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0. Introducció al treball 
 

Aquest treball de recerca tracta sobre l’estudi del plàncton marí, les seves aplicacions i 

la importància que té sobretot com a font d’energia, com a aliment i com a origen de la 

vida, entre d’altres.  

He escollit aquest tema ja que des de petita he estat molt interessada en la vida 

marina, sobretot en la fauna, i a més m’agrada molt; em sembla molt curiós aprendre 

com són i com viuen aquestes espècies que habiten les aigües del planeta.  

Un altre motiu de la meva elecció és que penso que el plàncton és com un petit món 

desconegut i ignorat per una gran part de la població, però alhora importantíssim 

perquè gràcies a ell va sorgir la vida al mar, i del mar, la vida a la Terra.  

A més, em sembla molt divertit i interessant descobrir unes noves formes de vida i 

d’èssers vius tant diferents als que coneixem habitualment, i encara que a simple vista 

la majoria són invisibles, a través d’un microscopi podem descobrir tot un nou món. 

D’altra banda, un altre aspecte que ha influït molt en la meva elecció és que és un 

tema que té bastant treball de camp ja que es poden realitzar sortides per recollir 

plàncton, fer investigacions per microscopi, visitar instal·lacions de cultiu... sense haver 

de recórrer a les típiques entrevistes tan habituals en altres treballs.   

Per realitzar el treball he utilitzat, d’una banda, fonts d’informació, bàsicament 

internet però també llibres i articles, i d’altra banda, per al treball de camp, un 

microscopi i material de laboratori per observar les espècies, a més dels utensilis 

necessaris per als mostreigs realitzats. 

El temps de realització del treball ha sigut d’un any aproximadament ja que vaig 

començar-lo a l’estiu amb la recerca d’informació i amb la sortida per recollir el 

plàncton, i després he continuat, fins al dia de l’entrega, fent la recerca i la classificació, 

a més de realitzar una sortida als laboratoris de l’Aquàrium cap al final del treball. 

L’estructura general del treball consta bàsicament de tres apartats. En el primer 

trobem una classificació de les espècies segons les seves característiques. En el segon 

hi ha l’observació del plàncton recollit. Finalment, en el tercer apartat es mostra les 

aplicacions i utilitats que pot tenir en la nostra vida. 
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1. Introducció al tema 
 

La vida al planeta Terra és possible gràcies a l’atmosfera i al sòl. Els investigadors van 

descobrir que aquests van ser formats per microorganismes que habitaven els oceans, 

d’on prové l’origen de la vida. Aquests organismes que tenien la capacitat de produir 

nutrients a partir de diòxid de carboni i energia solar van marcar l’inici de la vida a la 

Terra, i són coneguts com algues i plàncton; que a més de produir gasos per formar 

l’atmosfera i minerals per formar el sòl, serveixen d’aliment per a mamífers gegants.  

La paraula plàncton prové del grec i significa: inestable, extraviat, nòmada...  ja que 

aquests microorganismes no es mantenen en un lloc fix, perquè no tenen, en general, 

l’habilitat de nedar, sinó que són desplaçats pels corrents marins. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Fitoplàncton 

 



6 
 

2. Què és el plàncton? 
 

El plàncton és un conjunt de microorganismes que viuen en suspensió a les aigües 

salades o dolces per poder alimentar-se i reproduir-se i que es deixen portar pels 

corrents marins i les ones a causa de la seva manca d’habilitat locomotora. 

 

2.1. Característiques 

Són microorganismes amb una capacitat de locomoció nul·la o pràcticament nul·la per 

la qual cosa no es poden desplaçar allà on volen sinó que són transportats gràcies als 

corrents marins. 

Generalment és transparent i té algunes irisacions, és a dir, reflexos lluminosos de 

colors semblants als de l'arc de Sant Martí,  i presenta colors només al microscopi. Les 

espècies superficials són blavoses, i les altres vermelloses. Algunes emeten 

luminescència. 

Té una vida molt curta però és molt prolífic, compensant l'alta depredació a què està 

sotmès. 

En la seva formació és influït per la llum del sol, la temperatura de les aigües i la 

presència de nutrients com ara nitrats i fosfats procedents de la terra i dels fons 

oceànics. 

La grandària és bastant variada. Alguns dels grups considerats són: nanoplàncton 

(menor de 50 micres), microplàncton (de 50 micres a 1 mm), mesoplàncton (d'1 a 5 

mm) i macroplàncton (major de 5 mm). Les espècies de fitoplàncton pertanyen al nano 

i microplàncton, mentre que el zooplàncton entraria a formar part del micro, meso i 

macroplàncton. 

Pertany al primer nivell de la cadena alimentària, ja que tots els altres organismes 

majors no podrien viure si no existís. 

Va ser el primer productor d’oxigen a la atmosfera i actualment és un dels majors 

portador d’aquest. 

Aquestes són les característiques generals, però més endavant veurem les 

característiques pròpies de cada tipus. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nitrats
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fosfats
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3. Classificació  

3.1. Segons la seva nutrició 

3.1.1. Fitoplàncton 

 

És el conjunt de microorganismes (algues unicel·lulars i bactèries microscòpiques) que 

s’alimenten de forma autòtrofa per mitjà de la fotosíntesi i poden trobar-se en forma 

lliure o en colònies. Absorbeixen la llum solar per transformar diòxid de carboni en 

aliment orgànic, i per això viuen a la superfície. Constitueix l’aliment del zooplàncton  i 

altres organismes ja que es troba a la base de la cadena alimentària.  

És un indicador útil de les altes condicions nutritives degut a la seva capacitat per 

multiplicar-se ràpidament en les condicions adequades. Hi ha factors ambientals que 

determinen el seu creixement. Aquests factors són la temperatura, la llum i la 

disponibilitat de nutrients.  

La reproducció del fitoplàncton es dóna a la primavera a causa de la intensificació de 

nutrients, de la durada i intensitat de les hores de llum, i de l’augment de temperatura. 

Quan mor se’n va cap al fons marí i es descompon. 

Si hi ha un excés de 

nutrients, la temperatura 

de l’aigua augmenta i hi 

ha un creixement ràpid 

de la població creen una 

florida o “bloom”. L'aigua 

es torna verdosa, però 

ràpidament (1-2 dies, 

depenent de la 

temperatura) es torna de 

color marró. Això vol dir 

que el plàncton esgota 

els nutrients i comença a 

morir. La descomposició 

més o menys ràpida dels 

organismes morts pot 

portar  l'esgotament de l'oxigen en l'aigua i, com a conseqüència,  la mort massiva de 

peixos i altres organismes. Un altre cas de florida perjudicial és el cas de les marees 

roges (imatge 2), en la qual l'aigua del mar es torna d’una coloració vermellosa. Són 

causades pel desenvolupament d'organismes que alliberen toxines en l'aigua, 

normalment algues marrons microscòpiques del grup dels dinoflagel·lats. Encara no es 

coneixen  les causes d’aquest fenomen, però sembla que la contaminació costanera té 

Imatge 2: Marea roja 
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molt a veure, i ha estat responsable de la destrucció de moltes instal·lacions 

d'aqüicultura marina. 

Una altra característica molt important és que aquests organismes són els principals 

productors d’oxigen i, per tant, van ser els creadors de l’atmosfera. L’oxigen que va 

passar a les capes altes de l’atmosfera es va convertir en ozó; i així van poder sortir de 

l’aigua els organismes primitius per viure a terra ferma. 

Tenen mides molt diverses, les més freqüents estan entre les 10 i 200 µm. 

Dins de la classificació del fitoplàncton trobem grans grups: les diatomees, els 

dinoflagel·lats i els coccolitofòrids. 

 

3.1.1.1. Les diatomees 

Són algues unicel·lulars que es troben 

distribuïdes en el medi aquàtic marí i també en 

aigües continentals. Hi ha que suren lliurament 

en l’aigua (pelàgiques) i altres que són 

bentòniques, és a dir, es fixen a substrats durs i 

sediments. Poden viure en colònies en forma de 

filaments o cintes, ventalls, ziga-zaga,  o d’estel. 

Són organismes molt sensibles a les variacions 

fisicoquímiques de l’aigua, i per això, 

actualment comencen a ser utilitzades com a 

bioindicadors de la qualitat de l’aigua. 

Al seu interior presenten dues valves fetes de 

silici, les teques, les quals encaixen una dins 

l’altre. La més externa s’anomena epiteca, i la 

més interna hipoteca. El conjunt de les dues teques s’anomena frústul, i les seves 

bandes laterals són les pleures. En la seva closca 

de silici té uns porus que serveixen per 

relacionar-se amb el medi aquàtic per agafar les 

substàncies necessàries per elaborar el seu 

aliment i per respirar, i expulsar les substàncies 

de rebuig. Aquesta closca mesura entre 10 i 

200µm i està adaptada perquè pugui surar. 

Les diatomees es poden reproduir de forma 

asexual per divisió binària; una de les cèl·lules 

filles s’emporta una de les teques, i l’altre l’altra. 

A partir d’aquesta, cadascun dels descendents sintetitza una hipoteca. La repetició 

Imatge 3: Diatomea per dins  

Imatge 4: Diatomea  
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d’aquest cicle farà que aquelles cèl·lules que es porten la hipoteca original acabin sent 

més petites que les seves germanes, i el procés es repetirà a cada divisió. Quan s’arriba 

a una determinada mida mínima, que s’apropa a la meitat de la mida original, es dona 

la reproducció sexual, mitjançant gàmetes haploides flagel·lats. Aquests originaran un 

zigot gran que torna a iniciar el cicle.  

Les valves de les generacions que moren o les rebutjades durant la seva reproducció es 

dipositen i cobreixen àmplies extensions dels fons formant els anomenats “fangs de 

diatomees”, que dominen, per exemple, les profunditats del Mar Antàrtic i de l'Oceà 

Pacífic. 

Al cap de milions d'anys han format en alguns llocs roques sedimentàries, constituint 

part dels continents. Així, s'han estructurat les roques anomenades "terra de Trípoli" , 

els jaciments dels quals s'exploten en diverses regions del planeta.  

