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"Iuatn: () cinc varietals. i 6. la mes cOllluna tic
tota la fauna de hrÜ)Lou~ dc la Mclillcrr:'lIlia.
En S. ¡/(ls/lila la memhrana frontal erigeix lIna
poderosa espina llUC allotja l'avictl1;'lria. El
gèncn.' Sd,iz(}porella és moll prÒxim a l'ante
rior peril té Ics avicul:lrics ~iluadcs asimètri
cament a un costat tic la memhrana frontal o
per parelles a prop tic l'urmei. 1\ Ics nustres
coo.;tes S. t/uI/ka; é~ mull més frcqíicnl que
S. 1II1;Corm.'i. amh la (Iual s'ha confÓs duranl
molt dt.' temps. Un altre gènere. Ñficro/wrr
/lli. es reconeix per Ics seves lIarglleo.; avieul;'l
ric!\ transformades en nagels. per la presència
d'un gruixut ascÒpor i d'un orifici semicircular
dc marge recte. tot envoltal d'cspines. NI. d
litlla és la més comuna. perÒ M. I",'elulamur
.wP;(I((J resulta més especlacular. amh Ics
seves poderoses espines de culor marrÓ. /lip
fJOI/J(JU f/aJ.:e/llIm és una espècie d'ascÒfor de
fons profunds. que formil colÒnies estoloni.
formes, amh els zooides molt separólls, fent
xarxes u"¡seriades i reclilínies. de Ics (IUals
surten les ramificacions gairehé perpcndicu
larmcnt.

El. represenlanls de la ramília dels eel'lcp()
ritls (Celleporidm-') formen colÒnies mass~ves

per apilamenl cJesortlcnat dels seus ZOOIdes
glohosos. 4ue es reprodueixen fn.lIt1alm,ell~.

En Turhicd/rporll 111 ha diversos IlpUS .~I aVI
cult'lrics. unes dc lahials i unes allres d IOler·
zooïdals. tic formes ovalades o espatul;ldcs.
que lenen un gran valor per al diagl1~)slic .d~

Ic!\ e~pècies: és un gènere de sistcl11ólllca dlfl
cil. amh més de 7 espècies meditcrróll1ics. Pas
sa una co~a scmhlant amh U¡'ym:/wzuol/. quc
té ci marge distal dc l'orifici denticulat: La
memhrana frontal es projecta en un ~e.n.sto

ma inclinat. quc amaga totalment ~·unfl~l. ci
qual esdevé impossihle de veure SI 110 es en
els zooides marginals. Les oviceHes del g~l1e

re Cd/cporifla tenen una zona frontal apiana
da en forma dc mitja lluna i ornadn amh ulla
mera de grans porus marginals. L'esp~cie m,és
comuna, C. camil/afa. viu en un ampli vent:111
de fomhlries. des de l'horitz6 de cistoselra
(Cys/(},\'cim) , sohre el 'l"al forma pelites co
J()nies csr~riques. fins a Ics coves més rosques.
nn pot formar grans concrecions nodulars.
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~ 3. Els braquiòpodes
~-
~o 3.1 Consideracions generals
~

~
9 Els paleontòlegs que estuuien els seuiments
~ de l'Era Paleozoica eslan familiarilzals amb
UI Ics closques fossilitzaues u'uns animals apa
:: rentment moll semhlanls als moHuscs hival
> ves, els anomenats hraquiòpoues (vegeu la

part (¡ uel volum 15 d'aquesta mateixa ohra).
Com aquells. tenen ci CllS (;meat llins una
closca feta de ducs valves; en els hraquiòpo
des aquesles auopten la posició dorsal (a ualt)
i venlral ( a haix), mentre que en els hivalves
la posiciÓ és lateral; d'altra handa. Ics ducs
valves són molt desiguals. La t1isposici6 ana
lòmica és molt uiferent. i destaca especial
ment la pres~ncia d'un lofMor. Són animals
marins, henlònics. que viuen fixats al fons per
mitjà u'un peduncle carnós, hé que algunes
espècies no en tenen i fixen directament la
valva al fons amb una subst¡'lIlcia cimentant.

Els hraquiòpoues moderns són els represen
tants vivents u'un grup amb un abundant re
gistre fòssil. que va norir fa (,tHlmilions d'anys
i del qual s'han arrihat a comptar més dc
31l IKKI esp~cies diferents. Avui dia, formen
un grup minoritari. representat per no més de
351l espècies, que en hona part viuen confi
nades a Ics aigÜes profuntlcs i en amhients
crfpties. A la Mediternlnia actual suhsisteixen
II esp~cies, l) ue Ics quals han estat regislra
lles llis Països Catalans.

Segons si hi ha () no dents o alvèols quc s'cn
trellacen i actuen com lIlla xarnera cJc Ics val
ves, es distingeixen dos grans grups de bra-

qlli(lpoue~ viv~nt~:. eb articulats. llUC tenen
xarnera. I els lI1arllclllat~. que no en tenen,
A~lucSlS grups han rehut la categoria taxonll
nllca de classes.

Marfa/UK/a

Atesa la importància en ci registre fÒssil ue
la morfologia externa i interna ue les valves.
"'1uesta ha estat molt hen estuuiaua pels pa
leontòlegs i s'ha creat un vast lèxit· especialit
zat per a diferenciar-hi lot a una sèric de ma
tisos llUC hom no descriur:1 alluí (vegeu la part
(, uel volum 15 u'a'luesla mateixa ubra), A
grans trets. però. la valva central, situada a
sola, es mél'l grossa que la dorsal i. com que
en surt el peduncle, tamhé rel' el nom ue ",,1
l'tl P(·(/icl'/·Iar. La dorsal. més petita. s'anome
nu l/ah'a braquial, Hi ha diverses espècies llUC

tenen repartides per tnt ci cos espícules irre
gulars nHlcroscòp;ques, la funció ue Ics quals
cncara és desconeguda. Totes ducs valves són
constituïdes per material curni impregnal de
carhonat càlcic i generalmclH s(Ín perforades
per IJIl/lf.\'. porus cecs que contenen extensions
delllllll/Id/. La seva superfície externa pot és
ser llisa. pustulosa o costulada. i pot presen
tar cresles i depressions o solc\'. que tenen uti·
litat per a la classificació de Ics espècies. La
morfologia de la cara interna encara pot és·
scr més complexa, En un extrem tic la valvn
pcdiccHar. anomcnat umlJó. se silUa l'orifici
o fammell que permet el pas uel peuuncle.
Les plaques '1ue envolten :1 for"men per. I:'
part inlerna. que formen I anomennl (/elltrl.
poden ésser més o menys desenvolupades se-

344 ELS BRADUIO
PODES. d'utl :,spccto ex
Iem Cluc ICcord.l ols bw,"'
vos, SÓtl otllmnls malms dt
flclls do vouro, ;.-, (1110 :, los
nostros costos VIUOII llis
amblonts ClíptlCS o iJ mo/UI
profund"m Els oxomplars
do In forogm'm COIICSpO

nOtllll'oSpòclO TCI'llmlull·
na C(lput-sOIpunllS, UlUI os
poc/u otI/UIIICII, quo 'omm
UI1,'I cOlJlutllltll SUP'''CO
mHigolll1 on wllbumts fit)

comlls b/uncs. :lIs lotls plO

'unels tJtl..'l,,"cs
IFoto Hotvd ClmUtTIOIOfl I
JnclJfIl'¡
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345 ASPECTE GENE·
RAL EXTERN I INTERN
DELS BRAOUIOPDDES A
VlSIO eyterna d'un braqwo
pode per la cara braqUIal I

