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S'ha estudiat la zonació bentónica litoral, des de la zona Adlitoral fins a 25
metres de fondiuia, de Cala de S'Art (Cala Refeubetx, SW de Mallorca). S'han
identificat set comunitats des de la zona Adlitoral fins a la zona Mediolitoral,
i sis des de I'inici de la franja Infralitoral fins a l'herbei de Posidonia. Totes
les comunitats observades són representatives d'un litoral rocós moderadament
batut de la Mediterrimia Occidental, amb característiques indicadores d'un ban
estat de conservació. Aquest estudi corrobora les observacions d'un treball
anterior i amplia, pel que fa a la fauna, el nombre d'especies descrites en
aquesta zona.
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ISLANDS). The benthic zonation patterns from the Adlittoral zone down to 25
meters depth have been described in Cala de S'Art (Cala Refeubetx, SW of
Mallorca, Western Mediterranean). Seven communities have been identified
between the Adlittoral and the Midlittoral zones, and six comrnunities have been
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Introducció
L' estudi de la zonacíó bentonica litoral
té el seu interes tant des d'un punt de vista
naturalístic com ap1icat. Per una banda,
permet aprofondir en el coneixement de les
especies litarars i la seva distribució en funció
de les característiques ecológiques i defs
parametre.s. ambientals, i per l'altra, l'estudi de
les camunÍtats resulta un ban indicador del
tipus de litoral i del seu estat de conservació.
La zona examinada. en el present trebaU
esta situada a rilla de Mallorca {Balears}, a
39° 29' de latitud Nord i 2° 30' de longitud
Est (Fig., 1). Els vents predominants són de
component Sud i Sud-Oest, amb veIocitats
que normalment no sobrepassen els 10 km/h
(dades. de !'estació meteorologica de Porto Pi,
situada a uns 15 km de distancia) . Al substrat
litoral (Mioce escullós) destaca la presencia
de cubetes de modelat cilrstic. La vegetacio
de la zona adlitoral esta composada per redols
de. les assaClaCiOns Cneoro tricocciCeralonietum siliquae (O. Bolós & Molinier
1958) i Anthillido cytisoidis-Teucrietum
majorici (O. Bolás i Molinier 1958), i per la
comunitat de. Limonium & Crithmum amb
Daucus carota. Destaca la -presencia de
I'endemisme &mecio rodriguezii.
La proximitat d'unes. iHes d'especial
reHe;yancia per a la protecció i conservació
(Illa del Toro.. ltla d'Es Malgrat) incrementa
¡'intereso del present trebalL D'aquesta zona
n'existeixen estudis previs sobre les
comunitats bentoniques litoral s (CoH el aL,
1994; Revinego et al., 1996). Aquest estudi
coincideix amb els resultats deIs autors
esmentats antenorment i amplia el nombre
d'especies, citades de la fauna bentónica litoral
d'aquesta localitat..

Material i metodes
La feina de camp es. va dur a terme a
la primavera de 1996, durant el mes de maigo
Es varen realitzar quatre transsectes
perpendicufars a la Unía. de costa. separats uns

