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Seguiment de les poblacions de gorgònia 
vermella (Paramuricea clavata)

En general, les poblacions de gorgònia
vermella segueixen mostrant un estat de
conservació preocupant.

En algunes estacions, com ara Tascó Gros,
s’ha observat una disminució de la
densitat atribuïda a la pèrdua de colònies
grans afectades.

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Gorgònia vermella (Paramuricea clavata). Tascó Petit
(RNP).

Mètode de mostreig de gorgònia vermella per 
parcel·les fixes. Tascó Gros (RNP).

La mortalitat detectada a finals de l’estiu
ha estat menor i el grau d’afectació s’ha
mantingut estable respecte a l’any
anterior, tot i que aquesta es manté
elevada.

És necessari reduir els impactes més
fàcilment gestionables a nivell local per
adquirir una resistència enfront el canvi
climàtic.

Gorgònia vermella amb epibiosi (mortalitat antiga). 
Tascó Gros (RNP).
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Seguiment de les poblacions de gorgònia 
vermella (Paramuricea clavata)

En general, les poblacions de gorgònia
vermella segueixen mostrant un estat de
conservació preocupant.

Enguany s’ha vist que les elevades
temperatures també han afectat les
poblacions del Cap de Creus, i que les
colònies que hi viuen han quedat totalment
afectades per aquest fet, mostrant unamajor
mortalitat que el 2017.

A més, les poblacions han patit una caiguda
de la densitat respecte fa dos anys,
probablement degut a la pèrdua de colònies
petites que van reclutar anys anteriors i les
que es trobaven més afectades per episodis
de mortalitat anteriors.
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Gorgònia vermella amb epibiosi (mortalitat antiga). 
Bau de Cap Trencat (PN).

Mètode de mostreig de gorgònia vermella mitjançant 
quadres aleatoris.

Gorgònia vermella amb necrosi (mortalitat recent). 
Massa d’Or (RNP).
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Seguiment de les poblacions de 
briozous

Pentapora fascialis. Cap Castell (PN).
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Aquest any s’ha estudiat únicament l’espècie
de briozou Pentapora fascialis degut a la
baixa densitat d’altres espècies.

Així com el 2018 es va detectar un episodi de
reclutament durant el mes de juliol, enguany
no s’ha observat cap augment de les
densitats de P. fascialis, indicant l’absència de
reclutament.

En totes les estacions freqüentades per
bussejadors, la densitat de colònies de les
poblacions de briozous es mantenen molt
baixes, sense cap signe de recuperació.

Les poblacions no freqüentades també
mostraven una major proporció de colònies
de mida gran, mentre que les freqüentades
presentaven un rang de talles petit.

Les colònies de poblacions freqüentades es 
troben poc exposades, al contrari que les que 
es troben en localitats poc freqüentades.

Les poblacions del Medallot (ZC) s’han 
mantingut en els nivells del 2018.

Mètode de mostreig de briozous mitjançant 
transsectes fixes. La Paieta (PN).
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Seguiment de les comunitats de coves 
submarines

En totes les coves s’ha detectat un augment
significatiu de l’aire acumulat als sostre
respecte el 2018.

La recuperació de les zones afectades és molt
poc probable si es segueix mantenint el 
mateix nombre d’immersions actualment.

Cambra d’aire de grans dimensions amb mortalitat 
d’organismes a la cova del Mal pas (RNP).

La cova del mal pas no ha estat una 
referència vàlida com a control d’ambients 
de coves no freqüentades.

Enguany també s’ha observat mortalitat de 
corall vermell, especialment a la cova del 
Mal Pas. Això ens indica que aquestes

comunitats també són susceptibles al 
canvi climàtic.

El fons de les coves presentaven un aspecte 

generalment denudat, amb poca presència 
d’organismes, especialment erectes, i un 
elevat grau de sedimentació.

És necessari mantenir el mostreig d’aquestes 
comunitats amb l’objectiu d’avaluar l’estat de 
les comunitats a llarg termini.

Gorgònia vermella (P. clavata) al fons de la cova de la
Vaca (RNP).
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Prospeccions del fons marí

Parc Natural de Cap de Creus
Enguany s'han dut a terme prospeccions del 
fons marí a la costa est del Cap de Creus.

Les prospeccions s'han realitzat mitjançant 
observacions visuals amb escafandre  autònom.

S'han realitzat immersions fins a 30 m a 7 zones 
de la costa.

Les comunitats bentòniques estan dominades 
per comunitats d’algues esciòfiles i 
precoral·ligen.

S’ha identificat colònies de la gorgònia vermella a 
molt poca fondària, així com colònies petites de
corall vermell, així com diversos individus de 
llagosta en diferents punts.

En la majoria de les localitats prospectades s’han 
trobat arts de pesca perduts.

Els efectes del canvi climàtic son evidents en 
totes les estacions.

Paramuricea clavata a 5 metres defondària. Punta 
des Meros (PN).

Xarxa enganxada al fons. Punta s’Ocelleta (PN).

Esquema de la prospecció de la Punta des Bou Marí (PN).
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Seguiment de les comunitats algals i 
les poblacions de garotes

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Les poblacions de garotes mostren diferències
clares segons el grau de protecció. A dins de
reserva l’efecte de depredació per peixos
exerceix un control sobre la seva abundància.

Les comunitats algals es troben molt
desenvolupades dins la Reserva Natural, mentre
que fora d’aquesta hi dominen els blancalls.

