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Adaptacíons deis peixos 
al seu ambient 

RAMÓN MORENO 
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la Mediterránia es 
coneixen unes 450 
especies diferents 

de peixos, de les quals unes 250 
especies no son difíciis de trobar ais 
nostres mercats, aquaris o simple-
ment practicant l'escafandrisme o la 
pesca esport iva a les costes 
catalanes. 

Correntment es coneix per 
peixos els «vertebráis de sang freda 
que respiren per bránqules». Tanma-
teix, dins d'aquesta definido es 
podnen Incloure, peí cap balx, tres 
grans grups tan diferents zoológlca-
ment entre si com ho son les aus 
deis mamífers. Aquests tres grups 
son: els ciclósíoms (les Mampreses), 
els condrictis (taurons, rajados, tre-
moloses, etc.} I els osteiciis (els 
peixos habituáis en el mercat). De 
fet, només els dos darrers grups son 
comunament coneguts per la gent, I 

a ells ens referirem en el present 
article. 

A grans trets, els osteictis (mot 
que significa «peixos ossis») es 
caracter i tzen per presentar un 
esquelet ossifícat (calclficat), obertu-
res branquials cobertes per un opér
ele (les ganyes), aletes amb radís 
que sustenten una membrana, pell 
recoberta normalment d'escates i 
bufeta natatoria. Els condrictis {mot 
que significa «peixos cartilaginosos") 
es caracteritzen per presentar un 
esquelet cartilaginós (no calcificat), 
obertures branquials sense opérele 
(sense ganyes) de les quals una pren 
una posició dorsal (espiracle), aletes 
rígides sense raids, no presenten 
bufeta natatoria i la pell no está reco
berta d'escates tot i que algunos 
especies presenten petits denticles 
dérmics. 

Tanmateix, una característica 
comuna a tots els peixos és la pre
sencia d'aletes. Es diferencia, pero, 
entre aletes imparelles i aletes parel-
les. Les primeros, situades sobre el 
pía sagital (vertical-longitudinal) i per 
darrera del centre de gravetat, son la 
dorsal (tot i que pot haver-n'hi fins a 
tres), l'anal (pot haver-n'hi fins a 

dues) I la caudal. Les segones, que 
es disposen aparellades una a cada 
costat del eos, son les pectorals (per 
davant del centre de gravetat) i les 
ventrals (generalment per darrera 
d'aquest), homologues deis nostres 
bragos i carnes, respectivament. Les 
seves funcions están relacionados 
amb la propulsió i el control del movi-
ment i de Tequilibri, per tal d'assegu-
rar un desplagament segons la 
trajectória desitjada, Mes endavant 
en farem una análisi mes detallada. 

D'altra banda, des del punt de 
vista ecológic i en funció del tipus de 
vida distingim de forma general entre 
peixospelágics (aquells que viuen a 
mar obert i que son bons nedadors), 
peixos bentónics (aquells que viuen 
en contacte amb el fons), i peixos 
demersals (aqueWs peixos nedadors 
que viuen prop del fons i que en 
deponen peí que fa sobretoí a llur ali-
mentació). 

En el que segueix es dona una 
repassada a la forma i colors deis 
peixos, els sistemes de natació i les 
funcions de les aletes, en un intent 
de mostrar, a grans trets, la relació 
que aqüestes característiques teñen 
amb l'hábitat on viu cada especie. 
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LA VIDA AL MEDÍ MAñí 

Varada (Diplodus 
vulgaris) 

ELS PEIXOS PELAGICS 

La forma del eos 

Sens dublé els peixos pelágics, 
amb llur forma hidrodinámica, son 
els animáis mes ben adaptáis a 
moure's dins de l'aigua. Ádhuc altres 
vertebráis que teñen el medi aquá-
tic com el seu habitat habitual han 
adoplat formes semblants a les 
d'aquests peixos, Evidenlment no ha 
estat una qüestió de voluntat o imi
tado el que ha portal a aqüestes con-
vergéncies morfológiques, sino la 
selecció natural que el medi exerceix 
sobre els ésser vius, seleccionanl els 
mes ben adaptáis. En certa manera, 
i a títol d'exemple, és un procés aná-
leg al que actúa sobre la forma deis 
aulomóbi ls , en qué el mercal 
demana selectivament els mes aero-
dinámics perqué el seu rendiment 
energétic és superior, forganl que els 
íabricanls Ireguin al mercal nous 
models amb coeficients aerodiná-
mics cada cop mes baixos. 