25 metres entre sí. BIs transsectes s'establiren
amb una corda metrada de 200 metres. BIs
transsectes es van recorrer en immersió a
pulmo Iliure i amb escafandre autónomo La
fondana maxima a que s' arriba fou de 20
metres, en el Transsecte 3. Els altres dos
transsectes, corresponents a zones de menor
pendent, arribaven a una fondaria aproximada
de 10 metres.
La identificacio de les diferents
especies es va realitzar, bé in situ quan les.
especies. eren pron comunes, Q bé a partir de
material recoHectat i conservat en una mescla.
etanol/aigua 1: L La macroflora i la
macrofilUna eren anotades sobre el terreny, en
unitats de. mostratge dins un area aproximada
d'uns 5 m2• La recollida de mostres per a la
posterior identificació deis organismes de
mida petita al laboraton va realitzar-se
mitjan9ant pelat del fons i recollida en bosses
de malla fina. Per a la identificació de les
especies en molts deis casos fóren suficients
els manuals generals de cIassificació
d'organismes bentónics: Ros (1991); Bellman
(1994); Moreno el al. (1991) i Riedl (1986).
També s'utilitzaren efs següents. tractats. especialitzats en grups específics d'organismes:
Ballesteros' i Romero (1985a, b i c) i Cambra
et al. (l989) pel que fa a les algues; Roca i
Moreno (198.7a ib) pel que fa als cnidaris;
D'Ange1o i Gargiullo (1981) i Parenzan
(I970) per als moHuscs; Saiz Salinas. (1993)
per als sipuncúlids; Zabala (1986) per als
briozous; Armengol i Sió (1986) per als.
amfípodes; Moreno i Munar (1985a, b i c) i
Tortonese (1963) per aIs equinoderms; Sostoa
(1990) i Riera el al. (1995) per als peixos.
EIs cnteris sistematics emprats en aquest
treball són els de Riedl (1986).
Les comunitats es van identificar a partir de la composició específica i l'abundancia
de les diferents especies identificades per
trams de transsecte, a les quals s'assigna un
valor semiquantitatiu, que en representa la
seva abundancia. Aquest índex (especies
dominants,. abundants, comunes i presents)
correspon amb el des.crit per Reviriego et al.
(1996). La classificació de les comunitats
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correspon fonamentalmenta la
descrita per Ballesteros (1992) i
Ballesteros el al. (1993), tot i
que també s'han tengut en
compte: Péres i Picard (1964),
Augier (1982), Péres (1982),
Ros el al. (1989), Ballesteros
(1993) i Uriz el al. (1993). La
descripció de les comunitats que
es presenta corres pon a una
síntesi de tot el que s'ha
observat al lIarg deIs tres transsectes perque aquests, malgrat
les diferencies en el pendent,
resultaren prou semblants pel
que fa a la seva composició.
Les peculiaritats trobades en un
deIs transsectes (Transsecte 2)
es comenten apart.
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Resultats i discu,ssió
a) Les comunitats
La zonació bentónica del
1I0c estudiat correspon a una
zonació típica de costa rocosa
mediterrimia. Les principals
comunitats distingides des de
I'estatge supralitoral fins a 20 ro
de fondaria es resumeixen a la
Taula 1, juntament amb els seus
corresponents límits batimetrics.
A continuació es presenta una
descripció de les comunitats
corresponents als diferents
estatges.
Estalge supralitoral (ES)
L'associació d'especies trobades a la
zona supralitoral correspon a la típica descrita
per al litoral rocós mediterrani (Péres i
Piccard, 1964; Augier, 1982; Péres, 1982;
Ros el al., 1989; Ballesteros, 1992; Ballesteros el al., 1993), identificada com a
Verrucario - Melaraphetum neriloidis (Augier,
1982). Les especies característiques són els
gastrópodes del genere Melaraphe, el

100 m

Fig. 1. Localització de la zona estudiada.
Fig. l. Location of the studied area.

cirrípede Euraphia depressa, la cianofícia
Rivularia atra i el liquen Verrucaria
amphibia (típic aquest només de la
Mediterrania Occidental). Manca a les
observacions l'isópode Ligia italica, també
típica d'aquesta comunitat. L'especie més
dominant és, en aquest cas, Melaraphe
neritoides la qual ocupa, en especial en els
metres més propers a I'aigua, quasi el doble
de territori que la resta de les especies. M
punclala coexisteixamb la M. neritoides, al

18

Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 42 (1999)

Taula 1. Comunitats bentoniques inventariades al litoral de Cala de s' Art. S'indiquen els Iímits
batimetrics (en metres) entre els quals han estat trobades i I'estatge al que pertanyen.
Table l. Benthic communities found in Cala de s 'Art, with their bathimetric limits (meters) and benthic
zone.

