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TEMA 8 : Cnidaris (3 h.). Marta Goula. 

Els Cnidaris o Celenteris inclouen formes animals ben conegudes com les medusas i 
e 1 s cora 11 s, juntament amb d' a ltres que pass en més desapercebudes, pero igua lment 
representativas, com ara les hidres d'aigua dol~a, les gorgonies o les manetes de 
mort. 

Solen viure al mar (només una petita fracció són d'aigua dol~a), a diversa 
profunditat. El Tipus conté prop d'unes 9.000 especies vivents, i moltes més de 
fossils. 

Són Metazous diblastics que depassen el nivell cel. lular, jaque presenten teixits 
i fins i tot organs rudimentaris (gonades). La simetria acostuma a ser radial 
d'ordre parell (4 ó 6), encara que es pot perdre en formes colonials, o bé quedar 
substituida per una simetria bilateral), amb una estructura senzilla on manca 
l'aparell respiratori, circulatori i excretor. Els individus poden ser solitaris o 
bé colonials. Per altra banda, als Cnidaris es coneixen dos tipus biologics i 
estructurals fonamentals: els polips, formes sessils, i les medusas, formes 
pelagiques. Cal tenir en compte que hi ha notables variacions dins de cada tipus 
biologic, pero així i tot es poden indicar els trets general de cadascún, com ja 
veurem. 

En la vida d'un Cnidari pot haver-hi una alternan~a de polips i medusas, en la qual 
els polips proliferen per reproducció assexual i les meduses per reproducció sexual 
i producció de larves (per tant són cicles metagenics). Pero pot passar que només 
hi hagi una de les dues fases. Si és un polip, podra proliferar tant per 
reproducció sexual com assexual, pero si és medusa normalment es reprodueix només 
sexualment. 

Dins del Phylum, hi ha diversas Classes, de les quals nosaltres n'estudiarem tres 
Classes: Hidrozous (que serviran de base per descriure el grup), Escifozous i 
Antozous. 

Classe Hidrozous 

Polip (model: hidropolip dels Hidrozous) 

L'organització general del cos d'un Cnidari es pot definir com un sac, amb una sola 
obertura, envoltada de tentacles que funciona tant de boca com d'anus. 

El cos del polip presenta tres regions: 

- el disc pedi o zona aboral, que fixa el polip al substracte. La fixació és 
possible per la secreció de substancies glutinosas. 

- la columna, que conforma la majar part del cos, a ]'interior de la qual hi ha la 
cavitat gastrovascular. Aquesta cavitat, digestiva, representa respecte als 
Porífers una novetat en l'organització d'un metazou. La presencia de cavitat 
digestiva possibilita la ingestió de preses i la d1gestió extracel.lular. 
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- la zona tentacular, on hi ha la corona de tentacles, al centre de la qual s'obre 
la boca; entre tentacles i boca hi ha la zona peribucal o hipostoma. Els tentacles 
estan provelts de cel.lules urticants que contribueixen a la macrofagia 
(depredació). 

El tall transversal de l'hidropolip ens permet veure la disposició dels diferents 
elements de la paret del cos, i de la cavitat gastrovalscular, que en aquests 
polips no és tabicada. 

El polip pot ser nu (gimnoblilstic: Hydra) o bé estar protegit per un exoesquelet 
(caliptoblastic). 

La paret corporal esta formada dues capes ce l. lulars, 
a ltra externa ( ectoderma), entre les qua l s se sitúa 
pot contenir secundariament elements cel. lulars 
ectodérmica i endodermica. 

una interna (endoderma) i una 
la mesoglea, gelatinosa, que 
procedents d'ambdues capes 

La secció transversal ens revela que aquesta paret presenta, de fora endins 
l'ectodermis, la mesoglea i l'endodermis. L'estudi detallat de cadascuna d'aquestes 
capes ens dóna els següents resultats: 

ECTODERMIS 

Conté cinc tipus de cel. lules especialitzades (mioepitelials, urticants, glandulars 
~ sensorials), juntament amb ce l. lules intersticials no especialitzades. 

itA.k>A'u'~ 
a) Ce l. lules mioepitelials (=epiteliomusculars). 

Són les majoritaries de l'epidermis. Són cilíndriques cap enfora, pero s'eixamplen 
a la cara interna, que descansa sobre la mesoglea. En aquesta part eixamplada hi ha 
3 ó 4 fibres musculars o mionemes, orientades paral.lelament a l 'eix major de 
l'hidra. L'"aposició" de diverses cél.lules mioepitelials configura una 
"musculatura" longitudinal de l 'hidra, que no esta formada per ver itab les fibres 
musculars. 

La contracció dels mionemes de les cel. lules epiteliomusculars determina la 
contracció del pblip (s'escur~a). 

b) Cél. lules urticants (=cnidoblastes, = nematoblastes) 

Són un tipus de cel.lules característic dels cnidaris, als quals donen nom. Es 
localitzen preferentment als tentacles. El cnidoblaste, que és una ce l. lula 
arrodonida, consta de tres elements principals: 
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1.- cnidocili: és una perllongació en forma de pelo seda, sensible. 

2.- cnidocist (= nematocist, = capsula urticant): és una estructura sacciforme 
delimitada per una doble paret. La capa interna s'allarga en un tub de 
considerables dimensions, el filament urticant, que en estat de repbs esta 
invaginat. El filament urticant presenta una serie d'espines internes dirigides cap 
endavant. El filament urticant és obert a la punta. Tot el cnidocist esta reblert 
d'un líquid urticant. 

