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Introducció 
 
La Posidonia oceanica és la fanerògama més representativa del Mediterrani. Forma part del grup de les que van retornar al medi aquàtic, aquesta reintroducció al mar es 
va endur estructures terrestres com les arrels, tiges, fulles i flors. Va haver d’adquirir una sèrie d’adaptacions estructurals per sobreviure com per exemple espais aeris, 
sistemes de pol·linització subaquàtics, etc. 
  
Les diferents famílies de fanerògames marines formen un grup parafilètic. Totes elles es troben dins de l’ordre de les Alismatals. Les famílies que formen les praderies 
marines són Zosteraceae, Cymodoceae, Ruppiaceae i Posidoniaceae. 
 
Els primers fòssils trobats de fanerògames marines són del cretaci, se’n coneixen entre 50 i 60 espècies existents actualment. 
 
 

Fig.1 Arbre filogenètic  de l’ordre de les Alismatals. 

Taxonomia P. oceanica 

Descripció 
 
Posidònia oceànica és una fanerògama monocotiledònia perenne d’un metre de 
longitud aproximadament. 
 
Té un rizoma llenyós cobert per esquames, formades a partir dels pecíols endurits 
de les fulles, i format per dos feixos verticals i un horitzontal. De la part internodal 
creixen les arrels que generalment es troben reforçades per lignina. 
 
El rizoma  amb un feix de fulles ascinades de vora llisa i amb nerviació paral·lela . 
Cada feix està format per 6-8 fulles on les  més joves es troben al centre i les més 
velles als extrems del feix. 
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La Posidònia, té dos tipus de creixement per part dels rizomes; per una banda hi ha un creixement horitzontal 
(rizomes plagiòtrops) (1 i 7 cm l’any). Per altre banda, poden tenir creixement vertical (rizomes ortòtrops) amb 
l’objectiu de buscar la llum i evitar l’enterrament per part del sediment (1 cm a l’any) formant la mata, la qual, 
depenent de l’antiguitat de la praderia creix des de pocs centímetres fins a alguns metres de longitud.  

Mata 

Reproducció i cicle vital 
 
La Posidònia, generalment té una reproducció asexual o vegetativa mitjançant la propagació clonal dels seus rizomes, és a dir mitjançant el creixement horitzontal dels 
rizomes.  També pot reproduir-se sexualment la qual comporta la introducció de nous genotips a la població a més de la colonització d’altres zones. Forma flors són 
hermafrodites agrupades en inflorescències en forma d’espiga. Cada espiga està formada per varies espiguetes. 

Feix de fulles 
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1. Pèrdua de fulles 
pels temporals i 
baixada de 
temperatura. 

2. Comencen a brotar les noves 
fulles gràcies a l’energia 
proporcionada pel midó 
sintetitzat durant la primavera i 
l’estiu emmagatzemat als 
rizomes. 

3. Inici de la 
floració. 

TARDOR HIVERN 

4. Segueixen els 
processos de creixement 
foliar i de floració, tot i 
que és més lent que a la 
tardor coincidint amb les 
temperatures més baixes 
de l’any.  

PRIMAVERA 

5. S’activa el creixement foliar progressivament 
amb l’augment de les temperatures. En aquesta 
etapa adquireixen un aspecte més frondós i 
saludable. 

6. Pol·linització hidròfila:  Els 
grans de pol·len són alliberats a 
la columna d’aigua on seran 
dispersats per les corrents i  
donar lloc a la fecundació i 
formació del fruit. 

7. El fruit flota a la deriva 
durant mesos fins que la 
llavor ja ha madurat. 
Llavors el fruit s’obre i 
deixa caure la llavor al 
fons on s’arrelarà i 
germinarà si les 
condicions ambientals ho 
permeten.  

8. La geminació: broten les 
plàntules que estaran a la deriva 
fins aconseguir fixar-se al 
substrat. 
 

ESTIU 

9. es comencen a 
establir els epibionts a 
les fulles fins recobrir-
les totalment. Aquest 
fet provoca una 
disminució de 
l’activitat fotosintètica 
causant una 
disminució de 
creixement, i finalment 
la pèrdua de fulles.  
 

Distribució i hàbitat 
 

Les praderies  de fanerògames marines es troben àmpliament distribuïdes al llarg de les costes temperades i tropicals del món. Es poden distingir diferents bioregions i 
centres d’alta diversitat.  

Bioregions temperades: 1.Atlàntic Nord temperat, 3.Mediterrani, 4.Pacific Nord i 6.Oceà Austral temperat. Bioregions tropicals, 2.Atlàntic tropical i 5.tropical Indo-Pacífic. 
En aquestes bioregions distingim 5 centres d’alta diversitat de  fanerògames marines els quals es troben tots a l’hemisferi oriental on el màxim de diversitat es troba a  la 
bioregió Tropical Indo-Pacífica. 
 
