El mar a fons

Guia didàctica

Els equinoderms
Els equinoderms són un conjunt d’invertebrats exclusivament marins. El nom equinoderm ve
del grec i vol dir «pell d’eriçó». Comprenen els eriçons, les estrelles, les ofiures —ofiuroïdeus—, els
cogombres de mar —holotúries—, els lliris de mar —crinoïdeus— i les margarides de mar.
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Fig. 1. ↑ Estrelles de mar i ↓ ofiuroïdeus.

Tenen simetria radial i la majoria són estrellats, discoïdals o esfèrics. Tenen l’esquelet fet
de plaques de carbonat de calci. Disposen d’un
sistema intern únic: el sistema ambulacral,
amb canals plens d’aigua que els permeten el
moviment, alimentar-se i respirar. Són sobretot
bentònics, però les seves larves poden formar
part del plàncton temporalment.
Gavin Newman

Fig. 2. Crinoïdeu.
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Tant alguns cogombres de mar com les garotes són organismes apreciats culinàriament.

Àlex Lorente

Jordi Corona

Jordi Corona

Jordi Corona

Fig. 3. ↑ Cogombres de mar i ↓ eriçons de mar.

Anatomia
La simetria radial amb cinc radis dels equinoderms es pot observar fàcilment en estrelles, ofiuroïdeus i en l’esquelet dels eriçons. Aquest esquelet intern està format per plaques de carbonat de
calci fusionades en una closca rígida, o bé més lliures, com en les estrelles, i pot tenir extensions
espinoses. En els cogombres de mar, l’esquelet és molt reduït.
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Fig. 4. Esquemes ↑ de l’anatomia d’un eriçó de mar i ↓ de la part central d’un ofiuroïdeu.

La característica diferencial dels equinoderms és que disposen d’un sistema ambulacral: un
conjunt o xarxa de canals i depòsits —vesícules— distribuïts per tot el cos, pels quals circula l’aigua
de mar. Els peus ambulacrals surten en forma de petits tubs pels porus de la pell i són una mena
de tentacles amb ventoses que utilitzen per desplaçar-se sobre el substrat. Els peus ambulacrals
actuen com ventoses hidràuliques: funcionen quan un petit dipòsit —similar a la pera d’un comptagotes— s’omple o es buida d’aigua.
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Fig. 5. Detalls de peus ambulacrals d’equinoderms.

Alimentació
Entre els equinoderms hi ha herbívors, filtradors i carnívors. La majoria d’eriçons de mar
s’alimenten d’algues o vegetals que trituren amb les dents. De fet, aquestes dents —juntament amb
músculs i plaques esquelètiques— formen un òrgan protràctil conegut com llanterna d’Aristòtil,
que els serveix per mastegar.
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Fig. 6. ← Eriçó de mar antàrtic vist des de la part ventral, amb la boca al centre. → Detall de la boca.

Les estrelles de mar evaginen l’estómac i el col·loquen sobre la presa, la qual digereixen directament. Els cogombres de mar aspiren el sediment i detritus orgànic. Els lliris de mar atrapen el
plàncton i les partícules orgàniques en suspensió amb els braços estesos; el material orgànic queda
atrapat i embolicat en una mena de moc que va descendint pels braços fins a la boca de l’animal.
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Fig. 7. ← Estrella de mar menjant una garota petita; es pot observar parts de l’estómac que evagina per digerir la
presa. → Defecacions d’una holotúria, fetes sobretot de sediment.

Reproducció
La majoria d’equinoderms tenen sexes separats i es reprodueixen alliberant a l’ambient els gàmetes. Sovint els individus es reuneixen per alliberar-los de manera conjunta i augmentar així les
probabilitats d’èxit en la fecundació. Aquesta sincronització l’aconsegueixen a partir d’estímuls
ambientals com la durada del dia i la temperatura de l’aigua.
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Fig. 8. Cicle reproductiu d’una estrella de mar.
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Algunes estrelles de mar conserven els ous
fecundats i les larves durant un temps al seu
cos. Alguns ofiuroïdeus incuben les larves en
sacs dins el cos, i alliberen els joves posteriorment, després de la metamorfosi. Però
en la majoria d‘espècies, els ous fecundats
produeixen larves flotants que es transformaran en adults que tornaran al fons marí. Les
larves planctòniques formen part del conjunt
d’organismes que s’anomena meroplàncton —
organismes que només formen part del plàncton durant part del seu cicle vital—.
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Fig. 9. Estrella de mar reproduint-se.
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Fig. 10. ↑ Esquema dels diferents tipus de larves d’equinoderms i ↓ fotografies d’algunes larves.
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En estat larvari, els equinoderms són molt més fàcilment depredats. Cada classe del fílum dels
equinoderms té la seva pròpia larva, amb les seves característiques particulars. Algunes de les
larves dels eriçons i dels ofiuroïdeus tenen llargs braços que els faciliten la flotació.