Son els grans nedadors que es 
desplacen incasablement recorre-
guent llargues distancies els que 
teñen un eos que s'assembla mes a 
l'ideal hidrodinámic. El millor exemple 
és la lonyina, El seu eos és fusiforme, 
amb una secció transversal gairebé 
circular, amb l'algada i ampiada máxi
mes a una distancia de l'exlrem ante
rior d'un 36% de la longitud total. Es 
tracta d'una forma en doble con, on 
el morro té una línia d'atac prima i el 
peduncle caudal té poc diámetre. 

Revista de Gírona 

Aquesta forma minimitza la resisten
cia provocada per la turbulencia que 
es produeix en moure's un eos dins 
de l'aigua, i mes si tenim en compte 
que es tracta d'un eos flexible que 
accelera les parlícules d'aigua cap 
enrera miljanganl els moviments nata-
loris de Tálela caudal. 

Les funcions de les aletes 

En general, en els peixos pelá
gics, la caudal té com a funció básica 
la propulsió. La natació consisleix en 
un moviment pendular de la parí pos
terior del eos, que es Iradueix amb 
cops de cua a un i altre costal. La pre
sencia de Tálela caudal a Textrem de 
la cua augmenta considerablemenl la 
superficie móbil del eos que orientada 
oblíquament cap enrera exerceix una 
pressió constant sobre Taigua. 

Les aletes situados per darrera del 
centre de gravelat —dorsal, anal i 
ventrals— teñen com a funcions bási-
ques impedir les desviacions lalerals 
respecte de la Irajeclória (el que en 
terminología náut ica s 'anomena 
guinyada) així com els moviments de 
balanceig lateral, Alguns túnids i 
carángids {lonyines, bonítol, etc) pre
senten a mes pínnulas que a manera 
de petiles aleles es disposen sobre la 
carena dorsal i ventral, a eonlinuaeió 
de la dorsal i anal, ocupant tot Tespai 
de la cua fins a la caudal, A mes, les 
ventrals, atesa la seva disposició a 
banda i banda del eos per darrera del 
centre de gravelat, teñen com a fun

ció principal la de conlrareslar les des
viacions en el pía vertical (caboteig. 
en terminología náutica). 

El paper de les pectorals, situados 
sempre per davant del centre de gra
velat, és el l imó. En aquesta posició 
tan avangada, tan sois un lleuger 
moviment provoca rápidament un 
caboteig o una guinyada, que degu-
dament controláis permeten dirigir la 
dlrecció del desplagamenl. 

En resum, la disposició de les ale
les imparelles i de les ventrals conver-
le ixen el peix en una «fletxa 
emplomada», assegurant-li una Irajec
lória reclilínia, i les pectorals actúen 
de limó. No obslanl, aixó, hi ha dife
rencies entre condriclis i osteiclis. 

En els condriclis concorren dues 
eircumstáncies particulars. Per una 
part, les aleles son rígides, no es 
poden plegar i els seus moviments 
son reduíts, I per una altra, no teñen 
bufeta gasosa, per la qual cosa están 
impossibilitats de manlenir una posi
ció estática entre dues aigües, ja que, 
tot i que algunos estructures ten-
deixen a alleugerar pes {esquelet car-
t i laginós, felge gran amb gran 
quanlital de grasses i hldrocarburs), 
hl ha una tendencia continua a 
enfonsar-se. 

