
 
  

Fauna i Flora de La 

Via Brava de Calella 

-Aus Marines 

-Peixos 

-Equinoderms 

-Mol·luscs 

-Esponges 

-Crustacis 

-Cnidaris 

I molt més! 

 



 

Corb Marí Gros 
(Phalacrocorax carbo) 

 

 

 

Mesura fins a 90 cm de llarg i te un bec gruixut i 

galta blanca. S'alimenta de peixos plans o 

espinosos. Sovint se'l pot trobar a llacunes, 

aiguamolls o desembocadures de rius. 
 



 

Gavina Riallera 
(Laurus ridibundus) 

  

 

Mesura entre 54-60 cm i pesa entre 210 i 300 

grams. És de color blanc amb les ales grises 

perla; s’alimenta d’animals, insectes, vegetals i 

deixalles. Viu a prop de poblacions costa eres i 

fluvials. 



 

 

Llissa Vera 
(Chelon labrosus) 

Té un cos fusiforme amb un llavi superior gruixut amb files 

de petits tubercles a la part inferior. S'alimenten de 

detritus i algues que arranquen de les roques i la sorra. És 

costanera, d'aigües poc profundes, badies, albuferes, ports 

i estuaris. 



  

Variada 

(Diplodus vulgaris) 

El seu cos és alt, ovalat i comprimit lateralment. Pot 

assolir fins a 45 cm de llargària i pesar 1300 g. 

s'alimenta de crustacis, cucs, mol·luscs i algues, i viu 

al fons rocós. 



 

Mabre  
(Lithognathus mormyrus) 

Pot arribar als 55 cm de llargària total. S'alimenta 

d'animals bentònics, especialment de cucs, 

mol·luscs i crustacis. Viu al litoral sorrenc o fangós 

fins als 20 m. 



  

Bavosa menuda 
(Parablennius zvonimiri) 

Té tentacles orbitals molt ramificats i petits 

tentacles entre els ulls. Menja petits invertebrats 

bentònics i es pot trobar a l'interior de coves, 

parets verticals, blocs de roques, interior 

d'esponges de mar i a tubs buits de poliquets 



 

 

 

 

 

 

 

Bavosa de franja negra 
(Parablennius rouxi) 

Els mascles poden assolir els 8 cm de longitud 

total; mengen petits crustacis, esponges i 

algues, es un peix molt solitari. Habita sobre 

les roques o còdols sense coberta d’algues. 



  

Serpetó 
(Syngnathus acus) 

Té un musell llarg i una prominència a la part de la 

nuca. Mesura entre 10-15 cm. S'alimenten de 

gambetes i altres crustacis petits, és difícil de veure ja 

que simula la fulla morta de l'alga i viu en els alguers 

de la zona. 



  

Mero 
(Epinephelus marginatus) 

Els mascles poden assolir 150 cm de llargària total i 60 kg de 

pes. Cos ovalat, robust i fort, cobert per petites escates 

pectinades. Menja crancs, pops, peixos, calamars i sípies. Es 

pot trobar des de pocs metres de fondària fins als 300 m. És 

bentònic i viu a fons rocallosos. 



            

Castanyoleta  
(Chromis chromis) 

Els mascles poden assolir els 25 cm de longitud total. Color 

marró o blau negrós, els costats i el ventre són més clars. Les 

cries presenten un color blau brillant. Mengen plàncton, petits 

anèl·lids i crustacis Apareix a zones rocalloses i a praderies fins 

a una fondària de diversa 30-35 m. 



  

  

Fadrí  
(Thalassoma pavo) 

El cos és fusiforme, comprimit lateralment i cobert de 

ratlles transversals ondulades. Els mascles poden 

assolir els 25 cm de longitud total.Tenen dimorfisme 

sexual. Menja mol·luscs, crustacis i equinoderms, viu 

a costes rocalloses fins als 20 m en petits grups. 



 

Estrella de potes bruna 
(Ophioderma longicauda) 

El disc central és pentagonal i medeix 3 cm de 

costat a costat, les seves 5 potes medeixen de 12 

a 15 cm cada una s'alimenta d'invertebrats 

enterrats en el sediment, té una gran capacitat de 

regeneració s'amaga sota pedres i escletxes. 



  

Pixot Terrossa 

(Holothuria tubulosa) 

És cilíndric, pot arribar a medir entre 20 i 45 cm 

i té un diàmetre de 6 cm. S'alimenta de detritus, 

algues i plàncton. És la pixota més comuna en 

fons superficials sorrencs i d'alga. 



  

Garota de roca  
(Paracentrotus lividus) 

Color molt variable entre el porpra i el verd, 

S'alimenta d'una varietat d'algues vermelles, 

verdes i marrons, a més d'algues marines. Baixa en 

profunditats de fins a vint metres. 



 

Garota negra 
(Arbacia lixula) 

És d’un color negre intents, s'alimenta 

d'algues crostoses, algues roges i algues 

filamentoses, es sol trobar als fons rocosos 

superficials sense cobertura algal. 



  

Llebre de mar 
 (Aplysia punctata) 

Closca interna poc o gens visible amb el cos de 

color verdós a marronós. Pot mesurar fins a 30 cm 

de llarg, s'alimenten principalment de macro 

algues. Es pot trobar majoritàriament en aigües 

poc profundes d'entre 1,5 i 10 m. 



 

Pop roquer  
(Octopus vulgaris) 

El mant del cos fa fins a 25 cm de llargada i amb els 

braços un total d'1 metre. S'alimenta de tota mena 

de crustacis i mol·lusc. Viu en una àmplia varietat 

d'hàbitats sobre tot rocallosos. 



 

 

 

Corn de tenassa 
(Stramonita haemastoma) 

Els adults mesuren entre 22 i 120 mm. 

Consumeix bivalves, percebes i viu en 

zones rocoses i superficials. 



 

Esponja lila 

(Oscarella lobularis) 

De consistècia tova, forma masses lobulades de color 

lilós. S'alimenta a base de la filtració d'aigua pels seus 

porus petits i la seva expulció pels seus òsculs més 

grans. Són hermafrodites i Viuen en zones poc 

il·luminades 



 

Gla de mar gran 

(Perforatus perforatus) 

La seva closca petri pot mesurar des de mil·límetres 

fins a 5 o 10 centímetres. S'alimenta del plàncton i 

de partícules alimentàries, és habitual en tota mena 

de substrats durs, sobretot en zones superficials 

com els musclos. 



 

 

Protula Tubularia
(Protula Tubularia) 

Tubs calcaris llargs enganxats a la roca, sempre
amb una part erecta.
Plomalls de color variable, blancs, rosats o rogencs.
S'observa sobretot en coves i parets verticals profundes.



  

  

Borm Blau 
(Rhizostoma pulmo) 

Gran medusa de color blanquinós ribetejada de 

blau, pot arribar a medir fins a 60 cm de diàmetre. 

S'alimenta de plàncton i viu a la zona pelàgica, que 

és la zona d'aigües marines més lluny de la costa. 



 

Orelles 

(Padina pavonica) 

Color blanquinós o marró groguenc en forma de 

ventall formada de vegades per diverses làmines 

superposades, medeix uns 15 cm, 

es sol trobar en aigues superficials encalmades 

juntament amb altres espècies semblants. 
 



 

Dictyota 

dichotoma 

Matolls de cintes primes i fines, de color groc brunenc, 

adherides a altres algues. Presenta un creixement estiuenc i 

es capaç de suportar un cert grau de contaminació orgànica. 

Es pot trobar en mars temperats i càlids. Habita sobre 

substrats rocosos o durs. 


