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     1. INTRODUCCIÓ
Tots sabem que quan accedim a cursar els estudis de batxillerat, a més de les matèries comunes i

optatives  que escollim,  també haurem de realitzar  un treball  de  recerca.  Aquest,  consisteix  a

buscar  informació  sobre  un  tema  que  ens  interessi,  agradi  o  ens  hagi  cridat  l'atenció,  amb

l’objectiu d’estructurar-la i elaborar un treball escrit  que consti d’una part teòrica i una altra de

treball  de  camp.  Al  llarg  de  tot  aquest  procés,  aprendrem  a  adquirir  iniciativa,  ordre,  rigor  i

constància en el desenvolupament d'una tasca.

Una de les primeres dificultats en què em vaig trobar va ser l’hora d’escollir el tema. Al principi

tenia present  fer  el  treball  de recerca sobre una malaltia  però vaig adonar-me que seria molt

complicat fer noves aportacions, ja que en aquest moment no tinc ni els coneixements mèdics ni

els recursos per fer-ho. Va ser al mes de febrer d’enguany, en una sortida de biologia on vam

realitzar  un itinerari  científic  per  la  platja  d’Empúries,  que em vaig adonar de la  gran riquesa

geològica i biològica de la nostra comarca. A partir d’aquell dia, vaig optar per escollir un tema en

què pogués treballar aquest doble vessant, en una zona propera a la meva població.

Juntament  amb  la  meva  tutora  vam  decidir  realitzar  l’estudi  malacològic  de  la  comunitat  de

bivalves de la platja de Sant Pere Pescador, concretament, de la platja Can Martinet. Un dels

principals objectius és avaluar la freqüència en què es presenten les diferents bivalves i quina

presenta més valves perforades.  Per aconseguir-ho,  vaig realitzar dos mostreigs en una zona

prèviament  acotada.  Posteriorment  a  la  seva  recollida,  vaig  procedir  a  la  classificació  de

cadascuna de les valves amb una clau dicotòmica i vaig dur a terme el comptatge i anàlisi d’un

dels principals paràmetres de la comunitat.
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1.1 Hipòtesis i objectius

En aquesta recerca pretenc validar o refutar les hipòtesis formulades a continuació a partir de

l’assoliment dels següents objectius:

• Hipòtesi   

-Potser l'espècie més freqüent en la meva zona sigui la tellerina (Donax sp.), ja que a primera

vista sembla la més freqüent.

-Potser les valves no perforades són les més freqüents dins de cada espècie.

• Objectius  

-Interpretar sobre el terreny, l’acció dels agents geològics que intervenen en la geomorfologia de la

zona i en la formació de les platges.

-Utilitzar  les  claus  dicotòmiques  com  a  mètode  de  classificació  de  les  espècies  de  bivalves

recol·lectades.

-Analitzar les mostres obtingudes en els diferents mostreigs: determinació de la freqüència de

valves perforades enfront de les no perforades, de cadascuna de les espècies.

-Calcular els paràmetres principals, com ara la freqüència per tal d’esbrinar quina de les espècies

presenta més valves perforades.
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     2. LOCALITZACIÓ: GEOMORFOLOGIA DE LA ZONA
Sant Pere Pescador és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà amb una extensió de 17,80

Km2
 localitzat a la Badia de Roses, amb una població d’aproximadament dos milers d'habitants,

que es veu molt incrementada a l’estiu, ja que té una gran activitat turística. 

Part  del  sector  litoral  de  la  platja  i  els  Aiguamolls  estan  inclosos  dins  el  Parc  Natural  dels

Aiguamolls de l'Empordà.

Imatge 1. Mapa topogràfic d’escala 1:500.000: localització de la població i la platja
de Sant Pere Pescador

Geogràficament,  la  Badia  de  Roses  limita  al  nord  amb  el  Massís  del  Cap  de  Creus  format

majoritàriament per penya-segats granítics i  esquistosos mentre que al  seu límit  meridional hi

trobem el Massís del Montgrí caracteritzat per relleus carbonatats. 

La costa del  Golf de Roses,  formada per  sediments del  terciari  i  del  quaternari,  presenta  un

modelatge suau amb platges llargues, limitades a l’interior per un sistema de cordons de dunes

litorals. 

Una d’aquestes platges és la platja de Sant Pere Pescador, d’aproximadament 5,5 quilòmetres de

llargada, on desemboquen els rius de la Muga, el Fluvià i el Ter, aportant-hi sediments. A més dels

dits  dipòsits  d’origen  fluvial,  també  contribueixen  a  la  formació  de  la  platja  els  sediments

procedents de l’onatge. Aquesta està dividida en diferents zones, així de sud a nord ens trobem: la

platja del Riuet, la platja Cortal de la Devesa, la platja Cortal de la Vila, la platja Cal Cristià, la

platja Can Sopa, la platja Can Nera, la platja Can Martinet i la platja de La Gola. Aquestes dos

últimes, estan englobades dins la Zona d'Especial Valor Natural i Paisatgístic que forma part del

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i tenen l'accés de vehicles restringit. 
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Des de fa temps, l’Ajuntament de Sant Pere Pescador treballa per fomentar un turisme sostenible,

és a dir, respectuós amb l’entorn natural i marí, amb la seva flora i la seva fauna.

Per dur a terme el meu treball de recerca em vaig centrar en la platja de Can Martinet. 

