichotoma

Vermelles
-

Jania rubens
Alga calcificada, articulada i molt ramificada, de cada eix
en surten dues parts idèntiques. Sovint la trobem formant
mates molt denses, recorda al cotó fluix.

-

Phymatolithon calcareum - Maërl
Es tracta d’una espècie que presenta una cobertura de
carbonat calci. Malgrat la distribució d’aquesta espècie no
és massa abundat al nostre litoral, la podem trobar a la
platja barrejada amb la sorra.

Padina pavonica
Jania rubens
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CNIDARIS:
Meduses:
Són animals gelatinosos molt freqüents al Mediterrani, que presenten molta diversitat d’espècies a la primavera, però més
abundància a l’estiu. Suren a la columna d’aigua i capturen el seu aliment planctònic mitjançant les cèl·lules urticants que tenen

Cotylorhiza tuberculata

als seus tentacles. Aquests tentacles poden produir picades inclús estant mortes. Gràcies a la seva ombrel·la (forma de
paraigües) i la seva reduïda capacitat motora, poden ser transportades per les corrents cap a la costa i morir allà. Després de
temporals de mar, podem trobar-ne molts individus varats a la costa.
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Algunes tortugues marines s’alimenten de meduses. A continuació es citen les espècies més comuns a les nostres costes :
-

Aurelia aurita – Born
Són freqüents a la nostra costa durant els mesos de maig i juny, i de perillositat baixa. Ombrel·la transparent que permet
veure els quatre òrgans reproductors amb forma de ferradura, de color porpra - violeta. Té quatre tentacles orals
fistonats i llargs.

-

Cotylorhiza tuberculata – Ou ferrat
Si la veus des de dalt, presenta una protuberància central de color taronja fosc a la ombrel·la, i per això l’anomenen ou
ferrat. Té vuit tentacles coberts de tres apèndix amb l’extrem en forma de cotó blanc o blau. Entre els mesos d’agost i
octubre, són freqüents a la nostra costa, la seva perillositat és baixa.

-

Pelagia noctiluca – Medusa luminescent
La podem trobar durant tot l’estiu i és molt freqüent a les nostres aigües. Es tracta d’una espècie de perillositat alta. La
seva ombrel·la és rosada vermellosa i té la superfície recoberta de berrugues marrons, té 4 tentacles orals gruixuts i 16
tentacles marginals.

-

Rhizostoma pulmo – Born blau
Aquesta espècie, de perillositat alta, la trobarem present des de finals de maig fins al setembre, i és freqüent. Té una
ombrel·la blanca blavosa i presenta una vora violeta. No té tentacles marginals, i els vuit tentacles orals que té són gruixuts
i estan fusionats sense ramificacions, amb la mateixa tonalitat que l’ombrel·la.

Rhizostoma pulmo
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Per més informació sobre meduses: http://www.icm.csic.es/bio/medusa/Documentos/Poster_meduses.pdf
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Velella velella

-

Velella velella – Barquetes de Sant Pere
Després de les tempestes de primavera i inici d’estiu, solem trobar-la varada a la costa. És un disc circular o ovalat de color
blau amb una vela petita a l’eix central, que li permet moure’s amb les corrents. La seva perillositat és baixa.

Anemones Marines:
Es tracta de protuberàncies toves de color vermellós, marró o verdós ancorades a les roques a l’ombra. Pots buscar per formes
similars a les flors amb tentacles en lloc de pètals, a les piscines intermareals. Aquests tentacles estan plens de cèl·lules urticants
i són els que utilitza l’anémona per a capturar les seves preses.
L’anémona comuna, Anemonia viridis, té un cos massiu amb tentacles verds o morats clars, i a vegades presenten les puntes de
color violeta. La seva coloració depèn de la temperatura de l’aigua. Aquests tentacles no poden retreure’s completament.
El color dels tentacles es deu a les algues
simbionts que produeixen sucres per a
l’anémona i altres productes derivats de la

Anemonia viridis

fotosíntesis, a canvi, l’anémona proveeix
protecció a les algues.
Les anemones es localitzen fàcilment a les
roques, al costat d’algues. Si la separes
del substrat és molt probable que es
morin.
No les toquis! Malgrat no tinguin efecte a
les mans, les cèl·lules urticants poden
produir al·lèrgies i inflamacions a les
mucoses que toquis després (com als ulls
o a la boca).

Pelagia noctiluca
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EQUINODERMS:
Eriçons De Mar o Garotes:
La majoria tenen un aspecte globulós rodejat de punxes. Els trobem incrustats
a les roques (n’hi ha alguns que poden dissoldre roques) o entre les algues
verdes de les que s’alimenten. Molt sovint, les trobarem tapades amb restes de
fulles o de petxines que fan servir com a parasol per evitar la insolació.
Els eriçons irregulars viuen enterrats a la sorra i les seves punxes són poques i
toves.
Es poden trobar just després d’una tempesta. Enmig de la sorra trobarem
restes de garotes, a vegades molt ben conservades però normalment només hi
haurà un tros de l’animal.

Estrella de Mar

Eriçó de mar

Estrelles De Mar:
Són les germanes carnívores dels eriçons. Malgrat la majoria d’elles tenen cinc braços, en trobem amb més braços. Les trobarem adherides a les roques o en pous
intermareals. S’alimenten de mol·luscs bivalves que obren amb els seus músculs per a després inserir el seu estomac, per a digerir la carn del mol·lusc.