Relació
Els diferents grups d’equinoderms presenten estratègies variades de defensa contra els predadors. Els ofiuroïdeus i les estrelles poden desprendre’s d’un braç i, sovint, fins i tot poden
regenerar-los. Hi ha estrelles amb espines o pedicel·laris verinosos, dels quals adverteixen amb
coloracions aposemàt<<iques —molt vistoses.
Els eriçons de mar o garotes disposen
d’espines llargues i esmolades, que, gràcies a
les articulacions, poden moure en totes direccions. Aquestes espines poden trencar-se per
clavar-se en els predadors. Alguns eriçons es
col·loquen restes d’algues o vegetals per sobre, per passar més desapercebuts als predadors. Les estrelles de mar i els eriçons són de
moviments lents i els poden envair larves que
busquen substrats en els quals fixar-se. Per
lliurar-se’n les capturen i les trituren amb els
pedicel·laris —estructures en forma de pinça
amb funció de defensa, de neteja o de captura de petites preses.
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Fig. 11. Les espines dels eriçons de mar són un bon
sistema de defensa.
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Fig. 12. Eriçons amb restes de fanerògames marines i d’algues per sobre.
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Els cogombres de mar solen treure
enfora l’intestí i altres òrgans interns
quan els ataquen; després poden regenerar aquests òrgans interns. Hi ha
un peix, la pixota de llonguet (Carapus
acus), que viu dins algunes holotúries,
en una relació de comensalisme; malgrat que part de la seva vida es desenvolupa al plàncton, els juvenils i els
adults d’aquesta espècie viuen dins els
cogombres de mar.
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Fig. 13. La pixota de llonguet viu dins d’algunes holotúries.

Classificació
Entre els equinoderms, trobem els eriçons de mar o garotes, les estrelles de mar, els ofiuroïdeus, els cogombres de mar, els crinoïdeus o lliris de mar i les margarides de mar.

Classe equinoïdeus
Consta de unes 94 espècies. Els eriçons de mar tenen el cos esfèric o discoïdal, format per
plaques esquelètiques més o menys rígides que conformen una closca. Tenen deu fileres de peus
tubulars. El cos dels eriçons és una cavitat plena de fluid intern i conté els òrgans. La boca es
troba al centre de la part inferior i l’anus a la part superior. Les parts lateral i dorsal del cos estan
cobertes d’espines mòbils que tenen una funció de defensa i locomoció. Entre les espines, també
hi ha els pedicel·laris. Gràcies a aquests sistemes de defensa, les garotes adultes compten amb
molt pocs predadors.
Entre els seus predadors trobem alguns peixos o les llúdrigues
de mar; aquestes últimes trenquen
les garotes amb pedres per poder
accedir a menjar les parts toves.
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Fig. 14. Concentració de garotes violeta (Sphaerechinus granularis),
que solen alimentar-se d’algues.
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Els eriçons de mar poden tenir diferents estratègies tròfiques: n’hi ha d’herbívors, de detritívors i de carnívors. Els herbívors els trobem en els indrets ben il·luminats de les zones somes,
entre les fanerògames marines i les algues. Altres eriçons viuen a grans fondàries i s’alimenten
d’organismes animals com les esponges o els mol·luscs.
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Fig. 15. La tabaquera (Cidaris cidaris) és un eriçó de fondària.

En alguns indrets, la relació que hi ha entre les garotes i la coberta d’organismes que cobreixen les roques o el fons pot mostrar clarament greus desequilibris ecològics. Un exemple són els
anomenats blanquizales de les Illes Canàries, causats per un augment de les poblacions d’un eriçó
particular, la diadema (Diadema antillarum), que ha anat deixant les roques nues a causa de la
seva activitat d’alimentació. L’augment d’aquest eriçó el provoquen els efectes de la pesca, ja
que es redueix el nombre de peixos que el depreden.
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Fig. 16. A les Illes Canàries, les proliferacions de la diadema (Diadema antillarum) provoquen l’aparició dels
anomenats blanquizales.
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En els ecosistemes de kelp —tipus de macroalgues brunes— d’altres indrets del món, la caça de
llúdrigues marines també pot provocar un augment de les poblacions d’eriçons i, per tant, una davallada de les espècies de kelp, amb les conseqüències que això pot comportar als altres organismes de l’ecosistema. Quan l’equilibri de l’ecosistema trontolla perquè se n’elimina un predador
—organismes que estan en els nivells superiors de la xarxa tròfica—, es provoquen conseqüències
en les poblacions d’individus de nivells tròfics inferiors. Per això es diu que el predador exerceix un
control del tipus top-down —de dalt a baix— en l’ecosistema. Aquest tipus de control és oposat al
control bottom-up —de baix a dalt—, que és l’exèrcit des de nivells tròfics inferiors —per exemple,
una entrada de nutrients que afavorís una major producció primària, la qual al seu torn afavoriria
una major producció secundària, seria un tipus de control de baix a dalt.