Imatge 2. Situació de la platja Can Martinet
Coordenades GPS X: 3.0823533017879501, Y: 42.187963422031295

     3. LES PLATGES I LA SEVA FORMACIÓ 
Les  platges  es  formen  per  l’acumulació  i  posterior  sedimentació  tant  de  materials  d’origen

inorgànic (sorres i còdols1) com d'origen orgànic (restes d'esquelets i closques), procedents de

l’onatge, dels corrents marins i dels rius.

El límit superior d’una platja ve determinat per la zona on arriben les onades en els temporals

mentre que, el límit inferior es troba submergit i correspon a la regió on les onades ja no tenen cap

efecte sobre el fons marí. Entre aquests dos límits hi trobem la zona intermareal. 

Així  i  tot,  les  platges  són  estructures  canviants,  ja  que  constantment  pateixen  aportacions  i

pèrdues de materials. Si hi ha més aportacions que pèrdues, la platja creix i si és a l'inrevés, la

platja va desapareixent. Això, passa en algunes zones, on a causa de la construcció de ports

1 Fragment de roca de formes arrodonides.
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esportius, la sorra que era transportada pels corrents, ja no arriba a les platges i aquestes han de

ser mantingudes artificialment.

 Imatge 3. Platja Can Martinet 

3.1 Les onades o ones

Les onades o ones són pertorbacions originades pel vent en la superfície de l’aigua del mar que

es van propagant  per  totes  les  seves  partícules,  descrivint  un  cercle,  és  a  dir,  un  moviment

ondulatori. 

En una onada es pot distingir entre la seva base i la seva cresta (part superior). Quan l’onada

arriba a la zona litoral i toca la superfície terrestre, la seva base perd velocitat de forma que la

cresta de l’ona s’avança, alliberant part de la seva energia i erosionant els materials del sòl marí.

Posteriorment, l’onada acaba d’alliberar tota l’energia del seu moviment, transportant i dipositant

aquests  materials.  Per  tant,  les  principals  accions  geològiques de les  onades són l’erosió,  el

transport i la sedimentació.

Una vegada han arribat les onades a la platja, té lloc el corrent de ressaca que consisteix en el

moviment de retrocés de l’aigua a favor del pendent del mar, de manera que part dels sediments

dipositats són de nou arrossegats. La capacitat de transport del corrent de ressaca és menor que

la de les onades, per això, es formen les platges. 
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Imatge 4. Onades o ones a la platja Can Martinet

3.2 El vent i les seves empremtes: les dunes i els ripple marks

El vent és un dels principals agents geològics, ja que transporta partícules en suspensió que quan

xoquen amb el terreny el van desgastant. Aquest tipus d'erosió es veu afectat per la vegetació de

la zona. De manera que com menys vegetació hi hagi, més erosió es produirà. A part d’erosionar i

transportar, el vent també és un dels principals agents de sedimentació de partícules. El vent que

predomina en la nostra comarca és el vent del nord, la tramuntana, tot i que sovint també hi bufen

vents del sud, el garbí i el llevant, entre d’altres.

A continuació anem a veure les formacions típiques de la sedimentació eòlica: les dunes i els

ripple marks. 

Imatge 5. Formació de les dunes 

Les dunes,  acumulacions de sorra,  en l’actualitat  són poc presents en la platja de Sant  Pere

Pescador, ja que la platja s’ha aplanat per permetre l’accés dels turistes i, a més, s’ha extret molta

quantitat de sorra per portar a altres platges de la zona. Així doncs, la seva presència es localitza

a la part superior de la platja. 

L’altra formació eòlica, present a les sorres de les platges, són les ondulacions consecutives poc

profundes, similars a unes “arrugues”, anomenades ripple marks. Aquestes ondulacions també es

formen sota de l’aigua a causa de l’onatge.
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Imatge 6. Ripple marks a la platja Can Martinet

Imatge 7. Amplitud dels ripple marks a la platja Can Martinet
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     4. LA TAXONOMIA BIOLÒGICA

La taxonomia  biològica  és  la  ciència  que s’encarrega de la  descripció,  identificació,  classificació  i

nomenclatura  dels  organismes  tot  ordenant-los  en  un  sistema  jeràrquic  de  tàxons  o  categories

taxonòmiques, segons les seves característiques físiques i les relacions de parentiu evolutiu que

mantenen. La taxonomia moderna data del segle XVIII, quan el científic suec Carl von Linné va

establir-ne les bases així com, el sistema actual de nomenclatura binomial de les espècies.

Hi ha vuit rangs taxonòmics principals, l’ordre jeràrquic dels quals, és el següent: regne, fílum o

divisió, classe, ordre, família i gènere, espècie i subespècie. 

     5. LA VEGETACIÓ PSAMMÒFILA

Les plantes que viuen en substrats sorrencs reben el nom de vegetació psammòfila. Aquestes

presenten adaptacions diverses, per exemple, han de ser resistents a la salinitat, sobretot a les

platges i dunes litorals, on el mar aporta grans quantitats de sal, per tal de poder créixer sobre la

sorra, malgrat la inestabilitat, permeabilitat i les altes temperatures d’aquest substrat. Per això, les

sorres  han  de  mantenir  una  certa  humitat  que  permeti  l'existència  i  supervivència  d'aquesta

vegetació molt especialitzada, que es caracteritza per tenir arrels llargues o rizomes per a fixar-se

al terreny i fulles recargolades o punxegudes per a estalviar aigua.