Aquestes terres formades per diatomees són utilitzades per fabricar vidre, dinamita, 

ciment per a usos especials, pólvores i matèria primera per a filtres d'aigua, i també 

per a la fabricació del cap dels llumins i en la indústria farmacèutica. 

Segons la simetria del seu frústul les diatomees es poden classificar en cèntriques o 

pennades: 

-Les  diatomees cèntriques generalment tenen valves rodones o poligonals i amb una 

gran varietat d’ornamentacions i estructures (com per exemple els forats) que són 

essencials per a poder classificar-les. Són immòbils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5: Estructura de les diatomees 

cèntriques 

Imatge 6: Aspectes de la diatomea cèntrica 
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-Les diatomees pennades generalment són bipolars i tenen forma allargada (de bastó o 

de nau), amb un únic eix de simetria. Majoritàriament són bentòniques i acostumen a 

tenir una superfície menys decorada que les cèntriques. Algunes presenten una fissura 

longitudinal, que es diu “rafe”, a la teca, un sistema de dues perforacions lineals a les 

valves. Pel rafe pot sortir un flux de plasma que està relacionat amb el moviment de 

les cèl·lules. Per això, les diatomees que tenen rafe normalment també tenen 

moviment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 9: Comparació d’una diatomea central (dreta) amb 

una pennal (esquerra) 

  

Imatge 7: Estructura de les diatomees 

pennada 

Imatge 8: Diatomees pennades 
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Imatges de diatomees:  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10: Chaetoceros 

Imatge 11 i 12: Cymbella stuxbergii

Cymbella stuxbergii 
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Imatge 13: Cyclotella meneghiniana 

Imatge 14: Thalassionema 
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3.1.1.2. Els dinoflagel·lats 

Són organismes formats per una única cèl·lula densa i granular i contenen, la majoria, 

cloroplasts amb diferents pigments que els hi donen diverses coloracions com verd, 

vermell, blau i groc. 

La seva mida està entre 25 i 500 µm. El seu cos està envoltat per una closca que conté 

una capa de cel·lulosa anomenada anfiesma. La coberta de cel·lulosa està formada per 

plaques d'aspecte reticular unides per sutures i amb porus per comunicar-se a 

l'exterior, que a més poden portar sortints, espines o làmines. A més, el cos està dividit 

en dues parts per un solc equatorial, una epiteca i una hipoteca, que formen la teca 

(encara que alguns no en tenen). Al solc hi porta un filament estret que s’anomena 

flagel i li serveix per a la locomoció; d’aquest flagel en surt un altre longitudinal més 

llarg que és el que li permet avançar. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 15: Licmophora 

Imatge 16: Parts dels 

dinoflagel·lats 
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Dins la cèl·lula hi trobem un orgànul fotoreceptor anomenat “taca ocular”, en forma 

de lent, amb pigment que li permet percebre els canvis d’intensitat lluminosa i fer les 

seves migracions verticals durant el dia i la nit, de fins  60 metres. Conté també vacúols 

que contenen aigua i substàncies de reserva, i n’hi ha un de 

més gran i definit que te la funció excretora. 

Hi ha diversos dinoflagel·lats que són paràsits i uns altres que 

viuen en simbiosi amb algunes algues. 

Són generalment haploides i es reprodueixen sobretot 

asexualment per fissió binària, però la reproducció sexual 

també es dóna. Aquesta té lloc per la fusió de dos individus per 

formar un zigot, que pot seguir sent mòbil a la manera típica 

del dinoflagel·lat o formar un quist immòbil, que experimenta 

més endavant una meiosi per produir noves cèl·lules haploides. 

Així per exemple, quan les condicions arriben a ser crítiques, generalment per falta 

d'aliment o per inexistència de llum, dos dinoflagel·lats es fusionen formant 

un planozigot. Aquest continua la seva mobilitat fins que després d'uns quinze dies 

perd els seus flagels. A continuació ve una etapa no molt diferent de la hibernació 

anomenada hipnozigot. La membrana s'expandeix obrint la teca, el protoplasma es 

contrau i es forma una nova teca més dura. Algunes vegades es formen fins i tot 

espines. El quist acabat de formar es diposita en el fons marí. Quan les condicions 

tornen a ser favorables, trenca la seva teca, passa per una etapa temporal 

anomenada planomeiocit i després retorna ràpidament a la forma dinoflagel·lada de 

principi del cicle. 

Com ja he explicat abans, quan hi ha una reproducció excessiva, sobretot de 

dinoflagel·lats, es creen unes marees roges que poden ser mortals per a la resta de 

peixos, i com que aquests organismes produeixen toxines, també ho són per a les 

persones que consumeixin organismes intoxicats com per exemple musclos. 

Alguns dinoflagel·lats tenen 

greixos amb fòsfor i són els 

responsables de les 

anomenades capes de 

lluminositat del mar, ja que 

són capaços de produir llum 

quan s’oxiden aquests 

compostos.  Aquest fenomen 

rep el nom de 

bioluminescència (produït 

principalment per  la 

Noctiluca scintillans). 

Imatge 17: Dinoflagel·lat 

Imatge 18: Noctiluca scintillans 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Zigot
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quist
http://ca.wikipedia.org/wiki/Meiosi
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Planozigot&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipnozigot&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Planomeiocit&action=edit&redlink=1
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Imatges de dinoflagel·lats: 

      

     

 

Imatge 19: Noctiluca scintillans 

Imatge 20: Gymnodinium 
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3.1.1.3. Els cocolitofòrids  

Són un grup d’algues unicel·lulars flagel·lades que mesuren des de dècimes de micra 

fins a 40 µm. Abunden en les capes profundes de mars càlids i temperats, i a les capes  

superficials de mars freds. 

Imatge 21 i 22: Ceratium 

Imatge 23: Gonyaulax 
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El seu cos està format per una cèl·lula envoltada per una closca que conté plaques de 

carbonat càlcic anomenades “coccòlits”. Aquestes plaques són generalment 

arrodonides, circulars o el·líptiques, i poden dur una perforació central o no. Dins la 

cèl·lula hi trobem dos cromatòfors de color groguenc, greixos de reserva, dos flagels 

llisos iguals, i entre ells, un apèndix anomenat haptonema que no està implicat en el 

moviment cel·lular. Presenten a la seva closca una ornamentació molt variada. 

La majoria fan la fotosíntesi encara que alguns són capaços d’alimentar-se 

d’organismes més petits. Dintre dels cloroplasts tenen una taca ocular formada per 

petites esferes que serveix per captar la provinença de la llum. 

El seu cicle vital alterna els moments haploides i diploides, i es reprodueix per 

bipartició. 

 

Imatges de coccolitofòrids: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 24: Scyphosphaera 
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Imatge 25: Emilania 

 

Imatge 26: Phaeocystis 

 

Imatge 27: Acanthoica 
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3.1.2. Zooplàncton 

 

Són les espècies que s’alimenten per mitjà de la 

ingestió de molècules orgàniques, és a dir, són 

microorganismes heteròtrofs. Dins d’aquest grup 

es poden distingir organismes herbívors, que 

mengen fitoplàncton, organismes carnívors, i 

organismes omnívors. Alguns d'ells poden estar 

en simbiosi amb algues i uns altres són paràsits 

d'altres organismes. 

En el zooplàncton trobem tant organismes amb 

reproducció asexual per bipartició com amb 

reproducció sexual, amb alternança de generacions. És molt important perquè forma, 

junt amb el fitoplàncton,  la base de la piràmide alimentària dels ecosistemes marins.  

La majoria tenen una capacitat de locomoció nul·la, així que es desplacen gràcies als 

corrents d’aigua. Els que sí en tenen, realitzen moviments verticals segons el cicle 

solar, s’apropa a la superfície durant la nit i durant el dia s’allunya.  

Quan s’alimenten de fitoplàncton disminueixen la capacitat de desenvolupament 

d'aquestes poblacions, eliminant els blooms (florides), millorant la qualitat d'aigua i 

estabilitzant l'estat d'aigües clares. 

Molts organismes zooplanctònics viuen a la superfície de l’aigua i són de color blavós 

intens (per protegir-se dels rajos ultraviolats), d’altres que viuen a la zona crepuscular 

(per sota dels 500m) són de color vermell i com que només hi arriba llum blava, 

apareixen de color negre i resulten invisibles. Algunes formes postlarvàries igualen la 

intensitat de la llum que els envolta per mitjà de la reflectivitat de les escames. Una 

part de la llum que incideix a l’aigua és llum polaritzada. Alguns crustacis i cefalòpodes 

tenen un mecanisme visual per percebre la polarització i la utilitzen per orientar-se. 

Molts organismes són capaços de caçar visualment, i per això també han de protegir-

se. Com a mecanisme de protecció molts utilitzen la transparència i les coloracions de 

camuflatge.  

El zooplàncton està constituït per diversos tipus d’organismes. Els més importants són: 

foraminífers, cnidaris, radiolaris, rotífers, crustacis, larves de peixos i quetògnats. 

 

3.1.2.1. Els foraminífers 

Els foraminífers són protistes. Es caracteritzen perquè la seva cèl·lula està coberta per 

una closca composta principalment de carbonat de calci, que té perforacions per on 

l'organisme treu els pseudòpodes.  

Imatge 28: Puça d’aigua 
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El seu protoplasma està diferenciat en un endoplasma i un ectoplasma del qual 

emergeixen pseudòpodes retràctils que l'organisme utilitza per a la locomoció, 

captura de preses i creació del seu esquelet.  

L'esquelet està constituït per càmeres interconnectades per porus anomenats 

foràmens (foramina) que, a més, donen el nom al grup. L'interior de les càmeres es 

troba folrada per una substància orgànica semblant a la quitina. Aquest esquelet és el 

motiu que siguin susceptibles de fossilitzar amb relativa facilitat. 

Generalment són bentònics i s’adhereixen a un substrat. 

Són exclusivament marins, àmpliament distribuïts en els mars tropicals i subtropicals. 

Són molt diversos i posseeixen un extens rècord fòssil, molt útil en la paleontologia i 

l'oceanografia, doncs aporta dades del passat històric i geològic de la Terra. 

El seu cicle reproductiu és dimòrfic, és a dir, alterna la reproducció asexual amb la 

sexual. 

