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POLIQUETS

EQUINODERMS

ALGUES

PLANTES

PEIXOS

CNIDARIS

ESPONGES

CRUSTACIS

Il·lustracions per Alma Pérez Segués

(Protula tubularia) 
Plomall de color

variable: blanc, rosat o
rogenc. Es troba en

coves i parets verticals
profundes

(Posidònia oceànica) 
Es exclusiva de la

Mediterrània i l´alga més
comuna  

Esponja incrustant vermella
(Crambe crambe) 

Posidònia

De color entre taronja intens i vermell,
desprén una olor molt particular en treure-la

de l´aigua

Sovint es troba als fons rocosos
superficials sense algues 

(Arbacia lixula) 
Garota negra 

Estrella vermella 
(Echinaster sepositus) 

Estrella de potes bruna 
(Ophioderma longicauda) 

D'una mida gran, braços poc
espinosos, s'amaga sota pedres i
quan es jove viu entre les algues 

Cranc de roca 

Fideus

Pèl sauper

(Codium fragile) 

(Cystoseira mediterranea) 

Castanyoleta Juliola
(Symphodus cinereus)

Saupa 
(Sarpa salpa) 

Abundant en fons rocosos i algueres,
  s´enterren a la sorra durant la nit

Principal hervívor del mediterrani,
s'alimenta principalment de la

posidònia 

(Chromis chromis) 

Rabosa morruda 
(Tripterygion tripteronutum) 
Els mascles es difererencien de les

femelles per tenir el cap negre, es troben a
poca profunditat 

Es troba en bancs immensos o solitària, els
mascles defensen ferotgement els ous 

Es el cranc més comú i viuen a les
roques on trenquen les ones.

Alga introduÏda provinent del
Pacífic, de consistència esponjosa

Inicialment amb un sol eix.
Branques recobertes de petits

apèndixs espinosos

(Pachygrapus marmoratus)

Pixota terrosa 

Tomàquet de mar 

Anemone de sorra 
(Condylactis aurantiaca) 

(Actinia equina) 
Color vermell intens, amb

tentacles urticants, viu al nivell
del mar 

Viu a fons profunds. És el refugi
preferit de divèrses espècies 

(Holothuria tubulosa) 
Pixota més comuna i  

s'alimenta de la filtració  
de la terra 

Estrella més comuna que se sol
trobarals fons rocosos,  

s´alimenta de garotes i mol·luscs 

Sovint es troba als fons rocosos
superficials sense algues 


