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Dels molts camins que horn pot emprendre en el vastfssim camp de la
Zoologia, els estudis faunfstics son -i continuaran sempre essent-ho-
imprescindibles i basics en el coneixement del mon animal i de nornbrosos
aspectes de la Biologia. L'estudi faunistic pot esser enfocat des de diversos
punts de vista, principalment del geografic, 1'ecol6gic i el cronologic, a part
del rnerament sistematic. Sempre, pero, qualsevol que sigui el sentit en que
hom ho apliqui, tot estudi faunistic es una font de treballs (moltes vega-
des n'es l'unic camf), de noves especies i de nous grups d'animals.

L'estudi ecofaunfstic, al qual horn dedica molta atenci6 en aquests
ultims temps, se'ns presenta precisament com un dels mes reveladors.
I molt especialment la fauna marina es la que ens reserva rues camp per a
concixer i la que continuara oferint sempre interessantissirns treballs a la
investigaci6 zoolbgica. Podrfem dir que el medi marl es una pedrera inex-
haurible per al zooleg.

La regio bentbnica litoral ens ofereix una serie de biotops marins molt

illustratius. N'hem escollit un d'ells, en el qual hens treballat i continuern
treballant d'un temps enca: els prats de fanerogames marines a la costa
catalana. La vegetaci6 d'aquest sistema litoral, en els sews diferents nivells,
contc una fauna tipica, amb biocenosis mes o nrenys dcfinides. Horn enten
com a fanerogames marines les que viuen realment dins la mar, i no pas
les rnarginals, que formen herbers o landes costaners i fins i tot poden
arribar a la vora de 1'aigua.

Les fanerogames marines son essencialrnent zosteracies; les m•es impor-
tants son les posidonies i les zosteres. Posidonia oceanica, tfpica de la Me-
diterrania, be que tambe es troba en certs indrets atlantics, forma prats
frondosos entre els 15 i els 3o m de fondaria, i les fulles assoleixen de
io a 50 cm de Ilargada. L'altra fanerogama important es Zostera nana, que
per damunt del nivell de les posidonies, mes proxima al litoral, forma un
prat baix, cons una mena de tapfs. Tambe pot esser important a certs in-
drets una tercera zosteracia: Cymodocea nodosa, igualment tfpica de la
Mediterrania, i que forma herbers, que poden esser molt densos, vora el
litoral, darnunt les arenes fangoses.

Totes aquestes fanerogames marines viuen a la zona o nivell infrali-
toral, el limit superior del qual es aquell des d'on el fons roman sempre
immergit; i el lfnrit inferior, el nivell on encara es possible la vida de les
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aoster^cies o de les algues fotofiles. Concretament, a les costes catalanes

aquest limit inferior se situa entre els I^ i els 20 m de profunditat. Els

sediments marins proveits de vegetacid fanerogama poden trobar- se ins-

tallats sobre substrat solid i consistent, o b^e damunt de fops mobil (sorra,

Fic. r. - Esc^uema sinteLic de les formations de prats de fanerogames marines a les

costes mediterr3nies. a: socol primari; b: estrat secundari forma[ per diposit sedimen-

tari; c: prat de zosteres amb e] seu substrat rizom'atic; d: zona precoraligena amb algues

fotofites; e: prat de cimodocees sobre substrat d'arena i fang, omplint una formacid

llacunosa; f: baix «barrera„ de posidonies; g: prat tipic de posidonies; h: socol de

rizomes de posidonia

fang), que es el substrat tfpic on es desenvolupen. Entre les biocenosis que

habiten en aquestes formations de fanerogames marines cal destacar les

de les posidonies.

LA FAUNA POSIDONICOLA

En sentit estricte, els prats de posidonies (Posidonia oceanica) no cons-

titueixen una unitat biocenbtica, ja que en aquestes formations vegetals

hi ha superposlcid d'estrats i, per taut, de biotops. D'un cop dull hom pot

distingir fonamentalrnent dos biotops posidonfcoles: I.r) 1'estrat supe-

rior, que es el mes tfpic del prat marf i acull una biocenosi fotofila.

$.n) 1'estrat inferior, dens i degradat, amb una biocenosi esciafila, amb

tendencia, sovint, a derivar envers una biocenosi de tipus precoraligen o

be d'algues fotofiles.