Comunitat

Codi

Supral itoral
Mediolitoral
AIgues foto files de modus batut
AIgues fotofiles no pasturades
Algues fotofiles miljanament pasturades
AIgues fotofiles sobrepasturades
AIgues esciofiles
Herbei de Posidonia

ES
EM
AFMB
AFNP
AFMP
AFSP
AE
HP

contrari del que apunta Augier (1982), tot i
que varia la seva distribució pel que fa a la
distancia a la Hnia de costa, com ja ha estat
recentment indicat (Barrado i Flexas, 1997).
Verrucaria és l'especie menys depenent del
me di aquatic i la seva presencia es perllonga
fins a més de 10 m de distancia de l'aigua.
Estatge mediolitoral (EM)
En l'EM no ha estat possible identificar
comunitats concretes. Sembla que es barrejen
comunitats diverses.
A la zona mediolitoral superior els
vegetal s dominants són Laurencia truncata,
Polysiphonia ¡Zocculosa i Polysiphonia
sertularoides. EIs animals més característics
són Patella rustica i Monodonta turbinata, els
quals hi són abundants. Hi manquen algunes
especies, com Chthamalus stellatus. Les
especies de Gibbula resulten únicament
presents, menys abundants del que és
d'esperar en aquests tipus de litorals, tal
vegada com a indicador d'un bon estat de
conservació.
Al mediolitoral inferior s'observa un
increment de diversitat i biomassa respecte a
les franges anteriors com a conseqüencia
d'una major estabilització deis factors
ambientals. Les algues dominants en aquesta

Estatge

Límits
Supo
+1,5
+0,4
O
-0,8
-3
-4
-1
-6

Inf.
+0,4
O
0,8
-19,5
-9
-5
?
?

Supralitoral
Mediolitoral
Infralitoral
Infralitoral
Infralitoral
Infralitoral
Infralitoral
Infralitoral

