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(entre
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Marea alta Marea baixa

Zona supralitoral

Zona sublitoral

limit
intern limit

extern

ambient nerític ambient oceànic

zona pelàgica

ambient eufòtic

ambient afòtic

ambient epipelàgic

ambient mesopelàgic

ambient batipelàgic

ambient abisopelàgic

Zona batial Zona hadal

superfície oceànica (fins 2 metres de profunditat)

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
�


��
	

L'AQUARI:
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Per explicar degudament aquests espais s'ha d'intentar recrear cadascuna de les zones que trobem a aquests ecosistemes, tenint
en compte les �������������� que els determinen. L'espai a ser explicat serà analitzat per estrats. D'aquesta manera l'edifici
respon a aquesta lectura generant un espai continu (rampa en forma d'espiral) que ens �������- el recorregut com si d'un salt a
����*����������%�+
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*��!����������������4���-!���!�70��*�����������$�89���!;���!�70������������8�����6!����7*����1����9
liquens i equiderms).

5�!����-*��������-!���4���*�<��������$���������������%�������&�!��!������+�	������&�!������0�!����������!����!���
vertical.
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- Estrat ultrabissal o hadal: Correspon a les foses submarines molt profundes, fins als 11000 metres de profunditat. Organismes
6!�1!������!��1!���+
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La flora que habita la Costa Brava està formada per ��;��� que aguanten 6% la manca d'aigua i la salinitat ambiental, com per
exemple la figuera de moro, l'ungla de gat, el salat blanc o el fonoll i la pastanaga marina. Als estatges supralitorals únicament hi
���$����6�������!�+

En els primers metres sota el nivell del mar, l'entrada de llum permet la ���;!��� d'abundants colònies d'algues, algunes ��;���
d'esponges i un gran nombre d'animalons com garotes, $��?�����9 cucs... A $%� profunditat, on la llum escasseja, la ��6����< està
constituïda per algues calcàries i *��*1!��+ En les cavitats, a prop de l'entrada, es formen belles colònies de corall vermell,
esponges, madreporaris i briozous.

	���������9�������;!����������������-������%���!�*��!���������+�>��*���-���*!�����������*��*��%�������$%���6�!��!�+�V�$6%�#�
���6$������6�$����$���$�����9������6�$����*����������������$����+
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Les parets i grutes es troben tapizades per gran cantitat d'invertebrats de diverses formes, tamanys i colors.

El projecte "Silmar" va detectar que a la Costa Brava encara sobreviuen ��;��� marines en perill �����!��< ��$6% incloses al
���-�* Espanyol de >��;��� 	$!�����9 com %� el cas de la "Posidonia ��-!���Y9 el cavallet de mar i la "Luria Lurida" -un
$��?�����*���6%����!*��=+
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Paínyo europeuCigonyaPardela mediterrània Morito comú

Gavina Argentada Corb MarGavina Comú aldriga cendrosaOca egípcia

Coris julisObladaAnthias Macrorhamphosus scolopax. AranyaCogombre de ma oll de fang

Pelàgic Sorra

Pelàgic Mixt

Sèpia Diplodus, Sparus Pagellu ord cua negraSorrellNaucrates ductor

Llisa Espet TallahamsBrama brama Labrus bergyltaPagrus pagrus

Tord Thalasoma pavoEpinephelus costaeAnthias anthias Serranus spp

Pelàgic Roca

Symphodos spp.Cabrillas CastanyoletaEpinephelus Upeneus moluccensisDentex dentex

Demersal Sorra

Solea soleaTrigla hirundo spp Raja spp Myliobatis aquilaZeus faberTacó Vaca tremolosa

Demersal Mixt

Sparus aurata AnèmonesSccorpaena spp

Estrella de marMustelus mustelus Muraena helenaCranc roquer Homarus gammarus

Demersal Roca

Praderies de posidònia

Cefalòpodes

Meduses

Coralls

Algues i cavallets de mar

Tomàquet de marCarota EriçóCorall BlancCorall Vermell Musclos

Paramuricea clavata sppCorallium rubrum Parazoanthus axinellae AnèmonaConger congerPalinurus elephas

Pinna nobilisPoseidònia Cavallet de marTord Salpa

PopCalamars Sèpia

Meduses

Paramuricea clavata sppCorallium rubrum Parazoanthus axinellaeCorall Vermell Corall Blanc

Posidonia oceanicaCystoseira Cavallet de mar

DecumbentsCanyarPaspalo-agrostion

Ungla de gat Pastanaga marinaFiguera de moroRocalla Titaguas Limonium endèmic

FonollSalat blancMarfull

Ensopeguera LiquensAladermAritjolL avandula stoechas
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