S'alimenta de petits organismes com diatomees i altres protozoaris. Quan moren, les 

seves closques es dipositen al fons marí. L’acumulació de grans quantitats pot indicar 

llocs de formació de mantells petrolífers. 

 

Imatges de foraminífers:     

 
Imatge 29: Baculogypsina sphaerulata 
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Imatge 30: Globigerina bulloides 

 

Imatge 31: Textularia 

 

Imatge 32: Xenophyophore 
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3.1.2.2. Els cnidaris 

Al plàncton hi pertanyen els cnidaris com les meduses petites i els sifonòfors. També 

les meduses grans són planctòniques però formen part del megaplàncton (que 

explicaré més endavant). Les meduses romanen en el plàncton durant tota la seva 

vida, per contra, els corals solament formen part del plàncton en la seva curta etapa 

larval, la plànula. 

Els cnidaris són un grup que conté al voltant de 10.000 espècies d'animals relativament 

simples, que viuen exclusivament en ambients aquàtics, majoritàriament marins. El 

nom del grup té a veure amb una característica diagnòstica pròpia d'aquests animals, 

la presència d'unes cèl·lules urticants anomenades cnidocits, presents en els tentacles 

de tots els membres del grup i que és injectada quan es frega.  

Són un grup antic, amb una llarga historia fòssil que es remunta, probablement, al 

voltant d'uns 600 milions d'anys enrere. Dins d'aquest grup es troben animals com els 

pòlips, les meduses o els corals.   

Tenen simetria radial i el seu cos és en forma de sac amb tentacles i una àmplia cavitat 

interna anomenada celènteron o cavitat gastrovascular, que té una única obertura que 

funciona alhora com a boca i com a anus. Són els animals més simples que presenten 

cèl·lules nervioses i òrgans dels sentits. 

Tenen dos tipus principals d'organització: el pòlip, que és fix, i la medusa, que és lliure.  

La reproducció és sexual o asexual. Hi sol haver alternança de generacions entre una 

d'asexuada (tipus pòlip) i una altra de sexuada (tipus medusa), però hi pot haver pòlips 

ja sexuats i també meduses sense provenir d'un pòlip. Algunes espècies són capaces de 

tornar a l'estat d'immaduresa sexual quan són velles, rejovenint-se i fent que siguin 

potencialment immortals.  

Imatges de cnidaris:         

 

 

 

 

 

 

Imatge 33: Amphiprion 

Nigripes (anèmona) 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cel%C3%A8nteron
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavitat_gastrovascular&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Boca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alternan%C3%A7a_de_generacions
http://ca.wikipedia.org/wiki/Immortalitat
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Imatge 34: Physalia physalis 

 

 

Imatge 35: Chiropsalmus quadrigatus 
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3.1.2.3. Els radiolaris 

Són un grup de protozous ameboides que produeixen esquelets minerals, típicament 

amb una càpsula central que divideix la cèl·lula en seccions internes i externes, 

anomenades endoplasma i ectoplasma. Es troben com zooplàncton en l'oceà, i degut a 

la ràpida evolució de les seves espècies són importants com fòssils guia a partir del 

Cambrià.  

Tenen molts pseudòpodes suportats per microtúbuls anomenats axopodis, que els 

ajuden en la flotació. El nucli cel·lular i la majoria dels altres orgànuls es troben en 

l'endoplasma, mentre que l'ectoplasma està ple de vacuoles i de gotes de lípids. Sovint 

contenen algues en simbiosi, les quals produeixen la majoria de l'energia que li cal a la 

cèl·lula. 

Hi ha radiolaris amb esquelets de silici, amb esquelets fets de sulfat estròncic, i també 

que no tenen esquelet intern. 

Els radiolaris al contrari dels foraminífers són més abundants en aigües fredes; encara 

que poden trobar-se en algunes platges de mars tropicals. Els seus esquelets, una 

vegada l'organisme mor, constitueixen un component important dels sediments en 

aigües profundes. S'alimenten majorment de diatomees i altres animals petits, per 

mitjà dels seus pseudòpodes. 

Són organismes que viuen aïllats o en colònies i s'alimenten de flagel·lats, diatomees i 

petits crustacis vius. 

 

Imatges de radiolaris: 

 

 

 

Imatge 36: Radiolaria sp. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Protozoa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ameboide
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8l%C2%B7lula
http://ca.wikipedia.org/wiki/Endoplasma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ectoplasma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A0ncton
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%B2ssils
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cambri%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Microt%C3%BAbul
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Axopodi&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A0nuls
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Simbiosi
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Imatge 37: Actinomma-antarctica 

 

 

Imatge 38: Spongaster Pentas 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliosphaera&action=edit&redlink=1
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3.1.2.4. Els rotífers 

Els rotífers són una branca del zooplàncton constituïda per organismes amb simetria 

bilateral, de formes variables i de petites dimensions, la majoria microscòpics. 

El nom es va posar en referència al seu aparell succionador, la corona, que recorda una 

corona reial. La corona està composta de cilis que, al moure's, creen petits corrents 

que atreuen les partícules de l'entorn cap a ella. De la corona passen a una faringe i, 

d'aquesta, a l'aparell mastegador denominat màstax, on es trituren les partícules 

succionades, per a després ser digerides a l'estómac i finalment expulsats els residus 

per la cloaca. La corona també la utilitzen per a desplaçar-se per l'aigua, com una 

hèlice. En l'extrem oposat a la corona hi tenen un peu (generalment un parell) amb el 

qual poden aferrar-se al substrat. 

Existeixen rotífers amb una cutícula relativament gruixuda i rígida que donen a l'animal 

una aparença capsular; uns altres són flexibles i d'aspecte i moviment vermiforme. 

Encara que la gran majoria de rotífers són pelàgics d’aigua dolça, alguns són sèssils i 

viuen en l'interior de tubs o càpsules gelatinoses, sobre algues, molses, líquens, fongs i 

en aigües salades. Poden viure també com paràsits.  

El seu sistema nerviós és bàsicament un gangli cerebroide amb dos nervis ventrals; 

disposen d'òrgans tàctils (antenes) i quimioreceptors (palps i un o dos ocels centrals). 

Els manca l'aparell circulatori. 

En la majoria d'espècies els mascles són escassos, de manera que la reproducció per 

partenogènesi és bastant comuna. A més existeix un marcat dimorfisme sexual ja que 

els mascles existents solen tenir l'aparell digestiu atrofiat, i la seva existència es 

redueix a la producció d'esperma. La vida d'una femella sol ser d'una o dues setmanes. 

Algunes espècies són xerobionts, és a dir, els seus ous fertilitzats s'enquisten i creen 

formes de resistència capaces de sobreviure als períodes de sequera i dessecació en 

els quals l'hàbitat aquàtic desapareix per motius estacionals. Al ser rehidratats 

emergeixen ràpidament com organismes amb capacitat natatòria. Algunes espècies 

produeixen un derivat del sucre amb el qual creen una substància gelatinosa que ajuda 

a resistir la falta d'aigua ambiental.  

Suporten variacions de temperatura d’entre 40C° i 272C°.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Corona_reial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cili
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vermiforme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Partenog%C3%A8nesi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dimorfisme_sexual
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esperma
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Xerobiosi&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quist
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sucre
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Imatges de rotífers: 

 

Imatge 39: Parts del rotífer 

 

 

Imatge 40: Brachionus 

plicatilis 

 

 



28 
 

       

 

 

 

Imatge 41: Hydatina physis plicatilis 

 

 

Imatge 42: Keratella trópica 
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3.1.2.5. Els crustacis (planctònics) 

El crustacis pertanyen al plàncton durant les seves fases larvàries ja que com són 

diminuts són arrossegats per les corrents marines, i són els organismes principals del 

zooplàncton. 

En general tenen el cos dividit en cap, tòrax i abdomen però en algunes espècies hi pot 

haver unió dels dos primers en un cefalotòrax. Tenen dos parells d'antenes, i ulls 

compostos. La respiració la fan per difusió en el cos o brànquies, encara que les 

espècies més petites poden respirar a través de la pell. Tenen un exosquelet de 

quitina i altres proteïnes que sol ser dur a causa dels dipòsits que presenta i les 

incrustacions de sal. 

Poden tenir formes molt variades i estranyes a causa de la gran quantitat d’apèndixs 

que posseeixen. Al cap hi trobem els que ajuden a agafar i mastegar els aliments, com 

les mandíbules i les maxil·les; del tòrax en surt un nombre variable adaptats a la 

locomoció. Tots tenen un extrem acabat en pinça que l’utilitzen per agafar-se al 

terreny. 

Per reproduir-se s’aparellen i realitzen la còpula dos individus de diferent sexe, però 

presenten la particularitat que en moltes espècies els espermatozoides són immòbils. 

Els ous fecundats són incubats pels progenitors fins que surten unes larves 

Imatge 43: Filinia 

longiseta 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_(anatomia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2rax
http://ca.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cefalot%C3%B2rax
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antenes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ulls_compostos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ulls_compostos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A0nquies
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anomenades nauplis, que poden arribar a patir fins a tres processos de metamorfosi 

abans de convertir-se en individus adults. 

Els crustacis planctònics es divideixen en diversos grups, els que més destaquen són: 

copèpodes, branquiòpodes, i ostràcodes. 

 

3.1.2.5.1. Copèpodes 

Són crustacis de mida molt petita, generalment microscòpics, que es troben 

abundantment, tant en aigua dolça com salada, i inclouen més de 7.500 espècies, 

gairebé totes marines. Generalment, viuen en els primers 50m de profunditat, 

encara que també hi poden haver per sota dels 2.000m. Constitueixen una part 

molt important per a l’alimentació dels peixos. En quant a la seva alimentació són 

filtradors i es nodreixen de fitoplàncton. Poden ser paràsits. 

Normalment són pàl·lids i transparents, però, també n’hi ha de color vermell, 

taronja, blau i negre. El seu cos està constituït per un tòrax i un abdomen. No 

estan recoberts per una closca i al final de l’abdomen tenen una cua en forma de 

forca, amb filaments plomosos. Tenen un sol ull, que és una evolució dels dos ulls 

fusionats, i les antenes principals, molt articulades, són molt més grans que les 

secundàries. Posseeixen 4 parells d'apèndixs toràcics que els serveixen per nedar i 

vestigis d'un cinquè parell. A més de les mandíbules i maxil·les, el primer parell 

d'apèndixs toràcics ha evolucionat fins a convertir-se en maxil·les secundàries. Les 

antenes i els altres apèndixs els utilitzen per desplaçar-se i per a la flotació. 