comunitat són: Spongites notarisii, Lithophyllum incrustans i Chaetomorpha capillaris.
Laurencia papillosa, Laurencia truncata i la
cianoficia Rivularia sp. hi són abundants o
comunes, segons el transsecte. En alguns
indrets desprovists de les altres especies
dominants, Rivularia forma una facies de
cianoficies que conté com especie molt característica Lepidochiton corrugata, que
s'alimenta d'elles. Altres especies animals
abundants al medio litoral inferior són els
gastropodes del genere Patella i Vermetus i el
bivalve Mytilaster minimus. També hi són
presents e1s crancs Pachygrapsus marmoratus
i Eriphia spinifrons.
Algues fotófiles de mode batut (AFMB)
La comunitat infralitoral Cystoseiretum
mediterraneae (Feldmann, 1937) es desenvolupa sobre superfícies de baixa inclinació
just per davall del nivell de la mar (de O a 1 metres, aproximadament), a llocs batuts. La
comunitat es troba ben representada a tots els
transsectes. L'especie dominant és una
Cystoseira del grup mediterranea (no hem
pogut determinar si es tracta de C.
mediterranea o C. stricta), la qual té una
cobertura propera al 100%, i es desenvolupen
a la seva ombra multitud d'organismes, vagils
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i epífits. Acompanyen a Cystoseira grup
mediterranea: Cystoseira compresa, Ceramium rubrum, Corallina elongata, Corallina
granifera (especies abundants). Apareixen en
menor proporció Dictyota dicho toma,
Halopteris scoparia, Padina pavonica,
Amphiroa rigida i Halimeda tuna (especies
comunes). La composició de les especies
característiques coincideix amb l' observada en
aigües de Cabrera (Ballesteros et al., 1993).
EIs animals més característics són els hidraris
Aglaophenia kirchenpaueri i Coryne pusilla,
l' equinoideu
Paracentrotus
lividus
gastropodes del genere Vermetus.
A un deIs transsectes estudiats
(Transsecte 2) apareix, just per sota de la
I'associació
comunitat de Cystoseira,
Herposiphonio-Corallinetum
(Ballesteros,
1992), que conté com especies dominants
Ceramium spp. i Corallina elongata, junt
amb Dictyota dichotoma, provinent de l'estrat
inferior. Aquesta comunitat és característica
d'aigües no pol'luides que es localitzen en
zones amb un moviment osciHant de les
masses d'aigua (Ballesteros, 1992). Aquesta
comunitat apareix només a un deIs transsectes
perque és l'únic d'entre els estudiats que presenta aquest tipus de circulació com a
conseqüencia de la seva geomorfologia.
Aquest transsecte cau en picat fins a 4 metres
de fondaria, on comen<;a el paleocurs d 'un
torrent, amb grans codols. A la paret de 4
metres s'hi obre una cavitat que correspon a
una cova semi-fosca. Aquestes característiques
peculiars del Transsecte 2 s'aniran comentant
en funció de l'interes que tenguin per al
desenvolupament de les diverses comunitats.
Algues fotaftles no pasturades (AFNP)
La comunitat d'algues fotofiles és
probablement la que presenta una major
diversitat específica. S'estén des de just per
davall del Cystoseiretum fins a l'herbei de
Posidonia. Les especies dominants són
Cystoseira balearica, Amphiroa rigida,
Cladostephus hirsutus, Colpomenia sinuosa,
Halopteris scoparia, Dictyota dicho toma i
Padina pavonica. Les tres darreres apareixen
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també amb freqüencia, juntament amb
Halopteris ftlicina i altres especies, com
especIes característiques de comunitats
hemiesciofiles, pel que es fa difícil establir
una delimitació clara entre ambdues.
L' associació
vegetal
correspon
al
Cystoseiretum balearicae (Verlaque, 1987).
Dictyopteris membranacea és comuna pero no
dominant. Són característcs d'aquesta comunitat i de la següent (AFMP) les esponges
Crambe crambe, Ircinia fasciculata i Ircinia
variabilis, els hidraris Aglaophenia sp.,
Campanularia hincksi i Sertularella ellisi, els
antozous Aiptasia mutabilis, Anemonia
sulcata i Bunodactys verrucosa, els
gastropodes Conus mediterraneus, Hexaplex
trunculus i Thais haemastoma, el poliquet
Serpula vermicularis, el cirrípede Balanus
perfora tus, els asteroideus Coscinasterias
tenuispina i Echinaster sepositus així com
diversos ofiuroideus i amfipodes. AIguns
peixos es troben fortament lligats en aquest
tipus de comunitat, com els deIs generes
Blennius, Gobius i Tripterygion. També són
abundants a partir d'aquest nivell i fins a
1'herbei de Posidonia, Serranus scriba,
Chromis chromis, Coris julis, Thalasoma
pavo i altres labrids i esparids.
Algues fotaftles mitjanament pasturades
(AFMP)
Aquesta comunitat es troba entre e1s 3
i 9 m de fondaria i el seu aspecte general és
semblant al de la AFNP tot i que hi manquen
les especIes "arbories". És probablement la
comunitat més dominant deIs transsectes
estudiats i ocupa aproximadament un 70% de
la superficie examinada. Paracentrotus lividus,
Arbacia lixula i Ircinia fasciculata en són e1s
animals més característics.
Algues fotaftles sobrepasturades (AFSP)
La AFSP (Spongito-Pseudolithodermetum adriaticae Verlaque, 1987) apareix
únicament a un deIs transsectes (Transsecte
2), la geomorfologia del qual correspon a un
paleollit de torrent amb grans cOdols, on la
vegetació gairebé no es desenvolupa. Les
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dues garotes esmentades són les especies
dominants d'aquesta comunitat que no
cobreix tot el paleollit, sinó únicament
algunes roques on la vegetació s'hi estableix
tímidament.
Algues esciofiles (AE)
Les comunitats esciatiles apareixen a
distints punts deis transsectes. Aquest tipus de
comunitat es troba molt desenvolupada en un
entrant de roca (cova semifosca) situada entre
2 i 4 m de fondaria al Transsecte 2 i en les
encletxes entre els codols així com a zones
poc iHuminades entre 12 i 20 m de fondaria
a tots tres transsectes. La comunitat vegetal
principal correspon a l' Udoteo-Peyssonnelietum (Molinier, 1960). Les especies
dominants són Mesophyllum alternans,
Peyssonelia sp., Flabellia petiolata, així coro
Myriapora truncata i altres briozous. Codium
bursa (observat només a partir deis 15 metres
de fondaria), multitud d'esponges (Crambe
crambe, Osearella lobularis, etc.), el bivalve
Area noae, les ofiures Amphipholis squamata,
Ophiothrix jragilis i Ophiura albida,
I'equiúrid Bonellia viridis i diversos poliquets
tubícoles són especies comunes. EIs peixos
més característics d'aquestes encletxes són
Muraena helena, Scorpaena seroja, Seiaena
umbra i Epinephelus marginatus.
Herbei de Posidonia (HP)
La praderia de Posidonia oeeaniea
apareix a distintes fondaries, segons els
transsectes, en coincidencia amb la cartografía
de Reviriego et al. (1996), tot i que es troba
completament desenvolupada només a partir
deis 15 metres de fondaria. La comunitat es
troba alternada amb zones de fons detrític
amb abundancia d'holotúries. S'han estudiat
els epífits de les fulles, pero no les
.comunitats deIs rizomes. Les especies
identificades són Giraudia sphaeelarioides,
Myriaetula
graeilis,
els
foraminífers
Diseorbinella sp. i Planorbulina sp. els
hidroideus Obelia diehotoma, Campanularia
asymetriea, Plumularia obliqua i Sertularia
perpusilla, el poliquet Spirorbis sp. els