     6. LA MALACOLOGIA

Sovint, la sorra de les platges és el lloc on es dipositen restes d'animals marins, especialment

després  dels  temporals:  peixos,  meduses i  mol·luscs.  Concretament,  l’estudi  i  col·leccionisme

d’aquests darrers, donen lloc a la malacologia. Per tant, la malacologia és la branca de la zoologia
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que s’encarrega de l’estudi de la taxonomia, ecologia i evolució dels mol·luscs. Dins d’aquesta, hi

trobem la conquiliologia que estudia les característiques de les closques dels mol·luscs per a la

seva posterior classificació.

     7. LA CONQUILLA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES

La conquilla és un dels trets més identificatius dels mol·luscs, utilitzada sovint, com a criteri de

classificació. És segregada pel mantell i constitueix el seu esquelet, intern o extern, exercint una

funció de protecció.

Les  conquilles  dels  mol·luscs  presenten  grans  similituds,  tot  i  les  visibles  diferències  que

presenten en el seu aspecte. Totes elles, presenten en la seva composició, dos elements bàsics:

una matriu  orgànica de naturalesa glicosídica  i  proteica,  anomenada conquiolina,  i  un  dipòsit

inorgànic de sals minerals, concretament de carbonat de calci (CaCO3). 

Les sals minerals poden cristal·litzar de diferents formes en dipositar-se, formant distintes capes

que aporten gran part de les característiques visuals de les conquilles. El carbonat de calci sol

cristal·litzar en forma d’aragonita, encara que també pot fer-ho com a calcita en la part més interna

de la conquilla. A més a més, els cristalls poden disposar-se en forma de prismes o de làmines,

segons la capa que es tracti, proporcionant diferents propietats a l’estructura de la conquilla.

     8. ELS MOL·LUSCS

Taxonòmicament, els mol·luscs, corresponen a un dels fílums d’organismes invertebrats del regne

animal. Presenten una simetria bilateral, de cos tou, nu, o bé, protegit per una closca. Una de les

seves principals característiques, és que presenten el cos dividit en tres parts: cap, peu i massa

visceral. En el cap es troben els òrgans dels sentits que els serveixen per explorar el medi, el peu

pot servir per reptar o per atrapar altres animals i, finalment a la massa visceral és on es troben la

major part dels òrgans interns de l’organisme. A més a més, tenen un mantell que és com un

replec dèrmic, que recobreix el seu cos i la seva principal funció és servir de base per al posterior

dipòsit de minerals que acabaran formant la conquilla.

Inclouen formes tan conegudes com: cloïsses, ostres, calamars, pops, llimacs i una gran diversitat

de caragols, tant marins com terrestres.
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8.1 Classificació dels mol·luscs

Un dels criteris de classificació més utilitzat en la classificació de mol·luscs és en funció de la

localització de la conquilla: segons si presenten una estructura en forma interna o externa. Els

mol·luscs es classifiquen en tres classes: classe gasteròpode (presenten una conquilla externa),

classe  bivalve  (presenten  dues  conquilles  anomenades  valves)  i  classe  cefalòpode  (sense

conquilla externa visible). A continuació, s'exposen les seves principals característiques. 

      8.1.1 Classe gasteròpode

Com prèviament s’ha esmentat, una de les principals característiques dels individus d’aquest taxo,

comunament anomenats caragols, és que presenten una conquilla externa. Aquesta és d’una sola

peça i sol estar enrotllada en espiral on, en moltes espècies, i podem observar un opercle2 que

aïlla l’animal de l’exterior. A més, anatòmicament s’hi pot distingir un peu reptant i molt pronunciat.

Pel que fa a la seva alimentació, és molt variada, ja que hi trobem tant d’espècies herbívores com

carnívores. Els trobem en quasi tots els tipus d’ambients (aquàtics i terrestres). 

 

    

Imatge 11. Classe gasteròpode: diferents tipus de caragols

      8.1.2 Classe cefalòpode

Són mol·luscs que no presenten una conquilla externa visible, com he esmentat anteriorment,

però si presenten una conquilla reduïda i interna (sèpies i calamars) o bé els manca (pops). Una

primera característica, és que presenten un peu unit al cap, diversificat en diversos tentacles i una

segona característica, és que disposen d’una glàndula de tinta que és un líquid espès i negrós que

2 En llatí «petita tapadora», és un estructura de còrnia o calcària.
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s’escampa ràpidament en l’aigua. Els podem trobar en  els oceans de tot el món i  a totes les

fondàries.

Imatge 12. Classe cefalòpode: pop i sèpia

      8.1.3 Classe bivalve

Els bivalves són mol·luscs amb una conquilla formada per dues valves, aquests no presenten un

cap diferenciat i, generalment, el seu peu està modificat en forma de paleta o destral per facilitar-

ne  l’enterrament  als  substrats  sorrencs  i  fangosos,  on  viuen.  Són  animals  filtradors  o

sedimentívors. Els bivalves són exclusivament aquàtics.