Cal fer avinent, entre les moltes particularitats de les posidonies, que

aquestes fanerogames posseeixen rizomes capa^os de creixer horitzontalment

i vertical; de que resulta la formacid de veritables terrasses submarines

en curs de constant elevacid, be que molt lenta, i les quals hom anomena

umates». El creixement d'aquestes terrasses pot arribar a esser fins i tot

d'un m per segle. En aigues encalmades aquestes umates» continuer crei•

xent fins a sortir a flor d'aigua i produeixen una mena d'escullera o barre-

ra de posidonies, entre la qual i la costa s'origina una formacid llacunosa

amb tendencia a sadollar-se i poblada per biocenosis diverses. On les aigues

son molt batudes per les ones, el prat de posidonies mai no arriba a cons

tituir forrnacions continues.
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a) Fauna fotafila.

El poblarnent de 1'estrat superior dels prats de posidonies es tfpicament
representat per quatre conjunts: vegetals i animals bentonics; animals
bentonics vigils o errants; animals nectonics; i microfauna epifita.

Tot considerant la fauna bentonica sesil de les posidonies, cal tenir
en compte la vegetaciO algal epifita, representada per tres grups: rodoff-
cies calcificades; feoficies ectocarpals i diatomees colonials; i l'epiflora
algal drecada o eixida, a carrec principalrnent de feoficies i rodoffcies.
Eninig de tot aquest conjunt d'elements vegetals viu la fauna posido-
nfcola sesil, integrada practicament per invertebrats epifitics. El 95 °Jo
gairebe d'aquest poblarnent animal el formen briozous, hidrozous i forami-
nifers. Entre els briozous son especies caracterfstiques Electra posidoniae
i ;llicroperella johannae; entre els hidroideus, Monotheca posidoniae, Ser-
tularia perpusilla i Campannlaria asymmetrica. Entre els foraminifers son
caracterfstics Webbinella crassa, Iridia serialis i Rhizonubecula adherens.
Horn hi troba aixf mateix algunes esponges, actinies, poliquets i sinascidies.

La fauna bentonica vigil de les posidonies pot agrupar-se en tres cate-
gories etologiques. Una d'elles es integrada pel conjunt d'animals errants
de desplaSament reptil, incloent unicament molluscs prosobranquis (espe-
cies de Rissoa, Alz ania, Bittium, Phasianella i d'altres) i opistobranquis
(Aplysiella virescens, Z'ritonia i d'altres). Una altra categoria cs la formada
per especies amb desplaSament per ventoses, i compren equinoderms
(Asterina panceri) i hidrozous (Eleutheria dichotorna). La tercera categoric,
la constitueixen els animals provefts d'apendixs articulate, i inclouen
unicament artropodes, concretament crustacis i halacarids. Entre els crus-
tacis hi ha copepodes (Porcellidium fimbriaturn), arnffpodes (Siphonocoetes
delavalli), isopodes (Idolea hectica) i decapodes pagurids joves (Eupagurus,
Anapagurus i Catapaguroides).

Entre les especies animals bentbniques son interessants les que, ordi-
nariament en gran nombre, s'hi posen utilitzant dispositius particulars, corn
ho fan molts de peixos, artropodes i cnidaris. S'agafen a les fulles diversos
ostracodes, copepodes, arnffpodes, misidacis i decapodes macrurs, aixf corn
certes meduses (Cladonema, Olindias), quetognats (Spadella), cefalbpodes
(Sepiola) i peixos tals corn Lepadogaster microcephalus i Hippocampus
i Nerophis.

Entre les especies de la microfauna del feltre epifitic posidonfcola horn
hi troba protozous, nematodes, poliquets, rotifers, copepodes i larves de
dfpters en certs casos. Entre els protozous es troben abundants foramini-
fers, flagellats i ciliats. Entre els nematodes hi ha nombroses especies; domi-
nen, pero, les dell generes Spilophorella, Draconema, Euchromadora,
Linhomoeus, Halalaimus, Oncolaimellus, Viscosia i Sabatieria. Els poll.
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quets son representats principalment per especies dell generes Polyph-

thalinus i Pionosyllis . Entre els rotifers son frequents diverses especies de

A'otoinmata i Colurus . Entre els copepodes abunden Idyaea , Laophonte

i Dactylophusia . En algunes formations llacunoses de posidonies hom troba

larves de quironomids (Chironomus).

b) Fauna esciofila

Cal tenir en conipte que nioltes de les especies de la biocenosi posido-

nicola de l'estrat inferior, refugiades durant el dia pel mig dels rizomes

(esciofiles , per tant ), poden desplacar - se durant la nit very 1'estrat superior,

sense que per aixo s 'hagi de pensar que han esdevingut fotofiles . Aquesta

fauna esciOfila compren essencialment equinoderms , molluscs i crustacis.