A' esquema de rlOlenO' de
l'ammal en un ralt fong/lUd/
nal, A~ part mterna de la
valva braqUial Hom ha mdl'
cal en el dibuIX I valva pe
duncular 2 forar del pedun
cle. 3 peduncle. .:1 valva bra
qUial 5 apex 6 /inla de
creIxement. 7 iJpófls/ cardi
nal, 8 braqUldl. 9 lolofor 10
estómac, 11 nelf/dl. 12 gò
nades. 13 muscul adductor
de fes va/ves, 14 muscul d,
dueror de les valves
{D,bUIx JordI Corbera a
part" de fonts diverses!

gons si el forat és totalmenl inclòs dins la val
va pedicel·lar o bé es reparteix entre Ics dues
valves. La valva pedice);" també lé les dellls
de les xumeres i altres plaques auxiliars (l'he
mispòndil) per a l'articulació dels moviments
d'obertura i tancament. D'aliTa banda, la val
va braquial allotja un petit esquelet braquial
que serveix de suport a la musculatura del
lofòfor i és format per dos braços en forma
de llaços simètrics, que poden ésser més o
menys llargs i complexos segons els casos.
Aquests llaços estan soldats a una elevació la
minar, situada a l'eix de simetria de la valva
braquial. que rep el nom de seple celllral. Però
sovint hi ha, a més, dos arcs de suport com a

B

Com en la resta dels lofoforats, el cos dels
braquiòpodes és formal per Ires parts dife
rents, cadascuna amb el seu propi celoma.
Però ací el celoma ha patit profundes modifi
cacions, perquè el cos de "animal ocupa no
més una petita part de la cavitat que tanquen
les dues valves; unes extensions de la paret
del cos anomenades lòbuls delmulllel/ omplen
tot l'espai restant, i separen el lofòfor de la ca
vitat corporal on hi ha els òrgans interns.

o
arcbotants, que reben el nom de entres. La val· z
va braquial també està dotada de solcs dentals ~

que encaixen amb les dents de l'altra valva per ~

a formar la xarnera d'articulació. =
UJ•
~
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346 TIPUS DE LOFO·
FOR EN ELS BRAOUlOPO·
DES El grau de desenvolu
pament del fofofof condi
cIOna Ja seva forma I enrot·
llament Aquests caràcters
són ullIs per a dIagnostIcar
les espeCies A Lofófor es
qUlz%f, B lofòfor esp,ró
10(. e fofófor pr/có/of. D 10
fófor p/eer%t
{D,bUIx JordI Corberal
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347 DISPOSICIO DEL
BRAOUIOPODE 1NART/.- ... CULAT lmgula ( A estès

• • A' terret). que conS1ftUlmc,,
• una excepc,ó dms el seu,

• grup, jiJ que excava gale-,
• ,

I , fies a la sorra de fons rous, poc profunds. / pot tes,SlIf
• !, • I

llargs petjodes de desseca-
CIÓ Aquesta espéoe no VIU

• •
, a la mar Catalana
I, • /DIbUIX Jordi Corbera a:
¡ panlf de fontS dIVerses/- ,
! ,,-" ,

• •

•

•

. EIJ hàbitats i les adapJacions

1(111 dotades de tentacles i d'òrgans interns,
són capaces d'alimentar-se i menen una llar
ga vida pelàgica que les porta lluny de la po
blaei6 parental; quan la larva troba el subs
trat adequat, sense sofrir cap metamorfosi
desenvolupa el seu peduncle en formació. que
emergeix entre Ics valves ja fixades i es fixa
al fons.

•

Tot i que eS(Ullis recents fets a les mars aus
trals han demostrat que els braquiòpodes s6n
membres habituals i de vegades dominants de
Ics comunitats litorals. la majoria de Ics for
mes actu¡lls estan confinades a ambienls molt
peculiars i marginals. com Ics grans profundi
tats m(lrines amb fons de ranl!.. Ics coves i Ics•
escletxes. AI Paleozoic constituïren una de Ics
formes de vida més abundants i diversifica
des: dominaven tots els ambients marins i. si
s'ha de jUljar pels detalls de les seves valves
fossilitzades. van especialitzar-sc cxtraordin¡'I
r¡ament. Però després hi va haver una dismi
nució sohtada de l'epifauna de braquiòpodes.
coetània li l'aparició i ci desenvolupament dels
mol.luscs bivalves i els equinoderms. D·al·
tTa banda. en contrast amb la divcrsitat de Ics
espècies extingides. els tipus a~t~als mostr~n
una uniformitat notable. Tot lUXO ha estat 111

tcrprelat com una prova de ~a incapacitat de~~
braquiÒpodes per a competir amb grups ":les
moderns com els moHuscs. quc els deVien, .
desplaçar fins a reduir·los a a(lu~sts ambients
marginals on ara es trohen. POSSiblement no-

. Reproducció i lleseflvolllpameflt

Biologia i ecologia

Les larves dels braquiòpodes articulats s'incu
ben a l'interior del lofòfor. En algunes espè
cIes (tecidiaeis) hi ha una bossa incubadora
Situada en posició ventral anomenada 11Ia,-. '
SUpl. Aquestes larves trilobulades s6n molt di-
ferents del braquiòpode adult, ja que no te
nen un aparell digestiu funcional i fan vida
lI!ure, bé que molt breu: ben aviat, per mitjà
d un pinzell de cilis t'letils, la larva localilza
el lloc adequat per a fixar-se, que sempre és
proxlm a la poblaei6 parental; llavors, un dels
Ires lòbuls es diferencia fent un peduncle in
Cipient, q~e inicia la fixació, i a continuació
es produeix la metamorfosi consistent en la
~ormació de Ics valves, el m;lI1tell i els òrgans
Interns per part dels altres dos lòbuls. En el
~as dels inarticulats. les larves són alliberades
Immediatament després de la fecundació i re
corden externament un pelit braquiòpode: es-

La reproducció és exclusivament sexual i gai
rebé sempre els dos sexes eslan separalS en in
dividus diferents. Els correnls transporten els
espermatozoides fins al lofòfor d'uml femella
i allà es produeix la fecundació: en altres ca
sos, sembla que els òvuls i els espermatozoi
de.' ~ón tots alliberats a l'aigua i la fecunda
CIO es externa.

'.Il La forma i ci grau de complexitat del lofòfor
~ són molt variables. En alguns casos es tracta
< d'un ancil simple, amh uns quants filaments
~ (esquizà/oJ); però més sovint presenta llargs
< lòbuls que poden ésser corbats I unlls en una
6 branca central plana (p/CClà/oJ), plegats en un
1; o més lòbuls, a més de tenir la indenlació cen
~ tral (pficà/oJ), o fins i tot enrotllats en espiral
g (espirà/oJ). L'aliment capturat s'aglutina en
~ una mucositat que és dirigida cap al tub di
~ gcs(iu. El tub di?es(iu ~s cec? d,e color verd,
= i consta d'un estomac simple I duna glfll1dula
> digestiva que hi desemboca; els productes re-

siduals, després de girar moltes vegades a l'es
tómac, van a parar directament a la cavitat
pal·lial. Aquests organismes no necessiten,
com els briozous, sistemes hidrostàtics per a
facilitar l'extrusi6 i la repleei6 dels lofòfors, i
per aquesta ra6 una gran part del celoma es
troba obliterada per teixit muscular i conjun
tiu. Però els canals eelomàtics del lofòfor es
conserven i adopten una funció circulatòria.
El líquid celomàtie, que circula molt més de
pressa que la sang, allotja a les seves eèHules
un pigment respiratori. Un petit cor adossat
a la base de l'est6mae fa de bomba impulso
ra. Les gònades, situades a la base dels lòbuls
del mantell, alliberen els espermatozoides a
la c(lvilat celomàtica i surten a l'exterior a tra
vés dels gonoductes.



més han sobrevi ut els elemem que tenien
una morfologia poc especialitzada i es van po
der adaptar a tOla mena d'ambients, i també
algunes formes molt especialitzades. adapta
des a ambients molt particulars. Aquest és el
cas de l'inarticulat UlIgu/a, que excava gale
ries al fang i és l'únic braquiòpode capaç de
uportar peñodes llargs d'emersió i canvis

forts de salinitat; a lravé del registre fòssil se
sap que aquesl braquiòpode ha canviat molt
poc des del l'Ordovicià, és a dir, al llarg de
500 milions d'anys.