Imatge 13. Classe bivalve

     9. EL DEPREDADOR DE BIVALVES

L'orifici que presenten algunes de les valves és causat pel caragol lluna (Natica hebraea), pertany

a la classe gasteròpode. Pel que fa a la seva nutrició, s'alimenta principalment de bivalves. Una
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vegada localitzades, les immobilitza col·locant-se sobre la conquilla i abocant-hi una substància

àcida,  producte  de  les  seves  glàndules  salivals,  que  provoca  l'estovament  de  la  conquilla.

Després, amb la ràdula3les perforen. Aleshores, a través de l'orifici,  introdueix la probòscide4 i

n'extreu l’aliment, la part tova de la presa, deixant la conquilla perforada. El seu hàbitat són els

fons sorrencs i fangosos de poca profunditat.

Imatge 14. Natica hebraea

     10. TREBALL DE CAMP

En el meu treball de recerca, el principal objectiu és esbrinar quina de les espècies, de la classe

Bivalvia corresponent al fílum Mollusca, és més freqüent en la meva zona de mostreig i quina de

les  espècies  presenta  més  valves  perforades.  Aquest  procés  el  vaig  realitzar  mitjançant  el

recompte de les conquilles que les onades porten a la  platja  després que morin els  animals,

especialment quan hi ha temporals. 

Aquest  conjunt  de  restes  que  sovint  s’acumulen  a  la  platja  contenen  informació  sobre  les

comunitats de mol·luscs que viuen al litoral pròxim, això em va permetre obtenir informació de

forma senzilla i ràpida. Cal tenir present, els factors que poden influir quan es vol realitzar estudis

precisos sobre les comunitats. En primer lloc, la informació està barrejada, ja que les conquilles no

estan on els animals van viure, han patit  un arrossegament curt o llarg que els ha portat d’on

vivien fins a la  platja.  En segon lloc,  tot  i  que fer  el  recompte o comptatge dels  individus de

diferents espècies que localitzat en la meva zona d’estudi, aquestes restes d’organismes podien

no haver estat associats durant la seva vida i per tant procedien de diferents hàbitats. A més, vaig

3 Llengua rasposa i rotatòria del caragol lluna
4 Boca del caragol lluna
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deixar de banda aquelles valves trencades o molt petites que han estat malmeses per la força de

les onades. 

Finalment,  l’anàlisi  de  les  espècies  de valves  presents  en la  meva comunitat  d’estudi,  és  un

indicador de la seva biodiversitat.

10.1 Metodologia

A continuació, s’exposa el material emprat per la recol·lecció de les conquilles, el procediment

utilitzat  per  a  la  seva  classificació  i  l’anàlisi  de  dades  (el  recompte),  mitjançant  taules  i

gràfiques. 

MATERIAL 

Per dur a terme aquest treball vaig necessitar:

1. Per a la recol·lecció

• Bosses de plàstic.

• Fulls petits.

• Cinta mètrica.

• Bolígraf.

2. Per a la classificació de les diferents espècies de valves

• Garbell (per separar la sorra de les valves).

• Una capsa (per classificar les valves).

• Una guia de camp amb la seva corresponent clau dicotòmica.

3. Per a la realització de l’informe

• Ordinador.

• Qualsevol eina que m’ajudi a trobar informació sobre aquesta temàtica (llibres, pàgines

web...).

PROCEDIMENT

1- Primerament, vaig agafar de casa el material necessari (esmentat anteriorment).

15



Imatge 15. Cinta mètrica, bolígraf, fulls petits i bosses de plàstic

2- Després vaig anar a la platja Can Martinet i vaig escollir dues zones diferents (les meves zones

de  mostreig).  Tot  seguit,  vaig  dibuixar  un  rectangle  de  tres  metres  de  llargada  i  dos  metres

d’amplada (3 m x 2 m)= 5 m2 de superfície total de mostreig. Vaig intentar escollir llocs on es trobin

molts tipus de valves.

 

 

Imatge 16. Representació de la meva primera zona de mostreig
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Imatge 17. Representació de la meva segona zona de mostreig

3- A continuació, vaig agafar una bossa de plàstic i hi vaig dipositar les meves mostres. En cada

bossa posava una etiqueta informativa on posava la localitat i la data.

Imatge 18. Mostres obtingudes en la primera recol·lecta
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Imatge 19. Mostres obtingudes en la segona recol·lecta

4- Seguidament, vaig separar la sorra de les valves utilitzant un garbell.

Imatge 20. Separar les valves de la sorra

5- A continuació, a casa vaig procedir a la seva classificació amb l’ajuda d’una clau dicotòmica i un

llibre anomenat “Història Natural dels Països Catalans, invertebrats no artròpodes”. 
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Imatge 21. Classificació de les valves

Imatge 22. Llibre “Història Natural dels Països Catalans, invertebrats no artròpodes”

6- Finalment, vaig crear un dossier per tal de posar tota la informació obtinguda en la recol·lecció:

nom científic de l’espècie i nombre d’espècies trobades tant perforades com no perforades.

19



                          Imatge 23. Portada del meu dossier            

10.2 Resultats obtinguts

Les  següents  espècies  que  he  trobat  en  la  meva  recerca es  troben  en les  següents  taules,

incloent-hi una breu descripció. 
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Imatge 25. Cara externa i interna de la valva

NOM CIENTÍFIC: Mactra corallina.

NOM COMÚ: ou.

DESCRIPCIÓ: valva d’amplada i alçada

semblants, de closca prima i fràgil.

COLOR: blanc i marró.