Hi existeixen , tanniateix , certes especies fotofiles d ' activitat tambe noctur-

na, que poden igualment trobar - se a 1'estrat inferior , corn s'esdeve amb

certs equinids . Hi ha casos en que el creixement estolonat de certes

colonies d'hidroideus entrellaca les fulles de les posidonies entre elles

mateixes i amb el substrat, donant ]loc, d'aqucsta manera, a transgressions

biocenotiques de la fauna.

Entre els equinoderms posidonicoles esciofils abunden Sphaerechinus

granUlaris, Psainniechinus microtuberculatus, Genoc'tdaris maculata, Ante-

don mediterranea i Astropecten spinulosus . Entre els molluscs cal destacar

Aplysia rosea i Dendrodoris. Son nombrosissims els crustacis , sobretot els

estomatopodes (Squilla i Pseudosquilla) i els decapodes macrurs (Processa,

Alphaeus , Eualus, Athanas, etc.). Abunden , en aquesta biocenosi, adhuc

els nematodes , especialment els epsilonematids (Epsilon. ema), aixf corn els

quinorrincs (Picnophves, Echinoderes). Entre els foraminifers dominen

els ratalids , miliblids i homotremids.

La fauna de les altres fanerO>games marines cs similar en linies generals,

pero ofereix certes particularitats . La fauna dels tapissos de zosteres pre-

senta una macrofauna mes rica que no pas a les posidonies ; en canvi,

la fauna dels prats de cimodbcees gairebc n ' cs exernpta a causa de l'espe-

cial entrecreuament dels rizomes i llur enfangament . El poblament animal

de les fulles es, tanmateix , bastant diferent , i mereix un estudi particular.

CONSIDERACIONS ME'CODol o(;IQ('I(S

En l'estudi de la fauna posidonicola i dels medis afins cal tenir en

compte, tart en l'aspecte qualitatiu coin en el quantitatiu , biocenotic

i fenologic, que han d' esser investigades per separat les fulles , els rizomes

i el fons, ja que tots tres son biotops distints , be que siguin veins. Per a les

formes vagils aixo tC una importancia nomes relativa; pero per a les for-
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mes sesils, i especialment per a la microfauna epifita i esciafila, l'esmen-
tada distinci6 es rigorosament necessaria.

Les fulles de les posidonies se separen dels rizomes, i cada part es
sotmesa a un tractament distint. Les fuller son sotmeses a un proces de
lixiviacio a fi de desprendre els animals fixats; a continuac16 es filtra el
liquid i es recullen aquells per a llur determinacio i estudi. Pero corn que
mai aquest despreniment no cs total i sempre hi resten elements microfau-
nistics adherits, cal examinar tambc les fulles rentadcs una per una.
Aquesta operacio cs llarga i enutjosa, pcro necessaria. Cal notar, aixi
mateix, que les fulles mortes, despreses, no contenen la mateixa fauna,
i cai separar-les de les fulles verdes. La causa principal d'aquesta diferen-
cia es la descomposicio de les fulles i la consegiient deficiencia d'oxigen
que fa impossible el normal desenvolupanient de la fauna epifita i fotofila
en general.

Els rizomes s'han de sotmetrc a tin raspat i un rentat energies sota
l'aigua, a fi de separar de la manera mes completa possible els animals
que hi viuen, cosa que es fa corn en el cas anterior. No cal 1'examen directe
als rizomes, per la manta en ells de fauna epifita.

Per a 1'examen faunistic del fops que serveix de substrat a les posido-
nies, horn ha de recollir I'arena o grapissa amb una draga no filtrant,
i tot seguit tamisar, rentar i procedir cons en els casos interiors. Cal fer
1'examen dels animals sota el binocular al filtrat obtingut.