En les especies pelágiques 
d'aquest grup, els esqualiformes 
(taurons i similars), les atetes, a mes 
de servir per controlar Tequilibrl i la 
direcció del moviment, han de con
tribuir a la sustentado del eos, jun-
tament amb d'altres estructures 
corporals, Així la grandária i disposi-
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ció de les pectorals i un aplanament 
dorso-ventral del rostre (un cas 
extrem n'és el peix martell} provo
quen torces de sustentació a la part 
anterior del eos, mentre que a la part 
posterior els moviments propulsors 
provoquen una torga de sustentació 
grácies a l'anal prop de la cua i al 
lóbul Inferior de la cua asimétrica 
(heterocerca). Aquest sistema 
implica, pero, que el peix ha d'estar 
nedant contínumament per a no 
enfonsar-se. 

El problema és diferent en els 
osteictis, ja que la possessió de 
bufeta natatoria els allibera de la ten
dencia a l'enfonsament i possibilita 
la permanencia a una proíunditat 
determinada en una posició estacio
naria amb un mínim de moviments 
de les aletes. En aqüestes condi-
cions la caudal és simétrica (homo-
cerca) com a conseqüéncia que, com 
les altres aletes, queda alliberada de 
la funció sustentadora, i les aletes 
parelles serveixen per a maniobrar 
dins de l'aigua. 

El fet que les aletes quedin alli-
berades de la funció sustentadora í 
que el peix no hagi de nedar contí-
nuament per no enfonsar-se ha per-
més una major versatilitat en el seu 
ús. Les pectorals s'utilitzen ara 
també com a frens. A tal fi están en 
una posició más elevada i el seu pía 
d'expansió és vertical, la qual cosa 
provoca la frenada i una lleugera 
forga de sustentació que tendeix a 
elevar el peix quan aquest s'atura; si 
les pectorals están forpa endavant es 
provoca també un lleuger caboteig 
cap a baix. Ambdues conseqüéncies 

no desitjables, elevació i caboteig, 
son contrarestades per les ventrals. 

Així trobem que en els peixos 
mes llargs com mes amunt i mes 
endavant del centre de gravetat están 
les pectorals, mes endarrera ho 
están les ventrals. En els peixos más 
curts les pectorals están molí a prop 
del centre de gravetat i les ventrals 
es sitúen quasi a sota de les pecto
rals, impedint tot moviment ascenso-
rial en frenar. 

Com ja havíem dit abans, les 
ventrals en posició endarrerida 
també contribueixen a contrarestar el 
balanceig, de tal manera que com 
mes avangades o modificades están 
les ventrals (és a dir, com menys efi-
cients son per a contrarrestar el 
balanceig), mes desenvolupades 
(duplicades, triplicades o allargassa-
des) son les aletes dorsal i anal, com 
és el cas de la molla i similars (els 
gádids). 

En els exocetids (peixos vola-
dors), com és d'esperar, succeeix tot 
el contrari. Les pectorals s'utilitzen 
per planejar fora de l'aigua, per la 
qual cosa son molt Margues (80% de 
la longitud total del eos) i están molt 
elevados i molt endavant, alhora les 
ventrals son també llargues I molt 
endarrerides, aconseguint-se la 
magnificació de qualsevol moviment 
ascensional. Ádhuc la caudal és asi
métrica, amb el lóbul inferior mes 
desenvoíupat. 

Aquests peixos quan se senten 
amenagats salten fora de l'aigua i 
planegen. Per llangar-se fora de 
l'aigua han d'aconseguir una veloci-
tat alta de prop de 35 Km/h i desple

gar les pectorals. L'eix del eos 
s'inclina uns 15 graus, aixecant el 
cap i sortint de l'aigua. Quan s'ha 
assolit una algada adequada es des
pleguen les ventrals que eleven al 
part posterior del eos, sorlint també 
la cua. En pocs segons es perd velo-
citat i altura i es torna a caure al mar. 
No obstant aixó, pot plegar les ven
trals. fent baixar la punta inferior de 
la caudal dins de l'aigua, donar-se 
nou impuls i planejar un tram mes. 