Els copèpodes es reprodueixen sexualment. Durant la còpula el mascle subjecta la 

femella amb les seves antenes i transfereix els espermatozous en un receptacle 

anomenat espermatòfor. La femella fa la posta d’ous en un lloc aïllat i aquests 

eclosionen donant lloc a nauplis. En dues setmanes ja són adults. 

Imatges de copèpodes:  

 

 

 

   

   Imatge 44: Cyclops 

CyclopCycloplo

ngiseta 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Crustacis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Microscopi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ull
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbules
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxil%C2%B7la&action=edit&redlink=1
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3.1.2.5.2. Branquiòpodes 

Són una classe de crustacis generalment d'aigua dolça amb forma semblant a la 

d’una gamba petita. Es tracta d'un grup bastant heterogeni amb unes 900 espècies 

descobertes. N’hi ha algunes que es comercialitzen com aliment per aquaris, com 

l’artèmia i la daphnia.  

La característica principal són els apèndixs posteriors a la regió cefàlica en forma de 

làmina; cadascun es divideix en diferents lòbuls i té una petita làmina branquial a la 

seva part externa. Una altra característica és la de nedar amb el dors cap avall, és a 

dir, amb el cos invertit. A més, els empren movent-los de darrere cap a endavant, 

per enviar un corrent d'aigua que conté les partícules microscòpiques de les quals 

s'alimenta l'animal cap a la boca. 

Imatge 45: Corycaeus Anglicus 

(portant els seus ous per protegir-los) 

 

 

Imatge 46: Anomalocera patersoni 
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El desenvolupament s'inicia amb una larva naupli, arribant a la forma adulta a 

través de diversos canvis.  Tot i així, en el grup dels cladòcers el desenvolupament 

és directe.  

La seva reproducció alterna fases de partenogènesis amb etapes de reproducció 

sexual. En condicions favorables, la població es composa només de femelles que es 

reprodueixen a partir d’òvuls sense fecundar que donen lloc a noves femelles. En 

condicions desfavorables, originen mascles i femelles a partir dels quals s’originen 

ous de resistència. 

Imatges de branquiòpodes: 

  

Artèm 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Imatge 47: Artèmia salina 

 

 

Imatge 48: Daphnia Pulex (puça d’aigua) 
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3.1.2.5.3. Ostràcodes 

Són petits crustacis amb una mida al voltant d’1 mm, però varien des de 0,2 mm a 

30 mm. Es poden trobar en hàbitats força variats, tant en aigua dolça com en 

aigua salada. 

El seu cos està aplanat a banda i banda, i estan protegits per una mena de closca 

bivalva de quitina o calci, que cobreix totes les parts toves de l'animal, donant-li 

l'aspecte d'una cloïssa. El lligament que uneix les closques tendeix a separar-les 

mentre que el múscul interior actua en el sentit contrari, per ajuntant-les. 

D'aquesta forma no es requereix un múscul addicional per a l'obertura de les 

valves, i així aconsegueixen una major eficiència i una menor despesa energètica. 

Algunes de les espècies tenen una obertura en la part inferior, que està oberta 

encara que les valves estiguin tancades. Per aquesta obertura l'animal treu les 

antenes i les utilitza com a rems. Són animals de cos poc segmentat, normalment 

menys de vuit segments, i pocs apèndixs, que comprenen les antenes, dos 

apèndixs bucals i dos d'addicionals. El cap és la part més desenvolupada i ocupa 

gairebé la meitat del cos. 

La seva reproducció pot ser sexual o partenogenètica. Els ostràcodes mascles 

tenen dos penis que corresponen a les dues obertures genitals que tenen les 

femelles. L’esperma del mascle és molt gros i pot tenir sis vegades la llargada del 

cos de l’ostràcode. L’aparellament normalment ocorre quan neden amb un gran 

nombre de femelles nedant per unir-se als mascles. Algunes espècies són parcial o 

totalment partenogenètiques. 

En la majoria dels ostràcodes els ous es ponen directament dins l’aigua com a 

plàncton o s’enganxen a la vegetació o al substrat, però, en algunes espècies es 

ponen dins la seva closca i queden protegits. En néixer, ja tenen la closca formada 

i el seu desenvolupament sol ser directe.  

Alguns tenen un òrgan lluminós on es produeixen productes químics 

luminescents. La majoria fan servir la bioluminescència com a defensa davant dels 

depredadors, i altres l’utilitzen per l’aparellament. 

Imatges de ostràcodes: 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bivalva
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAscul
http://ca.wikipedia.org/wiki/Penis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bioluminisc%C3%A8ncia
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Imatge 49: Gigantocypris sp. 

 

 

Imatge 50: Myodocopida sp. 
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3.1.2.6. Larves de peixos 

Les larves i els ous dels peixos pertanyen al plàncton, concretament a l’ictioplàncton, 

fins que aconsegueixen la grandària suficient en què deixen de ser desplaçats 

passivament en les aigües salades i comencen a moure's de manera independent dels 

corrents. 

 

Imatges de larves i ous de peixos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

Imatge 51: Larva de salmó 

 

Imatge 52: Ou de tauró 

 

Imatge 53: Larva de peix zebra 
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3.1.2.7. Quetògnats  

Els quetògnats són un grup que inclou els cucs depredadors exclusivament marins. 

Se’n coneixen unes 121 espècies agrupades en 20 gèneres, però no presenten una 

diversitat gaire alta.  

Són transparents i estan recoberts d'una cutícula. Tenen forma de torpede, amb el cos 

allargat i les estructures més opaques al cap. Mesuren entre 3 i 12 cm.  

Presenten aletes i un parell d'espines quitinoses (de quitina) a cada costat del cap per 

a la caça, que guarden en una caputxa quan neden. Tenen un cap, un tronc i una cua 

diferenciats, són hermafrodites i s'han trobat espècies productores de neurotoxines 

per atrapar preses. Neden propulsant-se amb la cua i estabilitzant-se amb les aletes. 

Tot i tenir una boca amb una o dues fileres de dents, ulls compostos i sistema nerviós, 

estan mancats d'aparell respiratori, circulatori o excretor. Transporten els materials 

per dins del cos per mitjà de cilis i l'excreció la duen a terme a través de la pell. 

S’alimenten d’altres aliments planctònics. 

 

Imatges de quetògnats (no he trobat l’espècie): 

 

 

 

 

Imatge 54 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cucs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Depredador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cucs_marins
http://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nere_(biologia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Biodiversitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula
http://ca.wikipedia.org/wiki/Torpede
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aleta_(fisiologia_animal)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7a
http://ca.wikipedia.org/wiki/Neurotoxina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Presa_de_ca%C3%A7a
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Imatge 55 

 

Imatge 56 
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3.2. Segons el seu cicle vital 

3.2.1. Holoplàncton  

Són aquells microorganismes que 

pertanyen al plàncton des de que neixen 

fins que moren, ja siguin heteròtrofs o 

autòtrofs. La gran majoria dels 

microorganismes planctònics pertanyen a 

aquest grup. 

El primer grup de microorganismes que 

pertany a l’holoplàncton és  el dels 

protozoaris, és a dir, petits animals 

unicel·lulars com els foraminífers, radiolaris 

i tintínids. Els tintínids són protozous ciliats 

que tenen una closca externa orgànica i 

s’alimenten de fitoplàncton i bactèries. També hi pertanyen els quetògnats, algunes 

larves de crustacis i alguns cnidaris. 

 

3.2.2. Meroplàncton  

Són aquells microorganismes que només es consideren plàncton durant una 

determinada part de la seva vida, ja que després, quan creixen, passen a formar part 

d'altres comunitats (del nècton o del bentos). Pertanyen a aquest grup larves de coralls, 

d’equinoderms (estrelles, eriçons de mar...), de crustacis i de cucs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 57: favella (tintínid) 

 

Imatge 58: Luidia Sarsi (Larva 

d’estrella de mar a punt de 

desprendre’s) 
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3.3. Segons la comunitat on viuen 

3.3.1. Nèuston 

És la comunitat d’organismes planctònics que viuen en la capa més superficial de 

l’aigua marina, fins als 50 cm de fondària. Constitueix la zona de més alta productivitat, 

amb l’aigua saturada d’oxigen, molt rica en nutrients, tant inorgànics com orgànics. 

Està constituïda fonamentalment per bacteris i microorganismes unicel·lulars. A la 

zona nerítica apareixen molts elements provinents de la costa (pol·len, petits 

insectes…), i de vegades, a causa dels moviments verticals de les masses d’aigua, 

també poden acumular part de la producció bentònica. Alguns microorganismes que 

pertanyen a aquest grup són; alguns bacteris, copèpodes, diatomees. Entre els 

depredadors destaca el zooplàncton. 

 

3.3.2. Plèuston 

El plèuston és la comunitat dels organismes planctònics adaptats a viure a la interfase 

entre l’aire i l’aigua, es a dir, a banda i banda de la superfície, surant, o a sota.  Al mar, 

hi trobem plèuston com; algunes meduses (Physalia physalis), cirrípedes (com els 

percebes), copèpodes i, fins i tot, gèrrids com el sabater.  Els seus desplaçaments són 

passius a la deriva dels corrents i a causa de l'acció del vent.  

 Imatge 59: Lepas fascicularis (percebe) 
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A la Mediterrània el plèuston és pobre en espècies, però aquestes presenten un gran 

número d’individus. Un dels components del plèuston més comú, la Velella velella (a la 

imatge 60), pot arribar a cobrir kilòmetres quadrats de superfície marina. De vegades, 

quan el vent o les tempestes les porten fins a la costa, poden fer acumulacions molt 

importants a la sorra de les platges.  

