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LA GUIA

La “Guia d’actuació amb fauna marina” pretén ser una eina útil dirigida a
personal municipal que permeti identificar espècies marines que poden aparèixer a
les costes del litoral català i faciliti unes pautes d’actuació adequades, seguint uns
criteris d’ordre i salut pública, tot vetllant per al benestar i conservació de la fauna
marina.

OBJECTIUS

 Fomentar el coneixement dins del marc de la gestió i regulació de la fauna
marina protegida i no protegida.

 Facilitar informació bàsica de les principals característiques de 35 espècies de
fauna marina, entre les quals es troben tortugues, cetacis, aus i elasmobranquis,
que permeti a l’observador una correcta identificació de l’espècie.

Descripció i Objectius



LA GUIA

 Donar a conèixer les situacions que es poden presentar amb diferents espècies,
la majoria de les quals es troben protegides, i proposar pautes d’actuació en clau
municipal que orientin l’actuació sota uns criteris estandarditzats.

 Fomentar el coneixement sobre biodiversitat marina i promoure la sensibilització
vers la preservació del patrimoni natural present a les nostres costes.

Descripció i Objectius



LA GUIA

La Guia ha estat dissenyada per ser de fàcil lectura, incorporant elements gràfics i
il·lustracions que facilitin la comprensió dels continguts, amb una selecció acurada
de la informació més rellevant sobre els aspectes fonamentals relacionats amb
fauna marina i la seva conservació.

ESTRUCTURA DE LA GUIA

 BLOC 1 – LA GUIA; presentació i descripció de la Guia, els seus objectius principals
i la interpretació dels seus continguts.

 BLOC 2 – GESTIÓ I REGULACIÓ; contingut referent al marc jurídic relacionat amb
fauna marina protegida a diferents nivells administratius, així com la informació
referent a les competències, el servei d’assistència a Catalunya, el flux
d’actuació, i els objectius principals d’unes pautes d’actuació municipal
adequades.

Interpretació de la guia



LA GUIA

 BLOC 3 – IDENTIFICACIÓ DE FAUNA MARINA I PAUTES D’ACTUACIÓ; els continguts en
aquest bloc es troben agrupats sota quatre grans grups de fauna marina,
essent les tortugues marines, els cetacis, les aus marines i els elasmobranquis
(taurons i rajades) els seleccionats per règim de protecció, freqüència
d’albirament i nombre d’actuacions.

Dins de cada grup de fauna trobem un apartat amb un esquema de biologia
bàsica i informació d’identificació agrupada per espècie, on es descriuen els
recursos següents: nom comú i científic, fotografia o il·lustració, descripció de les
característiques distintives, el règim de protecció a efectes legals i l’elevada
freqüència d’albirament, quan s’hi escau.

* El criteri utilitzat per a la compilació d’espècies dels diferents grups de fauna valorats de ser
introduïts a la Guia ha estat el nombre d’actuacions per les diferents espècies i la freqüència
d’albirament d’aquestes al Mediterrani occidental. En tots els casos s’ha pres com a factor
rellevant el coneixement previ de la distribució de les espècies.

Interpretació de la guia



LA GUIA

* En els més de vint anys que la Fundació CRAM ha assistit a les espècies marines amenaçades
s’ha pogut determinar quines són les més susceptibles, bé per la proximitat dels seus hàbitats o bé
per les característiques biològiques que les condueixen al nostre abast, i per tant a la actuació
directa.

* Les espècies que són objecte de protecció legal per la normativa regida s’indica individualment.

Un altre apartat està destinat a exposar les principals amenaces que posen en
risc la supervivència de les espècies esmentades a cada grup de fauna i els
casos d’actuació relacionats.

S’han exposat aquelles amenaces relacionades amb la interacció humana
directa sobre l’espècie, deixant de banda, no per menor importància, les
amenaces antròpiques indirectes, com és el cas del canvi climàtic o la pèrdua
progressiva d’hàbitats per l’acció humana sobre el medi marí.

Interpretació de la guia



LA GUIA

* Per determinar la susceptibilitat que té una determinada espècie a ser objecte d’una actuació,
s’han valorat els antecedents pel que respecta a la freqüència de casos.

I l’últim apartat que trobarem a cada grup de fauna és el destinat a exposar les
pautes d’actuació en clau municipal, tot exposant les casuístiques més freqüents
que es poden donar amb cada grup i detallant quin procediment és el més adequat
tenint en compte tant la seguretat i salut pública dels usuaris de les platges com el
benestar dels animals.

Interpretació de la guia



LA GUIA

ASPECTES CLAU PER A L’OBSERVADOR EN LA IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES

 Per a l’elaboració de la Guia s’ha prioritzat l’ús de fotografies dels animals
descrits, sempre i quan aquestes aportessin prou elements descriptius per a la
seva correcta identificació. En aquells casos en els que les fotografies no
aportaven prou informació per a una correcta identificació, ja sigui per una
distorsió de la coloració o per la manca de parts corporals distintives, s’ha fet ús
d’il·lustracions.

 Per la correcta identificació de les especies de fauna marina és important
consultar la biologia bàsica pel que fa a la nomenclatura anatòmica a la que fa
referència la informació descriptiva de cada espècie.

Interpretació de la guia
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 En la identificació d’espècies d’aus, una de les característiques és la variada
coloració del seus plomatges, no només a nivell d’espècies, sinó entre diferents
sexes, edats i fins i tot individus. Sent així, la part descriptiva està
complimentada amb anotacions pel que fa a la variacions observables en funció
de l’estat de creixement o fase reproductora.

 En l’apartat d’aus s’ha afegit un mapa orientatiu de distribució ja que aquests
animals es veuen obligats en molts casos a efectuar migracions degut a les
condicions climàtiques. No migren totes les aus i no totes les poblacions d’una
espècie són necessàriament migradores. Si bé és un procés generalitzat en les
aus aquàtiques, el lloc d’origen i de destí, poden ser diferents per a les diverses
espècies i, fins i tot, per a poblacions diferents d’aus. Així doncs, un mateix indret
pot ser àrea de nidificació d’una espècie i àrea d’hivernada d’una altra.

Interpretació de la guia



GESTIÓ I REGULACIÓ

EUROPEU

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

 Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 
2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal

Marc jurídic relacionat amb fauna marina protegida
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ESTATAL 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.

 Real Decreto 139/2011, del 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas

 Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de 
protección de los cetáceos.

 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal.

Marc jurídic relacionat amb fauna marina protegida



GESTIÓ I REGULACIÓ

AUTONÒMIC 

 Llei 12/1985 d’espais naturals.

 Llei 3/1988, de protecció dels animals.

 Decret 328/1992, del 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural.

 Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals (Vigent fins el 4 d’Agost de 2017).

 Llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals.

