
PEIXOS 
FONS SORRENC 

 
Gobius Geniporus (peixos ossis) 

Descripció: té el cos esvelt i recobert d’escates. El color és marró jaspiat, amb unes sèrie de 

taques rectangulars fosques alternades amb taques més clares. 

Hàbitat: al fons sorrenc, prop d'herbassars o roques 

Alimentació: s’alimenta mol·luscs i petits crustacis 

  

 
Chelon labrosus (peixos ossis) 
Descripció: cos allargat i fusiforme, poc aplanat lateralment i amb diferents colors segons la 

zona 

Hàbitat: prop de les vores de les aigües lliures, sobre els sols rocosos coberts de algues, de 

vegades molt proper a la superfície del mar. 

Alimentació: diferents invertebrats de petita mida, algues i detrits del sòl. 



 
Syngnathus acus (peixos ossis) 

Descripció: té el cos allargat i prim amb la cua en forma de ventall i  la boca en forma de tub. 

Hàbitat: al fons on hi ha molta vegetació. 

Alimentació: és un depredador i les seves preses acostumen a ser crancs. 

 

Muraena helena (peixos ossis) 

Descripció: peix amb el cos allargat i comprimit lateralment, amb una boca gran i uns ulls 

petits. 

Hàbitat: forats de fons rocosos.  

Alimentació: peixos, crustacis i cefalòpodes. 



 

Torpedo marmorata 

Descripció: rajada elèctrica amb el cos arrodonit, molt ample de davant i amb les aletes del 

darrere molt allunyades del cap amb una coloració puntejada de diverses tonalitats de marró 

clar i fosc. 

Hàbitat: molt a prop del fons o enterrat a la sorra. 

Alimentació: peixos petits i invertebrats. 

 

 

Serranus cabrilla 

Descripció: cos bastant allargat, amb aleta dorsal allargada, dors i laterals de color marró 

vermellós amb bandes verticals més fosques.  

Hàbitat: fons rocosos, sorrencs o en praderies d'herbes marines tan en profunditats com 

prop de la superfície. 

Alimentació: peixos, crustacis, cucs i cefalòpodes. 

 



 
Coris julis (peixos ossis) 

Descripció: cos allargat i amb el cap acabat en punta, la seva coloració es caracteritza per 

tenir un marcada diferència entre mascles i femelles. 

Hàbitat: fons de roca proper a algues així com en les praderies marines de Posidònia 

oceànica. 

Alimentació: petits gasteròpodes, equinoderms, crustacis decàpodes i amfípodes, a més de 

petits poliquets. 

 

Diplodus vulgaris 

Descripció: platejat amb dues ratlles negres verticals. 

Hàbitat: fons rocosos 

Alimentació: petits peixos i crustacis. 

 



Lobrus viridis 

Descripció: despredador de color variable, entre verd i taronja, sempre pigallat. 

Hàbitat: roques i algueres. 

Alimentació: petits peixos i invertebrats. 

 

 

Bothus podas 

Descripció: peix pla que es camufla a terra, per tant té els dos ulls a dalt. 

Hàbitat: zones sorrenques de poca profunditat 

Alimentació: peixos petits i invertebrats. 



 

 

Chromis chromis 

Descripció: els adults són de color fosc, mentre que els joves són de color blau elèctric. 

Hàbitat: fons rocosos i mar obert. 

Alimentació: petits crustacis. 

 
 

CRUSTACIS 
 
 
  
 

 

 

Pachygrapsus Marmoratus (crustacis) 

Descripció: crustaci que pot assolir uns 5 centímetres de longitud. A més té una closca 

aplanada i de forma quadrada. És de color verd marronós amb estries transversals, i a la 

cara ventral (la de sota) més clara, d’un to rosat.  

Hàbitat: zones rocoses del litoral, on s’amaga entre les escletxes de les roques. 

Alimentació: omnívor, alimentant-se de petits invertebrats i restes orgàniques. 

 



EQUINODERMS 
 

  

 

Holothuria Tubulosa(equinodems) 

Descripció: forma de cuc gran amb la pell gruixuda i robusta. La coloració del dors va del 

marró rogenc al violeta marró. 

Hàbitat: sobre fons sorrencs i fangosos amb material orgànic, així com entre vegetació dels 

fons durs. 

Alimentació: sedimentívora, de manera que ingereix gran quantitat de sorra i un cop 

aprofitada la matèria orgànica que conté, expulsa la resta per l’anus en forma de cordons 

arenosos envoltats per una fina capa de mucosa intestinal. 

 

 

Ophiocomina nigra 

Descripció: semblant a la estrella, de potes espinoses, només els braços recoberts 

d’espines. 



Hàbitat: fons rocosos. 

Alimentació: suspensió o filtració. 