ELS PEIXOS 
BENTÓNICS I 
DEMERSALS 

La vida prop del fons, especialment 
la bentónica, porta associada uns 
hábits alimentaris diferents, amb 
unes estratégies de captura de pre
ses que no requereixen la persecu-
ció d'altres peixos sino simplement 
l'aguait, degudament dissimulat, o la 
recerca d'invertebrats o algues en el 
fons. Aquest tipus de vida no reque-
reix una gran eficacia natatoria. Es 
sacrifica aquesta a canvi d'altres 
adaptacions que augmenten l'efi-
ciéncia predadora o la defensa activa 
o passiva. 

L'evolució deis condrictis 

En els condrictis es pot observar 
com en llur evolució s'han escindit en 
dues branques: una pelágica (els 
esqualiformes) i una bentónica (els 
rajiforms: rajadas i tremoloses). 
Segos sembla, durant el Pérmic 
avangat i el Triásic hi havia en els 
mars un nombre reduít de peixos que 
poguessin servir d'aliment i els con
drictis primitius havien de menjar 
invertebrats que capturaven en el 
fons. Aquells taurons presentaven 
carácterístiques semblants ais 
actuáis esqualiformes de fons: dor
sal i anal retardadas, cua recta amb 
el lóbul inferior de la caudal ben 
desenvolupada, i una denticló hete-
rodonta (mixta amb dents punxagu-
des al davaní i aplanades al darrera) 
adaptada a una dieta a base d'inver
tebrats. 

Orada (Sparus 
auratus) 
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Sard imperial 
Diplodus cervinus} 

Quan al Jurásic el nombre de 
peixos marins va augmentar, alguns 
d'aquests taurons heterodonts varen 
adoptar una vida pelágica, 
convertint-se en homodonts (només 
dents punxagudes en tota la mandí
bula, com adaptado a una dieta ictio-
faga) i diversificant-se en les 
nombroses formes carnivores 
actuáis, els esqualiformes, Pero 
d'altres es varen especialitzar encara 
mes en la vida bentónica, donant lloc 
ais actuáis rajiformes. 

Aixi com en els esqualiformes es 
pot observar una gradació en l'evo-
lució cap a formes pelágiques, en la 
qual s'han anat adoptant formes 
cada cop mes semblants a l'ideal 
hidrodinámic, en els rajiformes Tevo-
lució ha portat cap a formes on una 
extensióde lapartdel cosjuntament 
amb una expansió i fusió de les ale-
tes pectorals han delimitat formes 
cada cop mes deprimides (aplana
dos dorso-ventralment). 

A causa del procés de depressió, 
la boca i les obertures branquials 

Revista de Giiona 

queden a la cara ventral, en aquest 
sentit els espiracíes preñen una posl-
ció dorsal que permet Tentrada 
d'aigua cap a les bránquies (que nor-
malment té lloc per la bca) evitant així 
que aqüestes puguin quedar col.lap-
sades per sorra o lloí del fons. Com 
a adaptació a la vida bentónica, cada 
cop mes, els desplagament son con-
trolats pels moviments ondulatohs de 
les pectorals, el que ha comportat un 
avangament de les ventrals I un retar-
dament de les dorsals. 

No obstant aixó, alguns rajifor
mes han adoptat secundáriament 
una vida pelágica (águila marina, 
manta). En aquest procés s'observa 
una paulatina reducció de l'anal i el 
lóbul inferior de la caudal fins a 
convertir-se en un llarg filament que 
actúa de balanci per equilibrar els 
moviments de les pectorals a manera 
d'ales. Els ulls es tornen a disposar 
a ambdós costats del cap i els espi
racíes dorsals están molt reduTts, tal 
com succeeix en els condrictis tipi-
cament petágics, 

La radiació 
osteictis 

adaptativa deis 

En els osteictis no es poden esta-
blir dues línies evolutivos tan clares 
com en els condrictis, pero sí reco-
nélxer característiques morfológi-
ques que corresponen a una 
adaptació a la vida bentónica: formes 
del eos que difereixen de la forma 
hidrodinámica, transformado de les 
aleles paredes que passen a realit-
zar al tres funcions, adquisició 
d'organs defensius passius (espines 
verinoses, órgans eléctrics, etc.), pre
sencia de barbillons táctiis, etc. 
Aquesta evolució els ha permés de 
coíonitzar fots els hábitats bentónics. 