 

Un altre component del plèuston mediterrani és la Porpita mediterrània, parent de 

l’anterior, però de forma circular i sense la vela. Aquests dos grups constitueixen 

l’aliment d’altres membres del plèuston, com ara el nudibranqui Glaucus, que és un  

gasteròpode. El Glaucus puja a la superfície bombejant aire als seus apèndixs 

intestinals i penjant-se de les colònies de pòlips.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Imatge 60: Velella velella 

 

Imatge 61: Glaucus menjant-se 

una Porpita) 
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4. Obtenció i conservació 
Per fer una recollida de plàncton i estudiar-lo, cal endinsar-se amb una petita barca al 

mar. Es fan quatre mostreig diferents; dos a la costa (a 200m de la riba), amb una xarxa 

de 300µm i amb la xarxa de 500µm; i uns altres dos a mar obert (fins a 400m), amb les 

dues xarxes anteriors. La xarxa té uns 60cm de diàmetre. Les mesures de les espècies 

capturades estan relacionades amb la grandària dels forats de la xarxa.  

 

4.1. Sortida amb l’ Insitut de Ciències del Mar 

Per realitzar la recollida del plàncton vam contactar amb l’Institut de Ciències del Mar, 

concretament amb una noia, María Pascual,  que estava fent la tesi de final de carrera, 

i un cop al mes havia de fer els mostreigs per fer un estudi del plàncton durant tot 

l’any. Ens van deixar anar a la barca amb ella i em va ensenyar com es feia la recollida, 

les dades que s’havien d’anotar, i el nom i les parts del material que vam utilitzar.  

Vam fer els quatre mostreig, que es realitzaven exactament igual. Primer ens situàvem 

en unes coordenades i les anotàvem, preparàvem els bongos amb el pot cilíndric al 

final on s’emmagatzemaria el plàncton i els llençàvem al mar. Anotàvem l’hora inicial i 

passats 10 minuts, a una velocitat d’un o dos nusos (1 nus = 1’85km/h), s’aixecaven les 

xarxes i les netejàvem, amb una mànega d’aigua de mar, perquè tot el plàncton 

caigués al cilindre. També anotàvem les revolucions inicials i finals que marcava el 

fluxòmetre de la xarxa per saber la quantitat d’aigua que s’havia filtrat. 

Després trèiem el cilindre de la xarxa i el netejàvem pels costats a través de les malles 

metàl·liques, un altre cop amb la mànega, i abocàvem l’aigua amb el plàncton dins 

d’un pot on havíem apuntat prèviament la data, el lloc, i el tipus de xarxa. 

Per acabar, vam anar al centre i vam observar les mostres recollides per un microscopi 

(imatge 62). Perquè es conservés havíem d’afegir-hi formol diluït al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 62: Mirant pel microscopi 
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Imatges de la sortida: 

 

1. Preparem els bongos amb els pots cilíndrics (col·lectors), on s’emmagatzemarà 

el plàncton, i els llencem al mar. 

 

 

 

 

 

 

2. Anotem les dades corresponents en 

una llibreta  i indiquem el lloc i el moment de la recollida als pots on guardarem 

el plàncton. 



43 
 

 

3. Passats 10 minuts navegant per la zona, recollim els bongos. 
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4. Netegem amb la mànega d’aigua de mar la xarxa perquè es concentri el 

plàncton als col·lectors. 

 

 

5. Separem els col·lectors de la malla i els obrim. 
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6. Netegem els col·lectors amb la mànega per ficar el plàncton als pots. 
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5. Observació i classificació 
Els pots que vam obtenir a la sortida me’ls vaig poder endur cap a casa per observar-

los millor.  

Per preparar una mostra pel microscopi primer s’han d’agafar els microorganismes 

amb una xeringa o un comptagotes, i separar-los amb una malla de 60µm del formol 

perquè no convé respirar-lo mentre l’observem. Hi afegim una mica d’aigua per 

manipular-los millor. Es poden posar en una càpsula de petri per mirar amb una lupa (o 

microscopi) , o en un portaobjectes per mirar amb el microscopi.   

A continuació hi ha unes fotos, fetes per mi mateixa amb el microscopi, de les mostres 

recollides. 

 

5.1. Zooplàncton 

 

5.1.1. Costa 

 

5.1.1.1. Xaxa de 300µm 

Nom: Diaptomus sp. 

 

20X 

50X 

50X 

50X 
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Nom: Copèpode: 

 

 

Nom: Copèpode 

 

 

50X 
50X 

50X 

20X 

20X 20X 

20X 
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Nom: larva de Carcinus maenas 

Augment: 

 

 

 

 
 

 

 

Augments: 

 

 

 

 

 

 

Nom:Diaptomus sp. 

20X 

20X 

20X 

20X 

20X 4X 
20X 

4X 
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Nom: larva de gamba 

Augments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Cyclopoid sp. 

Augments: 

 

20X 

20X 

20X 

20X 

20X 
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Nom: Chydorus phaericus (cladòcer) 

Augments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20X 
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5.1.1.2. Xarxa de 500µm 

 

20X 

50X 50X 

50X 

50X 

50X 50X 

50X 
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Nom: Copèpode 

20X 

20X 

20X 20X 

20X 

50X 

50X 
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Nom: Diaptomus sp. 

 

Nom: ou de peix 

 

 

 

 

50X 

50X 

20X 50X 

50X 

50X 20X 
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Nom: Larva de crustaci 

50X 

50X 50X 

50X 

50X 

20X 

20X 
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Nom: larva de Carcinus maenas 

 

5.1.2. Mar obert 

 

5.1.2.1.  Xarxa de 300µm 

 

50X 50X 

50X 50X 

50X 50X 
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Nom: copèpode 

 

 

50X 

50X 50X 

50X 50X 
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50X 50X 

50X 50X 

20X 20X 

20X 20X 
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Nom: ous (diversos tipus) 

 

50X 

50X 50X 

50X 

20X 

20X 20X 

20X 
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Nom: Diaptomus sp. 

20X 

20X 

20X 20X 

50X 

50X 

50X 50X 
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Nom: larva de gamba 

 

 

Nom: copèpode 

20X 

20X 50X 

50X 

20X 20X 

20X 20X 
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5.1.2.2. Xarxa de 500µm 

 

 

 

 

 

 

 

20X 20X 

50X 

20X 20X 
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Nom: ous (dos tipus) 

 

 

 

Nom: larva d’estrella de mar 

20X 

20X 

20X 

20X 
20X 

20X 20X 
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Nom: larva de gamba 

 

 

Nom: Diaptomus sp. 

20X 20X 

20X 

20X 

20X 

20X 

20X 
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Nom: larva de Carcinus maenas 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Criat a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Artèmia 

4X 

20X 

50X 20X 

20X 20X 
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5.2. Fitoplàncton 

 

5.2.1. Xarxa de zooplàncton de 500µm 

 

 

Nom: Heliosphaera sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50X 

50X 

50X 

50X 

50X 
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5.2.2. Xarxa de 60µm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Asterionella formosa 

 

Nom: Asterionella japonica  

50X 50X 

50X 
50X 

10X 
20X 



67 
 

Nom: A- Ceratium macroceros 

 B- Protoperidinium pellucidum 

 C- Ceratium horridum 

 

 

200X 

50X 

50X 

50X 
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Nom: Ceratium furca 

 

 

 

 

 

 

Nom: Navicula sp. 

200X 

50X 

200X 
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Nom: Gyrosigma sp. 

 

 

 

Nom: Cymbella sp. 

 

 

 

 

 

 

Nom: Chaetoceros laciniosus 

200X 

50X 

50X 

50X 
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Nom: Chaetoceros sp 

Augments: 

 

 

 

Nom: Tintínid 

Augments: 

 

 

 

 

 

50X 

50X 
200X 

200X 

50X 
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Nom: Coscinodiscus sp. 

 

50X 

50X 

50X 

200X 

50X 

200X 
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Nom:  Nauplius 

 

 

 

 

 

 

 
 

50X 

50X 

50X 
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6. Importància del plàncton per a la vida 
Sembla increïble com el plàncton, uns microorganismes tan petits i generalment 

desconeguts, poden tenir tantes utilitats.  

Unes de les característiques més importants és que el fitoplàncton constitueix gairebé 

el 50% de la producció primària del planeta, és el responsable de la producció del 90% 

de l'oxigen de dins la xarxa tròfica marina, i a més és la base d’aquesta. Va ser el 

primer conjunt d'organismes en realitzar la fotosíntesi.  

El coneixement de la diversitat biogeogràfica, abundància, ecologia, fisiologia i 

evolució del plàncton són indicadors del potencial productiu dels ecosistemes que per 

a interessos dels humans produeixen la biomassa disponible per a les indústries 

pesqueres. Els organismes del plàncton poden ser útils indicadors dels canvis produïts 

en els ecosistemes per la seva ràpida resposta a les condicions ambientals per la seva 

sensibilitat a la contaminació. 

Ara veurem algunes de les seves aplicacions més importants a la vida quotidiana. 

 

6.1. El petroli 

El petroli s'origina a les conques marines poc profundes on proliferen grans quantitats 

de plàncton. Quan mor, el plàncton s'acumula juntament amb una gran quantitat de 

matèria orgànica, i queda entre el fang del fons de la conca sedimentària. Si aquests 

organismes estan massa temps sobre el fons marí es van descomponent parcialment 

amb la manca d'oxigen, el que s’anomena descomposició anaeròbia, i sota l'acció de 

l'alta temperatura i pressió, i a causa de determinats bacteris anaerobis que 

transformen la matèria orgànica en hidrocarburs. Primer té lloc la compactació i la 

litificació del sediment: els bacteris degraden els organismes vius amb els quals 

s'alimenten, i transformen els residus en una substància insoluble orgànica amb 

estructures cícliques que s'anomena querogen i que constitueix la matèria primera del 

petroli. El petroli es produeix per la transformació dels àcids grassos del querogen en 

hidrocarburs pesants i que després d'un procés de maduració es trenquen i originen 

hidrocarburs líquids i gasosos.  