PROBLEMATICA DE LA FAUNA POSIDON1COLA

Les questions i els problemes biologics que planteja 1'estudi de la fauna
posidonfcola es refereixen, sobretot, al coneixement sistematic, a I'aspecte
ecologic, al faunfstic i al biogeografic, i tunbe a la mateixa metodologia.

Multitud de formes animals son practicament propies dels prats de
posidonies en Burs diferents biotops, les quals hi force tiobades per prime-
ra vegada. Es molt possible que el medi posidonfcola pugui encara propor-
cionar-nos noves i desconegudes espccies animals, sobretot en indrets o
zones encara pot o no gens explorades en aquest sentit. Aix6 es especial-
ment valid per a la microfauna i, tambc, per a la meiofauna.

Pel fet de tractar-se d'un biotop marl tot particular, 1'ecologia animal
a les posidonies ofereix un notori interes. Sobretot interessa definir i esta-
blir les principals biocenosis i les transgressions produides dins d'elles, aixi
corn les successions fenologiques i les variations degudes a modifications
ambientals i microecologiques.

Aixi mateix, respecte al punt de vista faunfstic i biogeografic , interessa
d'establir les faunes caracterfstiques de les distintes facies i regions. La
comparacio amb la fauna d'altres biotops afins o veins es d'un gran
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Dr. BOLOS

9

Constata coin 1'exposici6 del doctor Gadea mostra un mon fins fa poc

forca desconegut ; caldra que botanics i zoolegs l'estudiin conjuntament.

Si suposem la separacio de Zostera , de Cymodocea, i de Posidonia , en tres

zones, pregunta quina relacio s'hi pot establir amb la distribucio de les

algues.

Li sembla entendre que queden marcades molt clarament unes zones

superiors de predomini de la biomassa vegetal, i unes zones inferiors de

predomini de la biomassa animal . Demana la confirmacio d'aquesta idea.

Creu que en aquests prats submergits la vida animal no to gaire pes en

el paisatge , contrariarnent a alto que passa rues avail . Demana l'opinio del

doctor Gadea.

Vol saber si el nom d'alguer , d'us torrent entre els pescadors , corres-

pon nomes als prats de Cymodocea , o si es aplicat indistintament a qual-

sevol de les formations vegetals vistes.

Dr. VALLIIITJANA

Demana informacio sobre la fauna epifita de les zosteracies , perque

repetidament ha trobat en fulles de Zostera, arrencades i flotants , organis-

mes que no son els que viuen sobre les fulles vives.

Dr. GADE_A

Fa saber al senyor Folch que, no fa gaires anys, en un Congres de la

Comissio International per a 1'Estudi de la Mar Mediterrania , celebrat

a Genova , foren definides aquestes formations ; actualment , fins i tot han

estat subdividides en diferents facies. Coin que la geobotanica marina

no es mes que un complement de la geobotanica terrestre , els botanics

hauran de collaborar en aquests estudis.

Recorda al doctor Bolos que les fanerogames marines son totes verdes,

i que, en canvi , les algues no ho son sempre . Hi ha una zonacio d'algues,

deguda a pigments , que en principi es funcio nomes de la Hum. Les fane-

rogames marines es barregen, naturalment , amb les algues verdes. Tal coin

passa a les associations terrestres, al mar hi ha grans taques on predomina

totalment Posidonia , grans taques on predomina totalment Cymodocea,

i grans taques on predomina totalment Zostera. Els limits d'aquestes forma-
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cions, pero , no son una cosy tallada ni de bon tros , sing que hi ha una
transicio suau, la qual , a mcs , evoluciona amb el temps. Hi ha una succes-
sio de tipus ecologic, i una successio de tipus cronologic.

Comunica al doctor Bolos que, efectivament , per dessota dels 2 oo m
de fondaria no trobern algues superiors . En canvi, de fongs, de bacteries
-posat que puguin esser considerats vegetals- i d'altres formes inferiors,
podem trobar- ne fins a les grans profunditats.

Fins on arriba la llum, certament , el paisatge ve donat pels vegetals.
Alguer es on nom popular sense cap valor sistematic . Els pescadors

anomenen (( alga,, tart una Laminaria com una Posidonia.
Fa saber al doctor Vallmitjana que justament en la comunicacio hi ha

un paragraf que contesta la seva pregunta . Per manca de temps no
ha pogut llegir-lo.
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