La modesta organització que le dues valves
d'un braquiòpode amaguen té la vinut de re
ultar funcional en gairebé tOlS els ambiems

marins. S'han trobat formes molt semblants
als fon fangosos ituats a més de 4000 m de
fondària i alhora a le roques imermareals. és
a dir. solmeses a corrents i temperatures moll
variables. Probablement. la dau d'aquesta
plasticitat adapliva es troba en la seva espe
cial fi iologia i en el seu baix metabolisme.
Són uspensívors micròfags. que ingereixen
diatomees i altres panfcules diminule . mi
croorganismes i matèria paniculada. però la. ".quanlllat que en necessiten es tan petita que
poden sobreviure més de dos anys immersos
en aigua de mar completamene desproveïda
de partícules.
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-cis dels massissos coral-lígens i a l'imerior de '"
les coves fosques. TOles. excepte Lacazel1a ~
medirerranea, es lornen a trobar als fons de- z
lrítics, de clapissar (<<maerl»), i a la basc dels ;;;
tal· Iu de l'alga feofícia Laminaria rotlrigue- ~

zii. Els substrats més adequats són les conqui. o
lles de moHuscs. les algues calcàries. les res- <;
tes de ceràmica i també els madreporaris. El ~
tercer grup és formal pel de les espècies d'ai. ~

güe profundes, que colonitzen, juntamenl O
amb le d'àmplia di lribució. el' fons batials z
des del límit de la plaIaforma fins al 1000 m ~

o més. Qualsevol substrat dur que anora per ~

emre els fangs sedimentaris pot revelar la pre- ffi
sència de Meger1ia "!/I!caU/, Gryphlls vitrelLS ~
i Terebrallllina relllsa. al costal de les espè- w

>cies euribates P/midia anomioitles i Crania ~

anoma/a. Aquesla agrupació resulta tan ca
racterística que alguns autors parlen de la «co
munitat de grans braquiòpodes». Aquesla co
munilat té el seu de envolupament màxim a
la franja compresa entre 200 i 400 m. als mar·
ges dels canyons submarins. als anoraments
rocosos ocasionals i als fons de corall blanc
(Madrepora oCIl/ata i Lophe/ia pertlLSa).

Per sota dels 2000 m de fondària mai no s'han
trobal braquiòpodes a la Mediterrània. S'ha
pensat que potser. atesa la baixa capaCllal
productiva d'aqucsta mar. l'ap0rlació de ma
tèria orgànica pcr sota d'aque ta fondària és
in uficiem per a assegurar la viahilitat de les
poblacions de braquiòpodes. D'altra banda.
lot i que no hi ha proves concloents. sembla
que hi ha una cerla relació entre ci grau de
desenvolupamem del lofòfor i la profunditat
a què viuen les espècies. Les espècies supero
ficials, sempre petites, tenen lofòfors molt
senzills. bilobulats (Argyrotheca) i quadtll~'
bulals (Lacazel1a i Megmhiris). I. al conlratl.
les espècies d'aigües profundes (del ,gèneres
Meger1ia, Terebratlllina i Gryphll.,). I també
les euribates (P/midw i Crlll!ia) són més gros
ses i tenen el lofòfor més complicat i so~1I11
enrotllat en espiral. Gràcies al seu sofisticat
lof for i al baix metabolisme. aquestes espè'
cie.s polser aconsegueixen de sobreviure on la
baIxa concemració de malèria org')nlca en
suspensió (bàsicament. malèria parliculada)

50

•

o

Argyrolheca cuneals
Argyrolheca cordata
Argyrotheca cisteJJula
Lacazella mediterranea
Megalh",'s derruncata
Crania anomala
Megerlia truncara
GryphuS' l/iueus
Terebratulina retusa
Plafidia anomioides
Platldia davidsoni

ES~C1E

Des dell?un~ de vista ecol gic, les I1 espècies
que ubslSle,xen actualment a la Mediterrània
es poden separar en tres grups. En primer
lloc. el grup d'espècies exdusivamem litorals
(formal per Lacaze/!a medi/errlll!ea. Argyro.
Iheca cordallJ I A. c'-"el/u/a). junlamene amb
el.grup d.·es~cies euribates. és a dir, d'àm
plia di lnbuCló (Crallia ulloma/a, Argyro/lre
ca cU~eu/a .. Mega/lriris delrunca/a, P/midia
",:omWldu , ~. davidJom . apareixen a les ai
gues UperfiClal (enlre O i 40 ml, per sola
menI de manera ocasional i sempre en amo
blen crIPli, a dir. sola les pedres. a les

lelXes o • les COve . que. de fel, són enda
vamen ~e comunila m's profundes; aques
t . esJ.>êci.l"s es ran comunes, bé que sempre
mm nl nes. a ~ zona cir~alitoral (COlre 40 i
200 m de fond na), espeCIalment als imersti.

2

348 DISTRIBUC/D
BA MfTR/CA dels b~

QIlIOJ'O'i: s que \IItJeIl en la
mar Med!erràtlIa.
/fonl dades elabolades
pels aurors 3 paro, de Lo
_/
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ha reduït la concurrència d'altres grups filml
dors. Les espècies litorals. d'altra banda,
gràcies a les seves peli.tes dimensions. poden
ocupar les escletxes I lenedures on la mexlS
tència d'hidrodinamisme redueix la reprcscn
tació d'altres grups. L'escàs descnvolupament
del seu lofòfor pOl ésscr compensal. scgons
aquesta teoria, per la relativa riquesa dc les
aigues litorals en panícules alimentàrics. En
resum. la distribució irregular dels braquiò
podes mcditerranis es pot explicar. a gran es
cala. per la limitada cxtcnsió dcls fons durs;
a escala batimètrica, es pot cxplicar pcr la
temperatura i la concentració de matèrÜj orgà
nica paniculada; i. cn la zona litoral i a petita
escala. s'cxplicaria per la competència pcr l'cs
pai amb altrcs organismcs. quc els desplaccn
cap als ambients CríptICS on la llum i l'energia
mecànica de raigua atenyen valors mínil1l!\.

. Distribució geogràfica

La distribució dc la majoria dc Ics cspècies
mcdilerr{mics correspon a la província atli¡n
tico-mediterr',nia. és a dir. quc a més de la
Mediterrània. també es troben dcs dc Ics
costcs d'Escandin;,via fins a les illcs del cap
Vcrd. Argyrot/¡em Cllllellfll i Lllm!ella medi
temmell probablemcnt són espècies endèmi
ques dc la Mcditerrània occidental, i [miea
ment Platidia IIl1omioide.\' sembla que és
cosmopolita. Les ducs espècies que fins ara
no han estat trobades als Països Catalans.
Argyrot/¡eCll cistelll/III i Platidlll dlll'id.l'OlIi són
formes minóscules. que potser han passat des
apercebudes a causa de les seves reduïdes
djmensions~ segurament la seva presència es
confirmarà en estudis fulurs.