 

6.2. L’origen de la vida 

Les primeres formes de vida a la Terra, com he comentat al principi, van aparèixer a 

l'aigua. Per veure la importància d’aquesta, podem observar que totes les masses 

d'aigua del planeta contenen vida. Gairebé tots els peixos viuen exclusivament a 

l'aigua i hi ha molts tipus de mamífers aquàtics, com ara dofins i balenes, que també 

ho fan, encara que hagin de pujar a la superfície per respirar. En quant als amfibis, 

podem dir que passen una part de la seva vida a l'aigua i l'altra a terra. I pel que fa a les 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A8ria_org%C3%A0nica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Conca_sediment%C3%A0ria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bacteri
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A8ria_org%C3%A0nica
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Querogen&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Peixos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfer_aqu%C3%A0tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dof%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Balena
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plantes aquàtiques com les algues, creixen a l'aigua i són la base d'alguns ecosistemes 

submarins. A més, el plàncton, creador de l’atmosfera i el sól, és la base de la cadena 

alimentària aquàtica, a més de ser la principal font de producció d’oxigen del planeta. 

 

6.3. L’alimentació humana 

En l'actualitat es pensa que els recursos marins, en concret, la pesca, és la solució al 

problema de la gana en el món. Però això no és cert ja que els recursos pesquers no 

són inesgotables, i per tant, hi ha un límit de la quantitat que pot extreure's sense 

danyar-los.  

Alguns especialistes en alimentació creuen possible convertir la gran quantitat 

d'organismes que conté el plàncton en menjar útil per a l'home. Amb això es podria 

posar fi al malbaratament que suposa que les enormes reserves de proteïnes i greixos 

existents en el plàncton només arribin a l'home a través d'un o diversos intermediaris, 

com els peixos i altres animals marins. 

L'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació considera que el plàncton pot ser una 

important font de proteïnes durant els pròxims anys, però assenyala que el 

fitoplàncton no ofereix bones perspectives ja que són extremadament petits, i caldria 

manipular enormes volums d'aigua. A més, alguns dels individus que formen el 

fitoplàncton tenen propietats tòxiques, com Gymnodinium, que ocasiona problemes 

de respiració en els organismes marins i pot causar-los la mort, i Gonyaulax catenalla, 

que produeix substàncies verinoses mortals per als éssers marins i per a l'home. Per 

evitar aquestes espècies del fitoplàncton, la recol·lecta del plàncton per a la nutrició de 

l'home s'ha de realitzar amb xarxes de malles amples, que no s'omplin, deixin passar el 

fitoplàncton i només detinguin al zooplàncton, especialment als copèpodes,que són de 

major grandària, i en particular és molt atractiva la possibilitat d'usar com a aliment als 

crustacis planctònics coneguts com krill i copèpodes. Són organismes fàcils de d’agafar, 

rarament són verinosos o desagradables al paladar, i la seva closca tova no ofereix 

problemes per al consum. El més important és que tenen un alt valor nutritiu: el seu 

contingut de proteïnes supera el 11%, el de carbohidrats gairebé arriba al 80%, i 

contenen importants quantitats d'altres elements nutritius, com les vitamines A i D. 

Des de l'antiguitat nombroses cultures han consumit plàncton. Els asteques utilitzaven 

com a aliment al plàncton d'aigua dolça, aprofitant l'alga verda blavosa anomenada 

espirulina, amb la qual fabricaven una espècie de pa per acompanyar els seus aliments. 

Estudis han observat que no té un sabor uniforme, sinó variable d'acord amb els 

organismes que ho componen i que canvia no només d'una regió a una altra de l'oceà, 

fins i tot ho fa amb el córrer de les hores en una mateixa regió.  

El zooplàncton, especialment el format per crustacis, conté tots els aminoàcids 

essencials en la formació de les proteïnes per al manteniment dels teixits i els òrgans 

dels éssers vius. El contingut en lípids o greixos dels animals del plàncton és alt, podent 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Planta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alga
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A0ncton
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cadena_aliment%C3%A0ria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cadena_aliment%C3%A0ria
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arribar en els mesos freds fins al 30%. L'oli es troba present en grans proporcions en 

les poblacions que viuen en l'Àrtic o en l'Antàrtic, o les que formen el plàncton d'aigües 

profundes. En quant als glúcids o sucres, el seu contingut oscil·la entre un 20 i 30% i 

representa, per tant, una font d'energia important perquè els animals marins puguin 

dur a terme el seu metabolisme. No obstant això, malgrat la riquesa nutritiva del 

plàncton, existeixen una sèrie de raons que impedeixen la seva utilització directa com: 

la utilització de mètodes de captura apropiats ja que es troba molt dispers; la seva 

variabilitat segons la zona; i la intrusió d’algues tòxiques. 

 

6.4. L’alimentació d’animals 

Alguns laboratoris es dediquen a cultivar plàncton per alimentar alguns tipus d’animals 

aquàtics, com per exemple a l’Aquàrium de Barcelona, que alimenten amb aquest, 

cries i diverses espècies, a més hi ha laboratoris especialitzats que el cultiven per a 

vendre congelat en botigues on el compren particulars per alimentar els propis 

aquaris. 

 

6.4.1. Sortida a l’Aquàrium de Barcelona  

 

Per completar una mica més aquest treball vaig 

aconseguir fer una visita especialitzada als laboratoris de 

l’Aquàrium, organitzada per la Sílvia Ibars i la Coral 

Hispano, on cultiven plàncton per alimentar algunes 

espècies, i em van explicar i ensenyar com ho fan.  

El principal cultiu que es fa a l’Aquàrium per alimentar els 

aquaris és l’artèmia, tot i que també es cultiven rotífers y 

fitoplàncton. 

Com que es necessita molt de temps per criar l’artèmia i 

que posi els ous, no surt a compte, i per tant, els ous són 

comprats. Per criar-los, s’obté aigua a través d’un pou al 

mar que passa per tres tipus de filtres diferents i un 

cilindre de raig ultraviolats que afavoreixen que l’aigua no 

estigui contaminada. La temperatura òptima per a un bon 

cultiu és entre 23ºC i 25ºC ; en quant al recipient, 

s’adapten a qualsevol espai.  

Jo amb l’etiqueta de 

visitant per entrar als 

laboratoris on cultiven 

el plàncton 
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Filtres i cilindre 

de raigs 

ultraviolats. 

 

 

 

Per començar es dipositen els “quistes”, que són els ous de resistència que posa 

l’artèmia, capaços de sobreviure en condicions desfavorables, dins del recipient amb 

l’aigua de mar; com que són tòxics per als nauplis que sortiran s’ha d’afegir una gota 

de lleixiu que elimina la seva coberta. Quan neixen s’alimenten de la membrana dels 

propis ous i més endavant d’un aliment preparat que es compra. 

 Per eliminar les restes dels ous (formades per ions de ferro), que embruten l’aigua, es 

pot fer afegint aigua dolça i així es separa per densitats i es poden extreure millor els 

residus. També hi ha un mètode nou que consisteix en un recipient cilíndric de plàstic 

amb una base magnètica que atreu les restes formades per ferro i així els nauplis 

queden separats dels residus i els podem posar amb l’aigua neta en un altre recipient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Aquàrium cultiven l’artèmia fins a l’etapa de naupli per alimentar les meduses, els 

peixos tropicals i els invertebrats (corals i esponges). Per les meduses els nauplis han 

de ser petits i de cepa bona, i gairebé tots iguals, és a dir, que naixin al mateix temps 

perquè sinó uns són més grans que altres i no tenen les mateixes propietats. Perquè el 

Cilindre magnètic per separar els nauplis dels residus. 
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cultiu sigui productiu han de tenir tots la mateixa mida. Per als invertebrats s’utilitza 

una barreja de nauplis, fitoplàncton i rotífers ja que no cal alimentar-los amb nauplis 

que siguin de cepa bona. Si es reprodueixen artèmies de diferents generacions vol dir 

que són de la mateixa cepa, si no, no ho són. 

Els animals marins filtradors s’alimenten d’àcids grassos, artèmia i fitoplàncton, i per 

alimentar els cavallets de mar s’utilitza el metanaupli, que és la fase entre el naupli i 

l’artèmia. 

En quant al fitoplàncton, és molt car de comprar i per això s’ha de cultivar. 

Els rotífers s’han de cultivar en recipients cilíndrics i opacs ja que no els hi va bé la llum. 

Tots els organismes que es cultiven han d’estar en un recipient oxigenat però el tub no 

ha de tenir difusor ja que els pot fer malbé.  

 

 

Cultiu de meduses 
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Diferents cultius de nauplis d’artèmia. 

 

 

Cultius de fitoplàncton. 
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Cultiu de rotífers. 

 

 

 

 

 

 

 

Cultiu de tetraselmis (fitoplàncton). 
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Cultius de rotífers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirant tetraselmis al 

microscopi. 
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6.5. El canvi climàtic 

Encara que és una possible utilitat del plàncton, la proposta de fertilització dels oceans 

per combatre el canvi climàtic té poques possibilitats d'èxit, d'acord a un estudi 

internacional recolzat per Nacions Unides. 

El projecte tracta de llançar a l'oceà grans quantitats de ferro, un dels nutrients 

principals de les microscòpiques plantes marines que realitzen la fotosíntesis 

(fitoplàncton) i, que igual que els arbres, absorbeixen diòxid de carboni i desprenen 

oxigen. L'augment de ferro portaria a un gran increment en la quantitat de plàncton, 

multiplicant així la seva capacitat d'extreure de l'atmosfera CO2, un dels principals 

gasos responsables de l'escalfament global. Diverses companyies han estat realitzant 

experiments en els últims anys conreant grans camps flotants de plàncton amb 

intenció de comercialitzar. 

Segons un estudi mundial, s’afirma que la fertilització dels oceans no només seria molt 

difícil de mesurar, sinó que podria tenir un efecte limitat. 

 

6.6. El biocombustible 

Les bioenergies són aquelles fonts d’energia que utilitzen els organismes vius, 

fotosintètics, per produir energia. Els organismes fotosintètics (cianobacteris, algues i 

plantes superiors) tenen la capacitat de captar l’energia de la llum solar, de 

transformar-la i d’emmagatzemar una part d’aquesta en forma d’energia química. 

Mitjançant la fotosíntesis els organismes vegetals sintetitzen productes orgànics i 

oxigen a partir de substrats oxidats. L’objectiu de les bioenergies és aprofitar la 

matèria prima d’origen vegetal generada en el procés de la fotosíntesi per a la 

producció de combustibles. 