3.- opercle: és una diferenciació de la membrana plasmatica del cnidoblast, que 
serveix per a obturar l'obertura del cnidocist o capsula urticant. Tots els 
cnidoblasts estan interconnectats per mitja de plexos nerviosos subepidermics. 

El func i onament és el següent: quan el en idoc i l i perceb un est ímu l mecanic o 
químic, o bé el reben les cel.lules sensorials adjacents, s'evagina el filament 
urticant com si fas el dit d'un guant, per entrada brusca d'aigua, quedant 
exposades cap enfora tates les espines. Amb la for~a que fa, l'opercle s'enretira i 
el filament urticant es clava en el tegument de la presa gracies a les espines, que 
actúen com un arpó. Per la punta perforada del filament surt el líquid urticant. 

La morfología de la cel. lula urticant no és única, sinó que pot variar bastant i és 
un bon criteri sistematic per a identificar els Cnidaris. Des del punt de vista del 
seu funcionament, hi ha tres tipus de cel. lules urticants: 

- penetrants: és el que hem explicat 
- glutinosos: el tub és obert, pero segrega un moc viscós que ajuda al pblip en el 
seu despla~ament, quan es va fixant amb els tentacles. 
- envolvents: el llarg fi lament envolta la presa i l'estreny (el tub és tancat a 
l'extrem) 

Un cap descarragada la capsula urticant, la ce l. lula urticant degenera i ha d'ésser 
regenerada per una cel. lula intersticial propera. 

e) Cel.lules glandulars 

Segreguen un moc. Se sitúen a ]'epidermis de la regió del disc pedi, i ajuden a la 
subjecció del pblip. Com en les cel.les mioepitelials, s'hi traben elements 
contractils. 

d) Cel.lules sensorials 

Les cel. lules sensorials són allargades, orientades perpendicularment a la 
superficie de l'epidermis. A la zona apical, tenen un cili sensible, i per la part 
basal emeten perllongacions que les posen en contacte amb: 

- cel. lules mioepitelials 
- cel. lules urticants 
- neurones bi o tripolars subjacents a l'epidermis. Són un tipus de neurona 
primitiu, on no hi ha direccionalitat dendrites-axó. En conjunt conformen una xarxa 
neuronal subepidermica, on la comunicació no és sinaptica, sinó que hi ha un 
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contacte físic real entre les perllongacions neuronals. Segurament la transmissió 
és radial (comuna pedra llan<;ada a l'aigua), la qual cosa permet una resposta 
bastant generalitzada de tot l'animal. O'alguna manera, aquesta xarxa nerviosa tan 
rudimentaria és el preludi del que es trabará en els metazous més evolucionats, ja 
que hi ha connexions interneuronals, connexions motores i connexions sensitives. 

e) Cel.lules intersticials 

Són cel.lules petites i arrodonides, amb un nucli gran, que s'intercalen com a 
falques entre les cel.lules mioepitelials. Mantenen característiques embrionaries 
(són cel.lules no especialitzades), que per tant poden donar origen a tata mena 
d'altres tipus cel.lulars (p.e., les gametes d'un i altre sexe). Brian (1951) va 
experimentar que en 45 díes tates les cel. lules de la hidra poden ésser 
substitu1des per ce l. lules intersticials. 

ENDODERMIS (=GASTROOERMIS) 

Conté diversos tipus cel. lulars, pero tots ells són sempre molt més petits que les 
cel. lules de la capa ectodermica. Els tipus cel. lulars són~ cel. lules mioepitelials 
gastrals, glandulars, sensorials i embrionaries. 

a) Cel. lules mioepitelials gastrals 

Les diferencies amb les mioepitelials epidermiques són: 

- pol apical amb flagels (2 a 5), per a ajudar-se a capturar les partícles 
resultants de la digestió extracel. lular. 
- mionemes situats perpendicularment a l'eix principal de l'hidra (defineixen en 
conjunt com una mena de musculatura e ircu lar, responsable de les var iac i ons en 
diametre). També formen esfínters a la base dels tentacles. 
- gran activitat fagocitaría, absorbint i digerint les partícules que capten els 
seus flagels (digestió intracel. lular) 

b) Cel. lules glandulars 

Es diferencien de les cel. lules glandulars epidermiques per que 
secrecions són d'enzims proteolítics que, lliures en la cavitat 
possibiliten el procés de digestió extracel. lular. 

e) Cel.lules sensorials 

Són similars a les de l'ectodermis 

d) Cel. lules embrionáries 

les seves 
gastral, 

Conserven la seva totipotencia, i tenen la facultat de regenerar altres tipus 
cel. lulars, sobre tot les cel. lules glandulars gastrodermiques. 

En els antozous, la gastrodermis conté cel. lules urticants, que ajuden a acabar de 
matar la presa. 
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MESOGLEA 

En les formes més simples, la mesoglea és una substancia gelatinosa desprove1da 
d'elements cel. lulars. Pero en d'altres cnidaris, aquests elements cel .lulars 
existeixen, dispersos en la matriu gelatinosa, i poden procedir tant de l'epidermis 
com de la gastrodermis. Sovint són cel.lules nervioses rudimentaries 
( protoneurones), que connecten amb a ltres neurones, amb ce l. lu les epidermi ques i 
cel. lules gastrodermiques. Les protoneurones són particularment abundants prop de 
la boca i a la base dels tentacles, dels quals coordinen els moviments. 

A vegades, la mesoglea conté elements cel.lulars que migren de l'ectodermis a la 
gastrodermis. 