Filogènia; sistemàtica

Si es compara l'esplendor de Ics faunes passa
des amb la modesta expressió actual d'aquest
grup. no és gcn~ aventurat d'imaginar que la
història dels braquiòpodes ha estat molt agi
tada. En el volum 15 d'aquesta mateixa obra
hom pot seguir-ne Ics vicissituds. però a con
tinuació hom en fa una breu repassada.

El... hr.lquIÚpouc" tlc! C.uuhn:1 IX'.....clcn lI11C" \;11\'1.."' ro,·
lJuc~. rClc~ d'ulI 11l.llcn.d (",(alal EH.. n m:lJtlnl:'lrl.llnclIl
m<lrlll.:ulal'i, I CpthCIIIÚlll4:.. llllC c" 1l1.llllcllll'n fixal' al
'iUhSlral pd pc:dUlldc:. d·alln:... pcrÒ. no Il'lIlCIl PCdUlldc
I prnh:lhlclTlcllI \'I\'ll.'n Ilome.. rl.'colz,ll" ..ohrc ci fon" 1lI.tr1

Tíll1lllC Iu h:I\'I:I formc.. :Irtlculillll.'..-, pc:rÚ ilO Il'IlICll, LlIIl1

Ic~ all re .. , c:'P C..lrlll:lur.1 rí!;ld,t 1I1h.'rna Irl'l dc 11.' .. dl'llh
I Ic.. fcncdurc.. rí!;lllc.. dI.' Ic.. X.lrllCrc... 1I1f1111}:,l'Ifll fUll
pruh.lhlcll1l.'nl \III .. \'.lI1lp,I..... 1I dcb afllCul.lh ,11.'111.11..

En l'Ortlu\'ICI:I, ch lIl.trtlclllal~ \'all ..cgulr c....l·nl l,III

ahUI1t1:1111" llllll cn ci ('.lIllhnil, pl.·ril cll1ll'" lIul.¡hlc \'.1 ~ .. 
~cr la prolJfcr,lClt'l del .. arlll:ulah. qUl' 1.''' fa 1l.. ICIl"hlc lanl
pcr la ..eva ahllllt!,'lIlua lt1l1l pcr la dl\'cr.. llll"tClÚ dl' ~l'
ncrc"l ¡J'C"PCCI.I!ll/:ll..lnn.. : 1.'11 aqtlc .. la l.'pm:a. el .. hr.llpl1iJ
potle .. van Cllll1l'nç:lr a lololllt/ar 1c .. :U¡.:tll·" pn¡flllHll· ...
POhcr paral·Il.'lalllcnt ,I l'I'Vtlllll"lI', lll' lofMI,r.. 1111:" l'll
l'lent ..

Eh. 'Irlil'lIl,a(~ lIIe~ prullltiu~ \'.111 é~!<>cr c1~ Òrlldc~ (Ori/u
dll), ~llll' ~ .. l1Iolt pruhahlc l{UI' IlllgUC~!<>il1 un lufüfur ' _
I rl'I~lalllclIl Ml11pk. A partir d'al{ucSls \'all C\'llluClollilr ~~~
nl1lt1nd'llI.Jc~ (/(Jl):"f/¡U"d/u/(I). ch. c)pinfèndc.. (Spmfc'
ru/tI) I cI~ pcnt¡¡l1l~ndc) (J-'C'lIltlllll'fldtl), Ol.' lofòfor~ M'U)

d~lllc l11C" C:\'UIUCIUllill): C:II 1.',11\\1, cb c"lrufoml.'lllljl.'~
(5.tft'tlplwl1/c'll/da) \'allc\'ulucloll .... r pcr llIM altril \'1:.1. pcr
dcnl ci pl'dulIcll' I dc ..cu\'ulup•.Jn1 grilli) \'al\'c~ t:orhl'!l qUl'
ci.. pCfllll.'IICn dI.' milllle:llIr-)l' al d.llllUl11 dd.. fUll" luu~
"CIl'L' l'llfUlli<oar-.) 'hl '

Dur.lIll d SllurI;1 I d De:\'lllllà. d.) hr:.J4uIÒflOdl''' \'.111

conllllu.lr l')~l'nl l'I grup hClllimlt.' m~!'o ahunl1anl .ll~ ~.

dll!le:nl) llI.lnll" IIlur.•lb sum.'nc~ u f¡lf}gu~!l El:. C~I}I
nfe:nJc...cre:n ct.. mc.. ahunl1:.Jllb .11 DI'\UIll:I. lll.'rÜ l'I..
c..1rufUlllt.'IlIOe:.. I l.'b nllcunl.'l·hdl"!l l'nc.lra conllllu:.J\ en
pm"pcranl l'tim l'li el 1};I')l'o.11 Cup ilI final dd D~.'\ UIlI.I
\:111 .Ip.lrèlxcr e:b pmdUlll.'I·lJdc!l (f'rmll/Cld/ulal, llue:
~ .llIcur.I\'CIl .iI fUll .. per IllIlJ" d'UllC" l'~pll1l'~ que 11.'1111.'11
011.1 \Ollv.1 pcdlCe:Har AqUe:"I.t lillla d'c\t,luCll) \'.1 .11l.'llwr
ci ..cu dC"l'lI\'ulupall1l.'lll m:lXI111 Jurillll ci C.lrhulllfl'r . El
filMI dd De:\'olllil m.lrc.t 1.1 dl.·..:rp.lfICIO d~: k~ l!.ralb r.ICll·"
dc hr;UluIÚptx.lt.'~, lall líplquc~ dI.' rOrJu\'lcJ.I: d SllurI.1 I
d Dl'\UlIlil

Duram d Carhollifl'r l''' \';111 l")It.'lIJrl· IL· .. :Ircc, dl'h:lIt¡uc..
IlCr hona pilft dl.' rEurupa ..t.'plcnlrlonall l'Ame:m.•1 d~.'1

'ord. I CIl .Itllle:"li<o amhll.·uI!l \'an cunlllluar pruhfcr.lIll
!' ...'ril d pa~ dd l'l'rmla al rn¡I~1C t.:on~llluclx Ull.! ruplllr;1
amhlcntal llUl.' porl.1 a l'I'XIIllCI(1 J'lI11 1}1I'J{, dl' 11.'\ l'''Pt.'
Cle: ... · .IIXi. dc ..ap.lrCIXl'n prÜCIIl.'.llIlCI1I tub ci.. ÚrllJc.. I
lIlull\ e: ..plrtf":ntlc .. I e:!ltrtlft)Il1l.'lIIoc~. h¡.l que: .Il/Ul'''''' dar
rcr.. llll c~ \,all arnh.lr a cXll1lgir flll~ al Juril.... IC l'ar.tHc
I.UlIcllt .. 'oh"C:I\'.1 UIJ.I prolrlcr.lclÜ "l'rllgnlu..;l de: 1,1 Illfau
n.1 ue: Illol·lll"c" I d'cllull1mlcnm

L'estudi del registre fòssil demostra que la
major pan de Ics espècies del Paleozoic va
evolucionar cap a la pèrdua del peduncle I al
desenvolupament de valves moll engrUixides
com a especialització mÜxima en un amhient
concret, Gairebé lotc~ aquestes formes e~ van
extingir i lOts els braquiòpodes articulats quc
sobreviuen en l'actualitat tenen peduncle I

valves poc especialitzats. Pel que sembla es
pOl afirmar que el pe?uncl~ ,permetia una
gran mobilitat i la rconentaclO de Ic~ v.alvcs
contra Ics condicions adverses dcl medI. En
canvi, els braquiòpodes inarticulat~ vivents
estan extremament especialilz.lt~. Sc sap. gr~l
cies al registre fòssil. que tant en el cas del g~
nere Lillgll/lI com en ci de Crlllllll, e!~ se.us lli
natges han canviat molt poc des d a~ltlc pel
que fa a I¡~ dis.pers~ó. de la 1:lrv~, q.ue ~s e~~_e
cialitzada I lecllOtroflca en ci pnmer d ..qucs~s
dus gèneres. i no especialilzada 1 planctotro
fica en el ·egnn.

