
EL MEDI MARÍ DE
LES RESERVES

Tot i la gran varietat
d'animals invertebrats
que podem trobar als

fons de les Reserves, el
més probable és que

els animals més
coneguts per la

població pertanyin al
grup dels vertebrats

LES RESERVES NATURALS
DES VEDRÀ, ES
VEDRANELL I ELS ILLOTS
DE PONENT

ELS MÉS
CONEGUTS
Peixos, cetacis i rèptils són els
animals marins amb columna
vertebral que podem trobar al
medi marí les Reserves

En aquest diari, el darrer sobre medi marí, donarem una ullada als
animals més coneguts que viuen a aquest entorn: els vertebrats. 

Dins aquest grup podem trobar una gran diversitat. Alguns són
mamífers però d’altres posen ous; uns presenten reproducció interna i
altres externa; la majoria són de sang calenta però també n’hi ha de
sang freda.

Tot i això, comparteixen unes característiques comunes com són la
seva simetria bilateral i que tenen esquelet, ossi o cartilaginós, amb
columna vertebral que protegeix el sistema nerviós. El seu cos està
format per tres parts: cap, on tenen el cervell protegit pel crani; tronc,
d’on surten les extremitats en forma d’aleta, i cua, necessària per
desplaçar-se pel medi marí. 
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Descobrim els animals vertebrats que habiten els fons marins de les Reserves

Foto: José Porras - Concurs de fotografia 2009



Podem trobar peixos amb forma de fus,
aplanats, amb forma d'agulla,... moltes són les
formes que han adoptat aquests èssers marins

ELS PEIXOS

Un altre peix ben curiós és el roncador (Dactylopterus
volantis), el nom del qual es deu al so que emet,
semblant a un ronc quan rasca les dues espines que té
al cap sobre la seva protecció òssia. Tot i que passa
molt desapercebut descansant sobre l’arena, les seves
aletes pectorals, que empra per planejar, són blaves,
força grans i vistoses. 

Amagat entre els tentacles de les anemones, podem
trobar el cabot (Gobius bucchichi), amb una
característica ratlla negra travessant longitudinalment
els seus ulls. Però sens dubte, són els cavallets de mar
(Hippocampus hippocampus) els que presenten la forma
més particular. No massa abundants, es desplacen
lentament per zones poc profundes, resguardats a les
praderies de posidònia o a les zones rocoses. 

La diversitat d'ecosistemes existents al medi marí de
les Reserves permet la presència de comunitats de
peixos molt nombroses i diverses. Al voltant del 70%
de les espècies de peixos que hi viuen es concentren
als primers 50 metres de fondària. Respiren per
brànquies i neden gràcies a les aletes; generalment, la
caudal és l'encarregada de la propulsió i les pectorals
regulen els moviments. En aquest gran grup es
diferencien dues classes: els condrictis o cartilaginosos
i els osteïctis o peixos ossis. 

Els peixos ossis suposen la majoria d'espècies que es
veuen més fàcilment. Normalment tenen el cos cobert
d'escates, però també poden tenir plaques òssies o
simplement estar recoberts d’una mucositat. La forma
més comuna és la de fus com les sardines (Sardina
pilchardus) o les donzelles (Coris julis), la qual cosa els
permet nedar molt ràpidament. Aquesta forma, però,
es pot veure modificada en funció de l'hàbitat que
ocupen. Així, trobem peixos aplanats adaptats a viure
als fons marins com el pedaç (Bothus podas); altres
allargats per amagar-se als forats de les roques, com
les morenes (Muraena helena) o els congres (Conger
conger). El popularment conegut com a peix alga o
agulla (Syngnathus typhle), com les dues anteriors, és
una altra espècie amb forma de serp, però encara més
prima i aplanada. Viu als fons arenosos i entre les
praderies de posidònia, on sovint es confon amb una
fulla. 
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Foto: Pilar Alañón - Concurs de fotografia 2009

Foto: Xavier Mas - Concurs de fotografia 2010

Els vertebrars marins més fàcils de veure



ELS PEIXOS

Una de les espècies més sorprenents és el tauró pelegrí
(Cetorhinus maximus), el peix més gran de la
Mediterrània, que pot assolir els 10 metres de llargada.
Sovint neda amb la boca oberta per aconseguir el
plàncton del qual se n’alimenta. En primavera es pot
apropar a la costa seguint els corrents marins que
transporten aquest plàncton. Més allunyada de la
costa, es pot arribar a veure la tintorera (Prionace
glauca), de morro llarg i color blavós. Encara que pot
arribar a ser agressiva, no sol constituir un perill per a
les persones.