Medusa (model: l'hidromedusa dels Hidrozous) 

O be l i a 

La medusa és un individu pelagic, amb el cos en forma de campana, i en la immensa 
majoria dels casos solitari. La medusa és en tot comparable al polip, i en ella es 
poden reconeixer les següents parts: 

a) Umbrela: té forma de cúpula. La cara externa s'anomena exumbrela, 
interior que defineix, subumbrela. 

la cavitat 

b) Manubri: estructura en forma de manee o bastó, a l'extrem del qual desemboca la 
boca. Presenta cel. lules urticants. 

, e) Tentacles: el nombre basic són 4 tentacles. Tenen cnidoblastes. 

d) Vel (=craspedon): lamina musculosa que obtura bona part de l'obertura de la 
umbrela per la cara inferior, i és responsable de la pulsació de la medusa. [Nota: 
el vel és només ectodermic, i es desenvolupa a partir de la zona subumbrelar; el 
velari conté ectodermis i mesoglea, i interessa tota la vora de la umbrela]. 

En vista superior, la disposició de l'umbrel.la, els tentacles, els organs dels 
sentits (que aquí són molt més abundants perque les meduses duen una vida pelagica) 
i la cavitat gastrovascular és la següent: 

) 
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En tall transversal, la paret del cos d'una medusa no és gaire diferent del d'un 
polip, llevat que a la medusa la mesoglea és generalment més gruixuda. 

Si comparem l'hidromedusa amb l'hidropolip, haurem d'assenyalar les següents 
diferencies: 

- cavitat gastrovascular amb canals radials i circulars. Aquests canals poden ser 
simples o ramificats. 
- el sistema nerviós esta molt condensat, i forma un parell d'anells nerviosos 
propers a la vora de la umbrela, un per sobre i l'altre per sota del vel. Les 
cel.lules nervioses connecten amb els tentacles, la musculatura i els organs dels 
sentits. Els dos anells també estan interconnectats entre sí. els organs dels 
sentits són: 

a) estatocists: cavitats entapissades de cel.lules ciliades, on es troba un granul 
calcari, l'estatolit, que permeten una sensibilitat de l'equilibri. 
b) ocels: taques pigmentarles. N'hi ha 4, que alternen amb els estatocists, i que 
se sitúen a 1' extrem de 1 s bu lbs tentacu lars (punt de connex ió entre e 1 s cana 1 s 
radials i el circular). 

El sistema muscular esta representat per mionemes que se sitúen a ]'epidermis de la 
vora de l'umbrela, la subumbrela i el vel. Al vel, las fibres s'orienten de tal 
manera que conformen una anella muscular. El conjunt d'aquests mionemes (sobre tot 
els velars) determina pulsacions de la medusa, que pot a1x1 desp.las,:ar-se 
verticalment dins de l'aigua, per reacció (el desplas;ament horitzontal es deu als 
corrents de l'aigua). 

Les gonades són ectodermiques. Se situen a la cavitat subumbrelar, com a expansions 
de la paret subumbrelar. Són bosses on s'hi acumulen cel. lules reproductores 
diferenciades a partir de les cel.lules intersticials epidermiques. Coincideixen 
amb e 1 tras;at de 1 s cana 1 s radia 1 s. La fecundac ió pot ser externa o interna. En 
aquest darrer cas, és en la propia ganada on s'inicia tot el procés del 
desenvolupament embrionari. 

Obelia és un dels molts possibles models d'hidromedusa, que poden diferir entre 
elles perla forma general (tant del manubri com de la umbrela), la vora de la 
umbrela, la situació dels tentacles, amplitud del vel, gruix i constitució de la 
mesoglea, etc. 

Biología dels Hidrozous (que en molts aspectes sera extensible a tots els Cnidaris) 

1) Locomoció 

Els polips acostumen a tenir una vida sessil. Pero malgrat aixo, poden desplas;ar-se 
a la deriva (si es desprenen del substracte i es deixen endur per l'aigua) o 
activament per flexions (adherint alternativament al substracte el disc pedi o els 
tentacles, mentres van flexionant la columna). Les meduses poden desplas;ar-se 
passivament amb els corrents d'aigua, o activament (sobre tot en profunditat) per 
pulsacions de la seva ombrela. 
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2) Alimentació 

Els Cnidaris són carnivors, i s'alimenten de petites preses (r~gim microf.gic) o 
grans preses (r~gim macrofagic), que capturen amb ajut de mucositats i dels 
tentacles. La digestió, tant intracel. lular com extracel. lular, va a carrec de les 
c~l. lules mioepitelials gastrals. Els productes d'excreció resultant són alliberats 
per la boca. En alguns casos, sembla que s'acumulen cristalls amb compostos 
nitrogenats. 

3) Respiració i excreció 

No hi ha organs especials pera la respiració ni l'excreció, que es fan per difusió 
directament a través de la paret del cos i les membranes cel. lulars. 

5) Sens ibil itat 

La sensibilitat general i la resposta als estímuls és més perfecte i rapida a les 
meduses que als polips, per raó de la seva activitat nedadora. Pero en conjunt es 
tracta sempre d'una conducció nerviosa lenta i multidireccional. Quant a organs 
dels sentits, ja n'hem parlat a les meduses, que és on estan més desenvolupats. 

4) Cicle vital i reproducció 

Tal com hem comentat a les generalitats, en la majoria de les Cnidaris, hi ha una 
alternan~a de generacions medusoides i polipoides, i per tant d'etapes de 
reproducció sexua 1 (medusa) i asexua 1 (po 1 ip )(metag~nes i). La importancia de les 
dues fases, polip i medusa, varia segons el grup de cnidaris que considerem. Fins i 
tot una de les fases pot faltar. 