Si analitzem la forma del eos, 
sembla com si les diferents morfolo-
gies s'haguessin aconsegult a partir 
de la forma hidrodinámica per apla-
nament del eos i per allargament o 
escursament segons l'eix longitudi
nal {cal remarcar que és només una 
impressió sense connotaeions evo
lutivos). 

En general, les formes aplana
dos viuen semienterrades en el fons. 
Laplanamení pot ser el resultat de 
dos processos diferents: un és l'apla-
nament dorso-ventral que dona lloc 
a formes deprimides, i l'altre és 
l'aplanament lateral que dona lloc a 
formes comprimides. Les formes 
deprimides no son freqüents en els 
peixos ossis i potser l'únie cas remar
cable sigui el del rap. Com en el cas 
deis rajiformes, aquests peixos des
cansen sobre el seu ventre. 

Per altra part les formes compri
midos son típiques deis peixos ossis, 
com ho demostra el gran nombre 
d'espécies de l'ordre deis pleuronec-
tiformes (llenguados, rémols, pelaies 
i afins). Aquests peixos, sorprenent-
ment, descansen sobre un deis seus 
costats. 

En efecto, els alevins deis pleu-
ronectiformes teñen l'aspecte d'un 
peix normal. Mes tard, durant el seu 
desenvolupament, té lloc la compres-
sió del eos, albora que un deis ulls 
migra cap a l'altre costat, assollnt 
l'aspecte de l'adull i adoptant els 
hábits bentónics, En aquests peixos 
la propulsió té lloc per l'ondulació 
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Roger de roca (Mullus surmuletus) Corball (Sciaena umbra) 

progressiva, de davant cap endar-
rera, de les aleles impareiles, 

L'allargament segons l'eix longi
tudinal dona íloc a formes serpenti
formes tais com la de l'anguila, el 
congre o la morena, per citar els mes 
coneguts. En aqüestes especies la 
natació té lloc per ondulació progres
siva de tot el eos amb uns moviments 
que recorden els de les serps. 
Aquest tipus de natació és molt ade-
quat per ais moviments en el fang I 
entre les roques (i mes si tenim en 
compte que es pot invertir el sentit de 
les ondulacions i per tant de Tavang). 
En aqüestes especies, les aletes dor
sal i anal s'estenen sobre unes tres 
quartes parts de la longitud del eos 
fins a ajuntar-se amb l'anal. En 
aqüestes circumstáncies les ventrals 
perden tota funcionalitat, amb el que 
no és d'estranyar que hagin desapa-
regut en aqüestes formes. Ádhuc, en 
les morenes han desaparegut les 
pectorals. 

Fixant-nos en les transforma-
cions de les afetes parelles trobem 
que la major part d'aquestes afecten 
les ventrals i molt peques les pecto
rals, a causa sens dubte de la major 
importancia de la funció d'aquestes 
ultimes, el que les fa mes necessá-
ries. Pero en els triglids (Iluernes, 
garneus, birets i afins) els tres pri-
mers radis de les pectorals son lliu-
res (no están units per rfiembranes) 
i sembla que poden ser utilitzats per 
«caminar" peí fons, arrossegant-se 
sobre les ventrals, alhora que teñen 
una funció quimioreceptora (sem-
blant a Tolfacte) per a la detecció de 
preses del fons. En aqüestes espe

cies la part restant de les pectorals 
té les funcions usuals. 