Com passa ~ovinl. els crileris d~ dassifiracill
llUC fan servir els pakOn(l~kg:-., I ~Is ~I~l·. f:~n
servir els zoÒlegs que estudlcn 1.1 f.IUlM .1~IU.11
no sempre coinciueixcn p!enal~lcnt. P~r(l ell

aqu~SI cas, Ics disncpilllcles ~(l.n, p(l~ .11~lpur

1ant:-., Hom :-.cguir:·1 aquí la da~~lflC:!C,H) I e~la
hiena per Wil1iams iRowell ci I:6). I p~rLo:
gan ci I~J7tj pe r a 1;1 lhsllll~IU el1l n.: l,I.'~~l: ~ ~ or.
dres tk hr:lquiÚp(lde~, Duna haml.l: I" t:I., ...... l:
dels inartiC111at~ ("I~"tlCltllI1.(l) rc.:unclx l~O!'o (:r
dres: ci dch ItngÜltdes (/_II/,~I/"dCl) I ci. dch

'1'1" (Ic'rfltrct,,/a) D allra halld ... 1,1arrolrc Ill.:~ / . l'
dil!'o~e dds articulats (Ar,iclllata) ITUI1~lX t 1-
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349 BRAOUIÓPO,
DES de la fauna catalana.
en VISIÓ mtema (d,bUIx a la
ploma) , externa (en color)
1Argyrolheca cordala. 2 A
cuneala. 3 Gnphus vllreu5,
4 Cranla anomala 5 Mega
thlOs detn.rncata. 6 Plalldla
anomloldes. 7 Terebratulr
na retusa, 8 Megerha trun·
cat.
¡DibUIx JordI Corbera I MI
ke/ Z.ba/al



E/s inarticu/aJs

3.2 Els grups de braquiòpodes

Passa ci mateix amb cls esplrifèndes (Spi"feridtl), espè·
ClCS que lenen un lofòfor complex que és sustentat per
un esquelcl braquial cspiral i conservcn el peduncle fun
aon31.

350 TRES BRADU/D
PODES ameu/alS fotogr<t
f,ars a/s fons matins de la
nostra costa Crallla ano
mala (Sanr Feltu de GUI
xals), Argyrotheca (Blanes)
I Megerha truncata (Bfa·
nes), ,"staNada damunt
d'una madrèpora
{Fotos LlUls Danran. JordI
Corbera, LlU/s Danran}

Gairebé tots els braquiòpodes actuals perta
nyen a la classe dels articulalS (Arlicl//ata).
TOlS tenen la closca de calcita i la majoria
articulen les ducs valves per miljà de dos den
ticles del peduncle, que encaixen en dues
fenedures de la valva menor. L'espècie Laca
zel/a medi/erra1lea no s'ha adscnt amb segu
retat a cap ordre.

E/s articulats

L'ordre dels terebratúlide (Terebrallllida) és
el més important dels que tenen representanls
vivents, i, amb una sola excepció. reuneix to
tes les espècies de la nostra fauna. Tenen el

verso ordres, dels quals només un és repre·
scntat actualment al nostre país. Hom farà
aquí una breu repassada de Ics caracterí ti
ques dels ordres que no tenen representants
vivents en el nostre medI.

L'ordrc dds òrl idcs (Ort/lIda) reuneix els avanlpassats de
IOla la classe Les valves lenen generalmenl solcs radials
o esmacions Iuna lima gruixuda <Iue fa de fronllssa. L'o·
nficl del peduncle. gros I lrwngular, sc Sllua en una àrea
ben diferenciada. Gairebé cXllnglls al final dcll)aleozOlc.
llclUalmenl no lenen Colp espècie en la nOSlra fauna.---> Els cstrofomèmdes (Stn'ofol1JC'mda) es van extingir al Ju
ràssiC Generalmenl Iemen un peduncle que, -pel que
sembla. no era funCIOnal en la forma adulta. la qual IC·
ma unes valves grosses. l'uO:I molt convexa, com a adap.
l:Ici6 a "IUre sobre el fons. Allrcs eren formes eimCnlanlS
o proveïdes de llargues espmes. com els gèncrcs e/IOl/t!·
ICS i /'rodllcf/lS. Aquesl va ésser l'ordre més ImporHlnt
dels br'.JqUlòpodes 'Ifllculals, Isc n'han arnbal a dcscnu
re més de ~OO gèneres.

En una posició taxonòmica inccrla, hi ha encara l'espè·
CIC del subordre dels tecideïdins (Thrcldcidilla) Lacau·
lla mediterrallca, que és la que presenta una orgallltzacló
més ~rigmal, i és proveïda d'un marsupi per a incubar els
cmbnons.

Els inarliculals U1larticl//ata) són braquiòpo
des sense xarnera d'articulació enlre les dues
valves. Aqueste poden ésser feies de mate
nal calcari, però en la majoria dels casos són
quumo ofosfàliques. D'aquest grup de bra
qUiòpodes tan diversificat durant el Paleo
zoic, únicament dos gèneres han subsistil fins
a l'actualitat, un dels quals, Crania, pertany a
la nostra fauna. L'espècie C. a/loma/a, repre
sentant de l'ordre dels acrotrètides (Acrolreli
da) al nostre país, ha perdul el peduncle i víu
fixada al substrat per cimentació d'una valva.

~'ordre dels.lingúlides (Lingulida), que té un únic gène·
e actual, L/II8/llu, és cxòlic en la nostra fauna' Ics seves
~~CICS han desenvolupat un llarg pedunclc Ie~caven ga
cncs als fons lous,

L'ordre dels penlnmèndes (Pl!'¡(fll1/('fI(/a) es va estendre
en c1temflS entre el Cambnà i ci Oe\'omà. Eren braqUlò·
podes de valves biconvexes, generalment llises i amb un
t'.SpÒlldll molt desenvolupat. Dcvien (cmr el peduncle
funclOnal, però la grUixària que adqUireiX la vnlv'l prop
dels umbons els deVia permetre d'cslablhlznr· e sobre el
fons scnse necessitat d'adhc:rir-s'hl.

L'ordre dels nnconHlidcs (!~)'IIC/lOtI/~Jll(/a) agrupa els
braquiòpodes arlicul¡:¡ts de valves blcoll\'cxes. amb un
umbó punxegul i amb ci peduncle funCional. Les \'alvcs
lcnen uns solcs radmls ben marC'lts, forts. I un plec a la
regió antcnor també molt ben marcat. Han sobreviscut
des dc l'OrdO\'lcià fins a l'actualilal. però Iotes Ics cspt·
CICS l'Ives són exòtlqucs per a la nostra fauna.
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lofòfor sustenlat per un trau calcari i ',1U:1O
aquest lrau és gran, té plaques dentals. L um
bó queda truncat per la gran obertura del pe
duncle. l'ertanyen al subordre del~ lerebr~
lulidlllS (Terebralll/id;l/u) Ics especIes. ":,es
grans: Gryp/llts \lilrel/s, d'una bella conSlSten
cia vidrios:,. i TerebrulII/lllu relllSI/. El subor
dre dels lerebratel-lidins (Terebralellidil/u)

reuneix tota la resta, és a dir, les pelites es- ~
pècies del gènere Argyro{/¡eclI (A. clslell"/a, ~

A. Cl/I/ellll/ I A. cordalll). Mega/hiri.l· delrull_ <
eata i NlegerlialnI1lCll/a. Per la seva semblança 
amb Ics valves d'un moHusc del gènere AliO, iS
IIIili , una de Ics espècies del gènere Ph"i"i" ~
rep ci nom de P. altomlOides; P. dll1lidsolll ~
també s'hi assembla moll. '-

~

-'w
el

4. Els foronis
<z
~-
'"
~-

nimal, i quan aquest està completament re. ::
tret. el pelit diàmelre dels lubs fa que passin if¡
de apercebuts fàcilmenl. el

Val la pena relenir aques," disjuntiva ecolò
gica ja que correspon, gairebé sense excep·
ció. a do models anatòmics, morfològics i rc
produclors distints, que ens dubte són el
resultat de l'adaptació a dos situacions am
bientals tan diferents.