moHuscs Cerithium vulgatum i Lima lima,
les holotúries Holothuria tubulosa i H.
jorskali, I'equinoideu Sphaereehinus granularis, I'asteroideu Eehinaster sepositus i els
briozous Celleporina sp., Cribilaria inominata
f hineksi, Electra posidoniae, Puellina
gattyae, Diplosolen obelium, Liehenopora
radiata i Crisia ramosa.
b) La fauna
A la Taula 2 es mostra el total
d'especies identificades en el present estudi
així com les comunitats on s 'han observat. En
total es trobaren 123 especies animals. Aquest
nombre representa probablement una fracció
del nombre total d'especies presents a la zona
al lIarg del cicle anual. De fet, quatre de les
especies animal s citades (Bonellia viridis,
Cantharus dorbigny, Hypselodoris elegans i
Scorpaena scroja) i dues algues (Liagora
viscida i Gracilaria verrucosa) no havien
estat observades durant el període d'estudi,
sinó que foren trobades durant el més d'agost
de 1997 al Transsecte 2. Les variacions
intemnuals segurament són també importants,
ja que algunes de les especies no han estat
trobades el mes d'abril de 1999. Algunes
d' aquestes especies foren observades en 1996
pero estaven pendents de classificació i no
s'inclouen, per tant, al present llistat.
Tanmateix el nombre d' especies animals
presentat en aquest treball amplia considerablement la quantitat d'especies citades al
litoml de l'area d'estudi. Per exemple,
Reviriego el al. (1996) en cita només 26
perque, a causa de I'extensió del seu treball,
la fauna esta infravalomda.
Els fons marins de Cala Refeubetx presenten una mostra representativa de les
comunitats bentoniques infralitorals rocoses de
la MediterrAnia Occidental. Aquestes
comunitats i la seva distribució vertical són
prou semblants a les descrites de l' Arxipelag
de Cabrera (Ballesteros et al., 1993) i per a
les iIles de les proximitats (ColI et al., 1994;
Reviriego et aL, 1996). Aparentrnent I'estat
de conservació d'aquesta cala és gairebé tan
alt com el de l'illa del Toro. També aquí són
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rares les especíes indicadores d'eutrofització
(ulvals), i si abunden les comunitats
indicadores d'un bon estat de conservació
(comunitats de Cystoseira). Aquestes
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característiques de conservació es deuen,
probablement, a la poca pressió antropica,
donada la difícil accessibilitat de la cala.