Marc jurídic relacionat amb fauna marina protegida
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Les competències sobre biodiversitat marina corresponen a l’Administració General de
l’Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient, excepte en els següents supòsits, que
corresponen a la Generalitat de Catalunya:

“especies (excepto las altamente migratorias) y espacios, hábitats o áreas críticas situados en el
medio marino, cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural
terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente” (Llei 42/2007).

La interpretació d’aquests preceptes jurídics pot esdevenir confosa ja que hi manquen
matisos importants, com el fet que la competència de les captures accidentals
d’espècies protegides en aigües interiors és de la comunitat autònoma o la manca de
descripció de quines espècies d’aus marines es consideren “altamente migratorias”.

No obstant, tot i la diversitat competencial pel que fa a la fauna marina protegida, la
realitat és que hi ha una cooperació constant entre l’Administració General de l’Estat i la
Generalitat de Catalunya pel que fa a la gestió i regulació d’aquestes espècies.

Competències d’actuació amb fauna marina protegida
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El servei d’assistència a fauna marina està destinat a especies marines protegides, és a dir,
aquelles espècies que són objecte de protecció legal per la seva vulnerabilitat.

Els objectius principals del servei són:

 Donar assistència veterinària a aquells exemplars de fauna marina protegida que ho necessitin per tal de
vetllar per la seva supervivència i reintroducció en el medi natural en el menor temps possible.

 Assessorar a les administracions autonòmica i local sobre les pautes més adients en cas de troballa o
albirament de fauna marina protegida als ports o platges.

Les espècies marines objecte d’assistència són aquelles que reuneixen les següents
particularitats:

 Espècies marines protegides.

 Espècies amb les que es pot fer un abordatge des del punt de vista veterinari.

 Espècies a les que es pot accedir, o bé perquè arriben a la costa, o bé perquè són capturades per
accident des d’una embarcació.

El servei d’assistència a fauna marina protegida a Catalunya
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Flux d’actuació amb fauna marina protegida
EXEMPLARS VIUS DE FAUNA MARINA PROTEGIDA

ALBIRAMENT
- Ciutadans
- Pescadors
- Policia local
- Altres…

112
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Flux d’actuació amb fauna marina protegida
EXEMPLARS MORTS DE FAUNA MARINA PROTEGIDA

- Ciutadans
- Pescadors
- Policia local
- Altres…

112
Exemplars amb 
interès científic

(M1 i M2)

Exemplars sense 
interès científic

(M3 i M4)

ABOCADOR
o

INCINERADORA



GESTIÓ I REGULACIÓ

En presència d’exemplars vertebrats de fauna marina, tant vius com morts, a l’abast de
la ciutadania, és fonamental tenir present el concepte de ZOONOSIS.

Hi ha una gran varietat de patògens (virus, bactèries, fongs i paràsits) que afecten a
aquests animals i que tenen la capacitat de transmetre’s de forma natural als humans.

Aquesta transmissió pot esser per contacte directe o, fins i tot, per proximitat amb
l’animal.

Per aquest motiu és indispensable mantenir a les persones no autoritzades allunyades
dels exemplars de fauna marina salvatge que puguin arribar a les nostres costes.

Alguns exemples de malalties zoonòtiques que poden transmetre algunes espècies de
fauna marina que encallen a les nostres costes són la salmonel·losis i la brucel·losis.

Fauna salvatge i salut pública
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El paper municipal en la gestió de casos d’albirament o troballa de fauna marina
protegida és essencial per la immediatesa d’actuació per proximitat.

Els objectius principals d’una actuació municipal adequada són:

 Garantir la seguretat i salut pública dels seus habitants i usuaris de les platges.
 Vetllar per la conservació del patrimoni natural, augmentant les possibilitats de supervivència

d’espècies marines protegides.

Per tal d’assolir els objectius proposats és fonamental:

 Disposar d’un coneixement bàsic sobre espècies marines, causes i casos d’actuació.
 Conèixer el flux d’actuació i disposar d’uns protocols bàsics.
 Implicar a tot el personal municipal o subcontractat que treballa a platges.

El paper municipal en les actuacions relacionades amb fauna 
marina protegida
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L’assistència a fauna marina no dóna cobertura integral a espècies marines no
protegides.

No obstant, des de la Fundació CRAM oferim suport gratuït en els següents supòsits:

 Assistència veterinària a aus marines no protegides, sempre i quan ens portin
l’exemplar fins a les instal·lacions del centre de recuperació, al Prat de Llobregat.

 Assessorament en la gestió sobre presència d’elasmobranquis (taurons i rajades) a
les platges de Catalunya.

I amb la fauna no protegida què?



TORTUGUES MARINES
Biologia bàsica

Closca

Cua

Plaques 
vertebrals o 

centrals
Placa 

precentral

Dos orificis 
respiratoris

Bec

Ull
PlastróPell amb 

escates o pell 
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anteriors

Ungles
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marginals

Aletes 
posteriors



 Les tortugues marines són rèptils que s’han adaptat a la vida marina. Comparteixen les
característiques principals amb els animals terrestres, però han hagut d’adaptar-se a la vida a
l’aigua, millorant la natació i augmentant la capacitat d’apnea.

 Hi ha 7 espècies de tortugues marines. A les aigües mediterrànies hi podem trobar tres espècies
de tortugues marines i totes elles estan amenaçades segons la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura (UICN).

 Es coneix que la Mediterrània occidental és una àrea d'alimentació important per a juvenils, fins a
70 cm de longitud, d'origen atlàntic i mediterrani. A la Mediterrània oriental, es concentren les
zones tradicionals de nidificació.

 El cicle biològic de les tortugues inclou una fase terrestre, on es produeix el procés de nidació en
el que les femelles ponen els ous. Per tant, la seva conservació no només està afectada per
l’activitat humana al mar, sinó també per l’extensa explotació del litoral (construccions a les
platges, contaminació lumínica i acústica, depredació dels nius, etc.).

 Diversos estudis científics situen entre 100.000 i 150.000 el nombre de tortugues marines que són
pescades de forma involuntària (bycatch) al mar Mediterrani. A més de la pesca accidental, la
contaminació marina (productes tòxics, vessaments de petroli, plàstics, etc.) i la col·lisió amb
embarcacions, són importants causes de disminució de les poblacions d’aquests rèptils marins.

TORTUGUES MARINES
Biologia bàsica



TORTUGUES MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• Mida mitjana: 0’90 m de longitud de
closca i 80 kg de pes.

• Closca dura, amb 5 plaques costals.

• 4-5 plaques pre-frontals.

• 2 ungles a cada aleta.

• Tonalitats marronoses.



TORTUGUES MARINES
Altres espècies que podem trobar

• Mida mitjana: 0’95 m de longitud de
closca i 140kg de pes.