'
O

A Ics m;HS actuals únicament sc'n coneixen e!
fIO espècies, que es reparteixen en només dos '"

gèneres, Phorol/is i Phorol/opsis. El gènere ~
Phorollopsis es reconeix perquè l'org¡lOisme z
viu porta sota el lofòfor un plec en forma de ~

collaret, que els del gènere P/JOrollis no :5
tenen. "!.!Jf-

'"Atenent l'ambient on viuen, es pOl cansidc- Ol
>rar que hi ha dos grups ben definits de foro- ~

nis: els que viuen als fon IDUS. enfonsats ver
ticalment al sediment sorrenc o f:lOgós, i els
que viuen als substrats durs. que perforen es
quelets de moHuscs, algue calcàries o ro
ques.

Phorol/is, un dels noms de la dees a Isis, fou
el mol que va escollir Wrighl el 1856 per a
idcntifïc,lr la preciosa criatura que havia tro
bai al fons del mar i que, observada a la lupa,
duia un plomall de tenlacles en forma de fer
radura blanca al capdamunt d'un cos allargat
i en forma de cuc. Els foronis formen, doncs,
un grup d'organismes vermiformes, que viuen
cadascun dins un tub individual, bé que po
den agrupar-sc formanl masses denses.

4./ COllsideraciolls gelierals

Són animals poc coneguts, en part perquè són
tan petits: general menI no fan més d'uns
quants miHímetres. bé que en el seu estaI
d'extensió màxima alguns poden arribar a fer
fins a 45 cm. Quan se'ls molesta, es retreuen
ràpidament dins el lub, format per una secre
ció quilinosa de la seva mateixa epidermis, a
la qual s'adhereixen nombroses partícules de
orra, trossos de conquilles. espícules d'es

ponja, elc.; això fa que el tub aconsegueixi
un grau de cripsi notable. A més, la llargada
dels tubs és proporcional a l'extensió de l'a-

351 ELS FDRDNIS
son lofoforats vermiformes
de VIda sedenrana que s'a
maguen dinS uns tubs qUi·
Masos que ells mateIxos
secrelen. dels quals sola
ment emergeix el lofófor
Aquesta estrUCZUriJ és ben
vIsible en els exemplars de
la (orografliJ. corresponents
a l'especIe Phoronls hlppo.
crepla. component de les
comunitats marines de
fons durs del nostre litoral
{Foto Hervé Chaumelon I
JacanaJ
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352 MORFOLOGIA
GENERAL dels (orontS fA) I

detalls de la seccIó trans
versal del cos mOSlrant Ja
dISpoS/C10 dels (eixos mus
culars reparI/IS entre les
quatre caVilats celomall'
ques fA') I de fa d'SPOSICIÓ
arborescem d'un feiX de
musculatura longitudinal
fA") (Vegeu rambe la figu
ra 354) Hom hi ha mdlcar.
1 tentacles lofoforafs. 2
epistoma, 3 boca. 4 esò
fag. 5 estómac, 6 mtesti. 7
anus, 8 neffldl. 9 gonada.
10 vas clfeu/atoll/aleral. 11
mesentell. 12 eaVltat eelo
malJea. 13 fibra nervIosa
/DJbuIX Jord, Corbera. a
panlr de fonts dIverses/

367

El tub digestiu té forma de lletra U' al seu
tram des~enden~, sota la boca. hi ha I:esòfag.
el preestomac.'1 estómac, mentre que la bran
C? ascende,nt es tola ocupada per l'intestí, que
s o.bre a I extenor a través de ¡'anus, molt
proxlm a la boca. La paret del cos és forma
da, de fo~a a dins, per una epidermis amb mi.
crovellosltats que allotgen el plexe nerviós,
una membrana basal, una banda de muscula
tura circular i feixos de músculs longitudinals
q~e embolcallen el peritoneu. La morfologia
d aquests feiXOS de musculatura longitudinal
es relaCIOna amb el. mode de vida: en els que
vIUen clavats al sedIment, aquests músculs te
nen forma pinnada, mentre que en els per
forants, adopten una forma arborescent. El
nombre de feixos varia molt (entre 17 i 243)
segons la talla de les espècies, i és un bon cri
teri auxiliar per a la classificació, per la qual
cosa la seva disposició entre els quatre com·
partiments celomàtics del tronc, agrupats en
mesenteris que s'estenen des de la paret fins
al tub digestiu, s'acostuma a representar se·
gons una fórmula (la fórmula de Selys-LolJg
cilamps). El sistema excretor es compon d'un
parell de metanefridis que és possible que ha·
gin evolucionat, per addició d'un embut celo
màtic, a partir del protonefridi de les larves.
Les espècies de fons tous tenen nefridis amb
una nansa descendent d'embut únic (que pot
desenvolupar un epiteli nefridial) i una altra
d'ascendent, mentre que les espècies perfo·
rants presenten nefridis amb una nansa ascen
dent proveïda de dos embuts celamàtics des
iguals, l'anal més gran que l'oral (excepte en
el cas de PilorolJís ovalis, que té un sol em
but). Els nefridis també serveixen com a go
noductes. El sistema nerviós consisteix en un
gangli central situat entre la boca i l'anus, un
anell nerviós anterior i una o dues fibres ner
vioses gegants que innerven les parets del cos.
En les espècies de fons tous hi ha una sola fi·
bra, que discorre pel costat esquerre de la pa
ret del tronc; en les espècies perforants n'hi
ha dues, i la del costat dret sempre és més pe
tita que la de l'esquerre. Les gònades es des
envolupen a la part posterior del cos, prop de
l'estómac i també prop del vas longitudinal la
teral.

mc~l .cn Ics espècies més grosses; segons Ics
especl~s. el nombre de tentacles osciHa entrc
1I I mes de 1500.