 

 

 

Sphaerechinus granularis (eriçons i cogombres) 

Descripció: cos lleugerament ovalat amb tot de punxes que l'envolten de color violeta i la 

punta de color blanc. 

Hàbitat: zones d'ombra, entre les escletxes de les roques o en prats de posidòni 

Alimentació: omnívora, encara que té una gran predilecció per les algues.  

 

MOL·LUSCS 

 
  
Haliotis Tuberculata (Mol·luscs) 

Descripció:  

Hàbitat: viu entre les roques batudes per l’onatge i sota les pedres de la zona litoral 

superior. 



Alimentació: depèn fonamentalment de l’estat de desenvolupament de l’animal.  

 

 

Octopus vulgaris 

Descripció: té 8 braços amb dos fileres de ventoses per la seva part interna. Tenen la 

capacitat de canviar de coloració. 

Hàbitat:amagat en escletxes, a la sorra o a praderies de posidònia. 

Alimentació: crustacis, bivalves o peixos. 

 



Patella caerulea 

Descripció:closca aplanada amb bandes fosques i clares a l’interior 

Hàbitat: roques prop de la superfície 

Alimentació: algues 

 

 

 

ALGUES  
 

 

Colpomenia sinuosa (algues brunes) 

Descripció: coloració grogosa quan és jove, que passa a bru-olivàcia en estat madur, amb 

forma de cervell. 

Hàbitat: fons rocosos o substrats durs, però poc profunds i amb molta lluminositat 

Alimentació: filtradores. 

 

Padina pavonica 



Descripció: la base té forma de con invertit mentre que a la part superior sembla un ventall 

replegat de color verd terrós amb unes línies blanques circulars. 

Hàbitat: sobre roques i pedres grans, en llocs assolellats i una mica protegits, prop de la 

superfície. 

Alimentació: fotosintètica 

 

 

 

Cystoseria mediterranea 

Descripció: branques recobertes de petits apèndix espinosos. 

Hàbitat: ambients batuts 

Alimentació: fotosintètica 



 

Codium vermilara 

Descripció: verda i gelatinosa 

Hàbitat: roques prop de la costa 

Alimentació: fotosintètica 

 

 

CNIDARIS 

 

 

Actinia equina (cnidaris) 

Descripció: columna llisa, sense berrugues, amb la base adherent en forma de ventosa.El 

color és variable: la major part són vermells, marró, taronja o verd. 

Hàbitat: costes rocoses i principalment a nivell de l'aigua. 

Alimentació: petits peixos, crustacis i altres partícules comestibles que floten per l'aigua. 



 

 

Anemonia viridis 

Descripció: el cos, cilíndric, pot ser blanc, groguenc, verd o roguenc, els tentacles, poc 

retràctils i molt fràgils, poden mostrar diferències de tonalitat depenent de la profunditat. 

Hàbitat: sobre esquerdes i escletxes de fons rocosos d'aigües superficials temperades o 

càlides generalment ben il.luminades. 

Alimentació: petits invertebrats, musclos i peixos de poc tamany. 

 

 

Eunicella singularis 

Descripció: de color blanc o rosa suau amb unes branques flexibles. 

Hàbitat: superficie de roques i detritius en zones fosques. 

Alimentació: organismes planctònics. 



 

Parazoanthus axinellae 

Descripció: pòlips de color groc o groc ataronjat 

Hàbitat: sobre roca o sobre esponges 

Alimentació: microorganismes 

 

 

ESPONGES 
 

 

Oscarella lobularis 

Descripció: tova i forma masses lobulades de color blavós 



Hàbitat: zones poc il·luminades 

Alimentació: filtradora 

 

Crambe crambe 

Descripció: color taronja intens, suau i recoberta de nervacions. 

Hàbitat: roques prop de la costa. 

Alimentació: filtradora 

 

 

OCELLS MARINS 

 

Phalacrocorax aristotelis 

Descripció: tamany mitjà de color negre amb el bec llarg i prim de color marró. 

Hàbitat: prop de la costa 

Alimentació:peixos i crustacis 

 



 

Larus michahellis 

Descripció: tamany gran de color blanc amb les ales grises i la punta negre. Bastant 

agressiva. 

Hàbitat: prop de masses d’aigua 

Alimentació: ominívora 

 

TUNICATS 

 

Halocynthia papillosa 

Descripció: robusta, de color vermell amb dos cifons ben diferenciats. 

Hàbitat: parets verticals i coves poc profundes. 

Alimentació: filtradora 

 

BRIOZOU 
 



 

 

Myriapora truncata 

Descripció: recorda al corall vermell 

Hàbitat: llocs poc il·luminats i poc profunds. 

Alimentació: plàcton. 

 

 

 

 

 

 

 

 


