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Altres organismes

Les característiques del medi marí i la seva història evolutiva han fet que s’hi hagin desenvo-
lupat grups d’invertebrats que no tenen representants en els ecosistemes terrestres. De fet, dels 
34 grans fílums de metazous, n’hi ha més de 16 que són exclusivament marins i, en canvi, només 
un és exclusivament terrestre!

A continuació presentarem alguns dels grups d’organismes marins que no han estat tractats en 
altres unitats temàtiques.

Alguns dels fílums d’invertebrats exclusivament marins i que formen part del plàncton són els 
ctenòfors i els quetògnats. 

Ctenòfors

Els ctenòfors formen part del plàncton gelatinós. Tenen un cos transparent recorregut per vuit 
bandes ciliars que es mouen i que emeten bioluminescència. De fet, els ctenòfors poden nedar 
gràcies al moviment sincronitzat d’aquests cilis, que sovint estan fusionats en forma de pinta. 
Molts ctenòfors tenen un parell de tentacles. Tenen aparell digestiu, un sistema muscular i un sis-
tema nerviós que controla el moviment. Es tracta d’organismes predadors, carnívors, que poden 
depredar tant xuclant preses amb la boca com gràcies als seus tentacles enganxosos que conte-
nen unes cèl·lules especialitzades, els col·loblasts, productores d’aquesta substància enganxosa. 
Solen alimentar-se d’altres organismes del zooplàncton, sobretot de crustacis, mol·luscs, larves 

Fig. 1. Mnemiopsis leyidi és un ctenòfor; es poden apreciar les bandes ciliars i la bioluminescència.
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de peixos i, fins i tot, d’altres ctenòfors. Podem trobar ctenòfors a tots els mars i a totes les fon-
dàries. Ells també són l’aliment de nombrosos peixos, meduses i tortugues marines. De vegades 
es confonen amb les meduses, tant per les seves formes sovint arrodonides com pel seu aspecte 
gelatinós. La majoria de ctenòfors són hermafrodites i tenen fecundació externa. 

Quetògnats

Es tracta d’un fílum de predadors planctònics, que tenen forma de sageta, amb el cos dife-
renciat en cap, tronc i cua, i són gairebé transparents. Disposen de sensors de vibració per de-
tectar les preses. Quan les atrapen, les aferren amb una mena de ganxos que tenen a la zona del 
cap i les paralitzen gràcies a unes toxines que segreguen. Neden donant-se impuls amb la cua.  

Fig. 2.  ↑ Esquema d’un quetògnat. ↓ Spadella sp., Quetògnat (esq.), i detall del cap del quetògnat Eukrohnia 
hamata vist al microscopi electrònic (dta.).

Jordi Corbera

Claude Carré Alícia Duró-José Manuel Fortuño (ICM-CSIC)
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Tunicats i amfioxos

Alguns subgrups dins el fílum dels cordats també són només marins. Els tunicats i els amfioxos 
hi pertanyen, per exemple. 

Els tunicats tenen un cos allargat i en forma de sac que pot estar fixat al fons del mar, com 
és el cas dels ascidis, però també n’hi ha que formen part del plàncton, com les salpes, els do-
liòlids i els pirosòmids. Aquest cos té dos orificis o sifons per on entra i surt l’aigua que circula pel 
seu interior. Tenen el cos cobert per un embolcall de cel·lulosa que pot ser transparent o opac.  

Fig. 3. Esquema ← d’un ascidi i → d’una salpa. 

Jordi Corbera
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Alguns tunicats poden viure solitàriament, n’hi ha d’altres que poden formar grans colònies. 

Fig. 4.  Ascidis solitaris: ↑ Phallusia mammillata 
(esq.), Ciona edwardsi (dta.) i ↓ Halocynthia 
papillosa.

Fig. 5.  Ascidis colonials: ↑ Clavellina lepadiformis 
(esq.), Clavellina dellavallei i ↓ Didemnum sp.

Jordi Corona

Gavin Newman Bioimatge S. L.
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Les larves dels tunicats tenen notocordi, però el perden quan es converteixen en individus 
adults.

Els ascidis tenen vida sèssil, solen adherir-se a superfícies dures, i s’alimenten sobretot filtrant 
l’aigua de manera activa: la inhalen pel sifó que fan servir de boca i l’exhalen una vegada n’han 
extret l’aliment per un altre sifó. La seva capacitat filtradora és molt notable, de manera que 
en els fons on hi ha molts ascidis poden ajudar a «netejar» l’aigua del plàncton en certs indrets. 
Algunes colònies d’ascidis poden compartir sifons de sortida de l’aigua. Tot i que la majoria dels 
ascidis viuen en aigües costaneres, també n’hi ha que viuen en aigües profundes. 