• Closca dura, amb 4 plaques costals.

• 2 plaques pre-frontals.

• 1 ungla a l’aleta davantera.

• Zona ventral blanquinosa i dorsal
verd-grisós.



TORTUGUES MARINES
Altres espècies que podem trobar

• Mida mitjana: 1’50 m de longitud de
closca i 400kg de pes.

• Pell llisa, sense escames.

• Closca tova, amb 7 carenes
longitudinals.

• Sense ungles a les aletes.

• Color negre amb puntejat blanc



TORTUGUES MARINES
Principals amenaces i casos d’assistència
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Principals amenaces i casos d’assistència



TORTUGUES MARINES
Pautes d’actuació en clau municipal

CONSIDERACIONS

 Des de que neixen a la platja, les tortugues marines passen la resta de la seva vida al
mar. Només surten a platja les femelles, i només ho fan per fer el niu i posar els ous per
després tornar al mar, normalment a la nit.

 Tot i que hi ha hagut casos, no és freqüent trobar una tortuga marina viva a la platja
malferida.

 Per tant, la presencia d’una tortuga marina viva a la platja ens indica, de ben
segur, que està intentant fer el niu i posar els ous, o que ja ho ha fet.

 Aquest fet és cada vegada més freqüent a les platges catalanes i es preveu creixent
en els pròxims anys degut al canvi climàtic.



TORTUGUES MARINES
El procés de nidació i l’emergència

 Procés de nidació: 1h-2h

 Temps d’incubació dels
ous: 45-70 dies

 Procés d’eclosió (es 
produeix a 40 cm): 4 dies

 Procés d’emergència : 
entre 1 i 7 dies

PROCESOS NORMALMENT 
NOCTURNS

 Mida de la posta : aprox
100 ous (30- 150)

 Període: principis de juny a 
finals de setembre

BIOS.CV



TORTUGUES MARINES
Pautes d’actuació en clau municipal

TROBALLA

• Troballa de tortuga, viva o morta
• NO TOCAR - ESTRÈS / ZOONOSIS

NOTIFICACIÓ
• Trucar al 112 per activar el protocol.

GESTIÓ

• Mantenir al públic allunyat de l’animal.
• ACORDONAR LA ZONA
• Guardar una distància de seguretat de10m, en cas d’animal viu.
• No posar-se mai davant de la tortuga, en cas d’animal viu. 
• Esperar l’arribada dels tècnics experts.



TORTUGUES MARINES
Pautes d’actuació en clau municipal

Rastre d’entradaRastre de sortida



TORTUGUES MARINES
Reconèixer rastres i nius



TORTUGUES MARINES
Reconèixer rastres i nius



TORTUGUES MARINES
Pautes d’actuació en clau municipal

TROBALLA

• Troballa de possible rastre de tortuga marina.
• NO TOCAR I EVITAR QUE S’ESBORRI

NOTIFICACIÓ
• Trucar al 112 per activar el protocol.

GESTIÓ

• ACORDONAR LA ZONA
• Cercar el rastre i la localització on hi hagi el possible niu. 
• Esperar l’arribada dels tècnics experts.



TORTUGUES MARINES
Pautes d’actuació en clau municipal

1. TRUCAR al 112

2. Humitejar la/es cria/es amb aigua, 
mantenir-les en un recipient SENSE 
AIGUA a l’ ombra en un lloc 
tranquil. Evitar que s’estressin.

3. Assegurar que no hi ha cap cria 
perduda al voltant.

4. Esperar l’arribada dels tècnics 
experts.



TORTUGUES MARINES
Dades rellevants

• DE JUNY A OCTUBRE: possibilitats de trobar nius i rastres de tortugues marines.
• DES DE FINALS DE JUNY A FINALS DE NOVEMBRE: possibilitat de trobar cries.
• POTENCIALS OBSERVADORS USUARIS DE LES PLATGES:

• Població local: pescadors de canya, esportistes, trobades nocturnes, etc.
• Treballadors de les platges: personal de neteja, vigilància, guinguetes, etc.
• Turistes.

• AUGMENT DE LA BIODIVERSITAT LITORAL
• ESDEVENIMENTS QUE POSSIBLEMENT ES REPETIRAN I AUGMENTARAN EN ELS PRÒXIMS

ANYS
• FETS NOUS A LES NOSTRES COSTES
• IMPLICA:

• Coordinació i col·laboració entre administracions centrals i locals, organitzacions sense
ànims de lucre i comunitat científica.

• Necessitat de sensibilitzar a la ciutadania.
• Saber actuar davant d’ un esdeveniment de nidació.
• Gestionar amb èxit aquests esdeveniments.
• Canvis en l’estratègia de conservació de l’espècie.
• Canvis en la gestió de platges tradicional.



CETACIS
Biologia bàsica

Espiracle 
(orifici respiratori)

Meló 
(ecolocalització)

Musell

Ull

Orifici 
d'audició Aletes 

pectorals

Aleta dorsal Cos 
hidrodinàmic

Peduncle caudal 
(molt musculat)

Quilla

Aleta caudal 
(horitzontal)

Anus

Zona genital
Butxaca mamaria 

(femelles)

Melic



 Els cetacis són un grup d’animals de mamífers placentaris que no necessiten l'ambient terrestre
per donar a llum les seves cries.

 Per poder viure en el medi aquàtic, aquests animals han adquirit nombroses adaptacions, que
sovint estan lligades a tres habilitats: la natació (tenen les extremitats transformades en aletes), la
respiració (posseeixen adaptacions fisiològiques i metabòliques per facilitar la respiració i
augmentar la capacitat d’apnea) i la regulació de la temperatura corporal (han desenvolupat
denses capes de greix i han modificat el seu sistema circulatori per minimitzar la pèrdua de
temperatura).

 En el Mediterrani occidental podem trobar 8 espècies de cetacis. La gran majoria pertanyen al
subordre odontoceti (cetacis dentats) els quals han desenvolupant estratègies alimentaries, de
comportament, vocalitzacions, etc. diferents als membres del subordre mysticeti (cetacis amb
barbes), el qual tenim únicament una espècie que es pugui observar en les nostres costes
(Balaenoptera physalus).

 Totes les espècies de cetacis en el que han estat avaluat l’estat de conservació i són presents al
Mediterrani occidental es troben amenaçades segons la Unió Internacional per a la Conservació
de la Naturalesa (UICN). La captura involuntària i la interacció amb espècies objectius de pesca, la
contaminació química i acústica, el trànsit marítim i la disminució de les espècies presa són les
principals causes de regressió de les poblacions.

CETACIS
Biologia bàsica



CETACIS
Identificació d’espècies amb major índex d’encallaments

• Adult: 1’8-2’5m; Pes: 90-120kg / Cria:
1m; Pes: 20kg.