CUCS (ANÈL·LIDS i POLIQUETS)
Comprenen un gran nombre d’animals, molts d’ells sense cap mena de parentesc. Els podem classificar amb cucs
plans, cucs segmentats (platelmints) i no segmentats; aquesta classificació no segueix criteris científics.
Podem reconèixer fàcilment Arenicola marina és un platelmint que viu a les zones intermareals arenoses, fa
galeries en forma d’U, s’alimenta dels detritus que troba a l’arena i un cop ingerits, l’expulsa deixant un tub
circular de sorra.
Restes del platelmint Arenicola marina
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MOL·LUSCS:
Són invertebrats marins que viuen a les nostres costes, tenen el cos tou i una closca de protecció que ells mateixos fabriquen. Els mol·luscs comprenen diversos grups, ens
centrarem en els que podem trobar en els mostrejos, en la majoria dels casos no trobarem l’organisme viu, sinó restes del seu cos (petxines, cargols o part de l’esquelet
intern):

Gasteròpodes

Bivalves

Comprenen els cargols marins, presenten una closca externa (que pot ser destrògira o

Presenten el cos recobert amb dues valves, les closques. Enmig de

livògira, en funció del sentit on gira). Hi ha moltes espècies, anomenades cargolines que són

la sorra trobarem restes de valves senceres o trencades. Hi ha

petitones, presenten poques voltes i són de colors foscs, verds i negres; mentre que hi ha

moltes espècies, però trobarem força sovint:

altres espècies són més grosses, cargols, de colors més clars.
-

-

Acanthocardia tuberculata – Escopinya.

Littorina littorea – Cargolí comú

La trobem amagada a la sorra, on treu dos apèndix en

Espècie que viu damunt de les roques.

forma de tub que utilitza per a respirar i menjar. Les seves

Patella spp.- Lapa.

valves poden arribar fins a 5cm.

Viuen enganxades a les roques amb força, fent el buit, en àrees batudes per l’aigua.

-

Mytilus galloprovincialis - Musclo comú.
És típic de les nostres costes, presenta una closca triangular

Escafòpodes
- Dentalium sp. – Ullal.

de color blau negrós. És una espècie àmpliament

Closca amb forma d’ullal, present a quasi totes les platges sorrenques del nostre
litoral.

explotada.
-

Ostrae edulis - Ostra nativa
Viuen enganxades a la roca amb força.

Mol·luscs

Cargolí comú

Patella spp.
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Cefalòpodes
Normalment no trobarem l’animal a la platja, tret de zones rocoses
amb algun pou ple d’aigua. Però podem trobar fàcilment el seu
esquelet intern.
-

Sepia officinalis – Sípia
Trobem varat a la platja el seu esquelet intern de carbonat
calci.

-

Loligo vulgaris – Calamar.
En aquest cas és una ploma, també de carbonat calci. Igual que
en el cas anterior, la podem trobar a la sorra.

-

Octopus vulgaris – Pop

Sepia officinalis

Esquelet de Sepia officinalis

Aglà de mar

CRUSTACIS:
Pertanyen als artròpodes; dins d’aquest grup trobem els crancs, gambes i bernat ermità, entre
altres. Presenten un esquelet extern que els recobreix el cos tou. Distingim dues parts, el
cefalotòrax i l’abdomen.
-

Crancs
Crustaci típic que podem trobar a la sorra i a les roques.

-

Octopus vulgaris

Bernat ermità,
Caracteritzat per tenir l’abdomen tou i desproveït de closca. Per aquest motiu ocupen les
closques buides d’altres animals, principalment de gasteròpodes.

Dins dels crustacis també trobem els Balanus spp., o aglans de mar, es troben adherits a substrats
rocosos i tenen forma de volcà amb un parell d’apèndix amb forma de pinça.
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PEIXOS:
Pel que fa a peixos, difícilment en trobarem en els mostrejos.
A vegades, varats a la platja hi ha ous d’algunes espècies de
taurons i rajades. Són de color groguenc a negrós, que
presenten unes extensions mitjançant les quals s’adhereixen a
les algues o roques.

Ou de tauró

Ou de Rajada

AUS MARINES:
És un grup molt ampli que veurem a la nostra costa, en ella trobem gavines, Gavians, Corbs marins, Corriols, Xatracs i Baladrigues.
-

Calonectris diomedea - Baldriga
Charadrius alexandrinus - Corriol camanegre.
És una petita au que s’alimenta i es reprodueix a les platges normalment a l’abric de les dunes. En els darrers
anys hi ha hagut una davallada de la població, deguda principalment a la dificultat de trobar llocs segurs on
niar (molts nius s’han destruït i altres han estat depredats). És una au que està amenaçada a Catalunya, tot i
així, encara la podem trobar en alguns indrets del litoral, per exemple: al PN del Montgrí, les Illes medes i el
Baix Ter o als Muntanyans.

Corriol camanegre

-

Gavia sp. – Gavines.
Larus sp – Gavians
Sterna sp – Xatracs.
Phalacrocorax carbo - Corb marí
Puffinus mauretanicus i Puffinus yelkouan – Baldrigues.

En èpoques migratòries quan aprofitaran per descansar en aiguamolls del nostre territori, són més fàcils d’observar.
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En cas de trobar una au morta, informa’ns. Mira a veure si pots identificar-la i / o si està marcada.
A banda, si trobeu alguna au amb restes de petroli, estigui viva o morta, contacta amb el SEPRONA (Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guardia Civil) o els Mossos
d’Esquadra.

Corb marí

Gavina corsa

Gavià argentat

Corb marí
Ou de gasteròpode
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