MESURA MÀXIMA: 7 centímetres.

Imatge 26. Cara externa i interna de la valva

NOM  CIENTÍFIC:  Acanthocardia

tuberculata.

NOM COMÚ: escopinya verrucosa.

DESCRIPCIÓ:  valva  molt  gruixuda,

d’amplada i alçada semblants i costelles

molt evidents. . 

COLOR: variat.

MESURA MÀXIMA: 10 centímetres.

           Taula 1. Fitxa descriptiva de la Mactra corallina  i l’Acanthocardia tuberculata.
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Imatge 27. Cara externa i interna de la valva

NOM CIENTÍFIC: Chamelea gallina.

NOM COMÚ: rosellona.

DESCRIPCIÓ:  valva d’amplada i  alçada

semblants,  amb  estries  de  creixement

marcades. 

COLOR: marró i blanc.

MESURA MÀXIMA: 4 centímetres.

Imatge 28. Cara externa i interna de la valva

NOM CIENTÍFIC: Donax sp.

NOM COMÚ: tellerina.

DESCRIPCIÓ: valva més ampla que alta,

amb estries de creixement evidents. 

COLOR: variat.

MESURA MÀXIMA: 4 centímetres.

         Taula 2. Fitxa descriptiva de la Chamelea gallina i la Donax sp..

10.3 Anàlisi resultats

Per cadascun de les dues mostres recollides l’11 d’abril de 2017, he realitzat el recompte total de

valves  perforades  i  no  perforades,  per  cada  una  de  les  espècies  trobades.  Aquestes  dades

s’exposen a les taules inferiors. Tot seguit, he confeccionat gràfiques a partir dels percentatges

que figuren en les dites taules. 

TAULES

• Recol·lecció feta l’11 d’abril de 2017  
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-En el primer mostreig vaig obtenir 105 valves tant perforades com no perforades.

Nom científic 

Nombre  de

valves  no

perforades en

cada espècie  

%  de  valves  no

perforades  en

cada espècie

Nombre  de

valves

perforades en

cada espècie

%  de  valves

perforades

en  cada

espècie

Total

(valves/

espècie)

            

Mactra

corallina

        

            

14

        

            

77.78 %

        

            

4

        

    22.22%    

            

18

        

            

Acanthocardia

tuberculata

        

            

21

        

            

91.30 %

        

            

2

        

            

8.70 %

   

            

23

        

            

Chamelea

gallina

        

            

25

        

    89.29 %   

            

3

        

  10.71%     

            

28

        

            

Donax sp.

        

            

31

        

     86.11 %   

            

5

        

     

   13.89%     

        

            

36

        

                             TOTAL DE VALVES INVENTARIADES 105

Taula 3. Dades obtingudes en el primer mostreig.
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-En el segon mostreig vaig obtenir 126 valves tan perforades com no perforades.

Nom científic

Nombre  de

valves  no

perforades  en

cada espècie

%  de  valves  no

perforades  en

cada espècie

Nombre  de

valves

perforades en

cada espècie

% de valves

perforades

en  cada

espècie

Total

(valves/

espècie)

            

Mactra

corallina

        

            

19

        

            

73.08 %

        

            

7

        

26.92%

            

26

        

            

Acanthocardia

tuberculata

        

            

17

        

            

80.95 %

        

            

4

        

            

19.05 %

   

            

21

        

            

Chamelea

gallina

        

            

29

        

   93.55 %   

            

2

        

    6.45%    

            

31

        

            

Donax sp.

        

            

43

        

   89.59%   

            

5

        

     

   10.42%  

        

            

48

        

                             TOTAL DE VALVES INVENTARIADES 126

Taula 4. Dades obtingudes en el segon mostreig.

10.4 La freqüència com a paràmetre de l’estudi de la comunitat de bivalves

Primerament, els ecosistemes són sistemes formats pel medi físic d’un indret i tots els organismes

que hi viuen. Un ecosistema està constituït per una comunitat o biocenosi, formada per tots els

éssers vius que hi habiten i integrada per diferents poblacions d’éssers vius, és a dir, pel conjunt

d’organismes de cada espècie. També està constituït per un medi físic o biòtop, format per tots els
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elements no vius d’un ecosistema. Els següents paràmetres que s’utilitzen per a l’estudi de la

comunitat d’un ecosistema són: la densitat, l’abundància, la dominància i la freqüència. 

En el meu treball de recerca, vaig dur a terme l’anàlisi de les meves dades a partir de la freqüència

que vaig calcular mitjançant la seva fórmula: F= Mn/Mt x 100. On Mn és el nombre de valves tan

perforades com no de cada espècie i Mt és el total de valves inventariades.

A continuació, s’exposa la següent taula corresponent a la freqüència de les espècies trobades,

les gràfiques i el comentari.

TAULA
         

         Taula 5. Freqüència de les espècies trobades. 
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GRÀFIQUES
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COMENTARI GRÀFIC

L’espècie amb una freqüència major tant en el primer com en el segon mostreig correspon a la

Donax sp., coneguda com a tellerina. En el primer mostreig amb un 34.29% i en el segon mostreig

amb un 38.10%. Per tant,  vàlida una de les meves hipòtesis establerta a partir  d’una primera

observació sobre el terreny.