• Capa en general gris blavós.

• Flancs, peduncle i caudal gris clar.

• Marca digitiforme gris sota l’aleta
dorsal. Zona ventral més clara.

• Aletes pectoral fosques.

• Banda fosca de l’ull fins el peduncle.

• Banda fosca de l’ull fins la zona blanca
sobre l’aleta pectoral.

• Banda fosca de l’ull a l’aleta pectoral.

• Musell fosc i prominent.



CETACIS

• Adult: 2’6-4m; Pes: 300-600kg / Cria:
1’3-1’7m; Pes: 20kg aprox.

• Cos robust recobert de cicatrius
blanques.

• Cos grisenc, gris blavós o casi blanc.
Zona ventral més clara i blanquinosa.

• Aleta dorsal prominent fins a 50cm,
amb la vora arrodonida o acabat en
punta.

• Aletes pectorals llargues en forma de
falç.

• Peduncle caudal estret.

• Absència de musell prominent.

• Front arrodonit que descendeix fins
el musell. Comissura bucal dirigida
cap a dalt.

Identificació d’espècies amb major índex d’encallaments



CETACIS
Identificació d’espècies amb major índex d’encallaments

• Adult: 1’9-4m; Pes: 150-650kg / Cria:
90-1’3 m; Pes: 15-20kg.

• Coloració de la capa en general gris
pàl·lid, tot i que pot variar de gris
fosc, gris blavós i gris clar.

• Flancs més clars que la capa.

• Cos robust amb peduncle caudal
gruixut.

• Alguns adults podent presentar
bastants cicatrius.

• Musell bastant curt.



CETACIS
Identificació d’espècies presents al Mediterrani Occidental

• Adult: 1’7-2’4 m; Pes: 70-120kg / Cria:
80-90cm; Pes: aprox.10kg.

• Flanc forma X (rellotge de sorra);
Anterior groc, posterior gris.

• Capa fosca en forma de V sota l’aleta
dorsal.

• Aletes fosques, més clar cap a
l’interior.

• Línia fosca que va del musell a l’aleta
pectoral.

• Cercle fosc al voltant dels ulls.

• Musell prominent de coloració fosca
(negre o gris). Pot tenir la punta
blanca.



CETACIS
Identificació d’espècies presents al Mediterrani Occidental

• Adult: 3’8 i 6m; Pes: 1’8-3’5 T / Cria:
1’8-2m; Pes: 75kg.

• Cos robust allargat negre o gris fosc.

• Zona ventral més clara i en forma de
W entre el cap i la aleta pectoral.

• Aleta dorsal prominent que es
dirigeix cap a la part posterior.
Situada en el terç anterior del cos.

• Aletes pectorals allargades i primes.

• Peduncle caudal engrossit.

• Absència de musell prominent.

• Front arrodonit que descendeix fins
el musell. El front sobresurt del
musell. Comissura bucal dirigida cap
a dalt.

• Dents en els dos maxil·lars.



• Adult: 18-24m; Pes: 30-80T / Cria: 6-
6’5m; Pes: 2T.

• Cos llarg gris platejat, gris fosc o
negre terrós. Pot presentar algunes
cicatrius. Zona ventral blanca.

• Cap de coloració asimètrica, el
costat esquerre fosc i el costat dret
blanc.

• Presenta de 56-100 solcs en la part
ventral que acaben en el melic.

• Dos orificis respiratoris
diferenciats. De 260 a 480 barbes a
cada costat de la maxil·la superior.

• Aleta dorsal petita dirigida cap
enrere a 1/3 posterior del cos.

• Aletes pectorals curtes, amb la part
inferior de color blanc (igual que la
aleta caudal).

CETACIS
Identificació d’espècies presents al Mediterrani Occidental



CETACIS
Identificació d’espècies presents al Mediterrani Occidental

• Adult: 11-18m; Pes: 20-50T / Cria: 3’5-
4’5m; Pes: 500kg-1T.

• Cap prominent i quadrangular.

• Coloració homogènia fosca i
arrugada. Zona ventral més clara.

• Espiracle en forma de fenedura a la
part frontal i situat en el costat
esquerre.

• Aleta dorsal petita i triangular que
esta situada en el terç posterior del
dors seguit de protuberàncies fins
l’aleta caudal.

• Aletes pectorals curtes i rectangulars.

• El musell pot arribar fins a 1’5m més
enllà de la mandíbula inferior.



CETACIS
Identificació d’espècies presents al Mediterrani Occidental

• Adult: 5-7m; Pes: 2-3T / Cria: 2-3m;
Pes: 250kg.

• La coloració del cos pot variar molt.
La part inferior i flancs poden
presentar taques de color blanc i
cicatrius circulars.

• L’aleta dorsal falcada o triangular.

• Aletes pectorals petites.

• Aleta caudal fins ¼ de la longitud del
cos.

• Musell poc prominent però present.

• Comissura bucal curta i cap a dalt.

• Els mascles presenten una dent
cònica en cada meitat del maxil·lar
inferior que es visible amb la boca
tancada.



CETACIS
Principals amenaces i casos d’assistència
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Principals amenaces i casos d’assistència



CETACIS
Principals amenaces i casos d’assistència



El síndrome d’encallament dels cetacis
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CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal

 La presència d’un cetaci sol molt a prop de la
línia de la costa indica una elevada probabilitat
d’encallament.

 En aquest supòsit és molt important trucar
immediatament al 112, que ningú no s’hi apropi,
que no se’l molesti i que no s’intenti la maniobra
de tornar-lo mar endins.

 De ben segur, l’animal tindrà tendència a encallar
a la sorra i el fet d’impedir-ho i precipitar-lo mar
endins, només perllonga la seva agonia, fa que
perdem l’oportunitat d’assistir-lo, i exposa a les
persones que l’han tocat a una possible zoonosis.

 És preferible deixar que encalli a la sorra, delimitar
la zona per impedir el pas a personal no autoritzat i
esperar l’arribada dels especialistes.



CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal

Les pautes d’actuació més adients en aquest cas són:

 Trucar al 112 per notificar l’albirament, facilitant informació relativa al lloc,
totes les observacions in situ i un telèfon de contacte amb el personal que es
troba a platja.

 Mantenir al públic allunyat de la zona on es troba el cetaci. Si cal, fer sortir
als banyistes de l’aigua per a que no l’increpin i per evitar una possible
zoonosis.

 Esperar l’arribada dels especialistes, mantenint al públic allunyat, intentant
no perdre de vista a l’animal i informant de qualsevol canvi del seu rumb o
estat.



CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal

 Un cetaci viu encallat a la sorra ens indica que l’animal
pateix una lesió o patologia greu, i el seu estat de salut
està ja molt perjudicat.