A través de la biomassa fotosintetitzada, els humans obtenen una gran varietat de 

matèries primeres com la font primària dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas 

natural). Però, el desenvolupament basat en aquests productes ha provocat una 

reducció de les reserves i un deteriorament del medi ambient, que el fan insostenible. 

En el canvi, l’aprofitament del procés fotosintètic sembla oferir noves oportunitats 

d’abastir la demanda d’energia primària i, alhora, retirar CO2 de l’atmosfera. 

Les matèries primes generades per les plantes gràcies a la fotosíntesi, com els sucres i 

els greixos, es poden aprofitar per a convertir-los en biocombustibles, com el bioetanol 

i el biodiesel, respectivament. Es consideren energies renovables perquè al fixar el CO2 

de l’atmosfera es compensa l’emissió que es genera després en el procés de 

combustió. Actualment, s’estan realitzant recerques per tal d’augmentar l’eficiència, és 

a dir, de generar la major quantitat de biomassa possible per unitat de superfície 

cultivada amb el mínim de recursos. 
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Les microalgues i els cianobacteris (bacteris fotosintètics) poden ser una alternativa de 

les plantes per a la generació de biocombustibles, amb elevat rendiment fotosintètic i 

de generació de biomassa, que poden arribar a acumular nivells elevats de sucres o 

greixos, capaços de ser transformats en biocombustibles. Els principals avantatges són 

l’absència de tija i arrels, la capacitat de créixer en medi líquid i el fet de no constituir 

una font d’aliment bàsic per als humans. 

No obstant, existeix una gran limitació pel que fa al coneixement i la tecnologia per al 

cultiu a gran escala. No es coneixen encara prou bé les ascendències que tenen 

simultàniament una alta taxa de creixement i una elevada acumulació de lípids o 

carbohidrats; com tampoc les condicions de cultiu per optimitzar la productivitat i els 

sistemes per minimitzar les despeses d’inversió i d’operació. D’altra banda, l’ús 

d’aquests microorganismes amb finalitats energètiques eficients implica la seva 

manipulació genètica. Abans de la implantació a gran escala, caldria, que s’avalués  

l’impacte per al medi ambient i establir un sistema de regulació i control. 

Algunes empreses ja s’han plantejat crear un biocombustible a base de productes 

biològics, com el fitoplàncton, que garanteixi una disminució de l’emissió de CO2, que 

no aporti diòxid de sofre a l’atmosfera, i que sigui més barat. A més, amb tot això es 

contribueix a disminuir l’efecte hivernacle.  

Un exemple n’és l’empresa Bio Fuel Systems (BFS) situada a Alacant. La seva idea va 

ser cultivar fitoplàncton, que conté un 20% de greixos, en piscines i per mitjà de 

l’energia solar, obtenir un carburant net i inesgotable mentre es recicla el CO2. 

 

6.7. L’impacte ambiental 

A continuació podem veure un article publicat en un diari sobre uns investigadors que 

van descobrir un tipus de bactèries marines capaces d’alimentar-se de naftalè, i per 

tan, poden degradar els components dels abocaments de petroli. 

Alguns científics de l'Estació Experimental del Zaidín (CSIC), a Granada, han identificat 

un grup de bacteris marins capaços de biodegradar, és a dir alimentar-se i eliminar 

naftalè. Aquest compost derivat del refinat del petroli és molt freqüent en els 

abocaments contaminants en el mar. Per al procés d'aïllament d'aquests bacteris 

anaerobis (capaços de viure sense oxigen perquè respiren nitrat) es van prendre 

mostres del fons marí, prop de les illes Cíes (Galícia), dos anys després de l'abocament 

del Prestige en 2004. El fuel es trobava barrejat amb la sorra del fons, formant una 

contaminació per capes anomenada galipot (chapapote). 

 

Els microorganismes aïllats es van conrear en laboratori utilitzant un mitjà de 

creixement similar al que tenen en el seu entorn natural i es van alimentar només amb 

naftalè. "Vam començar amb uns cultius que contenien moltes espècies bacterianes, 
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fins que, poc a poc, es van seleccionar només aquelles capaces de degradar aquesta 

substància", explica Silvia Marquès Martín, investigadora de la Estació Experimental 

del Zaidín (CSIC) i responsable del projecte.  

 

El naftalè és un compost molt tòxic per als organismes i la salut humana i, a més, es 

caracteritza per ser molt estable i difícil de destruir. "Per oxidar-lo químicament es 

necessiten mètodes potents i cars, que són també contaminants, per això, fer-ho 

biològicament és més net", assegura la investigadora del CSIC. La dificultat es troba en 

l'escàs coneixement de microorganismes d'aquest tipus. "Se sap poc d'aquests bacteris 

perquè es troben en entorns menys accessibles, cal buscar-los en zones on no hi ha 

oxigen i són més difícils d'estudiar perquè són sensibles a la presència d'aquest", 

assenyala la científica. Per aquest motiu, i perquè el cultiu en laboratori pot durar 

mesos, el treball d'aïllament i identificació ha estat llarg, però compten amb els 

primers resultats. 

 

"Ara hem d'establir quina és la ruta de degradació que segueixen aquests bacteris per 

eliminar el compost, amb vista a futures aplicacions en altres zones contaminades per 

hidrocarburs", afirma Marquès Martín. 

 

La investigació és, segons els investigadors, nova perquè fins avui no s'ha descrit 

aquest procés en bacteris anaerobis que respirin nitrat utilitzant naftalè. "Aquest 

coneixement és essencial per poder entendre i aplicar en el futur processos eficients 

de biorrecuperació de zones marines sense oxigen contaminades amb aquest tipus de 

compostos", assegura la investigadora. 
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7. Glossari 
 

Ameboide:  terme que es refereix a les cèl·lules que es mouen o alimenten mitjançant 

projeccions temporals anomenades pseudòpodes (falsos peus). 

Anfiesma: paret o coberta cel·lular dels dinoflagel·lats. 

Apèndix: estructura anatòmica parella exclusiva dels artròpodes que està format per 

una sèrie de peces o artells units i articulats entre sí per un membrana articular 

elàstica que permet el moviment relatiu entre ells. 

Bentos: comunitat formada pels organismes que habiten el fons dels ecosistemes 

aquàtics. 

Bipartició: és una forma de divisió cel·lular pròpia dels procariotes: eubacteris i 

arqueobacteris, i en alguns eucariotes unicel·lulars, que consisteix en la divisió d'una 

cèl·lula en dues cèl·lules de isomorfes (de la mateixa grandària i forma). 

Bongo: Xarxa lligada a un cilindre metàl·lic que Serveix per col·lectar petits organismes 

que viuen en sistemes aquàtics, l'equip és arrossegat des d'un pot o embarcació a 

motor, fent mostrejos a diferents profunditats prop de la superfície. 

Cambrià: període geològic més antic en les roques del qual l’home troba nombrosos 

organismes multicel·lulars grans i distintivament fossilitzables, que són més complexos 

que les esponges o els medusoides. Durant aquest període, uns cinquanta grans grups 

d'organismes van aparèixer sobtadament, en molts casos sense precursors evidents. 

Cepa: variant fenotípica d'una espècie usualment propagada clonalment, a causa de l’interès 

en la conservació de les seves qualitats definitòries. D'una manera més bàsica pot definir-se 

com un conjunt d'espècies bacterianes que comparteixen, almenys, una característica. 

“Chapapote”: és un mot en espanyol i gallec que hi vol dir quitrà, o taca quitranosa 

estesa al damunt d'una superfície. També es coneix com a “chapapote” el petroli o oli 

mineral il·legalment deixat al mar per vaixells sovint procedents dels tancs de 

combustible, un cop ha arribat a terra. En català s'ha proposat substituir aquest mot 

pel català galipot, que és una brea usada per a calafatar barques i vaixells de fusta, i que 

pot provocar taques similars, que en algunes costes també s'anomenen galipot. 

Cili: orgànul exclusiu de les cèl·lules eucariotes, que es caracteritza per presentar-se 

com a apèndixs amb aspecte de pèl que té una estructura central molt ordenada, 

constituïda generalment per més de 600 tipus de proteïnes, envoltada pel citosol i la 

membrana plasmàtica. 

Cirrípede: subclasse de crustacis entomostracis, molt relacionats amb els copèpodes, 
però molt modificats externament en l'estat adult. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B2podes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Artell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Membrana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3_cel%C2%B7lular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Procariotes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eubacteris
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arqueobacteris
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eucariotes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Unicel%C2%B7lulars
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Cnidòcit: són unes cèl·lules especials exclusives dels cnidaris (meduses, coralls, 
anemones) que segreguen una substància urticant i que tenen per missió la defensa 
contra els depredadors, així com l'atac per capturar preses. 

Coccòlit: cadascuna de les petites peces calcificades que formen part de l'esquelet 

perifèric de les coccolitoforals. 

Cromatòfor: cèl·lules amb pigments en el seu interior que reflecteixen la llum.  

Dimòrfic: que té dues formes diferents. 

Dimorfisme sexual: diferència de formes, colors i mides que hi ha entre mascles i 

femelles d'una mateixa espècie. 

Diploide (2n): són les cèl·lules que tenen un nombre doble de cromosomes (a 

diferència dels gàmetes), és a dir, posseeixen dues sèries de cromosomes. 

Epiteca: Teca superior del frústul de les diatomees que encaixa externament amb 

l'altra, anomenada hipoteca. 

Espermatòfor: Estoig coriaci, membranós o gelatinós, que, en els animals amb 

fecundació interna sense còpula, embolcalla i protegeix els espermatozoides des que 

surten de l'aparell reproductor masculí fins que entren en el femení. 

Exosquelet: esquelet extern que recobreix tota la superfície dels artròpodes on 

compleix una doble funció protectora i mecànica, proporcionant el suport necessari 

per a l'eficàcia de l'aparell muscular. 

Foràmen: forat, orifici. 

Frústul*: (veure “teca”) 

Gasteròpode: grup més important dels mol·luscs. Presenten àrea cefàlica (cap), un peu 

musculós ventral i una closca dorsal (que es pot veure reduïda o suprimida en els 

gasteròpodes més evolucionats); a més a més, quan són larves, pateixen el fenomen 

de torsió, que és el gir de la massa visceral sobre el peu i el cap. 