Taula 2. Llistat d'especies identificades, indicant les comunitats on s'han observat. (S'empren com a
criteris sistematics els proposats per Riedl, 1992. Pel que fa als nivells de genere, especie, forma i varietat
s'empra la nomenclatura utilitzada als diversos manuals citats a la bibliografia).
Table 2. List of identified species and the communities where they have been observed. (Systematic
criteria are from Riedl, 1992. The levels of genus, species, form and variety are used following diverse
manuals cited in bibliography).

ORGANISME
TIPUS: Schizophyta
Rivularia sp.
T1PUS: Phycophyta
Amphiroa rigida
Bangia atropurpurea
Ceramium rubrum
Chaetomorpha capillaris
Cladostephus hirsutus
Codium bursa
Colpomenia sinuosa
Corallina elongata
Corallina granifera
Cystoseira balearica
Cystoseira compressa
Cystoseira grup mediterranea
Dictyopteris membranacea
Dictyota dichotoma
Enteromorpha compressa
Flabellia petiolata
Gastroclonium clavatum
Gelidium sp.
Giraudia sphacelarioides
Gracilaria verrucosa
Halicystis parvula
Halimeda tuna
Halopteris filicina
Halopteris scoparia
Laurencia papillosa
Laurencia truncata
Liagora viscida
Lithophyllum frondosum
Lithophyllum incrustans
Mesophyllum alternans
Myriactula gracilis
Padina pavonica
Palmophyllum crassum
Peyssonnelia spp.
Polysiphonia flocculosa
Polysiphonia ser/ularoides

Comunitats on s 'ha trobat
('especie
ES
AFMB, AFNP, AFMP
EM
EM,AFMB
EM
AFNP
HP, AE
EM, AFMB, AFNP
AFMB, AFNP
AFMB, AFMP
AFNP
AFMB
AFMB
AFNP
AFMB, AFNP, AFMP
EM
AE
EM
AFNP
HP
AFNP.
AE
AFMB, AE
AFNP
AFMB, AFNP, AFMP
EM
EM
AFMB
AFNP, AFSP
EM
AE
HP
AFMB,AFMP
AE
AE
EM
EM
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ORGANISME

Polysiphonia sp.
Ralfsiaceae no identificada
Rhodophyllis divaricata
Spongites notarisii
TIPUS: Lichenes
Verrucaria amphibia
TIPUS: Spermatophyta
Posidonia oceanica
TIPUS: Rhizopoda
Cibicides sp.
Discorbinela sp.
Planorbulina sp.
TIPUS: Porifera
Chondrosia reniformis
Clathrina clathrus
Crambe crambe
lrcinia fasciculata
lrcinia variabilis
Leuconia sp.
Oscarella lobularis
TIPUS: Cnidaria
Actinia equina
Aglaophenia kirchenpaueri
Aglaophenia sp.
Aiptasia mutabi/is
Anemonia su/cata
Balanophy/lia europa ea
Bunodactis verrucosa
Campanularia asymetrica
Campanularia hincksi
Coryne pusil/a
Halopteris sp.
Obelia dichotoma
Plumularia obliqua
Ser/u/arella ellisi
Ser/ularia perpusilla
TIPUS: Echiurida
Bone/lia viridis
TIPUS: Sipunculida
Nephasoma sp.
TIPUS: Mollusca
Anomia ephippium
Aplysia sp.
Arca noae
Barbatia barbata
Berthella aurantiaca
Cantharus dorbigny
Cerithium rupestris
Cerithium vulgatum
Clanculus coralinus
Conus mediterraneus var. grossi
Diodora gibberula
Gibbula divaricata
Gibbula richardi

Cumunitats on s'ha trobat
l'especie
EM
EM
AE
AFNP
ES
HP
AE
HP
HP
AE
AE
AFNP, AFMP, AE
AFNP, AFMP
AFNP, AFMP
AFNP