La Posidonia oceanica és dominant a la bioregió del Mediterrani, ocupant 2,5 - 4.5 milions d’hectàrees, aproximadament un quart dels fons mediterranis, a una profunditat 
entre els 3 i els 50 metres. 
 
 
 
  
 

Avantatges socioeconòmiques i ambientals 
 

 

 
 
 
 

  

 
 

Desaparició: causes  
 
Les praderies marines presenten fragilitat davant els canvis. La regressió de les praderies de Posidonia oceanica comporta importants conseqüències negatives sobre la biodiversitat i la qualitat dels 
habitats costaners marins. La seva resposta a les pertorbacions depèn del tipus, intensitat, durada i freqüència d’aquesta.  
 
 
 
 
 
Les pertorbacions antròpiques les podem classificar en  
 
 

- Modificació de la disponibilitat de recursos primaris. 

- Modificacions de l’hàbitat afectant a la disponibilitat de recursos 

primaris. 

- Efectes tòxics per l’acumulació de substàncies contaminants a l’aigua. 

- Destrucció directe de la cobertura vegetal 

 

Les diferents activitats humanes predominants a les costes catalanes  i les seves conseqüències: 

INVASORES:  

Un altre problema per la integritat de la Posidònia són les espècies invasores. Actualment el número d’espècies 
invasores en el Mediterrani s’ha vist incrementat ja que arriben per diferents vectors com són les aigües de llast 
d’embarcacions, l’aqüicultura o escalfament global. 
Actualment s’està observant el desplaçament de la Posidònia pel Cloròfit Caulerpa. Com per exemple C. taxifolia o C. 
racemosa.  
 
C. racemosa sobre la P. oceanica només influeix quan la praderia és baixa en densitat o es troba fragmentada tot i 
que actualment encara no es coneixen amb exactitud els efectes sobre aquesta. 
 
 

Caulerpa taxifolia Caulerpa racemosa 

Construccions a la costa incrementen la terbolesa de l’aigua 

Ancora d’una embarcació garrejant sobre una praderia de  
Posidonia oceanica 

Amenaces i futur 
 
La bioregió del Mediterrani no té fanerògames marines dins de la categoria amenaçades, però el 
40% de les espècies mostren tendències decreixents en les seves poblacions (Frederick T.Short, 
2011). 
  
En concret la Posidonia oceanica ha disminuït un 10% (Frederick T. Short, et al. 2011) en els últims 
100 anys.  
 
Les perspectives de futur  d’aquesta espècie no són molt positives en base a l’estudi realitzat per 
part del CSIC (G. Jordà, et al. 2012) la Posidonia oceanica podria disminuir un 90% en el 
Mediterrani en els pròxims 50 anys. Aquesta previsió es deu a l’escalfament de les aigües 
superficials superant  partir de l’any 2050 els 28 ºC augmentant la mortalitat de les praderies. 
 
 

 
  
 

Nivell d’amenaça de les fanerògames marines. NT = gairebé amenaçades, VU = 
vulnerable i EN = en perill 
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1. Formadores d’hàbitats  

2. Millora de la qualitat de platges 

3. Oxigenació de l’aigua durant el dia 

4. Productivitat 

5. Font productora per al sector pesquer 

6. Embornal de CO2  

7. Indicadores de qualitat de l’aigua al 

Mediterrani 

 

Posta de la sèpia en 
un feix de Posidònia  

La P.oceanica crea habitats  per múltiples organismes vius Posta de la sèpia en 
un feix de Posidonia  
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Conclusions 
 

La Posidonia oceanica és una fanerògama marina imprescindible pels ecosistemes marins del mediterrani, ja que és clau a nivells de la cadena tròfica, proporcionant hàbitats, productors de 

matèria orgànica, embornals de CO2, oxigenació d’aigües, proteccions de les línies de costa i bon indicador de qualitats d’aigües, entre altres.  El seu retrocés per causes antròpiques, tot i ser una 

espècie protegida, esta perjudicant massivament aquests ecosistemes i comportant greus conseqüències a nivell global del planeta com és la disminució de l’activitat de pesca i l’acumulació de 

gasos hivernacles. L’augment de temperatura o la importació involuntària d’espècies invasores agreujant i augmentant la velocitat del canvi climàtic.  

Diferents organitzacions inverteixen i dediquen molts esforços en la seva protecció i la seva regeneració encara  fa falta molta conscienciació per part de la població per poder aconseguir 

estabilitzar aquest ecosistema tot i que encara no està considerada una espècie amenaçada. 

 