Haploide: és aquella que conté un sol joc de cromosomes o la meitat (n, haploide) del 

nombre normal de cromosomes en cèl·lules diploides* (2n, diploide). 

Hermafrodita: ésser viu que posseeix els dos sexes, masculí i femení al mateix temps. 

Tant pot ser que posseeixi els dos membres sexuals o un de mixt, però capaç de 

produir gàmetes masculins i femenins al mateix temps.  

Hidrocarbur: és un compost químic format únicament per carboni i hidrogen. 

Consisteix en una base de carboni a la que se li uneixen àtoms d'hidrogen. Forma 

l'esquelet de la matèria orgànica. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8l%C2%B7lules
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cnidaris
http://ca.wikipedia.org/wiki/Scyphozoa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Coralls
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anemone
http://www.wikilingua.net/ca/articles/l/u/z/Luz.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B2podes
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAscul
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C2%B7luscs
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Torsi%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carboni
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A0nic
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Hipoteca: meitat inferior de la frústul de les diatomees, o de la paret d'alguns 

dinoflagel·lats. 

Irisació: Reflex de llum amb alguns o tots els colors de l'arc de Sant Martí. 

Llum polaritzada: és un tipus de llum caracteritzada perquè totes les seves ones 

lumíniques vibren en un sol pla de l’espai. 

Luminescència: emissió de llum que presenten certes substàncies quan són 

convenientment excitades, produïda sense cap elevació de la temperatura i 

caracteritzada pel fet que la intensitat de la radiació per a determinades longituds 

d'ona és més elevada que la corresponent a la radiació tèrmica a la mateixa 

temperatura. 

Maxil·la: cadascun dels apèndixs de l'aparell bucal d'alguns artròpodes. 

Naupli: primera larva característica dels crustacis. Posseeix forma piriforme 

(aproximadament, de pera) i presenta només tres parells d'apèndixs cefàlics: 

antènules, antenes i mandíbules, amb els que neda. 

Nècton: conjunt d’organismes que neden activament a les àrees aquàtiques. El 

concepte s'aplica per igual tant als sistemes d'aigua dolça com als oceànics. 

Nudibranquis: són un subordre de mol·luscs gasteròpodes de l'ordre dels 

opistobranquis. Els seu nom significa "amb les brànquies nues". 

Ocel: orgànul fotosensible propi de diversos grups d'animals pluricel·lulars, que és 

format per un grup de cèl·lules fotoreceptores agrupades en una estructura en forma 

de copa envoltada parcialment d'una capa pigmentada. Permeten detectar la llum, tot 

mesurant-ne la intensitat i la direcció, i a vegades el color, però no detecten imatges. 

Palp: cadascun dels apèndixs mòbils que presenten prop de la boca diversos grups 

d'animals, especialment artròpodes, anèl·lids i mol·luscs, i que tenen generalment 

funcions tàctils. 

Partenogènesi: en sentit estricte, és la generació d’un nou individu a partir d’un òvul 

sense fecundar.  

Pelàgic: que correspon a les aigües marines situades més enllà de la plataforma 

continental. 

Pleura: Part lateral de la teca de les diatomees. 

Poligonal: Línia formada per segment rectes consecutius no alineats. 

Prestige: va ser el petrolier monobuc carregat amb 77.000 tones de fuel que s'enfonsà 

en novembre de l'any 2002 enfront de les costes gallegues, produint una gran marea 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Larva
http://ca.wikipedia.org/wiki/Crustacis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Perera
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Ap%C3%A8ndixs&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant%C3%A8nules&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antenes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbules
http://ca.wikipedia.org/wiki/Subordre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C2%B7luscs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gaster%C3%B2podes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Opisthobranchia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A0nquia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
http://ca.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
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negra que va afectar a una àmplia zona compresa des del nord de Portugal fins a les 

Landes de França, tenint especial incidència a Galícia. 

Prolífic: Que té facilitat per engendrar o reproduir-se abundant i ràpidament. 

Protista: regne que conté a tots aquells microorganismes eucariotes que no poden 

classificar-se dins d'algun dels altres tres regnes eucariòtics: el dels fongs, el dels 

animals o el de les plantes. 

Protoplasma: és l'interior de les cèl·lules que no forma part dels orgànuls. 

Pseudòpode: és una prolongació del citoplasma d'alguns organismes unicel·lulars com 

les amebes, en la qual una sèrie de proteïnes van a fluir en un sentit mitjançant les 

fibres de miosina. Això servirà a l'organisme per desplaçar-se o alimentar-se. 

Quitina: polisacàrid, compost d'unitats d'acetilglucosamina que constitueix les parets 

cel·lulars dels fongs, i el resistent exosquelet que tenen la majoria dels insectes i altres 

artròpodes, i alguns altres animals. 

Rafe: Conducte que posa en contacte el seu hermètic contingut amb l'aigua 

exterior, gràcies a ell les diatomees poden navegar, quan deixen escapar a pressió 

líquids fabricats en el seu interior. També a través d'aquesta discreta esquerda 

oberta entre el cristall les diatomees prenen de l'aigua els nutrients que necessiten 

per viure. 

Reticular: que té forma de xarxa. 

Retràctil: part del cos dels animals que pot retreure's quedant oculta en una cavitat o 

plec. 

Sèssil: falta d'un òrgan que serveixi de peu o suport. 

Sifonòfor: és un ordre dels Hydrozoa, un tipus d'invertebrats marins que pertanyen al 

fílum Cnidaria. 

Simbiosi: és un tipus de relació tròfica entre dues espècies (interespecífica); d'aquesta 

interacció tots dos organismes en resulten beneficiats. 

Simetria radial: La simetria radial és la simetria definida per un eix heteropolar 

(diferent en els seus dos extrems). 

Taca ocular: orgànul fotoreceptor que és troba a les cèl·lules flagel·lades d'algunes 

algues verdes i d'altres organismes unicel·lulars fotosintètics. La taca ocular permet a 

les cèl·lules detectar l'adreça i intensitat de la llum i respondre dirigint-se cap a ella 

(fototaxis) o allunyant-se ("fotosock" o resposta fotofòbica). Això permet a la cèl·lula 

buscar la quantitat de llum òptima per a la fotosíntesi.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A0rid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paret_cel%C2%B7lular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paret_cel%C2%B7lular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Exoesquelet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Insectes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B2podes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hydrozoa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cnidaria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8cies
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Teca: estructura externa dura a manera de closca que protegeix la cèl·lula d'alguns 

protistes, tals com diatomees i dinoflagel·lats. Pot ser de naturalesa orgànica o 

mineral. En les diatomees, la teca està composta per dues peces que encaixen com una 

caixa i la seva tapadora i es denomina frústul*. 

Torpede: arma explosiva submarina autopropulsada dissenyada per explotar i destruir 

vaixells (o submarins) a sota de l’aigua tot causant danys i/o vies d’aigua per tal 

d’enfonsar-los. 

Ull compost: òrgan visual que es troba en certs artròpodes com insectes i crustacis. 

Consisteix en l'agrupació d'entre 12 i 1.000 unitats receptives anomenades ommatidis. 

Els ommatidis són unitats sensorials formades per cèl·lules capaces de distingir entre la 

presència i la manca de llum i, en alguns casos, capaces de distingir entre colors. 

Vacúol: orgànul cel·lular present en totes les cèl·lules de plantes i fongs. També 

apareix en algunes cèl·lules protistes i d'altres eucariotes. Són compartiments tancats 

o limitats per membrana plasmàtica que contenen diferents fluïts, com a aigua o 

enzims, encara que en alguns casos pot contenir sòlids. 

Vermiforme: adjectiu utilitzat per caracteritzar éssers vius o estructures que tenen 

forma semblant a un cuc o verm.  

Vestigi: Part o òrgan petit, degenerat, imperfectament desenvolupat, que ha estat ben 

desenvolupat en un estat anterior de l’individu o en una generació anterior. 

Zona nerítica: zona propera a la costa que no té contacte amb el litoral, abasta des 

dels 10 metres de profunditat fins als 200 metres baix nivell del mar. És la zona més 

abundant d'animals i té encara llum solar, permetent la fotosíntesis. 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92rgan_sensorial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B2pode
http://ca.wikipedia.org/wiki/Insectes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Crustaci
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Ommatidi&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8l%C2%B7lules
http://ca.wikipedia.org/wiki/Adjectiu
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%89ssers_vius
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cuc
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8. Conclusions 
 

Un cop realitzat el treball ens adonem que uns organismes tan petits i desconeguts no 

són tan insignificants com es pot pensar, sinó, tot el contrari. En el primer apartat hem 

pogut observar que tenen moltes característiques i formes de vida diferents, i que són 

molt complexos per estudiar i classificar. Hem vist també la importància que tenen per 

a la vida ja que constitueixen l’origen d’aquesta, que són imprescindibles tant per a la 

vida marina com la terrestre, i que tenen nombroses funcions i utilitats. 

Personalment, estic molt orgullosa del meu treball i haig de dir que m’ho he passat 

realment bé ja que m’ha semblat molt interessant i divertit, tant la part de recerca 

teòrica com les sortides i pràctiques que he fet. M’ha aportat molts coneixements nous 

i m’ha donat resposta a algunes preguntes curioses com per exemple a que és deguda 

l’olor a brisa marina. És un tema que m’agradava, i ara encara m’atrau més. He arribat 

a plantejar-me que potser em dedicaré a continuar els meus estudis dins d’aquest 

camp, i m’agradaria continuar investigant i a treballant en aquest tema. Un altre punt 

important per a mi és el fet d’haver-me endinsat en aquest món i haver conegut gent 

que també li agrada i s’hi dedica. 
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11. Annexos 
 

Per completar el meu treball de recerca he creat un bloc que conté tota la informació 

del treball i que el podeu visitar aquí (cosa que us recomano):  

http://estudidelplanctonmari.wordpress.com 

 

Adjunto també un CD que conté totes les fotos i els vídeos realitzats per mi mateixa 

durant tota la recerca: 

 

http://estudidelplanctonmari.wordpress.com/

