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Al cap de pocs anus de la fundacio del Laboratori de Blanes s'iniciu un

pla de treball per a inventariar les especies que poblen cada un dels fons

d'aquesta regio i per a determinar la seva abund;uicia relativa. Be que el

projecte no es realitz"'t amb l'anibicio annb que havia estat previst, BAS, GA-

iEA, DE HARD i ZARIQUIEY feren estudis sobre algues, briozous, hidroi-

deus, branquiopodes, pignogonids i crustacis, amb exemplars obtinguts a

Blanes i a d'altres punts de la Costa Brava, pert sempre utilitzant com a

base el Laboratori de Blanes. Per 6, des de fa prop de dos ant's, iniciurcun

1'inventari de les especies de nnacrobentos que poblen cadascun dels foes

de pesca proximns a Blanes i inferiors a m,;0 in., per a establir la relacio

entre aquests animals sedentaris i els peixos, crtistacis i molluscs que son

explotats amb fins connercials: les dades sobre aquestes especies cornercials

havien estat obtingudes dut-ant els anus anteriors a base de prendre mides

aproxiniades ones den o quinze vegades el mes. de tots i calla un dcls

exemplars capturats en tals -.'trees de pesca.

El mar de la Costa Brava, dins la seva tendcncia ales aigucs profundes,

presenta tres urees que ho sou especialment: al NE. del Cap de Creus,

a 1'E. del Cap do Begur i al SE. de Blanes. Aquestes zones profundes

proxinres tenen importitncia pesquera perque mantenen algunes especies

de foes que prosperen prop de la costa; des del punt de vista taxonomic

sou pructicament desconegudes. Si alguna espccie rara s'hi ha trobat, es

perque ha cridat 1'atcncio als pescadors i ens l'ha portada al laboratori,

coin es el cas d'AcamilhepAvra exiinia, la qual fou descrita per ZAR1QUIEv

i Hot:rucis and) exemplars de Blanes i d'Algcria. el mg57. Enmig d'aques-

tes zones profundes, o entre elles i la costa, hi ha una franja d'ampluria

molt desigual, mnoltes vegades entre rogues, la profunditat de la qual no

passa dels 13o metres. El nostre treball compren aquesta franja des dell

3o in, cs a dir, la part no costanera de la plataforma continental, davant

de Malgrat, Blanes i Lloret de Mar, en els caladors denominate: Terra els

Capets (6o in), Les Garotcs (35-5o 1n), Les Quaranta (yo m), La Carrane-

ta (moo -1,;o m), Els Capets (70 in), L'Olla (45-(io in), La Planassa (go-uo m)

i America ( l 00-110).

Aquesta Area on ha estat realitzat el uostre treball es caracteritza pel

seu foes de fang i sorra arnb taqucs uses o unenvs extenses de coral-ligen i
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de roquissar. Sovint, aquest roquissar adquireix niolta iinportancia Cu
drecar autentiques muntanyes submergides que ocupen espais molt rues
extensos que les arces fops de fang, de sorra i coralligen rclativament
netes. De fet, els caladors que abans hem esmcutat estan constitufts per
aquestes superficies rclativament netes envoltades de pedres, car son ics
uniques on es possible is pesca antb arts d'arrossegantent. Corn que fins
ara el material basic per al nostre treball ha estat aportat per pescadors al
bou, la part que millor coneixern es precisantent aquesta zona mes neta,
la qual, per tant, no es la rues rica en especies. Scutpre que amics cscafan-
dristes fan immersions cn zones abruptes ens porten els exemplars mes
interessants, be que no am[) 1'abundor amb que poden fer-ho els pescadors.
En cl cas d'especies de major profunditat, les possibilitats limitades de
1'escafandra autonoma son un mur insalvable.

Avui parlarem de dos grups caracteristics : equinoderms i tunicats, i
d'un grup que no podem dir encara si sera o no caracteristic, pero que,
pel fet do no tenir unit sisteutatica Clara. ens ha interessat molt: cl de les

esponges.