L’espècie amb una freqüència intermèdia tant en el primer  com en el segon mostreig correspon a

la  Chamelea gallina,  coneguda com   a rosellona. En el primer mostreig amb un 26.67% i en el

segon amb un 24.60%.

En el  cas  de  l’Acanthocardia  tuberculata, coneguda  coma escopinya  verrucosa,  en el  primer

mostreig la seva freqüència és de 21.90% i en el segon mostreig és  de 16.07%.

En  el  cas  de  la  Mactra  corallina,  coneguda  com  a  ou,  en  el  primer  mostreig  presenta  una

freqüència de 17.14% i en el segon mostreig, aquesta té una freqüència de 20.63%.

Per tant, es tracta d’una distribució no uniforme de la comunitat de bivalves a la platja. Aquesta no

uniformitat depèn de molts factors que afecten la freqüència de conquilles, per exemple, l’onatge,

ja que alhora que les onades porten a la platja conquilles després que morin els animals, part

d’aquestes es destrueixen o per la seva petita mida o perquè tenen poc gruix,  l’obertura de la

platja, l’estructura del fons marí, l’acció de l’home, entre d’altres.

GRÀFIQUES

Vaig fer altres gràfiques, però aquest cop amb l’objectiu d’esbrinar quina de les quatre espècies

presenta més valves perforades i quina menys. 
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COMENTARI GRÀFIC

Com podem observar, en el primer mostreig, la Mactra corallina presenta un 77.78% de valves no

perforades i un 22.22% de valves perforades. Pel que fa a l’Acanthocardia tuberculata, presenta

un 91.30% de valves no perforades i un 8.70% de valves perforades. En el cas de la Chamelea

gallina, presenta un 89.29% de valves no perforades i un 10.71% de valves perforades i la Donax

sp., presenta un 86.11% de valves no perforades i un 13.89% de valves perforades.

Per  tant,  en  el  primer  mostreig,  l’espècie  que  presenta  més  valves  no  perforades  és

l’Acanthocardia tuberculata i l’espècie amb més valves perforades és la Mactra corallina.

En canvi, en el segon mostreig, la Mactra corallina presenta un 73.08% de valves no perforades i

un 26.92% de valves perforades. Pel que fa a l’Acanthocardia tuberculata, presenta un 80.95% de

valves no perforades i un 19.05% de valves perforades. 

En el cas de la  Chamelea gallina, presenta un 93.55% de valves no perforades i un 6.45% de

valves perforades i la  Donax sp., presenta un 89.59% de valves no perforades i un 10.42% de

valves perforades.

Per tant, en el segon mostreig, l’espècie que presenta més valves no perforades és la Chamelea

gallina i l’espècie amb més valves perforades és la Mactra corallina.

En els dos casos, tant al primer com en el segon mostreig, les valves no perforades són les més

freqüents dins de cada espècie, per tant he pogut validar la meva hipòtesi. Això és a causa de

l’hàbitat i característiques que té la conquilla d’aquestes. És a dir, pel que fa a l’hàbitat, el caragol

lluna es troba a poca profunditat,  per tant,  aquelles espècies que es trobin a poca profunditat

tenen més possibilitats de ser les preses del caragol lluna, aquest és el cas de la Mactra corallina ,

que tant en el primer mostreig com en el segon, és l’espècie que presenta més valves perforades,

i  l’Acanthocardia  tuberculata  ,que  en  el  segon  mostreig,  presenta  una  elevada  freqüència  de

valves perforades. 

Pel que fa a les característiques de la conquilla, les espècies que presentin una conquilla molt

gruixuda  poden  fer  que  el  seu  depredador  no  pugui  perforar-les,  aquest  seria  el  cas  de  la

Acanthocardia tuberculata i Chamelea gallina que són les que presenten una menor freqüència de

valves perforades, en el primer mostreig. Això fa que aquest, vagui en cerca de conquilles més

fràgils i primes, com és el cas de la Mactra corallina i la Donax sp., que en el primer mostreig, són

les que presenten una major freqüència de valves perforades. 
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     11. CONCLUSIONS

Per  començar,  els  objectius  proposats  han  estat  assolits.  Quan  a  les  hipòtesis,  han  estat

encertades, ja que l’espècie més freqüent en la meva zona va ser la  Donax sp. i dins de cada

espècie les valves no perforades són les més freqüents.

Cal dir que en aquest treball de camp he après molts conceptes nous que desconeixia relacionats

amb la geologia i biologia d’on visc. Per exemple en l’àmbit de la geologia, he après com es forma

una platja i quins factors intervenen, l’estructura de l’onada, entre d’altres. Pel que fa al camp de la

biologia,  les  diferents  classes  de  mol·luscs,  com  dur  a  terme  la  classificació  dels  bivalves

mitjançant una clau dicotòmica i la utilització d’aquesta, que cal dir que hi vaig trobar un cert grau

de dificultat, que el causant de l’orifici en les valves és el caragol lluna i que la freqüència de

valves i distribució depèn de molts factors, com per exemple, l’obertura de la platja (en aquest cas

molt pronunciada), els corrents marins, la força de l’onatge i del vent i l’estructura del fons marí,

entre d’altres. 

Vaig  realitzar  només dues rèpliques,  ja  que vaig  considerar  que amb aquestes ja  obtenia un

resultat significatiu del comptatge de les conquilles, ja que hi havia una gran freqüència d’aquestes

en la platja. A més a més, hi ha platges on les conquilles se situen en una línia paral·lela pròxima

al límit superior de l’onatge i, d’altres, on la seva distribució comprèn una amplitud molt superior.