Tot i això, els peixos cartilaginosos més abundants són
els anomenats batoïdeus que es caracteritzen per tenir
el cos deprimit i les fenedures branquials, per on
respiren, a la part ventral. Solen passar bona part del
seu temps soterrats a l'arena, d’on només treuen els
ulls. Als fons arenosos de poca fondària és comú trobar
la curçana (Dasyatis pastinaca), amb un fibló a la cua
com a sistema de defensa. Una de les espècies més
conegudes d’aquest grup és el clavell (Raja clavata), que
té espines corbades a la cua i els seus ous es coneixen
com a bossa de sirena. 

Taurons com el gató, i les rajades també
són peixos, però el seu esquelet és

cartilaginòs, en comptes d'ossi

Altres espècies com la salpa (Sarpa salpa), la variada
(Diplodus vulgaris) i l'esparrall (Diplodus annularis), de la
família dels espàrids, són freqüents a les praderies de
posidònia de les Reserves. Peixos força peculiars són la
llampuga (Coryphaena hippurus), depredador voraç, i el
peix lluna o bot (Mola mola) de mida imponent i cos
ovalat, sense cua. En dies tranquils d'hivern no és
difícil veure exemplars de peix lluna assolellant-se a la
superfície.

Els peixos condrictis són els popularment coneguts
com a taurons, però en aquest grup també s’inclouen
les rajades i els gatons. Es caracteritzen per tenir un
esquelet cartilaginós i uns òrgans sensorials que els
serveixen per detectar la vibració de les preses. A més,
es reprodueixen per fecundació interna, fet que
comporta tenir poca descendència. La seva pell està
formada per denticles o escates dures que la fan aspre
al tacte, i tenen la boca en posició ventral. Antigament
el gató (Scyliorhinus canicula) era molt abundant. És un
peix de mida petita, morro curt i arrodonit, ulls
ametllats i costums bentòniques. És ovípar i pot posar
fins a cent ous l’any. La majoria d’ous que trobem a les
platges són d'aquesta espècie.
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Foto: José Porras - Concurs de fotografia 2010

Els vertebrars marins més fàcils de veure

Foto: Marta Bayona (Arxiu RRNN)



Dofins, rorquals i catxalots són els cetacis
que es poden veure en aïgues de les

Reserves

Foto:  Marta Bayona (Arxiu RRNN)

ELS CETACIS
Mamífers de vida aquàtica que, es pensa, evolucionaren
a partir d’un avantpassat comú amb els actuals cavalls i
porcs. A diferència dels vertebrats marins dels que hem
parlat fins ara, no tenen brànquies per respirar, sinó
que necessiten sortir a la superfície per fer arribar aire
als pulmons. Com tots els mamífers, tenen glàndules
mamàries, placenta i el cor dividit en quatre cavitats.
Les seves extremitats anteriors s’han transformat en
aletes i les posteriors pràcticament han desaparegut.
De forma semblant a les ratapinyades, els cetacis han
desenvolupat l’ecolocalització que els permet ubicar els
objectes a partir d’emetre sons i rebre’n l’eco. Així
poden  caçar i evitar obstacles des de grans distàncies.

Trobem dos tipus de cetacis: les balenes, que
s’alimenten per filtració a través de les seves barbes, i
els dofins, que tenen dents. S'han descrit com habituals
a les Reserves fins a vuit espècies diferents de cetacis
entre les que podem destacar el catxalot (Physeter
macrocephalus), el rorqual comú (Balaenoptera
physalus), i sobretot els dofins mular (Tursiops
truncatus) i llistat (Stenella coeruleoalba).

El catxalot pot assolir els 20 metres de longitud, sent el
depredador més gran del món. S'alimenta de peixos i
calamars grans i les seves apnees poden arribar a durar
fins una hora. Algunes vegades s’ha pogut albirar des
de la costa el rorqual comú, segon vertebrat viu més
gran després de la balena blava, que pot superar els 21
metres de llargada. És un animal força longeu: pot viure
fins 80 anys! 

El dofí mular és el més robust de la Mediterrània, pot
arribar a pesar 300 kg, i la seva llargada és d'entre 2,5
i 3,5 metres. És l’espècie més comuna i popular a les
nostres costes i, és extremadament intel·ligent. Sovint
es pot veure en aigües de les Reserves, sol o en petits
grups, especialment als mesos d'hivern. En canvi el
dofí llistat, més propi d'aigües obertes, és el dofí més
petit i abundant de la Mediterrània. Té hàbits gregaris
i s'alimenta principalment de peixos, cefalòpodes i
gambes.