Jordi Corbera

Fig. 17. E
 squema de la modificació que pot patir un ecosistema de kelp si se li treu un depredador (la llúdriga
marina). Com la llúdriga s’alimenta de garotes, en llevar-la de l’ecosistema, els eriçons augmenten les
seves poblacions, modificant l’ecosistema. Seria un exemple de control top-down.
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Classe asteroïdeus
Hi ha unes mil cinc-centes espècies d’asteroïdeus. Les estrelles de mar tenen una forma també ben característica: el cos està format per un disc central del qual surten uns braços robustos
—habitualment cinc, tot i que hi ha espècies amb més braços—. Repartides pel cos, trobem unes
petites espines i nombrosos òrgans sensorials, com unes petites taques fosques, anomenades ocels
fotoreceptors, que capten la llum i permeten que les estrelles fugin de la llum intensa. Els diferents òrgans sensorials els permeten captar els estímuls ambientals.
En la cara inferior hi ha nombrosos peus ambulacrals i un solc que condueix els aliments fins
a la boca central. Les estrelles de mar empren els peus ambulacrals tant per desplaçar-se com
per alimentar-se: usen les ventoses per trencar les closques dels bivalves dels quals s’alimenten.
Per tant, són predadores. A diferència de la boca, l’anus i el madrepòrit estan a la cara superior.
L’esquelet és una capa de plaques distribuïdes pel cos.
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Fig. 18. Detalls de l’estrella Marthasterias glacialis. A la punta dels braços hi ha unes taques més fosques que
corresponen als ocels fotoreceptors.

Classe ofiuroïdeus
Dins d’aquesta classe trobem unes dues mil espècies. Els ofiuroïdeus són equinoderms que, de
vegades, podem confondre amb les estrelles de mar. Però si ens hi fixem, veiem que tenen cinc
braços molt estrets i, per tant, un disc central molt més visible que les estrelles i uns braços ben
diferenciats. Els braços dels ofiuroïdeus són molt mòbils, flexibles i articulats. Un seguit de plaques calcàries solapades formen l’esquelet. La boca serveix d’anus i és a la part inferior.
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Fig. 19. ← Ofiuroïdeu confonent-se amb el fons on viu. → Ofiuroïdeu sobre una esponja.

Solen viure a grans fondàries, perquè fugen de la llum. Per això, els ofiuroïdeus que viuen
en indrets més soms solen amagar-se sota les pedres o dins de cavitats, i només surten de nit.

ICM-CSIC IFM-GEOMAR

Fig. 21. Concentració d’ofiuroïdeus en un fons de la plataforma continental mediterrània.

Classe holoturioïdeus
En aquesta classe trobem unes mil dues-centes quaranta espècies. Els cogombres de mar o holotúries tenen el cos allargat i de forma més o menys cilíndrica. En un extrem tenen la boca, i en
l’altre, l’anus. El cos té bandes musculars —cinc fileres dobles de peus ambulacrals— que el recorren d’un extrem a l’altre i permeten el moviment. Els peus ambulacrals del voltant de la boca es-
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tan modificats en tentacles alimentaris. Les holotúries
solen viure en fons tous o detrítics, ja que s’alimenten
empassant sediment: retenen les partícules de matèria
orgànica que hi ha entre la part mineral del sediment,
i n’expulsen la part mineral per l’anus amb les restes
que no poden pair. Les plaques esquelètiques són petites i de formes variades.
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Fig. 20. Holotúries.

Classe crinoïdeus
Unes sis-centes vint-i-cinc espècies comprenen
aquesta classe. Els crinoïdeus també s’anomenen lliris de mar. Tenen el cos de forma cònica amb la boca
i l’anus situats a la part superior del centre d’aquest
con, i deu braços ramificats situats al voltant i adaptats
per a l’alimentació per filtració.
Sovint trobem aquests animals immòbils damunt el
fons o damunt d’altres organismes, amb els braços estesos: d’aquesta manera filtren l’aigua i en capturen
les partícules planctòniques de les quals s’alimenten.
Els lliris de mar es fixen al substrat amb un peduncle
articulat, però alguns adults poden nedar lliurement.
Del centre, però cap a la banda del substrat, també
surten una mena de tentacles curts anomenats cirrus
tentaculars, que empren per subjectar-se al substrat.
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Fig. 22. Crinoïdeu aferrat a una gorgònia.
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Els crinoïdeus poden viure a diferents fondàries, i podem trobar-los formant comunitats molt denses en fons tous molt pregons.
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Fig. 23. ← Crinoïdeu nedant. → Concentració de crinoïdeus a certa fondària.

Classe concentricicloïdeus
Les margarides de mar, de les quals només coneixem dues espècies, tenen forma d’un disc orlat
d’espines i sense braços. La cara superior és escatosa i la inferior té una membrana que empren
per absorbir l’aliment.
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