Les salpes formen part del plàncton i poden 
arribar a formar eixams immensos. Neden grà-
cies a un sistema de propulsió a raig que aconse-
gueixen inhalant aigua per un dels seus extrems 
i expulsant-la per l’altre. 

Els ascidis i les salpes tenen reproducció se-
xual i asexual, que se sol produir per gemmació i 
és la que permet la formació de llargues cadenes 
de salpes, per exemple.

Els amfioxos semblen petits cucs solitaris i aplanats que viuen enterrats al sediment, tot i que 
poden nedar gràcies al seu cos musculós i flexible. Conserven el notocordi al llarg de tot el seu 
desenvolupament. 

Fig. 7. Esquema del cos d’un amfiox.

Fig. 6. Salpes.

Claude Carré
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Briozous

Els briozous o entoproctes conformen un fílum d’animals majoritàriament marins, tot i que n’hi 
ha alguns d’aigua dolça. Es tracta d’organismes colonials i modulars que viuen adherits al substrat.  

Els individus que formen part d’una colò-
nia solen ser molt petits, menors d’1 mm!, 
però el conjunt de la colònia pot arribar a fer 
més d’un metre, formant una mena de cober-
ta sobre les roques i les algues que sembla 
molsa, tot i que també poden tenir l’aspecte 
d’un corall ramificat —de vegades es confonen 
amb els cnidaris—; és a dir, les colònies poden 
tenir tant formes més aviat incrustants com 
erectes.

Fig. 9. ← Pentapora fascialis i → Bugula sp., briozous.

[[Fig. 5 b1, b2, b3]]

Fig. 8.  Diferents fotografies de Myriapora truncata, 
briozou.
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En una colònia de briozous podem trobar milions d’individus, anomenats zooides, cadascun 
dels quals té una paret corporal en forma de cel·la que pot ser força rígida, amb un petit forat que 
el connecta amb la resta de zooides de la colònia. Els zooides poden retraure’s dins l’estructura 
rígida de la colònia. S’alimenten projectant una estructura anomenada lofòfor, amb tentacles 
coberts per petits cilis que mouen per capturar preses del plàncton; és a dir, són filtradors. Alguns 
dels zooides poden estar especialitzats en funcions reproductores, formant una mena de cambra 
incubadora en la qual poden emmagatzemar els ous fecundats. 

Fig. 10. Reteporella sp., briozou.

Les larves poden formar part del plàncton durant 
cert temps, però acabaran adherint-se al substrat per 
formar noves colònies. 

Fig. 11. Larva planctònica de briozou. 

Jordi Corona
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Platihelmints

En el grup dels platihelmints o cucs plans trobem animals marins amb els cossos molt plans, 
i alguns amb coloracions vistoses, que de vegades es poden confondre amb els mol·luscs opisto-
branquis. Hi ha molts platihelmints paràsits, i també n’hi ha d’altres que són d’aigua dolça. Entre 
els paràsits marins trobem tènies i trematodes, que viuen a dintre de diferents vertebrats marins. 

El cos dels platihelmints és senzill, tant que no tenen sistema circulatori i capten l’oxigen 
directament de l’aigua, per difusió. Disposen d’alguns òrgans sensorials. El tub digestiu només 
té una obertura que els serveix tant de boca com d’anus. S’alimenten estenent una mena de tub 
des de la boca per atrapar l’aliment. Alguns estan coberts de petits cilis o de vellositats que els 
permeten moure’s per damunt dels substrats. 

Fig. 12. Esquema d’un tall del cos d’una planària.

Quasi tots els platihelmints són hermafrodites —en cada individu hi ha ovaris i testicles alho-
ra—. Igualment, alguns platihelmints tenen una mena de ritual de festeig abans d’aparellar-se i, 
posteriorment, alliberen els ous al medi —a l’aigua o el substrat—. Encara que alguns es desenvo-
lupen directament, altres passen per un estadi larvari planctònic molt breu. També tenen repro-
ducció asexual —es poden regenerar a partir de parts del seu cos.

Jordi Corbera
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Les planàries marines són platihelmints 
que mesuren entre 1 i 8 cm, i solen viure en 
aigües costaneres, entre algues, sobre el subs-
trat o sota les pedres. 