[El cicle generalitzat és: les meduses es reprodueixen sexualment (amb fecundació 
interna o externa, segons e 1 s casos). L 'o u generat en 1 'etapa sexua 1 segueix una 
segmentació indeterminada, holoblastica i radial, que desenvolupa una celoblastula. 
Per ingressió apareix una estereogastrula ciliada, que es transforma en una larva 
planula nedadora; aquesta larva pot viure d'une hores a dies. Acaba per fixar-se al 
substracte per l'extrem anterior, i generar el polip. Per gemació, el polip 
generara la medusa. Hi poden haver moltes alteracions a aquest cicle basic] (aquest 
paragraf es pot comentar a la vista del cicle d'Obelia de les transpar~ncies, quan 
parlem de les colonies). 

En alguns casos, les meduses es reprodueixen a si mateixes per mitja d'un 
desenvolupament indirecte amb larves, amb reducció o completa abs~ncia de la fase 
polip. Per a molts autors, la forma original dels Cnidaris és la medusa, que pot 
perdre importancia davant les possibilitats neot~niques del polip transitori. 
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Quan en el cicle vital no hi ha fase medusoide (cas d'alguns hidroideus, com 
l'hidra d'aigua dol~a, i dels antozous), el polip pot general gonades i reproduir
se sexualment. A l'hidra es distingeixen mascles i femelles. A la paret de la 
columna es desenvolupen sengles gonades, amb fecundació interna i producció d'un ou 
protegit per una coberta quitinosa. S' interpreta que en aquests casos hi ha un 
escur~ament del cicle vital, de manera que la fase de medusa queda restringida al 
te i x it ganada l. 

La reproducció asexual és típica de la fase polipoide, i pot fer-se per diferents 
metodes: 

a) Divisió longitudinal 
b) Divisió transversal 
e) Fragmentació pedial 
d) Gemació 

El resultat poden ser altres polips, o bé meduses. Cas de generar polips, aquestes 
formes de reproducció, més o menys exteses, contribueixen tant a la formació de 
colonies com a la propagació de l'especie. 

En les meduses, excepcionalment, pot donar-se una gemació, que sempre desembocara 
en la producció d'altres meduses. 

Com a resultat de la gemació poden apareixer colonies, que poden ser ses si ls 
(bentoniques) o bé pelagiques. 

Les colonies bentonigues (Ex: Obelia) 

Resulten de la reproducció asexual del polipoide, de manera que els polipoides 
fills queden units al progenitor i constitueixen una unitat morfologica i 
funcional. Cada polip d'una colonia s'anomena zoide, hidrant o hidrozoide. Les 
agrupacions colonials poden ser homomorfes (amb tots els zoides similars) o 
polimorfes (els zoides de la colonia són diferents, d'acord ambla funció que 
tenen). 

Les colonies d'Obelia són sessils, i presenten unes hidrorizes que les fixen al 
substracte, de les quals emergeixen els hidrocaules o tiges (de fins a 3 cm. 
d'al~ada a Obelia), on se situen els zoides. En canvi, altres Cnidaris formen 
colonies pelagiques. 

El límit entre els diferents zoides es perd, de manera que tots ells comparteixen 
un cenosarc continu, integrat per epidermis + mesoglea + gastrodermis. El cenosarc 
és, dones, la part viva de la colonia. 

A Obelia hi ha dos tipus de zoides: 

a) Gastrozoide (= trofozoide). És una forma generalitzada, que fa tates les 
funcions vegetatives (alimentaria i defensiva). 
b) Gonozoides. Són polips especialitzats en la reproducció, funció per la qual 
s'han modificat molt morfologicament. 
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En altres generes, hi poden haver més especialitzacions, com són ara els 
dactilozoides, defensius. 

Al voltant del cenosarc, certs cnidaris colonials presenten un esquelet ectodermic, 
el perisarc, de naturalesa quitinosa (també pot ser cornia i, molt més rarament, 
calcaría; també certes formes solitaries poden presentar perisarc). En els polips, 
el perisarc pot diferenciar les corresponents teques: hidroteques, gonoteques, etc. 
Una colonia pot ser caliptoblastica o gimnoblastica segons que presentí o no 
perisarc. Amb el mateix criteri, els zoides poden ser tecats o atecats. 

Obelia és un bon exemple per observar un cicle metagenic: 

L'origen de la colonia esta en la planula que, un cop fixada pel seu pol anterior, 
adopta l'aspecte d'una estrella més o menys regular, i els seus bra~os acaben per 
ser les primeres hidrorizes. Al mig de l'estrella apareix una evaginació 
cilíndrica, l'hidrocaule, que apicalment general el primer hidrant. El segon 
comen~a a esbossar-se abans que el primer sigui complet, i es forma per sota 
d'aquest, com una protuberancia de l'hidrocaule. Aquesta colonia incipient es va 
desenvolupant per ramificació i allargament de les hidrorizes i els hidrocaules, i 
progressiva formació de nous hidrants. L'epidermis segrega el perisarc, del qual 
després se separa. 

Quan la colonia és madura, genera els gonozoides. Per gemació del gonozoide es van 
formant progressivament meduses, que finalment són expulsades a l'exterior. 

Quan en el cicle els polips formen colonia, és possible que la fase medusoide es 
vagi fent progressivament més inconspícua, deixi de ser un estadi lliure per a 
quedar fixada sessil a la colonia, acabi tant modificada que sigui 
irreconeixible. 