MATERIAL I MI:[ODES

Una gran quantitat dels materials d'estudi del Laboratori de Blanes,

ja sigui per als nostres treballs , corn per a Iliurar - los a d'altres investigadors,

ens Iran cstat proporcionats pels pescadors de la localitat. A base de con-

verses i sortides amb gent de mar, hem anat convencent -los de la valuosa

l e ambutitat que poden prestar a la irlestigaco i 11C111 coaptat sempr

Ilur collaboracio. Darrerameut hem tingut tambe la nova ajuda dels es-

cafandristes , especialinent de J. CAM PS, A. FERRER , M. HERNANDEZ, P. Lo-

PEZ i J . D. Ros.

Per al treball objecte d ' aquesta connuticacio , el material basic ha estat

obtiugut de pesques al bou : periodicanteut pregueut a una ctnbarcacici

del bou que pesca habitualment en alguu dels flocs elegits abans esmcntats.

que ompli de ubruticia » un cubell d'uns too litres de cabuda. Els pescadors

anomencim «bruticia )) tot allo que surt del mar i que no to interes comer-
cial, principalment esponges , celenteris , equinoderms , tunicats i alguns
molluscs i crustacis. Per a obtenir alguns exemplars particularment inte-

ressants ens han ajudat amb molt profit anlics cscafandristes , i darrera-
ment , gairebe sempre que qualsevol pescador ha trobat alguna esponja.

ens l'ha portada . En tot cas se ' ns informa del 11oc de captura, profunditat

i natura del forts

Aixi que el material arriba a leI1aa, es dut .11 Laboratori , on es collocat

en cubetes and) aigua de mar circulant , per tal de separar les diferents

especies . Les especies ja conegudes, un cop anotades , its Ilencenl, i els
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exemplars de determinacio mes dificil els mantenim en vida tot el temps
que podem per a fotografiar - los, conservar -los i determinar - los. El man-
teniment en vida d 'animals inferiors exigeix una renovacio intensa i
continua d ' aigua marina : un simple aireig no cs suficient , car no es
tracta de satisfer unicament les necessitats respiratbries , sing tambe les
nutricies , mitjancant el plancton de l'aigua del mar.

RESIT TATS

Tant pel que fa als tunicats com als equinodcrms, no podem dir, per
Ies observacions fetes fins ara, que hi hagi cap difercncia essencial
entre 1'abundancia i la mida dels exemplars en els diversos caladors,
al llarg de dos anys d'observacions: es veu ben clar que cs tracta d'una
mateixa regio intcrrompuda per barres de roqucs, i que, per tant, els
noms de caladors donats abans corresponen a arees de pesca i no a zones
biologiques.

Els exemplars fins ara trobats d'aquests grups i determinats amb
segurctat son cis segiients:

CRINOIDEA:

ASTER OIDEA:

OPHIUROIDEA:

ECHINOIDEA:

HOLOTHURIOIDEA:

Cominatula mediterrauca Lamarck, C. biffida
Penn.

Astropecten aurantiacus L., Ceramaster placenta
M., Anscropoda rncinbranacea Linck, Luidia ci-
liaris Phylippi, F.chinaster sepositus Gray, Mar-
thasterias glacialis L.

Ophiacanta setosa Muller. Ophiacomia nigra :1fii-
11er, Ophiura tcxturata Lamarck, Ophiotrix fra-
gilis Abild.

Dorocidaris papillata Leske, Psaininechinus mi-
rrotuberculatus Blainville, Sphacrechinus granu-
laris Lamarck, Echinus acutus Lamarck, Spatan-
gus purpureus Leske.

Stichopus regalis Cuvier, Holothuria forshali L.,
Cucumaria planci Brandt, Labidoplax digitata
Mont.
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ASCIDIACEA:

Phallusia mamillata Cuvier, Diazona violacea Sa-
vigny, Distomus variolosus Gaerther, Halocyn-
thia papillosa L., Microcosmus claudicans Savigny,
,lficrocosrnus sulcatus Coquebcrt.

Entre els equinoderms , pero, Commatula mediterranea i C. biffida
presenten algunes caracteristiqucs originals: aquests crinoides Homes apa-
rcixen en els Capcts i a la part m s profunda de la Planassa, pero es interes-
sant d'observar que, a be es troben en gran quantitat (i constitucixen ales-
hores la major part de la mostra), o be falten cii absolut. 1)e fet, en algunes
zones de la Planassa , Commatula ha d'esser fabulosament abundant, perquc
en algunes calades de bou constitucix practicanrent la totalitat de la cap-
tura, amb la consegiicnt desesperacici dels pescadors, que esperaven trobar
quelcom mes remuncrador.