Bwlogia i ecologia

Tots els foronis són de reproducció asexual i
la majoria de les espècies poden reproduir-se
sexualment. Les espècies de fons tous (excep
te Pilorollís pallida) són dioiques i les qu.atre
espècies de substrats durs só~ hermafr?dltes.
L'hermafroditisme s'ha conSIderat denvat de
la condició inicial dioica, com una «adapta·
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Morfologia

El cos dels foronis és dividit en tres parts, ca
dascuna. de les quals té la seva pròpia cavitat
celo~àtlca: l'epistoma o prosoma que, és un
amph lòbul que sobresurt per damunt de la
boca I s'estén entre aquesta i l'anus; el lofó
for O mesosoma, format per dues crestes de
tentacles que es disposen simètricament; i, fi
nalment, el trOIlC o metasoma, que és prim i
venmforme, i s'eixampla fent un bulb termi
nal anomenat ampolla, que ancora l'animal al
tub. El lofòfor, de simetria bilateral, és for
~at per dues crestes paraHeles torçades en
arma de ferradura, i pot presentar els dos ex

trems espiraliformes o bé disposats helicoïdal·
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FORONIS DE FONS DURS
IPERFORANTS)

arborescent
1
2

2 (ascendent i descendent)
present
grossos
present
hermafrodites
absent
reptant
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La larva l/c/illo/roca lípica dels foronis va és
ser anomenada Ac/iIIO/roc/ra pels planctòlegs
antics, que desconeixien el seu origen bentò-

P/rorollis PSl/lllllloplrill/) produeixen uns ous ;¡
molt petits i pobres de vitel, que alliberen ~
directament a la mar, on menen una vida -:r
comp-Ietament planctònica, Les espècies per· ,
forants, per contra, incuben, a les glàndules :fl
nidamentàries situades a la concavitat lofofo· g
ral, ous grossos i rics en vitel i les larves que t
en surten fan una vida pelàgica molt curta. Fi· ~

nalment, en el cas concret de Phorollis ovalis '"
no hi ha aquestes glàndules i els ous són in- ~
cubats a l'interior del tub parental; la larva z
que en surt no té cap mena de tentacle i és ~

completament lecitotròfica, de manera que es ~

fixa al cap de poc temps d'haver estaI allibe· ffi
rada a l'exterior. l-

"UI
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fORONIS DE
FONS TOUS

plomós
2,
, (ascendent)
absent
petits
absent
dioiques
present
actinotroca

e
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Aspecte dels feixos de músculs longitudinals
Nombre de fibres del nervi gegant
Nombre d'embuts nefridials
Nombre de branques dels nefridis
Epiteli nefridial
Òrgans lofoforals
Plec del collar
Gònades
Incubació dels embrions
Tipus de larva

L'embriogènesi dels foronis és un cas de deu
terostomia, Hi ha tres modalitats de desenvo
lupament. Les espècies de fons tous (excepte

ció.. reproductora a la baixa densitat efectiva
de les poblacions d'aquests petits animals sès
sils. Els espermatozoides que surten dels ne·
fridis, igual que els ous, són captats a la cavi
lat per dos òrgans lofoforals que se situen just
al seu davant i que són més llargs en les es
pècies de fons tous que en les perforants;
aquests òrgans ajuden a la formació d'esper
matòfors, que de la mateixa manera són grans
en les espècies de fons tous i pelits en les de
fons durs. Aquesls espermatòfors són captu
rats pel lofòfor d'un altre individu i els esper
matozoides s'introdueixen a la cavitat celo
màlica a través dels nefridiòpors. Per tant, la
fecundació és eXlerna.

354 LA DISPOSICiÓ
DELS FEIXOS DE LA MUS
CULATURA LONGITUDI
NAL que embolcalla el pe
moneu en les quatre ca·
Vllats celomatlques dels
forDO/s té relació amb el
mode de Vida de les espe.
cIes: en les que viuen an
corades en els sediments
els feIxos musculars ado{r
ten una forma pmnada,
mentre que en les dels per
forants adopten una forma
arborescent Hom es val de
Ja fórmula de Selys-Lang
champs per desef/ure
aquesta diSPOSICiÓ muscu
lar L'esquema representa
la dispoSICiÓ j la fórmula per
a dues espècies perfo
rants. Phoronl5 hlppocrepls
I P australls fA. BJ. , per a
dues espéclBS de fons
tous. P psammophlla I P
muelleri fe I DJ. Hom hI ha
indicat· l mesenteri Dra/, 2
mesenteris laterals. 3 me
senten anal.
{DIbuix: Jordi Corbera. a
partir de fonts dIverses}

353 PRINCIPALS DI·
FERENCIES anatòmiques,
morfofógiques I "reproduc
tores entre els faronls de
fons tOuS I els de fons durs
¡Fonc dades de l'aulor]
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'" nic i la seva relació amb els foronis adults.
~ L'actinotroca té. com l'aduli. tres regions di·
< ferenciades i tres cavitats celomàtiques. El
~ seu lòbul preoral o prosoma és una mena de
~ protuberància situada al. damunt de la boca i
~ allotja un plomall de c.hs apical, exactament
~ al damunt del gangli nerviós que fa d'òrgan
~ sensorial per a detectar i reconèixer el subs·
..J trat abans de fer la metamorfosí (algunes es·
:1 pècies fan servir un òrgan piriforme). El me
U! sosoma de la larva allotja els tentacles larvals,
:: que durant la metamorfosi evolucionen fins a
> formar el lofòfor. Els glòbuls rojos es formen

en masses que, en nombre d'l a 4, pigmen
ten diferentment cada espècie, i per això
són emprades com a caràcter taxonòmic. El
tronc també conté una banda ciliada anuHar,
anomenada le/olroca, a més dels òrgans ex·
cretors, que són dos protonefridis amb sole
nòcits. A la cara ventral del tronc es forma el
sac metasomàtic que, durant la metamorfosi.
s'evagina per a formar el tronc de l'aduli. La
metamorfosi és complexa i en pocs minuts es
produeix un individu jove de vida sedentària
que, a mesura que va creixent, va secretant
el seu tub.

Els foronis habiten el bentos de les zones ma·
rines costaneres, des de la zona intermareal
fins als 400 m de fondària, bé que més sovint
es troben en els 60 m més superficials. La seva
distribució a petita escala sembla que és esto
càstica, perquè es formen agregats densos de
molts milers d'individus per metre quadrat en
unes zones determinades, mentre que són
completament absents de zones molt exten·
ses. Suspensívors típics, s'alimenten de diato·
mees i d'altres algues del fitoplàncton. Al seu
tom, constitueixen l'aliment d'altres animals
marins, principalment peixos i mol·luscs. No
és estrany de trobar individus que han perdut
el lofòfor O que el tenen en procés de regene·
r~ció (aUlotomia); sembla que aquesta capa·
citat actua com un mecanisme de defensa.

FilogènÚl i sistemàtica

Ho~ distingeix dos grups divergent'i de foronis que es
conSideren evolucionats independentment, a partir d'un
~vantpassat comú: l'un ~s Connat per espècies perforants
I ~'altre per espècies de fons tous. Els foronis primitius de
Vien Connar part de la ¡nfauna dels fons sedimentaris;
l'aLX~ a l'cpifauna i a les annes perforants es considera
un (cnomen posterior. PaleonloJOg.icament. els foronis
SÓn J'O': coneguts. Com que no deixen restes dures, el
seu regastre es limita a les galeries que han quedat mar·
cades al. sediment o en les conquilles. Pcr aixO se sap que
ci grup Ja dcvia cxistir al Devonià. (a m~s de 350 milions
d'a.nys, i alguns autors n'han reconcgut marques en ma
lenals del final dcl Cambrià.

La classificació dels foronis (Phorona), amb
tan poques espècies i amb una distribució tan
cosmopolita, és força clara. En canvi, fins fa
poc .enea~a sorgien polèmiques a l'hora d'es
tabhr la Identitat de les larves de cada espè'

cie sèssil, que havien estat descrites prèvia
ment. Els treballs d'Emig (1971-1985) han
aclarit molt la sistemàtica i la distribució dels
foronis europeus i mundials: es considera que
hi ha set espècies de Phoronis i tres de Pho
rOllopsis. Les espècies del gènere Phorollis
descrites fins ara -i els seus sinònims- són
les següents: Phoronis ovolis, P. hippocrepia
(=Actillotrocha hippocrepia), P. ijimai (=Acti
Ilotrocha vancouverensis), P. austro/is, P. mue/
leri (=Actinotrocha branchiata), P. psammo
phila (=Actinotrocha sobatien) i P. pallida
(=Actinotrocha pallida). Les del gènere Phoro
nopsis són les següents: P. a/bomacu/ata.
P. harmeri (=ActilJotrocha harmeri) i P. ca
lifomica.