AE
EM
AFMB
AFNP,AE
AFNP
AFNP
AFNP
AFNP
HP
AFNP
AFMB
AFNP
HP
HP
AFNP
HP
AE
AFNP
AFNP
AFNP
AFNP,AE

AE
AFNP
AE
AE
HP
AFNP
AFNP
AFMB
EM
EM
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ORGANISME

Halio/is lamellosa
Hexaplex /runculus
Lepidochilona corruga/a
Lima lima
Li/hophaga lithophaga
Melaraphe neritoides
Melaraphe punctata
Monodonta turbina/a
My/ilas/er minimus
Nassarius incrassa/us
Ocinebrina edwardsií
Patella aspera
Patella aspera varo /arentina
Patella coerulea
Patella coerulea varo subplana
Patella rustica
Striarca lac/ea
Thais haemastoma
Verme/us cris/a/us
Vermetus /riqueter
TIPUS: Annelida
Hesione pantherina
Polyoph/halmus pic/us
Pro/ula sp.
Serpula vermicularis
Spirorbis sp.
Vermiliopsis sp.
TIPUS: Artbropoda
Balanus perfora/us
Caprella sp.
Clibanarius ery/hropus
Elasmopus Tapax
Eriphia spinifrons
Euraphia depressa
Fucia marina
Hyale schmid/i
lIia nucleusPachygrapsus marmora/us
Ph/isica marina
Pseudopro/ella phasma
TIPUS: Tentaculata
Celleporina sp.
Cribrilaria innominata f. hincksi
Crisia sp.
Diplosolen obelium
Elec/ra posidoniae
Elec/ra sp.
Lichenopora radiata
Myriapora /runca/a
Puellina sp.
Ser/ella sp.
TlPUS: Ecbinodermata
Amphipholis squamata
Amphiura sp.

Comunitats on s'ha trobat
l'especie
ASNP
AFNP, HP
EM

HP
AE
ES
ES
EM
EM,AFMB
AFNP
AFNP
EM
EM
EM
EM
EM
EM, AFNP
AFNP
EM, AFMB, AFNP
AFNP

AFNP
AFNP
AE
AFNP
HP
AE
AFNP
AFNP
AFMB, AFNP
AFNP
EM
ES
ES
AFNP
AFNP
ES, EM
AFMB
AFMB

HP
HP
HP,AE

HP
HP
AE
HP,AE
AE

HP
AE

AFNP
AFNP
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ORGANISME

Arbacia /ixula
Coseinasterías tenuispina
Echinaster sepositus
Holothuria Jorskali
Holothuria tubulosa
Ophiothrix Jragilis
Ophiura albida
Paraeenthrotus lividus
Sphaereehinus granularis
Stiehopus regalis
TIPUS: Vertebrata
Blennius gattoruginae
Blennius sphynx
Blennius sp.
Chromis ehromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus marginatus
Gobius eobitis
Labrus bimaeulatus
Labrus sp.
Labrus viridis
Muraena helena
Sarpa salpa
Seiaena umbra
Seorpaena seroja
Serranus seriba
Simphodus tinca
Thalassoma pavo
Tripterygion tripteronotus
Tripterygion xanthosoma

Comunitats on s'ha trobat
I'especie
AFNP, AFMP, AFSP
AFNP
AFNP
HP

HP
AE
AE
AFNP, AFMP, AFSP

AFNP, HP
AFNP
AFMB, AFNP
AFMB, AFNP
AFMB, AFNP
AFMP, AFNP, HP
AFMP, AFNP, HP
AFMP, AFNP, HP
AFMP, AFNP, HP

AE
AFNP
AFMP, AFNP, HP
AFMP, AFNP, HP
AFMP, AFNP, HP

AE
AFMP, AFNP, HP
AE

AE
AFMP, AFNP, HP
AFMP, AFNP, HP
AFMP, AFNP, HP
AE
AFNP
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