El creixement de les colonies a partir del polip original es pot produir seguint 
patrons molt diversos. Els dos més corrents són el creixement simpodial i el 
monopod i a l. 

Polips colonials gimnoblastics: Pennaria, Tubularia 
Polips colonials caliptoblastics: Obelia, Sertularia, Sertularella, Plumularia, 
Hydractinia. 
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Les colonies pelagiques (Ex: Sifonbfors [Physalia physalis] 
velella]) 

Condrofors [Velella 

Aquestes colonies es generen per gemació a partir de polips, pero en lloc de fixar
se al substracte, generen individus que floten i es pode despla~ar en el aigua, 
tant horitzontalment com verticalment. La fase medusoide lliure pot ser present en 
el cicle, o bé mancar. 

O. Sifonbfors 

Són un grup de Cnidaris molt especials. Són 
modificats respecte a la forma original, 
reproductora, defensiva i alimenticia. 

colonies de polips i meduses molt 
adaptats a diferents funcions: 

Presenten un flotador o pneumatofor, i una 
(=nectocalze), a vegades múltiples. Un mateix 
estructures (Stepha 1 ia). Les campanes natatories 
gas, i permetre despla~,:ament verticals de fins a 
seqüencia evolutiva és: 

campana natatoria o nectofor 
individu pot presentar ambdues 
poden omp 1 ir- se i bu idar- se de 
300 m. (Nanomia). Sembla que la 

1r.- sí campanes natatories i no flotador (Muggieaea) 
2n.- sí campanes natatories i sí flotador (Nectalia,Stephalia) 
3r.- no campanes natatoria i sí flotadors (Physalia). 

Alguns autors interpreten que el flotador és una medusa modificada reblerta de gas. 
També les campanes natatories s'interpreten com a meduses modificades, que 
conserven pero la seva capacitat pulsatil. 

Physalia physalis o carabela portuguesa. ts de grans dimensions (flotador: 30-120 · 
mm.). El flotador sobresurt del nivell del mar, i per sota li pengen el cormidi 
(zona anterior) i el dactilozoide (zona posterior).(•J ···· •n. 

El cormidi és una agrupació de zoides (gonozoides, gastrozoides, dactilozoides) en 
d iferents fases de desenvo lupament. A vega des, e 1 cormidi pot estar proteg i t per 
una bractea o escut protector. El flotador li permet despla~ar-se a merce del vent, 
pero no verticalment. Els dactilozoides, carregats de cel. lules urticants, 
produeixen picades considerables, que poden matar fins i tot peixos, dels quals 
s 'a 1 imenta. 

L'origen de la colonia és: de l'ou en surt un polip larvari. Aquest genera el 
flotador, que per gemació origina els zoides a la cara inferior. En aquest cicle, 
com en el de tots els sifonofors, no es presenten meduses sexuades lliures (tot i 
que alguns diuen que sí ... ). 

Els Sifonofors són tropicals o semitropicals, encara que els corrents marins els 
poden traslladar a altres regions. 

O. Condrofors (Ex.: Velella velella) 
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Molt propers als Sifonbfors, dels quals fins fa poc havien format part. Se'n 
diferencien perque la colonia només esta formada per polips. L'estructura principal 
és un gastrozoide únic, molt modificat, que alimenta tota la colonia i que forma el 
flotador. Per la cara inferior emergeixen els gonozoides. De les vores del flotador 
pengen uns tentacles, que no són altra cosa que dactilozoides. 

En el cicle dels Condrofors hi ha meduses sexuades lliures, que no són altra cosa 
que els gonozoides despresas de la colonia. 

Cl. Escifozous 

Són marins. Gaire bé sempre només hi ha forma medusoide, a les quals es pot referir 
amb el nom generic de "grans meduses" (de fins a 2 m. de diametre i més d'una tona 
de pes). El polip queda confinat a l'etapa larvaria, i se'n diu escifistoma. A la 
medusa, les gonades són endodermiques, i la cavitat gastral esta tabicada. Són 
meduses sense vel (acraspedotes). En aquesta Classe s'inclouen les grans meduses. 
Se'n diuen també escifomeduses, meduses acraspedotes o meduses ropalofores, per la 
presencia de ropalies. 

Les característiques de les escifomeduses són: absencia de vel, vara de la umbrela 
en fistó, cavitat gastrica tabicada, manubri norma·,, .. 8nt escindit en 4 bra\;os orals, 
gonades endodermiques {perque les gametes es formen a partir de la gastrodermis), i 
presencia de ropalies (de 4 a 16; normalment, n'hi ha 8). 

Ex.: Aurelia aurita 

Els tabics de la cavitat gastrica defineixen 16 canals radials, interconnectat per 
un canal circular que recorre la vora de la umbrela. Per tots aquests canals 
circula l'aigua que entra per la boca. 

Les ropalies són organs sensorials de funció múltiple: equilibri, fotorecepció, 
quimiorecepció. Les ropalies mai coincideixen en la situació dels tentacles.~· ~• 

La mesoglea, molt desenvolupada, amb fibres i cel. lules amiboidees, conté un 90-95 
% d'aigua. 

El sistema nerviós forma un plexe difós, i no anells periumbrelars com a les 
hidromeduses; hi ha acúmul de cel. lules nervioses preferentment a les ropalies. 

Quant al sistema muscular, hi ha fibres circulars i radials 
longitudinals als tentacles i el manubri. Les fibres de la 
pulsacions com les de les hidromeduses. 

a la subumbrela, i 
subumbre la permeten 
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Per altra banda, les gbnades són endod~rmiques, i ]'estructura de les c~l.lules 

urticants és una mica diferent, ja que manquen d'opercle i de cnidocil. 