Fig. 13.  Planàries: observeu quines coloracions més 
boniques.

Nematodes

Els nematodes tenen el cos cilíndric i no el tenen seg-
mentat. En el medi marí, els nematodes solen ser abun-
dants en els sediments, però són difícils de veure a causa 
de la seva mida reduïda —menor de ½ cm, habitualment—. 
S’alimenten de bacteris, organismes unicel·lulars i restes 
d’organismes, i participen activament en els processos de 
descomposició de la matèria orgànica. També existeixen 
nematodes paràsits dels peixos i dels invertebrats. Altres 
animals que viuen en el sediment els tenen com a part de 
la seva dieta. Tenen tant reproducció sexual com asexual 
—per partenogènesi.

Nemertins

Els nemertins són uns cucs que solen ser 
força petits, tot i que alguns poden arribar 
a més de 50 m de llargària. La majoria de 
nemertins viuen sota les roques, entre algues 
i plantes marines, o al sediment. Alguns poden 
ser paràsits, o viure a l’interior de les closques 
d’altres invertebrats. 

Fig. 14. Nematode.

Fig. 15. Larva pilidium planctònica de nemertí.

Jordi Corona
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El cos dels nemertins no està segmentat i tenen músculs que els permeten allargar o reduir la 
mida. Tenen una estructura, anomenada probòscide, que poden evaginar per caçar. Tot i que es 
reprodueixen sexualment, també poden regenerar les parts del seu cos malmeses o extirpades.

Fig. 16. Esquema de l’interior del cos d’un nemertí. 

Equiuroïdeus

Els equiuroïdeus són uns invertebrats marins amb simetria bilateral i el cos dividit en dues 
parts: el tronc que és sempre dins d’algun forat, i la trompa extensible, que es pot arribar a allar-
gar més d’1 m.

Les bonèl·lies, un tipus d’equiuroïdeu, tenen un dimorfisme sexual molt marcat. Les femelles 
presenten una llarga trompa acabada en forma de Y, que utilitzen per recollir el sediment i la ma-
tèria orgànica dels quals s’alimenten, i solen viure a les petites cavitats de les roques. Els mascles 
mesuren 1 o 2 mm i viuen damunt de les femelles com a paràsits. 

Jordi Corbera
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Fig. 17. ← Bonèl·lia (Bonellia viridis) (esq., sobre roca i fons marí) i → detall de la trompa.

Picnogònids

Els picnogònids pertanyen als artròpodes i popularment s’anomenen aranyes de mar, perquè 
els seus cossos amb potes llargues recorden els de les aranyes terrestres. Viuen a totes les fon-
dàries i molts mars del món, i els trobem principalment al bentos, entre les algues, les faneròga-
mes marines i damunt d’altres invertebrats. 

Alguns picnogònids s’alimenten de les restes d’altres organismes, altres mengen pòlips 
d’hidrozous, esponges o briozous, és a dir, són predadors. Solen camuflar-se excel·lentment i, per 
això, sovint costen de veure! 

Fig. 18. Picnogònid mediterrani.

Jordi Corona
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En general, els picnogònids que viuen al bentos costaner són força petits, però els antàrtics i 
els que viuen en zones abissals poden assolir mides considerables, molt més grans que el palmell 
d’una mà! Els mascles tenen uns apèndixs, els ovígers, especialitzats en funcions reproductores: 
els usen per transportar els ous fecundats. D’aquests ous, en sortiran larves de vida lliure.

Fig. 19. Els picnogònids antàrtics poden ser molt grossos.

Rèptils

A banda dels peixos, hi ha altres vertebrats que viuen al mar, entre els quals trobem alguns rèp-
tils marins com les tortugues, els cocodrils i les serps. Actualment, gairebé tots els rèptils marins 
viuen en aigües càlides i costaneres. Necessiten viure-hi perquè depenen de l’escalfor que reben 
de l’exterior per poder estar actius. Només algunes serps marines viuen a mar obert durant tota 
la seva vida.

Es tracta de rèptils que mostren diferents adaptacions a la vida marina: per exemple, les tor-
tugues tenen una closca de forma hidrodinàmica i empren les extremitats per desplaçar-se dins 
l’aigua —i, a més a més, no poden retraure’s dins la closca!—. Els cocodrils i les iguanes neden 
gràcies a l’impuls que fan amb la cua. Tots els rèptils respiren aire i, per això, les espècies que 
viuen al mar tenen vàlvules que impedeixen que els entri aigua pels narius, per exemple. Per viure 
en un medi salat, també tenen glàndules especials per eliminar l’excés de sal. 