4.2 Les espècies de ¡oronis

La majoria de les 10 espècies que es coneixen
actualment són cosmopolites o tenen una àm
plia distribució. Fins ara, únicament 5 (totes
del gènere Phoronis i, totes cosmopolites)
han estat trobades a la Mediterrània i també
una vegada o altra a les costes de l'àmbit ca
talà. Phoronopsis harmeri ha estat trobada a
les iJles Açores i no es descarta totalment que
pugui viure a la Mediterrània.

El primer forani trobat als Països Catalans
fou descobert a Banyuls de la Marenda (Va
llespir), el 1964; paradoxalmen~, aquesta ~s·

pècie no s'ha tornat a trobar, m.a la mate.xa
localitat i han hagut de passar gairebé 20 anys
perquè ios trobada Phoronis psammophila als
fons sorrencs de Banyuls i P. hippocrepia a la
mateixa àrea. Recentment, les troballes s'han
multiplicat, gràcies a la proliferació de les .in.
vestigacions amb escafandre autònom; !"lxI:
P. psammophila ha estat trobada a EIVIssa I

s'ha recoHeetat abundantment als fons de sor
ra (fins a 10000 individus per metre quadrat)
i als alguers de cimodòcea i zostera de la ba
dia dels Alfacs (delta de l'Ebre). També va
ésser trobada a la cala Pronl2 al N .del cap de
Creus, i al cap d'Oropesa. I:.S a ~I~ qu: ~ns
ara s'han registrat a les nostres algues umca·

355 LARVA ACTlNO·
TROCA r'plca d'un foroOl.
de VIda lliure Un cop ha
acabat la metamorfOSI. la
larva es f,}(a en un subslfat
I comença a secretar el tub
protector dms el qual resra
ra rora la seva VIda adulta
/Foto Claude Catre/
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ment tres espècics. Però probablement a,ques
la lIisla no es complela i en el futur s a.nuà
completant: la presència de P. ml/e~lert als
Paisos Catalans continua essent espectalment
enigmàtica. ja que, si bé es coneix la de la
seva larva, que es va registrar amb el nom
d'Actillolrocila bralle/.iura al plàncton de la
regió de Banyuls de la Marenda (Vallespir),
mai no 'ha trobat en la forma adulta.

PllOrallis ml/elleri, que arriba a fer uns 12 cm
de llargada, viu als fons fangosos situats
entre I i 400 ol de fondària. però amb una
densilat màxima (de fins 3000 individus/m

2
)

entre els 15 i els 50 m, als fons de fangs ter
r¡gens costaners. P. psammopilila, que fa fins
19 cm, viu enfonsada verticalment als fons de
sorres i fang costaners; bé que s'ha lrobat en
un àmbit que va de Oa 35 m. la densitat màxi-

ma (18 (J(XI individus/m') es U,""a ell I,
f
· . b ¡'h d es '"r· ,res liles 1 en ca I ra es del .... 6 l "

P I·· . . I /l'"crs -
metres, . UVlI IS es pcltltssim (la men' LI -
15 mm) i perfora Ics conquilles hllld~~ d~ :
moHuscs per formar agregats d'una gr'l li, l: ...

sitat (fins a 150 inuividus/cm') en cls f'(," '.n. ;
I r . d . . "SCIl· -

~a ..Ige~s ~O etnt~s'lrefcrcntl11enlcnlre cls !

10
11 I CdS I ~. d' !t/JpocreIJia pOl fer Uns ;:

cm e ongltu' maxlm,a" I pot Viure pcrf~;. ~
rant roques, algues calcanes COntlll,'II' .l -

I
, ..' c,: ... uc ,..

mol· uscs I coralls o be Incrustant diferents =
substrals durs SItuats entre els O i cls S'i .:
aleny la densitat màxima (fins a 611IHHi', ~'. :
vidus/m') entre els O i els 10 m, ,ovlllt

n
,l' ::

b· t t" d' . . en /arn Ien s por uartS I algues contaI1l1l1·,d'·
P I· r f' 20 • es -, austra IS . a IO~ ~m i viu perforant cl~ :!
~ubs del cer~antan CcrulIItlllls, entre la zona :
Intermareal I e!s 55 m; la seva densilal màx,· :;:
ma en un tub es de prop de I(J() individus. -

/----------
5. Els elltoproctes

--7
r
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O'<IIXÒ, hi ha altre ... l1dcrcnclc.., cll1.ltollllqUC\ =
411c ,el~ c;cparen dc" hno/llll .... ~ la p.lrct delco... ~
no e.s ~cpar~lda de l'c..,t{ÍI11<1c per Ull C\P,1l l'C· Z
lomattc ~100 quc cito... e ... troha rchkrt d'und 
m~na d~ me...ènqUlma geiiltllHl'" qut.: ,11~1l11\

/o,o!.cg"'l Interpreten com un c"'pal pwudol'clo
matle on ,'ha produtl lIn.1 Oc!U .... IO

5. J COllsideraciolls gellerals

LtlJ1loIÒglcamcnt. Iii paraula cntoproctc (en
(()\. UIn.... proclO.\. anu,) vol dir que l'anus s'a
lIotj" dll1s la corona tenlacular Aqucst és ci
c.lr.u.:ter me"i Ul ...tmtlu u'un grup tic petit ...
,1I1~m.,ls ;J'fíc,lmenl ""hles a ull nu (O';
.1 ,) 111m d alturll)- tentaculat"!. sè~sll ... i en
n~olt ... .l'recte., ."m,lar, .1 un Infoforat típIC Sc
n !1.1~ l!l:"ICnt une, ISO C"'pCCIC~. que ,'agru
pt:n l,;n unJ sol.1 clas..., I un 'iol orore: totc, cx
cepte !C, o'un genere d'¡Hgua dolça (Uflltltf
I/li) ....on nl.lrlne\ o u·<lIgue.... !'Ialahroses,

Prcc".lInenl. la questll) del pillentiu d'aquests
.~I~lm.lh amh ci, hrl%ue., (tamhé anomcnat ...
C~I()pn~etes, per ulStlngu·los d'aquests) , la
scva pertinença u no al supergrup dcls lofo
for.lts h., eSiat el centrc u'una llarga polèmicl
entre ci .... I:ooleg.... encara no re,olta. Els ento'
prm,:les, com el, lofoforilt ........6n orgal1l\mc....
~U~p~~ .... IVOr'.. que, per mitjà dcl... seus tenta-
dcs elhats, retenen les p·ulíeules d' . I1/1 t < aigua I e.,

< n"'por en, mtlJançant un mucu., fins' I,
hocI p, 'l l ,el ci

• c.:r<, en e \l'tem,1 dc fIltració hi ha una
.dtr.,. dIferenCia: quc e'phea. scns duhtc la
PU\lCIU que te I anu\' el corrent o'al ua .' ,
iI 1.1 COrnnel tentacular de\ de h'lI\ ,gp I ~ntrcl
t It\ I \llrt e e s cos-• C.lp ¡Imunl I pel centre d, l' " .
tert 'nt I e C'pcll IO-c .IlU ar, ex.lctamcnt al Ct) t . dhil f ' I h . n ran e com.1 en e .... fitl/Ou .... ; per tant l" ( .
hre .,1 damunt d'u' ' anus que s o·
il dlO\ de la coron~ r~~lt\~~~ promlOcnt \Ituat
excrements dc pi' I • liII) dcscarrega els

l: el corrent exh¡llanL A mé,

,
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