Pera la descripció del grup prenem l'anemona de mar. 

Sota aquest nom vulgar s'inclouen formes molt diverses, que poden arribar afer més 
d'un metre de diametre al pol oral. Les coloracions són molt vives, i sovint 
s'havien confós amb organismes vegetals. 

Les parts del cos són, comen els hidropblips, una corona tentacular (= disc oral, 
=peristoma, =zona oral), una columna (molt musculosa) i un disc pedí. Encara que la 
simetría primaria és radial, es modifica en bilateral per qu~ la boca és ovalada i 
ve seguida d'un sifonoglifus. Aquest és un sale ciliat, únic o doble, que facilita 
la circulació de l'aigua cap a la cavitat gastral (funció respiratbria, de 
sosteniment). La boca pot romandre tancada, perb el sifonoglifus esta sempre obert. 

La secció transversal mostra un cavitat interna tabicada per septes o mesenteris 
(sarcoseptes, ja que són carnosos). Aquests es formen per parelles, en s~ries 

múltiples de 6: 

6 parelles: és el mínim, i conformen el cicle primari 
- 12 parelles: les 6 següents són secundarles 
- 24 parelles: les 12 següents són terciaries 

Els septes poden ser complets o incomplets [sembla que només la primera i la segona 
s~rie poden formar-ne de complets]. Es consideren tabics complets els que van de la 
faringe a la paret del cos, contribuint al sosteniment del pblip, i tabics 
incomplets els que no assoleixen la faringe. Adosats als mesenteris hi ha músculs 
retractors del pblip. El nombre de septes es correspon amb el de tentacles. 

Aquest patró es correspon amb el model dels hexacoralaris. Els octocoralaris 
presenten només 8 septe, senzills i complets. 
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En el seu extrem lliure, els mesenteris presenten tres lbbuls, el central proveit 
de cel. lules urticants i secretores d'enzims, i els laterals de cel. lules ciliades; 
de da lt aba ix, aquests lbbu l s defineixen l 'anomenat fi lament mesenteric, que és 
secretor i absorbent. A vegades, del mesenteri en surten unes expansions 
filamentoses (els acontis) que s'endinsen a la cavitat gastral els quals, juntament 
amb els filaments mesenterics, participen en la mort de les preses. Els acontis 
poden ser expulsats a !'exterior. Les cel.lules ciliades del filament mesenteric 
provoquen corrents d'aigua. 

Les cambres que delimiten els tabics poden comunicar-se entre sí degut a que 
aquests presenten perforacions a nivell de la faringe. 

Des del punt de vista histolbgic, cap assenyalar que ]'epidermis és molt rica en 
ce l. lules mucoses i pot desenvolupar cilis, mentres que la mesoglea, molt gruixuda, 
conté fibres i cel. lules amiboidees errants. Els antozous en general poden 
presentar un esquelet extern (perisarc) o intern, de naturalesa calcaría o cbrnia. 
Aquest esquelet forma lamines radials (per dins dels septes) i circulars (entre 
]'epidermis i la gastrodermis). Quan l'antozou és caliptoblastic, l'esquelet creix 
perla base del pblip, el recobreix, i emet uns escleroseptes que s'intercalen 
entre els sarcoseptes. 

L'anemona és un animal molt musculós, amb fibres long tudinals (tentacles) 
radials (disc oral) a la capa epidermica, i fibres circulars (esfínter oral) i 
longitudinals (septes) a la capa gastrodermica. La musculatura gastrodermica és 
molt més desenvolupada. 

El sistema nerviós esta format per plexes (epidermis: paret del cos; gastrodermis: 
septes), que presenten una lleugera concentració a la boca i a la base dels 
tentacles. No hí ha brgans sensorials especials. La connexió neuronal és sinaptica. 

Biologia 

L'alimentació tant pot ser micrbfaga, a partir dels corrents d'aigua del 
sifonoglifus i el filament mesenteric, com macrbfaga (peixos, invertebrats). 

Els tentacles paralitzen la presa amb els nematocistes, i després la porten cap a 
la boca. Els nematocistes dels filaments mesenterics acaben de paralitzar la presa. 
Els filaments mesenterics són el lloc principal de secreció d'enzims per a la 
digestió extracel. lular, i també on es fa l'absorció i la digestió intracel. lular. 

Els antozous desenvolupen relacions simbibntiques amb altres organismes, ja siguin 
animals (crancs ermitans, peixos pallasso) o vegetals (algues simbionts: 
zooxante les). 

Igual que l'hidra, són susceptibles de despla~ar-se o bé lliscant sobre el peu o bé 
caminant sobre els tentacles. N'hi ha que poden nadar amb ajut dels bra~os i 
d'altres que, com 1' hidra, floten amb una bambolla d'aire. 
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Quant a la reproducció sexual, els antozous tant poden ser hermafrodites com 
unisexuals. Les gonades són adjacents a alguns o a tots els mesenteris. La 
fecundació pot ser interna (i aleshores els ous es desenvolupen a la cavitat 
gastral) o externa. Els estadis del desenvolupament són: ou, celoblastula, 
gastrula, planula, larva edwarsia (que es forma per invaginació de la faringe i 
desenvolupament dels tabics a partir de la planula; és una larva pelagica) i adult 
(per fixació de la larva edwarsia al substracte i total desenvolupament de 
l'organització de l'adult). 