Coin que no hem pogut veure la nova edicio del voluur d'Equinoderms

que per a la (Fauna de Fran('-a)) prepara G. CHERRONNIER, no sabem que

es lira a darrera hora sobre el genere Commatula i Leptometra, pero pel

que hem vist fins ara sernbla que scria aconsellablc de fer una revisio de les

especies de Cornmatula amb exemplars de diverses zones on fossin particu.

larment abundants. coin cs ara Blanes. Commatula es tan abundos it Bla

nes, que to nom vulgar completarnent acceptat per tota la gent de mar:

,(forbiana)m. Segons PERRIER, aquest grup conte tres especies que es distin

geixen per ]a longitud dels bravos i dels cirrus, i pel color: C. medi-

terranea color taronja, C. biffida color vermell i Leptometra phalangium

color verd oliva; les dues primercs especies viuen a poca profunditat, i la

darrera, a mes de rro nm. Aci, ultra moltissims exemplars de color de palla

mes que taronja i d'uns pots de color vermell, se'n troben molts (Fun color

que oscil•la entre el palla i el vermell, i no se'n troba cap de color verd oliva,

que es el que hauria d'abundar, perque Commatula a Blanes viu sempre

cap als moo m do foes.

Pel que es refereix als tunicats, Microcosmus sulcatus i ,'Ificrocosmus

claudicans, es destaquen dels altres i apareixen en gran quantitat en tots
els caladors, be que ni en nombre (]'exemplars ni en volum no son tan

abundants corn Commatula. Microcosmus sulcatus to interes comercial;

horn l'anomena ubunyol de mar)) 0 ((provecho)). M. Claudicans no to

cap mena d'aprofitament, pero biologicament parlant, les dues especies

tenen interes perque son el substrat de sustentacio de moltissimes especies

sedcntaries de poliqucts tubicoles, esponges, briozous, corallaris i altres

tunicats. Hem trobat algunes especies, corn es ara Distomus variolosus.

sempre al damunt de Microcosmus , tot cobrint aproximadament el 25 0/,,
de quasi tots els exemplars petits (5 cm d 'alt), i el 50 % de quasi tots els
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mes grans (lo cnm), com es el cas de Al. claudicatts. En canvi, solament co-

brien una quarta part de Al. sulcalus. Pot explicar-se que la superficie

coberta sigui mes gran en els exemplars de Microcosmus grans que no en cls

petits perque, com que es producix la fixacio de Distotnus quan Microcos-

m.us ja ha fet la sera creixenca initial, I cpoca d'expansio de Distosnus

coincideix amb la de creixement mes lent de Microcosmus.

Hem deixat per al final its esponges. Aquest grup al principi ens feu

patir molt: els exemplars quc trobitvetn s'.Iycnicu molt poe antb Ics des-

cripcions dels llibres do classificacio d'espongcs quc tenicin it nta: la ((Fau-

na de 1'Adriaticu, i el petit manual de Riu PERRIER. Per consell dels

professors i amics GADEA, PIEAR GRACIA i MARGAI.EF, tractarem de posar-

nos en coulunicacio am]) nivestigadors d'esponges d'altres centres. El pro-

fessor MICHELE SARA, de Bari, ens envi:I molt bons treballs seus, i el

professor CLAUDE L vi, de Paris, i cl doctor LAUCIEN LAI:BIER, de Banyuls,

ens aconsellaren quc ells adrecessiin a Mlle. BOURY-ESNAULr, la qual

al Laboratori Arago, de Banyuls, fa un estudi de les esponges d'aquella

zona. Darrerament hem sabut que ANFONI RIBERA, a Tossa, recull espon-

ges i les collecciona; to molt bons exemplars. No se si ha anotat la profun-

ditat ni la localitat, pero com quc treballa senlpre amb escafandre i en

llocs molt proxims, no crec quc costi de trobar aqucstes dades.
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