Aquest últim és el cas on s’ubica la meva recerca. 

Finalment, totes les valves recol·lectades han estat conservades, ja que considero que han estat

fonamentals per a la realització d’aquest treball.

     12. FONTS D’INFORMACIÓ

12.1 Bibliografia

En aquesta recerca he utilitzat el següent llibre, per a obtenir informació sobre la classificació de

valves i la clau dicotòmica.

-“Història Natural dels Països Catalans, invertebrats no artròpodes”.

Primera edició: juny de 1991.

ISBN 84-85194-52-7 (OBRA COMPLETA).

ISBN 84-7739-177-7 (volum 8).

Editorial: ENCICLOPÈDIA CATALANA, S.A.
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Pàgina consultada: pàgina 464 

Data de consulta: 13/03/2017

-"Moluscos, guía de naturaleza Blume”

Primera edició: abril de 1993.

ISBN: 978-84-8076-019-5 (volum 13).

Autora: Rosina Fechter.

Editorial: NATURART.

Pàgina consultada: pàgina 150.

Data de consulta: 12/04/2017

-“Guía de moluscos”

Primera edició: 1999.

ISBN: 978-84-2533-373-6 (volum 10).

Autor: Bruno Sabelli.

Editorial: EDICIONES GRIJALBO, S.A..

Pàgina consultada: pàgina 225.

Data de consulta: 22/04/2017

12.2 Webgrafia

http://ca.santpere.cat/la-platja.html

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la platja de Sant Pere Pescador.

-Data de consulta: 20/01/2017

http://www.trianglegironi.cat/bloc_fitxers/alt%20emporda/sant%20pere%20pescador.php

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la platja de Sant Pere Pescador

-Data de consulta: 20/01/2017

https://www.altemporda.org/portal/descripcio-de-l-entorn-fisic/geologia-i-geomorfologia

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la geomorfologia de la zona.
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-Data de consulta: 15/02/2017

https://www.badiaderoses.com/platja-can-martinet

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la platja Can Martinet.

-Data de consulta: 15/02/2017

http://www.catalunya.com/can-martinet-17-17003-555516

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la platja Can Martinet.

-Data de consulta: 15/02/2017

http://www.xtec.cat/cda-empuries/DunesWeb/Plant1.htm     

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a les platges i la seva formació i la

vegetació psammòfila.

-Data de consulta: 11/03/2017

http://www.caracooles.com/que-es-la-malacologia/

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la malacologia.

-Data de consulta: 20/03/2017

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conquilla

-D’aquesta  pàgina  web,  he  extret  la  informació  corresponent  a  la  conquilla  i  les  seves

característiques.

-Data de consulta: 28/04/2017

http://www.diba.cat/documents/7543782/7719017/DOSSIER_PROFESSOR_SOTA_AIGUA_Nou.p
df
-D’aquest pdf, he extret la informació corresponent a la classificació dels mol·luscs.

-Data de consulta: 12/04/2017

http://www.cibsub.cat/bioespecie-bivalve-55765

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la classificació dels mol·luscs.

-Data de consulta: 12/04/2017

http://mural.uv.es/maflotor/marco%20malaco.htm

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la classificació dels mol·luscs.
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-Data de consulta: 12/04/2017

http://petitaxef.blogspot.com.es/2013/04/

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent als depredadors de bivalves.

-Data de consulta: 21/04/2017

https://es.slideshare.net/lorena2319/gasterpode-cargol-de-lluna

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent als depredadors de bivalves. 

-Data de consulta: 23/04/2017

http://www.areaciencias.com/TAXONOMIA-CLASIFICACION%20DE%20LOS%20SERES

%20VIVOS.htm

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent als rangs taxonòmics. 

-Data de consulta: 14/05/2017

http://www.plantasyhongos.es/taxonomia/jerarquia_taxonomica.htm

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la jerarquía sistemàtica.

-Data de consulta: 14/05/2017

http://servicios.educarm.es/paleontologia/sistematica.htm

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la classificació sistemàtica.

-Data de consulta: 14/05/2017

http://www.vilassardemar.cat/recursos-compartits/arxius/singladures/Singladures%20no

%2023%20-%20Abril%201999.pdf

-D’aquest pdf, he extret la clau dicotòmica.

-Data de consulta: 23/05/2017

http://www.cibsub.cat/bioespecie-bivalve-55765   

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la morfologia interna d’un bivalve.

-Data de consulta: 12/06/2017
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https://www.asturnatura.com/moluscos/bivalvos.html 

-D’aquesta pàgina web, he extret la informació corresponent a la morfologia externa d’un bivalve.

-Data de consulta: 12/06/2017

12.3 Fonts d’imatge

-Imatge 1. Localització de la població i la platja de Sant Pere Pescador a http://www.icc.cat/vissir3/

- imatges.

-Imatge 2. Situació de la platja Can Martinet a https://www.google.es - maps.

-Imatge 3. Platja Can Martinet - imatge pròpia.

-Imatge 4. Onades o ones a la platja Can Martinet - imatge pròpia.

-Imatge 5. Formació de les dunes a causa del vent a https://www.google.es - imatges.

-Imatge 6. Ripple marks a la platja Can Martinet - imatge pròpia.