Els sistemes de reproducció asexual són els mateixos que hem indicat pels 
hidropolips. 

Antozous colonials 

Com en el cas dels hidropolips, com a resultat de la reproducció asexual els 
antozous poden desenvolupar formes colonials. El 
individus de la colonia varia segons els grups, 
gastrovascular comuna com en el hidrozous, o no. Les 
caliptoblastiques o gimnoblastiques. 

Sistematica 

C l. Antozous 
SbCl. Hexacoralaris (= Zoantaris) 

O. Actiniaris · · ' 
O. Madreporaris AV·' • n: .. 
O. Antipataris , <•··'O \.\ \'.> 

SbCl. Octocoralaris (= Alcionaris) 
O. Estolonifers 
O. Pannatulacis 1·' 

O. Alcionacis 
O. Gorgonacis 

grau de connexió entre els 
i poden tenir una cavitat 

colonies resultants poden ser 

!, '/ 

Els Hexacoralaris són aquells antozous que mai presenten 8 septes o 8 tentacles 
pinnats, sinó que normalment tenen tentacles i tabics molt nombrosos, en nombre 
múltiple de 6 (tant tentacles com tabics). Els tabics són dobles, i n'hi ha de 
complets i d'incomplets. Tenen 1, 2 o cap sifonoglifus. Si tenen esquelet, aquest 
no esta mai a la mesoglea. Inclouen formes tant colonials com solitaries. Són els 
antozous més abundants. 

D'entre ells, els Actiniaris comprenen polips solitaris gimnoblastics, amb 
nombrosos tentacles i mesenteris. Ex.: Anemona, Edwarsia. Els Madreporaris són 
colonials quasi sempre, amb esquelet calcari ectodermic. Són la majoria dels 
coralls petris, que formen els esculls coralins, tant freqüents als mars tropicals. 
Ex.: Dendrophyllia, Madrepora, Meandrina (tots ells colonials), Fungia (solitari). 
Els Antipataris (coralls negres o espinosos) són hexacoralaris arborescents 
colonials, amb 6-12 tabics i tentacles. L'esquelet és ectodermic, de naturalesa 
quitinoide, i de color negre. Ec.: Cerianthus (solitari), Anthipates (colonies de 
fins a diversos metres). 
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Els Octocoralaris presenten sempre 8 tentacles pinnats, només 8 tabics complets, 1 
sifonoglifus, són sempre colonials, i el seu esquelet és intern. L'aspecte de les 
colbnies és bastant diferent del de les hexacoralaris, per diverses raons: 

- Els pblips s'assenten en una matriu de mesoglea (el cenosarc), peró les seves 
cavitats gastrovasculars no són contínues entre sí. Els individus s'uneixen a 
través d'evaginacions del cos, i a la mesoglea hi ha, dispersos, conductes 
gastrodermics que normalment no arriben a comunicar de manera continua els 
individus, encara que aquests tubs dónen al cenosarc una estructura laberíntica 
(solenis). 

- L'esquelet és intern, i consisteix en espicules que segreguen els amebbcits de la 
mesoglea. Aquest esquelet pot ser calcari o corni. 

Als Estolonífers, els pblips es traben sobre uns estolons que van per terra, sense 
esquelet axial intern. Ex.: Cornularia, Tubipora (més consistent perque les 
espícules de la mesoglea se solden). Als Pennatulacis, les colbnies viuen clavades 
al fons. Són allargades, i els pblips acostumen a disposar-se en "branques 
laterals", on s'estableixen connexions gastrodermiques. La "tija", que no és altra 
cosa que el pblip primari, pot estar sostenida per un esquelet calcari o corni. 
Ex.: Veretillum, Pennatula (plumes de mar). Aquestes colbnies poden ser notablement 
polimbrfiques (gastrozoides, sifonozoides: impulsen l'aigua). Els Alcionacis són 
els coralls tous. Inclouen les manetes de mort, colbnies arbustives amb un esquelet 
a base d'espícules calcaries a la mesoglea, i interconnexions entre els pblips. 
Ex.: Alcvonum (manetes de mort). Els Gorgonacis s'anomenen coralls cornis; són 
octocoralaris arborescents, amb un esquelet calcari o corni en forma d'eix 
ramificat. A més, la mesoglea té espícules. No hi ha sifonoglifus. Ex.: Corallium 
rubrum (el corall vermell; eix central corni, envoltat de carbonat calcic, envoltat 
del cenosarc on s'insereixen els pblips), Gorgonia (els ventalls de mar, ambla 
colonia arborescent tridimensional o bé en un sol pla; esquelet corni que després 
es calcifica; sovint presenten zooxantel. les simbionts). 

Esculls coralins 

Els esculls coralins madrepbrics són l'origen dels esculls coralins, especialment 
desenvolupats als mars tropicals i subtropicals. Són moltes les especies formadores 
d'esculls (a Australia, més de 200). L'estructura principal de l'escull és deguda 
als hexacoralaris, encara que en menor mesura també hi poden contribuir els 
hidrocoralaris i els octocoralaris, i els mol. lucs bivalves. 

Els esculls no es formen a gaire profunditat, degut als organismes simbionts 
(algues) que necessiten la llum per a fotosintetitzar. Els productes resultants de 
la fotosíntesi són essencials per a la supervivencia del corall, que també 
s'alimenta del plancton circumdant. Les algues fixen el C02, i el plancton aporta 
nitrbgen i fbsfor. 