 Cal tenir present que un cetaci encallat pateix un estrés
físic i psíquic molt pronunciat. El seu cos, preparat per una
vida aquàtica, pateix greus conseqüències pel fet d’estar
postrat a la sorra, causant-li un col·lapse vascular i
respiratori. La seva pell pateix ferides pel fregament amb
sorra i pedres, i el seu sistema de regulació tèrmica es veu
molt compromès.

 En aquest supòsit és molt important trucar
immediatament al 112, acordonar la zona perquè ningú
no s’hi apropi, minimitzant l’estrès i evitant una zoonosis, i
esperar l’arribada dels especialistes.



CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal

Les pautes d’actuació més adients en aquest cas són:

 Trucar al 112 per notificar l’albirament, facilitant informació relativa al lloc,
totes les observacions in situ i un telèfon de contacte amb el personal que es
troba a platja.

 Mantenir al públic allunyat de la zona on es troba el cetaci, acordonant la
zona i impedint el pas a personal no autoritzat.

 Esperar l’arribada dels especialistes, mantenint al públic allunyat i
informant de qualsevol canvi d’estat de l’animal.



CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal
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CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal

 La presència d’un cetaci dins d’un port pot suposar un
problema per al trànsit d’embarcacions, tan des del punt de
vista de seguretat de l’animal com de la seguretat marítima.

 Important trucar immediatament al 112.

 Que ningú no s’hi apropi ni el molesti ni el molesti, ni des
de l’aigua ni des d’una embarcació. Que no s’intenti fer
maniobres amb embarcacions per treure’l de l’aigua sense
autorització dels especialistes.

 Informar als usuaris del port de la presencia del cetaci i
que perquè prenguin mesures de seguretat. Distancia
prudencial.

 Esperar l’arribada dels especialistes.



CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal

 Un cetaci mort a la platja és una possible font de
transmissió de malalties. Per aquest motiu, és fonamental
trucar al 112 per activar el protocol i acordonar la zona per
mantenir el públic allunyat fins que es determini la destinació
del cadàver.

 Els exemplars morts només tenen interès científic si el
cadàver encara està fresc, tipificats com a M1 i M2. En aquest
supòsit, el personal competent retirarà el cos de la platja i se
l’endurà a unes instal·lacions especialitzades per procedir amb
la necròpsia.

 Per contra, els exemplars morts en un grau avançat de
descomposició, tipificats com a M3, M4 i M5, no tenen interès
científic i van directes a abocador.



CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal



CETACIS
Pautes d’actuació en clau municipal

TROBALLA

• Troballa de cetaci, viu o mort
• NO TOCAR - ESTRÈS / ZOONOSIS

NOTIFICACIÓ
• Trucar al 112 per activar el protocol

GESTIÓ

• Mantenir al públic allunyat de l’animal
• ACORDONAR LA ZONA



AUS MARINES
Biologia bàsica

Bec

Carúncula ocular
regió carnosa  nua al voltant de 
l’ull que pot presentar diferents 

coloracions en les aus

Nariu

Front

Pili o 
coroneta 
o capellGalta o regió 

auricular

Clatell

Gola

Rectrius
plomes de 

vol de la cua 

Carpó
regió anterior a 

la cua

Flancs

Rèmiges secundàries
plomes de vol

Rèmiges primàries
plomes de vol, són grans, 
llargues i asimètriques per 

facilitar el vol

Cobertores caudals

Plomes cobertores
cobreixen el cos, petites i 

més arrodonides

Potes

Pit



 Les aus marines agrupen espècies de famílies molt diverses que comparteixen un
mateix territori, el mar i el litoral. Són aus que passen la major part de la seva vida
(sovint més del 90 %) en el medi marí; tot i això, estan estretament lligades a la terra,
lloc on es reuneixen per criar, generalment en colònies que poden acollir diversos
milers de parelles.

 Les aus marines posseeixen adaptacions especials per poder sobreviure en el medi
aquàtic, tals com la seva dieta, basada principalment en animals aquàtics (peixos,
invertebrats, plàncton…) o el seu cos, adaptat al busseig (plomes hidròfobes,
capacitat d’apnea, fisonomia apta per a la natació…).

 Avui dia, les aus marines són considerades el grup d’aus més amenaçat del planeta.
Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), el 28% de
les espècies d’aus marines es troben amenaçades, i un altre 10% de les espècies
estan catalogades com a “Quasi amenaçades”. La pesca accidental, la contaminació
o la construcció d’infraestructures als mars i al litoral són les principals causes de
regressió d’aquestes singulars espècies d’aus.

AUS MARINES
Biologia bàsica



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 44-52cm

• Dors gris clar de límits no
contrastats.

• Ulls i potes negres. Carúncula ocular
vermella (regió carnosa nua de l’ull).

• Bec vermell, franja subterminal negra
i punta groguenca.

• 3-4 punts de coloració blanca a les
ales primàries.

• Joves brunencs amb plomatge que
evolucionarà a grisenc al dors a partir
del primer hivern i blanc al pit. Potes
grises. Cap, coll i pit bastant
uniformes de coloració.

• En el 2n estiu ales primàries,
secundaries i franja terminal cua
negres i resta de plomatge semblants
a adults.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Nidificant
abundant en el Delta de l’Ebre, on existeix una
important colònia. A la resta del territori és present
de forma regular tant a les migracions com al
període estival. Accidental a l’interior. A l’hivern
(d’octubre a febrer) hi ha pocs centenars
d’individus a les costes.

Es poden trobar de pas o
migració

Present tot l’any o nidificants



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 68-78cm (E. 95-110).

• L’exemplar adult presenta coloració
negre amb irisacions verdes.

• Coll llarg i potes curtes. 4 dits units
per la membrana interdigital. Bec
prim.

• Adult nupcial (subsp. desmarestii –
reproductora Med.) Plomall enlairat
en la regió pileal, bec i comissures
grogues.

• Adult no reproductors mentó
blanquinós.

• Joves de la subsp. desmarestii no
presenten tant contrast entre la zona
dorsal i ventral com el corb marí gros
i són més pàl·lids amb el panell alar
més clar.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Es poden trobar de pas o
migració

Present tot l’any o nidificants

Mapa de distribució orientatiu: Pocs exemplars,
residents i nidificants en algunes àrees del litoral
(part de la costa Brava, illes Medes i les
Columbretes, Garraf i costa tarragonina). Fora de
les àrees de nidificació és escàs en el període
migratori. S'observà principalment exemplars
joves.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 77-94cm (E. 121-149).

• L’exemplar adult presenta coloració
negre amb irisacions verdes i bronze.

• Coll llarg i potes curtes. 4 dits units
per la membrana interdigital.

• Bec vigorós i robust de color
groguenc-ataronjat. Gola de coloració
blanquinosa. Clatell angulós.