-Imatge 7. Amplitud dels ripple marks a la platja Can Martinet - imatge pròpia.

-Imatge 8. El borró - imatge pròpia.

-Imatge 9. L’ungla de gat - imatge pròpia.

-Imatge 10. El tamariu - imatge pròpia

-Imatge 11. Classe gasteròpode: diferents tipus de caragols a https://www.google.es - imatges.

-Imatge 12. Classe cefalopòde: pop i sèpia a https://www.google.es - imatges.

-Imatge 13. Classe bivalve a https://www.google.es - imatges.

-Imatge 14. Natica hebraea a https://www.google.es - imatges.

-Imatge 15. Cinta mètrica, bolígraf, fulls petits i bosses de plàstic - imatge pròpia.

-Imatge 16. Representació de la meva primera zona de mostreig - imatge pròpia.

-Imatge 17. Representació de la meva segona zona de mostreig - imatge pròpia.

-Imatge 18. Mostres obtingudes en la primera recol·lecta - imatge pròpia.

-Imatge 19. Mostres obtingudes en la segona recol·lecta - imatge pròpia.

-Imatge 20. Separar les valves de la sorra - imatge pròpia.

-Imatge 21. Classificació de les valves  - imatge pròpia.

-Imatge 22.  Llibre “Història  Natural  dels  Països  Catalans,  invertebrats  no artròpodes -  imatge

pròpia.

-Imatge 23. Portada del meu dossier - imatge pròpia.
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-Imatge 24. Primera pàgina del meu dossier, corresponent a l’espècie  Mactra corallina -  imatge

pròpia.

-Imatge 25. Cara externa i interna de la Mactra corallina - imatge pròpia.

-Imatge 26. Cara externa i interna de l’Acanthocardia tuberculata - imatge pròpia.

-Imatge 27. Cara externa i interna de la Chamelea gallina - imatge pròpia.

-Imatge 28. Cara externa i interna de la Donax sp. - imatge pròpia

• Imatges annexes

-Imatge 1. Morfologia interna dels bivalves a https://www.google.es - imatges.

-Imatge 2. Morfologia externa dels bivalves a https://www.google.es – imatges.

-Imatge  3.  Clau  dicotòmica  utilitzada  per  a  la  classificació  dels  bivalves  a

http://www.vilassardemar.cat/recursos-compartits/arxius/singladures/Singladures%20n%2023%20-

%20Abril%201999.pdf

     13. ANNEXES

Annex I: morfologia interna dels bivalves
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-Peu: estructura musculosa aplanada que en els bivalves, té la funció excavadora i d’ancoratge.

-Glàndula del bisó: glàndula que produeix filaments adhesius per a la fixació.

-Mantell: és un òrgan musculós que forma la paret del cos. El mantell és l’encarregat de formar la

cavitat pal·lial on es resguarden els ctenidis. A més a més, el mantell secreta formant la closca .

En el cas dels bivalves, les dues meitats del mantell estan unides a la xarnera 

-Cavitat pal·lial:  és una cavitat formada pel mantell.  També s’anomena cavitat del mantell.  La

seva  funció  és  protegir  els  ctenidis  i  alguns  òrgans  sensorials.  En  aquesta  cavitat  també

desemboquen els conductes reproductors.

-Sifó: embut muscular que comunica l’exterior amb la cavitat pal·lial. L’aigua entra a la cavitat pel

sifó inhalant i surt d’aquesta pel sifó exhalant. La majoria dels bivalves l’utilitzen per renovar l’aigua

de la cavitat pal·lial i així, poder respirar.

-Ctenidi: és la brànquia típica dels mol·luscs. Aquesta brànquia té forma de ploma i està formada

per un eix central i dues bandes de filaments, una a cada lateral de l’eix principal. Normalment

trobem dos ctenidis. En el cas dels bivalves però, els ctenidis també tenen funció alimentària. 

-Múscul adductor posterior i anterior: l’obertura i tancament de les valves es deu a l'acció d'uns

músculs adductors, un anterior i un altre posterior.

-Xarnera: és la zona d’articulació o d’unió de les dues valves.
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Annex II: morfologia externa dels bivalves

-Lligament: és una banda de tancament que té diverses capes, i està format per una part externa,

implicada en l’acció d’obrir les valves, i una part interna, en l’acció de tancar aquestes.

-Umbus: és el vèrtex del qual parteix el creixement de les valves. Es col·loca dorsalment, prop de

la zona central o més freqüentment, al centre de la valva. 

-Dent cardinal: són unes parts que fan encaixar la part inferior del umbus de les dues valves. S’hi

distingeix les dents cardinals, les més centrals i, en algunes espècies es poden observar les dents

laterals anteriors i posteriors.

-Línia pal·lial: es tracta de la impressió del mantell de l’animal que hi habitava a l’interior. Aquesta

corre paral·lela a la vora i s’endinsa cap al fons de la conquilla, tornant-se més corba i adoptant el

nom de si paleal. 

-Impressions musculars: són les marques que deixa el múscul que s’hi trobava inserit. 

-Estries de creixement: són testimonis de les diferents etapes de creixement dels bivalves.
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Annex III: clau dicotòmica 

En aquesta clau dicotòmica, s’exposen dues opcions i hem de triar l’opció B, ja que les espècies

trobades corresponen a la classe bivalve.
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