Els principals problemes amb què es troben els
cetacis a la nostra mar són la contaminació química i
acústica causada pel tràfic marítim. En els darrers
anys, a diferents parts de l’illa incloent-hi les Reserves,
es duu a terme un estudi sobre la contaminació
acústica esdevinguda pel trànsit marítim per tal de
determinar l’afectació sobre els cetacis i el seu
comportament.
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Foto:  Marta Bayona (Arxiu RRNN)



Recordeu que si trobeu una tortuga ferida a la
mar, heu d'avisar a l'112

ELS RÈPTILS

Vertebrats de sang freda i respiració pulmonar, amb la
pell recoberta d’escates o una closca. La majoria són
ovípars i a la mar Mediterrània tan sols trobem les
tortugues. No tenen dents, però posseeixen una
mandíbula de queratina en forma de bec i només
surten de l’aigua per pondre els seus ous.

A les Reserves es pot observar de manera habitual la
tortuga babaua (Caretta caretta), especialment al voltant
dels illots de ses Bledes, es Vedrà i es Vedranell.
Aquesta espècie té el cap relativament gran i es diu que
la seva closca dura, és la més gran del món. Pot arribar
a pesar 200 kg. Té unes tonalitats que van des de les
grogues ataronjades a les marrons vermelloses tot i
que, la seva part ventral és de color groc pàl·lid. Les
seves potes tenen forma d’aleta, però no són retràctils i
a més, tenen dues ungles. Passa la seva vida al mar en
aigües poc profundes properes a la costa, i només toca
terra per pondre els seus ous, que enterra a l'arena de
la platja fent un clot.

 

Foto: Santi Yepes.

La tortuga babaua té una alimentació omnívora molt
diversa, des de petits gasteròpodes bentònics, bivalves,
esponges, coralls i cnidaris com les anemones i els
borns. L’IUCN l’ha catalogat com a espècie vulnerable.
Els plàstics, la pesca i el tràfic marítim són les principals
causes de la disminució de la seva població.

En els darrers anys s’han trobat postes d’ous de tortuga
babaua a les platges d’Eivissa i potser això continuï. Cas
de trobar una tortuga a la platja no s’ha de molestar,
hem de romandre a una distància d’uns 30 metres, no
il·luminar-la i avisar tot d’una a l’112.
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Els plàstics i les xarxes abandonades,
són tan sòls algunes de les amenaces

que pateixen les espècies marines

Com hem vist en aquests capítols, la riquesa de la
biodiversitat dels fons marins de les reserves naturals
des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent és
imponent. Les diferents condicions ambientals que es
generen com gradients de llum i temperatura, el tipus
de substrat, els corrents marins o la disponibilitat
d'oxigen i nutrients, ens regalen una gran diversitat de
comunitats amb diferents representants, de molta
importància ecològica.

Tot i això, hi ha un llarg llistat d’accions humanes que
posen en risc aquesta riquesa tant a les Reserves com a
la resta de la Mediterrània. Algunes de les principals
amenaces són l'intens trànsit marítim, que genera
pol·lució i col·lisions amb la fauna, sobretot cetacis i
tortugues; el fondeig de les embarcacions especialment
a l'estiu sobre les praderies de posidònia; la sobrepesca
i la presència de residus o les xarxes de pesca
abandonades. Fins i tot, la introducció d'espècies
al·lòctones que envaeixen els ecosistemes i posen en
risc la supervivència de les espècies autòctones.

No podem deixar d’esmentar l’extinció a les Pitiüses del
vell marí (Monachus monachus), també conegut com a
porc marí, a causa de les desconsiderades accions
humanes.

És per tot això que, hem de ser conscients de la
necessitat de tenir cura del medi ambient. El respecte
per la mar ha de ser un valor interioritzat per la
societat, que formi part de la cultura popular i del que
participin totes les persones implicades, tant les que
viuen dels recursos marins com els  visitants nàutics.

Només si actuem tots junts, podem preservar aquesta
meravella natural.

LA CONSERVACIÓ DEL MEDI MARÍ

Foto: Treballs d'investigació al fons marí de les Reserves - Cristina Linares
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Foto: Abel O'Ferrall (Arxiu RRNN)