• Adult nupcial gola i flancs blancs.
També clatell i pili blancs (supsp.
sinensis a Catalunya).

• Joves immaturs terrosos, amb les
parts inferiors clares.

• 14 rectrius a la cua.

• Pantans, trams lents de riu,
aiguamolls litorals i costa.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: No nidifica a
Catalunya. Hivernant abundant i migrador. A l’estiu
és més estrany tot i que alguns exemplars poden
trobar-se a zones humides (aiguamolls de
l’Empordà o el Delta de l’Ebre).

Es poden trobar de pas o
migració



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 34-37cm

• Adult front blanc, pili bec i marge alar
negre.

• Adult nupcial dors grisenc i carpó
blanc. Cua llarga i forcada.

• Bec vermell amb punta fosca i potes
vermelles.

• De pili a clatell de coloració negre
ben definida que inclou l’ull.

• Les ales primàries tenen una
coloració fosca i negre terminal.

• Joves dors brunenc amb irisacions.
Bec i potes ataronjades amb marge
alar fosc.

• Nidifica al litoral, aiguamolls sorrals i
salobrars amb vegetació esparsa.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Nidificant
localitzat al Delta de l’Ebre. Present durant les
migracions i a l’estiu per tot el litoral. Accidental a
l’interior. Hivernant excepcional.

Es poden trobar de pas o
migració

Present tot l’any o nidificants



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 35-39cm

• Adult plomatge blanc amb coloració
al dors grisenca. Puntes de les ales
primàries negres. Ventralment, les
ales primàries s’enfosqueixen cap a
la punta de l’ala que presenta una
digitació blanca. Front i pili blanc
amb una ombra negre a sobre i
darrera de l’ull. Bec vermell amb la
part terminal negra.

• Adult nupcial pili amb coloració
brunenca-xocolata i bec color grana.

• Joves zona dorsal amb coloració
bruna-castanya i cua amb franja
terminal negra. 1r hivern dors
grisenc, cobertores alars mitjanes
brunes. Extrem rèmiges i cua negre.

• Cria en aiguamolls. A l’hivern al
litoral. Freqüent en ciutats.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Nidificant
localitzat al Delta de l’Ebre. Migrador i hivernant
abundant, tot i que es pot veure durant tot l’any.

Es poden trobar de pas o
migració

Present tot l’any o nidificants



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 45-56 cm

• Marge clar de les cobertores que
destaca en el dors brunenc d’aspecte
escatós.

• Regió ventral i revers alars blancs
amb el marge de les ales fosc ben
delimitat.

• Pili i regió auricular brunenc, i mento
blanc.

• Cua fosca que contrasta amb el dors
més clar. Generalment no presenten
la franja de coloració blanca a les
supracobertores caudals (confusió la
baldriga capnegra).

• Bec groguenc pàl·lid amb àrea
subterminal bastant fosca visible.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Presència
regular durant l’època estival, més nombrosa en
la migració. Accidental com hivernant.

Es poden trobar de pas o
migració



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 30-38cm

• Dors més brunenc que la baldriga
cendrosa i sense aspecte escatós.

• Regió ventral blanquinosa amb gran
variació entre individus.

• Infracobertores caudals, regió cloacal
i pit amb coloració brunenca fosca.

• Revers alars amb cobertores de
coloració bru clar que segueix el
degradat de la zona dorsal a la
ventral.

• Bec coloració fosca.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Es poden trobar de pas o
migració

Mapa de distribució orientatiu: Migrador
hivernant comú, es poden arribar a fer
concentracions de milers d’individus, tot i que la
seva presencia es regular tot l’any. No cria a
Catalunya, però si les zones d’alimentació es
localitzen a les costes del territori. Alta mortalitat
en palangre (possiblement afectada per
contaminants a la seva zona d’alimentació).



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 28-34cm

• Zona dorsal bastant més fosca que la
zona ventral amb el que deixa visible
un clar contrast (diferencia amb altres
espècies de baldriga).

• Part inferior gairebé completament
blanquejada amb els revers alars
inclosos.

• Ales primàries i marges de
secundàries més foscos en la zona
ventral.

• Ocasionalment presenta un inici de
collaret nucal.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Es poden trobar de pas o
migració

Mapa de distribució orientatiu: Presència
regular durant tot l'any, tot i que és més escassa a
l'estiu. No cria a Catalunya. A la costa Nord del
litoral català es pot observar tot l’any, tot i que és
més freqüent a la primavera-estiu.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 37-42cm

• Coll i bec llargs

• Carúncula ocular vermellosa amb iris
sovint clar.

• Adult nupcial bec gairebé negre i cap
i coll rosat.

• Joves amb coloració castanya
pàl·lida i grisenca i cua amb la franja
terminal negra, taques suaus al cap i
poca coloració negre a les rèmiges.
Bec coloració carnosa que
s’enfosqueix a la punta.

• 1r hivern dors gris i coloració
brunenca a les ales.

• Llacunes salabroses interiors, salines
litorals, aiguamolls.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Nidificant
localitzat al delta de l'Ebre, on hi crien uns quants
centenars de parelles. A l'hivern relativament
escassa a l'entorn de les zones on cria, que hi
romanen unes quantes desenes d'exemplars. És
un visitant regular durant el període migratori
(sector de l'Empordà), i més escàs o ocasional a
la resta del territori.

Es poden trobar de pas o
migració

Present tot l’any o nidificants



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 37-40cm

• Adult coloració molt blanca amb el
dors lleugerament gris clar. Puntes
alars blanques. A l’hivern front i pili
blanc però amb una ombra negre
darrera l’ull.

• Bec vermell amb taca subterminal
negre i extrem ataronjat i gruixut.
Potes color vermell coral. 2n hivern
amb taques a les puntes de les ales
primàries.

• Adult nupcial cap negre.

• Joves dors bru grisenc amb
cobertores alars d’aspecte escatós
(fosques amb els marges clars). Bec i
potes negres.

• Hivern semipelàgica, entra a terra per
alimentar-se. Cria en aiguamolls
costaners i grans llacs estèpics.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Es poden trobar de pas o
migració

Present tot l’any o nidificants

Mapa de distribució orientatiu: Nidificant
irregular al Delta del Ebre. Present durant les
migracions, i a l'hivern de forma més escassa a la
meitat nord del litoral.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 52-58cm

• Adult coloració blanca amb el dors
grisenc.

• Puntes de les ales primàries negres.

• Bec de coloració groga amb taca
vermella a la part inferior (mandíbula).
Potes també grogues. A l’hivern
manté la coloració majoritàriament
blanca a la zona del cap.

• Joves amb coloració brunenca amb
textura pigallada. Bec negrós. El
color grisenc apareix a partir del
segon any.