Peí que fa a les ventrals les trans-
formacions son mes profundes, i son 
en dos sentits: convertint-se en fila-
ments o ventoses. En el primer cas, 
a mes, es disposen en una posició 
avangada. En els biénnids (pixotes) 
están molt avangades i preñen 
I 'aspecto i funció quimioreceptora de 
barbillons. Peí que fa al segon cas, 
en els callionimids (llangardaixos) i 
góbids (góbits) les ventrals s'han sol-
dat fornnant una mena d'embut que 
els facilita el repós i enterrament en 
el fons. En el gobiesócids (aixafaro-
ques) les ventrals formen una verda
dera ventosa de succió que els 
permet adherir-se a les roques en 
llocs batuts per les onades. 

També en algunos especies les 
aletes impareiles están transforma-
des. Així tenim que en el rap el pri
mer radi de la dorsal és Iliure i 
presenta un plomall al seu extrem 
que fa d'esquer per atraure a les 
seves preses. I en la remora, la pri
mera dorsal está transformada en 
una ventosa que utilitza per adherir
se a altres peixos o cetacis (ádhuc 
vaixells), que així la transporten. Peí 
que fa a Tanal, son rars els casos de 
transformado. En alguns oecílids 
(uns peixos d'aigua dolpa} el primer 
radi de l'anal del másele es trans
forma en un gonopodi que durant la 
reprodúcelo actúa de canal per on 
passen els espermatófors. I, final-
ment, la caudal es troba transfor
mada en cua prensil en els cavallets 
de mar, amb la qual s'agafen a les 
tulles de posidónia. 

LA COLORACIO 

La colorado té com a funció la de 
fer passar inadvertit el peix (colora
do críptica), o bé la de fer-lo molt visi
ble com advertencia de peri l l 
(colorado aposemática), o per a fins 
reproductors (colorado epigámica) 
diferenciant ambdós sexes. 

La colorado críptica pretén que 
el peix sigui confós amb el substrat 
que té al darrera. Aquest efecte 
s'aconsegueix fonamentalment de 
dues maneres: adoptant el mateix 
color que el substráete (homocromia) 
o desdibuixant el contorn visual del 
eos (colorado disruptiva). 

Lhomocromia la dona la colora
d o de base. S'ha de dir que el color 
d'un objecte está en relació amb el 
tipus de radiado que reflecteix, i que 
l'aigua fa de filtre de les radiacions 
lluminoses, de tal manera que la 
banda del roig és absorbida en els 
primers metres i la banda del blau-
violeta és la que mes profundament 
penetra. En aqüestes condicions, a 
profunditat, els colors vermellosos 
(per exemple) apareixen simplement 
com colors foscos. 

En general, els peixos pelágics 
solen presentar colors llisos blaus o 
blau-verdosos semblants ais colors 
que té l'aigua a altamar. No obstant 
aixó, la colorado no és homogénia 
sino que el dors és fose i el ventre 
elar (normal ment argentat) , 
aconseguint-se així un contraombre-
jat que elimina les ombres, A mes el 
peix es confon amb el fons quan és 
vist des de sobre i amb la claror de 
la superficie quan és vist des de sota. 
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Cap roig, Escarpara roja (Scorpaena scrofa) Ñero bord Epinepheius alexandrinus) 

Els peixos costaners com els espá-
rids presenten una coloració argen
tada que reflecteix bé la lluminositat 
del seu habitat, fent-los passar inad-
vertits. 

La coloració disruptiva es basa 
en la descomposició tnitjangant ban
das o grans taques de diferent color, 
de la unitat del contorn corporal, fent 
que parts d'aquest vagin a integrar
se visualment com a elements del 
fons. sense imitació formal d'un 
objecíe concret. Aquest tlpus de colo
ració se sobreposa a rhomocrómica 
de fons. En els pelágics, ho trobem 
en els verats, que solen presentar 
bandes transversals al dors que des-
fan la silueta a les aigües superfi-
cials. En els peixos costaners que 
teñen forta relació amb un substrat 
d'algues, coralls o praderies de posl-
dónia (com els espárids: déntol, sar, 
saupa) hi trobem bandes verticals 
fosques o horitzontal. 