Molts rèptils marins són carnívors: les serps, per exemple, solen menjar peix i empren verins 
per paralitzar les seves preses, que després devoren senceres, tot i que n’hi ha moltes que poden 
sobreviure només amb una menjada al mes! Només la tortuga verda adulta i les iguanes marines 
són herbívores. 

Algunes serps marines són els únics rèptils que es reprodueixen al mar,  i donen a llum cries 
vives; la resta de rèptils marins crien a terra, sovint a les platges on es concentren nombrosos 
individus. D’aquesta manera, la calor ajuda a incubar els ous.

Pablo J. López-González J. M. Gili (ICM-CSIC)
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La majoria de rèptils marins han estat explotats, i encara ho estan il·legalment, per la seva 
carn, pell, closca i ous. Actualment, les tortugues marines estan protegides internacionalment.

Bona part de la vida de les serps marines 
transcorre al mar, tot i que algunes espècies 
poden viure a terra durant algun temps, o 
necessiten el medi terrestre perquè beuen 
aigua dolça; per això les trobem a prop de 
les desembocadures dels rius. Com que no 
tenen brànquies, han de pujar a la superfí-
cie per respirar. La majoria són ovovivípa-
res, però n’hi ha algunes, com les cobres 
marines, que són ovípares i fan la posta fora 
del medi marí.  

Altres rèptils marins coneguts són les tortugues marines, que sovint poden assolir mides consi-
derables. La majoria de tortugues marines són carnívors que s’alimenten de peixos, meduses, co-
ralls i altres organismes marins. Solen migrar, per la qual cosa fan viatges de milers de quilòmetres 
a través de diferents mars per tornar als indrets de posta dels ous. 

Fig. 21. Tortuga verda (Chelonia mydas).

Fig. 20. Cobra marina (Laticauda colubrina).

Bioimatge S. L.

Bioimatge S. L.
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Entre aquests viatges, es pot destacar el de la tortuga babaua, que segueix el corrent del Golf 
des del mar Carib fins a l’Atlàntic Nord i Europa, on pot arribar al Mediterrani, per a posteriorment 
tornar al lloc en què van néixer per reproduir-se. Del centenar d’ous que solen pondre les tortu-
gues marines, molt poques arribaran a l’etapa adulta, perquè són fàcilment depredades quan són 
petites. Encara que el primer gran viatge que fa la tortuga babaua dura més de vint-i-cinc anys, 
a partir de la primera reproducció, les femelles es reprodueixen cada dos anys aproximadament, 
fent entre una i deu postes en cada període.

Fig. 22. Tortuga babaua (Caretta caretta) a dins i a fora de l’aigua.

Les tortugues marines són organismes molt amenaçats per l’ésser humà: es calcula que cada 
any els vaixells de pesca capturen accidentalment més de vint mil tortugues; a més a més, a mol-
tes els afecta el consum de plàstics —que confonen amb meduses i plàncton gelatinós— i, també, 
la destrucció de les platges on es reprodueixen, la captura furtiva d’ous per al consum humà, la 
contaminació marina i el canvi climàtic.

Fig. 23. Radiografia d’una tortuga, en què es pot veure com s’ha empassat dos hams. 

Àlex Lorente Àlex Lorente

Bioimatge S. L.



15

El mar a fons Guia didàctica

����������������������������

Fongs

Hi ha molt pocs fongs que siguin totalment marins. La majoria de fongs marins són sapròfits i 
s’alimenten de les restes d’organismes vegetals —fustes que arriben al mar i restes de faneròga-
mes, sobretot— que hi ha a l’aigua. 

A la costa, els fongs proliferen associats 
a les algues, formant els líquens. Els cossos 
dels líquens estan formats per hifes —fila-
ments dels fongs—, i una fina capa d’algues 
sota la superfície del cos. Els líquens adop-
ten formes diverses. Sobreviuen bé a la zona 
supralitoral, suportant hores d’insolació, els 
esquitxos de les onades i els canvis que pro-
voquen les marees. Hi ha només una espè-
cie que sobreviu immersa permanentment a 
l’aigua de mar. 

Fig. 24.  Liquen (Verrucaria amphibia) negrós en un estatge 
supralitoral.

Enric Ballesteros (CEAB-CSIC)