• Nidifica en illots i penya-segats
marins, sorrals amb vegetació,
aiguamolls i edificis. S’alimenta als
abocadors i conreus (lligat a
l’activitat humana).



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Presència
abundant i habitual en el litoral però també a
l’interior, en el que es troba en expansió. Les
principals colònies de cria es troben a les illes
Medes i al Delta de l’Ebre.

Present tot l’any o nidificants



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 37-43cm

• Potes negres.

• Adult nupcial dors gris pàl·lid amb
carpó i cua blancs.

• Bec llarg i negre amb la punta de
coloració groga.

• Pili negre amb el clatell escabellat.

• Ales amb límit ben definit allargades i
estretes.

• Adult no nupcial front blanc.

• Joves presenten la coloració dels
adults no nupcial amb les cobertores
de ribets foscos.

• Nidifica als sorrals litorals amb
vegetació escassa.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Nidificant al
Delta de l’Ebre, tot i que és present tot l’any
especialment durant les migracions i a l'hivern.
Accidental a l’interior.

Es poden trobar de pas o
migració

Present tot l’any o nidificants



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 21-25cm

• Potes taronges.

• Adult nupcial coloració grisenca.

• Bec groc amb la punta de negra.

• Pili negre ben definit amb front blanc.
A l’alçada dels ulls presenta una
franja de color negre.

• Ales primàries externes negres i la
resta grisoses.

• Adult no nupcial bec negre, front
blanc amb marges difusos i sense
franja negra als ulls.

• Joves presenten la coloració molt
semblant dels adults no nupcial.

• Cria en sorrals i saladars litorals amb
vegetació molt escassa.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Nidificant estival
localitzat al Delta de l'Ebre d’uns quants
exemplars. En la resta del litoral pot estar present
en les migracions tot i que de forma molt escassa.
Ocasional a l’interior. Accidental a l’hivern.

Es poden trobar de pas o
migració

Present tot l’any o nidificants



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 85-97cm. (E. 170-192)

• Adult no nupcial de color blanc amb
les puntes de les ales negres (però
no les infracobertores primàries).
Potes negres.

• Bec robust i piramidal de coloració
blavós amb els marges negres igual
que els ulls.

• Cua cuneïforme.

• Adult nupcial presenta el clatell groc.

• Joves grisos-brunencs amb clapejat
clar.

• La coloració blanca del dors apareix
progressivament a partir del segon
any.

• Nidifica en penya-segats, illes i
costes poc accessibles.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Habitual en
migració i l’hivern. Alguns exemplars juvenils
presents en les costes durant tot l’any.

Es poden trobar de pas o
migració



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 38-43cm

• Adult nupcial cap i coll de coloració
fosca amb una línia estreta que li va
de sobre el bec fins l’ull.

• Bec comprimit lateralment amb una
banda blanca vertical a la meitat. A
l’hivern la part davantera del coll i la
galta són blancs.

• Cua punxeguda.

• Zona dorsal fosca i ventral blanca.

• Joves com els adults no nupcials,
bec més prim i sense la banda
blanca.

• Espècie marina lligada a la plataforma
continental.

• Es pot trobar a les desembocadures
de rius, ports i badies.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Mapa de distribució orientatiu: Habitual prou
abundant en migracions. Ocasional de primavera
a estiu.

Es poden trobar de pas o
migració



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 28-34cm

• Adult nupcial cara de coloració
grisenca amb carúncula ocular
vermella i grisa amb una línia molt
prima després de l’ull. Coroneta més
fosca ben delimitada. Coll negre.

• Bec triangular amb bandes vermelles,
grogues i grises. Potes de color
taronja.

• Cobertores alars inferiors
grisenques.

• Adult no nupcial la coloració es
suavitza, la cara s’enfosqueix i el bec
redueix el volum.

• Joves amb el bec més menut i fosc.

• Espècie pelàgica a l’hivern.

• Cria en illes i costes de difícil accés.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Es poden trobar de pas o
migració

Mapa de distribució orientatiu: Observacions
esporàdiques pràcticament tot l’any. Més
ocasional entre mitjans d'hivern i finals de
primavera. Màximes a principis d'estiu. Rar a prop
de costa.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• 15-16cm (E. 37-41)

• Coloració negre amb carpó blanc.

• Presenta una banda molt tènue
blanca a l’anvers alar i un altre més
visible al revers alar.

• Cua quadrangular.

• Viu a alta mar.

• S’apropa a la costa en època de cria i
després dels temporals.

• Sol cria en d’illots.



AUS MARINES
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

Es poden trobar de pas o
migració

Mapa de distribució orientatiu: més present a
l’estiu i ocasional a l’hivern. A l’estiu es podrà
observar pròxim a la costa, molt freqüent a alta
mar.



AUS MARINES
Principals amenaces i casos d’assistència



AUS MARINES
Principals amenaces i casos d’assistència



AUS MARINES
Pautes d’actuació en clau municipal

TROBALLA

• Troballa d’au marina, viva o morta
• NO TOCAR

NOTIFICACIÓ
• Trucar al 112

GESTIÓ
• Mantenir al públic allunyat de l’animal



ELASMOBRANQUIS – Taurons i rajades
Biologia bàsica TAURONS

Aleta caudal
vertical 

heterocerca amb 
lòbul superior i 
lòbul inferior

Aleta dorsal
primera més 
gran que la 

segona

Aleta anal

Aletes pelvianes

*

*Cloaca 
(mascle i femella)

Òrgans copuladors 
externs (mascle)

Aletes pectorals

Fenedures 
branquials 

normalment 5 
fenedures, però 
poden tenir 6 o 7

Oïda interna

Espiracle
present en espècies 
bentòniques, el que 
els hi permet estar 

quiets o semienterrats

Ull
Narius

orificis nasals, 
sentit de l’olfacte

Boca
en posició 

ventral

Musell

Òrgans sensorials
o porus

(Ampul·les de Lorenzini) 
xarxa de canals amb 

electroreceptors

Pell gruixuda
amb denticles 

dèrmics

Espina
present en 

alguns taurons



ELASMOBRANQUIS – Taurons i rajades
Biologia bàsica RAJADES

Aletes pectorals
unificació de les 
aletes pectorals 

arrodonides al cos

Musell

Ulls

Espiracle

Aletes 
pèlviques

Agulló 
serrat

Cua



 Els elasmobranquis són una subclasse de peixos amb esquelet cartilaginós, entre 5 i 7
fenedures branquials descobertes a ambdós costats de l’animal i presenten la pell
recoberta de denticles dèrmics que milloren l’hidrodinamisme, entre altres característiques.

 Alguns exemplars d’aquest grup de peixos no presenten opercles, que s’encarreguen de
controlar l’entrada i sortida de l'aigua, amb el que els obliga a romandre en continu
moviment per forçar l'aigua a penetrar en les brànquies.