Els bentónics i demersals pre
senten colors foscos amb dominan
cia deis grisos, marróos o vermells. 
en una coloració irregular amb 
taques, on la coloració disruptiva té 
molta importancia. Així, els colors 
uniformes marronosos o pigallats 
son tipies d'espécies que viuen en 
fons de sorra com el gat, la rata, el 
rap, les tremoloses i les rajades. Els 
colors vermellosos i mes cridaners, 
sovint amb nombroses taques irregu-
lars mes fosques o clares, son pro
pias d'espécies de fons rocosos amb 
algues i anfractuositats, com els 
lábrids (tord, petare, music. etc.), 
escorpénids (escórpora. rascassa), 
biénnids (bavoses), etc. 

Revista de Giiona 

Tot i aixó, l'adaptació mes per-
fecte és la del camuflatge mitjangant 
l'adopció de la tonalitat de l'entorn en 
canviar de substrat, imitant el color 
i textura d'aquest, en alguns casos 
de manera molt mes eficient que el 

camaleó. Aquest és el cas d'alguns 
Menguados i peíales. A mes, aquests 
peixos plans en posar-se a descan
sar s'instal.len en el fons, sacsejant 
el eos i les atetes per cobrir-se amb 
una lleugera capa de sediment, 
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deixant només a la vista un parell 
d'ulls vigilants. 

Altres estrategias, sobretot en 
especies bentóniques, consisteixen 
en Thomotípia. és a dir, imitar un 
objecte del seu habitat que no inte-
ressi ais seus enemics, com algues, 
falles de posidónia, roes, etc. Aquest 
és el cas de les agulletes i cavallets 
de mar, que sovint es disposen ver-
ticalment entre les fulles de posidó
nia o entre les branques de 
gorgónies. O el de les escórpores i 
rascasses, en qué la colorado dis-
ruptiva ve potenciada per la presen
cia de nombres apéndixs cutanis que 
desfan encara mes el perfil del eos, 
que es confon amb un substrat reco-
bert d'algues. 

Finalment, el mimetlsme és un 
tipus especial d'homotípia, en qué 
una especie inofensiva s'assembla a 
una altra que és verinosa, desagra
dable o que está protegida deis seus 

enemics d'alguna altra manera. La 
semblanga pot ser formal, de colora-
ció o de conducta. Normalment 
['especie perillosa presenta una colo-
ració aposemática que avisa el 
depredador del perill d'atacar-la. 

El cas mes conegut és el del llen-
guado comú i les aranyes de mar. Es 
dona el casqueelsjovesl lenguados 
es desenvolupen en badies arenosos 
on hi viu també l'aranya, i que eis 
adults viuen en aigües mes profun
des en els mateixos fons que 
l'aranyó. Les aranyes posseeixen 
espines verinoses en els opéreles i 
a la dorsal i teñen el costum de des
cansar semienterrades a l'arena, En 
ser perturbades, eleven les espines 
dorsals que están unides per una 
membrana de color negre que les 
caracteritza. La visió d'aquesta és un 
avís per un intrús experlmentat. En 
circumstáncies semblants el tlen-
guado adverteix elevant la seva aleta 

pectoral, que també és negra, acon-
seguint així protegir-se deis seus 
enemics. 

Un cas semblant es produeix 
entre la tremolosa Torpedo marmo-
rata) que produeix descárregues 
eléctriques ais seus agressors i que 
presenta cinc ocels (taques sem
blants a ulls) al dors, i el llenguado 
ocel.lat [Solea hexophthalma) que 
viu també semienterrat en els 
mateixos fons, i presenta sis ocels 
semblants ais de la tremolosa. 

Ramón Moreno i Caries Pía son doctors en Biolo
gía i profBssors del C.U.G.. Laboratori d'ictiologia. 
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