El grau de dependencia recíproca entre el corall i l'alga simbiont és diferent 
segons l'especie i les condicions de l'entorn. L'alga també contribueix al dipbsit 
de carbonat calcic a l'eliminar el C02 del medí. 
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L'estructura de l'escull té unes característiques (fisures, profunditat i gruix, 
delimitació de petites llacunes, etc.) que el fan molt apte pera l'acomodació de 
molts altres organismes, la qual cosa dóna com a resultat unes comunitats molt 
riques qualitativament i quantitativament, amb una marcada diversitat. En última 
instancia, funciona com un organisme autotrOfic, com a conseqüencia de la gran 
quantitat de llum processada. 

Aquesta formació d'esculls passa avui día, perb tenen el seu origen en esculls de 
l'era Cenozoica, quan eren molt més extensos. Els esculls actuals són només un 
record d'aquells. 

Els esculls coralins adopten dues morfologies fonamentals: 

a) L'atoló. L'escull envolta una terra emergida, en mig de la qual hi ha una 
llacuna. Els tres elements tenen una disposició concentrica. L'escull s'assenta 
sobre la terra emergida. L'origen dels atolons va ser descrit per Darwin (1842) 
arran del seu viatge. 

a.1.) Emergeix un volea, a les faldes del qual, a una certa profunditat, comen~a a 
formar-se l'escull. 
a.2.) El volea s'enfonsa, i l'escull va creixent simultaniament a la mateixa 
velocitat de l'enfonsament, per a mantenir l'aport de llum. Les parts més 
submergides de l'escull moren. 
a.3.) El volea, completament submergit, esta recobert d'escull (la seva potencia 
pot arribar als 1500 m.). 

En tot aquest proces de formació ( que pot aplicar-se també a les barreres) 
intervenen també els canvis en el nivell del mar (Daly, 1915). 

b) La barrera. L'escull es desenvolupa paral.lelament a la costa, i s'assenta sobre 
la plataforma continental. 

Els grans dipbsits carbonatats dels coralls, que resten morts per sota d'una certa 
profunditat, sofreixen diferents canvis que desmeboquen en la formació de roques 
carbonatades. Aquests canv i s comencen per l 'a ce ió d' organi smes perforants, que 
originen fragments d'escull que sedimenten al fans, els quals són compactats i 
cimentats tant pel seu propi pes com per la intercalació de partícules més o menys 
fines. 
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RAL EXTERN D'UNA ESU 
FOMEDUSA, en V1Sió ven
tral (Al. i esquema d'un rafi 
tranversal /B)_ 1 T enlacie 
oral, 2 tentacfes subom
bef.lars. 3 ropáhes. 4 la· 
meHes. 5 múscufs radials. 
6 mUsculs orculars o coro
nals, 7 gónades. 8 exom· 
breHa. 9 fdaments giJstrics. 
10 cavitat gtJstrica. 11 ma
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estatOCJSt 19 tentacle. 
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122 ASPECTE GENE
RAL EXTERN DELS OC-' 
TOCORALLS. A Esquema 
general d'un fragment de 
colóma de gorgonaci tcon
cretamem de coral/ vcf
me/1, Corall1um rubrum}, 
amb un detall de les espi· 
cules que formen el seu 
esqvelel colean· (A') i un tal/ 
transversal que mostra la 
disposició deis mesemens 
(A") B Esquema general 
d'un gorgonaci /Eunicella 
cavolini) i detall de les esp¡. 
cules més represenrarwes 
ffi'J. C Esquema general 
d'un estolonifer {Ciavularia 
ochracea) i dera/1 de les 
principals espicules (C'). D 
Esquema general d'un al-

borde giM1dular 

C10naci (Aicyonium acauleJ 
i espicules més represen
rar,ves (D'J. E Esquema 
general d'un pennarulaci 
r'Pteroides spinosum) 1 es
picules més represenrari
ves /E'). Hom ha indicar en 
el d1buixf 1 eix, 2 cen&nqui
ma, 3 soleni, 4 mesenreri, 
5 canals gasrrOdérmics. 6 
anrosrel, 7 amoc0d1: 8 ren- · 
rae/e. 9 pinnules. 1 O farin
ge. 11 collar_ 12 sdonóglif. 
13 muscularura longitud!· 
nM. 14 es rolo. 15 pedvncle, 
1 e pev. 17 bmmes pohpi
fee5 amb sdonoloo,des. 
lé r;,Qw~ 
,'[) !J,., .f<)'d' Co'!X·'.1. a 
p,, .. ·de ion/::: a·w~cr~os} 
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ARReCIFE Df BARRERA 

~M~,,~r-~~~=-~~~-r~-----c·r··---.--M-• 
Ar~ccife \ 

Arrecife aislado \\ 
F 

ATOLON 

<: 

Fringing reef growing around an 
o..:cani..: islanJ. 

Small barrier reef wiJcly ~epa· 
ralcd from subsided island. 

An atoiL Accumulatcd dcbris 
builds up the islands of the ring. 

fig. 6-3. Tipos de t~rrccifc~: A y B, arrecife festonado, vista superficiaJ y corte. C y D, arrecife de barrc11.1. f.} r: a1..:.l.:oi. 
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Formación coralina Anltlo del atolón 
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Fig. 6-14. Formación de un atolón: A, arrecife fe~tonado en torno a un volcán emergente. B, acumulacióu ..:orllmua de co
ral conforme el hundimk-uto paulatino del cono vo!l:ánico permite: la formación de un mayor C<t5quclc coralino; la putc 
emcrg~rll~ del casquete es el atolón. C. corte de una parte: del atolón. (&gún ladd.) 