Tot i aquest control, encara hi ha zones amb
dominància de garotes dins les la reserva degut
a processos de retroalimentació de les
poblacions establertes.

Paracentrotus lividus i Carpodesmia elegans.
Freuetó (RNP).

Les poblacions de garotes no mostren un clar
efecte de la reserva, probablement degut a
l’escassa recuperació de les comunitats de
peixos.

Les comunitats algals estan molt simplificades,
amb un gran domini de blancalls i gespes.

S’ha observat la presència de Caulerpa
cylindracea a cala Galladera al cap de Creus.

Parc Natural de Cap de Creus

S’espera que els efectes del temporal
“Glòria” tinguin un efecte semblant al
temporal de Sant Esteve del 2009, en el que
les poblacions de garotes van quedar
delmades i les comunitats algals molt
simplificades.

Anàlisi multivariant de la composició de la comunitat 
algal de les diferents estacions estudiades el 2019. 
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Identificació de Caulerpa cylindracea
a Cala Galladera (Cap de Creus)

Es descriu l’extensió d’una taca de Caulerpa
cylindracea d’uns 1.500 m2 a la cala Galladera
(Parc Natural del Cap de Creus).

La taca es troba entre els 0.5 i 7.5 metres de

profunditat.

Aquesta cobreix substrat de mata morta de

Posidònia oceanica i fons sedimentari.

Es recomana:

-Limitar l’accés a la cala per a evitar la propagació d’aquesta alga a través de les àncores

d’embarcacions, estris de pesca o a través de qualsevol altra activitat humana.

- Fer un control en el temps d’aquesta taca per a seguir-ne la seva evolució i extensió , així

com una prospecció de les zones vulnerables al Parc natural del Cap de Creus.

Parc Natural del Cap de Creus

Estolons de C. cylindracea sobre mata morta. Fons de sorra gruixuda amb estolons de C. cylindracea.

Holothuria tubulosa coberta de C. cylindracea. Límit de la mata de P. oceanica amb C. cylindracea. 

Extensió de la taca de C. Cylindracea de Cala Galladera.
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Seguiment de les poblacions de corall 
vermell (Corallium rubrum)

En general, les poblacions de corall vermell mostren un millor estat de conservació que les del Parc
Natural de Cap de Creus.

Les estacions amb una menor freqüentació tenen una major tendència a millorar, encara que de
moment cap presenta les talles esperades després de més de 30 anys de protecció.

Medallot és l’estació amb valors més elevats, però caldrà esperar més temps per veure l’efecte real
de la Reserva Integral.

En els següents anys s’haurà de veure l’efecte de la veda de pesca que va començar al 2018 per un
període de 10 anys.
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Colònies de corall vermelll mesurades. Medallot (ZC). Colònies de corall vermelll mesurades. La Paieta (PN).
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Seguiment de les poblacions de corall 
vermell (Corallium rubrum)

En general les poblacions presenten una 
biomassa molt menor que al Parc Natural del 
Montgrí i s’observen colònies de talla petita.

Destaca l’estació de l’Encalladora (RNI) amb 
una disminució dràstica de la talla mitjana
de les colònies respecte al 2017. 
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Colònies de corall vermell. L’Encalladora (RNI). Colònies de corall vermell. El Gat (RNP).

En els següents anys s’haurà de veure
l’efecte de la veda de pesca que va començar
el 2018 per un període de 10 anys.

Actualment aquesta espècie no sembla estar
afectada de manera important pel canvi
climàtic.
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Seguiment de les comunitats 
mediolitorals – Carpodesmia mediterranea
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El primer mostreig de les comunitat de C. 
mediterranea dut a terme l’any 2017 ha servit com a 
punt de referència que ha permès avaluar 
l’evolució d’aquestes comunitats.

En general, es pot observar que C. mediterranea es 
troba en millor estat al Parc Natural del Cap de 
Creus que al Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter.

Enguany s’ha observat una regressió en la 
densitat de C. mediterranea en una estació 
del Parc Natural del Cap de Creus (Caials) i en 
tres estacions del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter (Meda Petita, 
Salpatxot i Falaguer), dues d’elles a les Illes 
Medes. 

Aquesta disminució de les densitats és 
atribuïble al trepig per banyistes i avarament 
embarcacions, ja que són zones amb una 
elevada freqüentació per aquestes activitats. 

Frondes de C. mediterranea a les illes MedesTerrassa de C. mediterranea a la cala del Baix de
Cols (PN).

Parc Natural del Cap de Creus
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Seguiment de les comunitats 
mediolitorals – Lithophyllum byssoides

Les tenasses de Lithophyllum byssoides presenten 

un major grau de desenvolupament a la costa del 
Montgrí i les illes Medes, com ja s’havia observat 

anteriorment, probablement degut a factors 

ambientals.

S’ha observat un augment significatiu de 
superfícies trencades en dues estacions del Parc 

Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

S’ha documentat un augment significatiu en 
el percentatge de blanqueig de les algues 

calcàries incrustants respecte als anteriors 

informes de 2015 i 2017 en ambdós parcs. 

Tot indica que aquest blanqueig pot estar 

augmentant i posant en perill la viabilitat 
d’aquest hàbitat tant característic.

Tenassa de L. Byssoides o “trottoir”. Cap de Creus -

Farallons (RNP).

Superfície blanquejada de L. Byssoides. Illes Medes -
Meda petita (RNP).
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Parc Natural de Cap de Creus