 En el Mar Mediterrani trobem fins a gairebé 80 espècies de taurons i rajades, però la Unió
Internacional per la Conservació de la Natura (UICN) anuncia que la meitat es troben
amenaçades.

 Molts dels taurons són depredadors de la part més alta de la xarxa tròfica oceànica, la
reducció de les seves poblacions amenaça l'estructura amb conseqüències imprevisibles
per a altres espècies.

 Els taurons han evolucionat i nedat pels nostres oceans durant més de 400 milions d’anys,
temps dedicat a perfeccionar la seva anatomia i fisiologia per la vida aquàtica marina. Però
l’augment dels esforços de pesca, la millora de tecnologies, la sobrepesca com especies
objectiu i les captures accidentals, han fet que les seves poblacions es vegin greument
afectades.

ELASMOBRANQUIS – Taurons i rajades
Biologia bàsica



ELASMOBRANQUIS
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• Adult: 4m / Cria: 0’45m.

• Cos prim i allargat de coloració blau.
Bastant intens i fosc a les aletes i al
dors. Zona ventral blanca.

• Cap estret amb el musell allargat i
acabat semipunxegut.

• Acostumen a presentar 14 dents a
cada hemimandibula.

• 5 parells de fenedures branquials.

• 1a aleta dorsal situada més a prop de
les aletes pelvianes que de les
escapulars. 2a dorsal petita i
encarada amb la anal.

• Aletes escapulars llargues i
falciformes.

• Lòbul terminal i ventral allargat.



ELASMOBRANQUIS
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• Adult: 8- 9’8m fins a 12m; 4-5 T / Cria:
1’5-1’65m.

• Cos robust de coloració uniforme
negre-grisenc o gris-blavós.

• Alguns exemplars poden presentar
taques irregulars i disperses pel cos.

• Adults musell curt i cònic amb acabat
arrodonit; Joves llarg i punxegut.

• Boca gran i triangular amb
nombroses dents unicuspidades
petites (5-6mm).

• 5 parells de fenedures branquials de
gran longitud.

• 1a aleta dorsal gran i triangular, 2a
més avançada que la anal però
similar de mida.

• Aleta caudal semilunar.



ELASMOBRANQUIS
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• Adult: 5m; Pes: 400kg / Cria: 0’65m.

• Cos grisenc més o menys fosc,
alguns més marronosos. Joves
grisos i aletes negres.

• Cap ample i arrodonit. Musell curt i
gruixut.

• Sinfisari i 6 dents grans i pectinades
a la mandíbula inferior. La 1a cúspide
no és gaire més gran que les altres.

• 6 fenedures branquials a cada costat.

• Una aleta dorsal més gran situada
més avançada que la aleta anal.

• Aletes escapulars amples,
arrodonides i curtes.

• Peduncle caudal curt.

• Aleta caudal llarga pel lòbul dorsal.



ELASMOBRANQUIS
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• Amplada màxima de disc: 150 cm.

• Longitud adult entre 50 i 60 cm;
màxim 250 cm.

• Forma circular: unificació de les
aletes pectorals arrodonides al cos.

• Absència d’aletes dorsals i caudal.

• Pell llisa. Coloració part dorsal fosca,
de tonalitats verdes, vermelloses o
grisoses. Part ventral blanquinosa i
marges foscos.

• Rostre punxegut, amb ulls grans,
però més petits que els espiracles

• Cua transformada en un filament rígid
i més llarg que la longitud del disc.

• En la meitat anterior presenta un (o
dos) fort agulló de vores dentades.



ELASMOBRANQUIS
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• Ample disc: 80 cm.

• Longitud màxima 160 cm.

• Disc més ample que llarg.

• Musell arrodonit amb el lòbul
terminal.

• Cos aplanat. Aletes pectorals molt
expandides i fusionades amb el cap.

• Coloració dorsal porpra fosc a blau-
verd. Ventral color morat fosc a gris.
Els ulls no sobresurten del cos.

• Cua fins a dues vegades la mida del
cos, gruixuda a la base i es va
estrenyent. Fibló (1 o 2) serrat i llarg,
situat entre un terç i la meitat de la
seva longitud. Posterior al fibló, hi ha
una aleta ventral.

• Joves amb pell completament llisa.



ELASMOBRANQUIS
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• Ample disc: 520 cm.

• Longitud màxima: 650 cm.

• Aletes cefàliques es projecten cap
endavant més enllà del cap.

• Aletes pectorals molt
desenvolupades i punxegudes.

• Aletes dorsals i pèlviques, molt
petites situades a l'inici de la cua.

• Coloració negre blavós o marró fosc.
Zona ventral blanca.

• Ulls en posició lateral per davant dels
espiracles.

• Obertures branquials àmplies.

• Cua llarga i prima amb un o més
espines dentades a la base de la cua.



ELASMOBRANQUIS
Identificació d’espècies més freqüents a Catalunya

• Longitud màxima: 60 cm.

• Disc i pectorals de forma circular.
Marge frontal del disc gairebé recte.

• Aletes pèlviques situades després del
disc amb marges arrodonits.

• Cua curta i gruixuda amb plecs de
pell al llarg de cada costat. Dos aletes
dorsals. 1a més gran que la segona.

• Aleta caudal triangular amb
cantonades romes.

• Coloració dorsal de marró clar a fosc.
De 0 a 9 taques distintives blaves
envoltat d'anells foscos i brillants. En
general 5 disposades simètricament
en fila de 3 i 2. Ventral color crema,
amb marges foscos al disc.

• Ulls petits i espiracles de mida
comparable.



ELASMOBRANQUIS
Principals amenaces i casos d’assistència



ELASMOBRANQUIS
Pautes d’actuació en clau municipal

TROBALLA

• Troballa d’elasmobranqui viu o mort encallat a la sorra.
• NO TOCAR

NOTIFICACIÓ
• Trucar al 112

GESTIÓ
• Mantenir al públic allunyat de l’animal. 



ELASMOBRANQUIS
Pautes d’actuació en clau municipal

ALBIRAMENT

• Albirament d’elasmobranqui viu molt a prop de la 
platja.

• NO TOCAR

GESTIÓ

• En el cas de les rajades, n’hi ha que tenen un fibló verinós a la cua 
que utilitzen per defensar-se de possibles depredadors. Tot i que no 
són animals perillosos, recomanem prudència en tractar-se d’un 
animal salvatge, i mantenir-se allunyat. 

• En el cas dels taurons, no tenen cap interès en els essers humans i 
no formem part de la seva dieta. Tot i que no són animals perillosos, 
recomanem prudència en tractar-se d’un animal salvatge, i mantenir-
se allunyat. 
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