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Introducció
La Xarxa Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals establerta dins la Directiva Hàbitats
que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats amb l'activitat
humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i
espècies i evitar el seu deteriorament. La Directiva Hàbitats estableix que els estats membres s’han
d’encarregar de la vigilància (seguiment) de l’estat de conservació de les espècies i hàbitats amb
l’elaboració cada 6 anys d’un informe on s’avaluï l’efectivitat de les mesures de conservació
adoptades per mantenir un estat de conservació favorable per als hàbitats i espècies d’interès
comunitari objectes de conservació.
L’any 2006 en compliment de la Directiva Habitats, Catalunya va designar més de 85.000 ha
marines distribuïdes en 12 espais, com a espais protegits en la xarxa europea Natura 2000 (Taula
1, Figura 1). En l’àmbit marí Catalunya compta amb 5 hàbitats d’interès comunitari i vora una
vintena d’espècies d’interès comunitari pertanyents a diferents grups faunístics i florístics i sobre
els quals ara mateix es disposa de molt poca o nul·la informació. Per tant, augmentar aquest
coneixement es un dels objectius principals del contracte de seguiment de la biodiversitat marina
pels anys 2021-2024. Es per això que en aquest contracte, s’inclouen per primera vegada, el
seguiment de tots els espais que formen la Xarxa N2000, que inclou el Parc Natural del Cap de
Creus i el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter on ja es realitzava un seguiment
periòdic.
Taula 1. Espais marins protegits inclosos a la Xarxa N2000.

CODI XN2000

Nom

Hectàrees

ES0000020

Delta de l'Ebre

35.647,10

ES5110020

Costes del Garraf

26.473,78

ES5120013

Massís de Cadiretes

1.467,84

ES0000019

Aiguamolls de l’Alt Empordà

5.857,71

ES5120007

Cap de Creus

3.063,70

ES5120014

Massís de l'Albera

5,08

ES5140001

Litoral meridional tarragoní

4.593,91

ES5140007

Costes del Tarragonès

948,92

ES5140020

Grapissar de Masia Blanca

440,58

ES5110017

Costes del Maresme

2.906,36

ES5120015

Litoral del Baix Empordà

1.795,74

ES5120016

Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter

1.944,66
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Figura 1. Espais marins protegits inclosos a la Xarxa Natura 2000 (ZECs: Zones d’Especial Conservació).

Mentre que el seguiment de la biodiversitat marina impulsat per la Generalitat de Catalunya es
porta realitzant de forma periòdica als parcs naturals des de l’any 2005, la situació a la resta
d’espais naturals marins inclosos al PEIN i a Xarxa Natura 2000 és ben diferent
Els espais naturals marins inclosos al PEIN i a Xarxa Natura 2000 son molt diversos tant en les
seves dimensions des d’espais molt reduïts com el massís de l’Albera, amb 5 ha, fins al Delta de
l’Ebre, amb més de 35.000ha. A més també tenen una diversitat molt gran d’hàbitats i espècies
que dominen. Mentre en alguns com el Delta de l’Ebre i els Aiguamolls de l’Empordà dominen
bàsicament les praderies de fanerògames marines, bé Posidonia oceanica o Cymodocea nodosa,
en altres com el Litoral del Baix Empordà o el Litoral meridional tarragoní hi ha una diversitat molt
gran d’habitats des de praderies de fanerògames fins a comunitats de coral·ligen incloent en
alguns casos coves i altres hàbitats destacables. Aquesta diversitat es fa palesa al nombre
d’indicadors/descriptors i nombre de localitats que s’han d’avaluar en cada un dels espais i que es
començaran a seguir a partir de l’any 2022 tal com estableix el plec tècnic del contracte (Taula 2).
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Taula 2. Planificació del seguiment a cada un dels espais ZEC.

Aiguamolls de l’Empordà

Grapissar Masia Blanca

Costes del Maresme

Litoral Baix Empordà

Costes del Tarragonès

Massís de Cadiretes

Massís de l’Albera

Litoral Meridional Tarragoní

Pinya de Rosa

TOTAL estacions

2024

Costes del Garraf

2023

Delta de l’Ebre

2022

Fanerògames i nacres

4

4

4

1

3

3

1

2

1

4

1

28

Peixos

4

6

4

1

3

3

2

3

1

4

1

32

Coral·ligen

-

2

-

1

3

3

1

3

-

3

1

17

Comunitats algals i garotes

-

3

-

1

2

3

1

3

1

4

1

19

Mediolitoral

-

6

-

-

-

3

2

3

1

4

1

20

Coves

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

4

Paisatge

4

4

2

1

3

4

2

4

1

3

1

29

Prospeccions

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

TOTAL

13

26

11

6

15

22

10

21

6

23

7

160

Els impactes que pateixen aquests espais, tot i que hi presenten diferències les localitats, en molts
casos son comuns i inclouen impactes derivats de la pesca professional i recreativa, fondeig
d’embarcacions recreatives, busseig recreatiu, especies invasores i canvi climàtic, principalment.
Pel que fa a la pesca professional, en principi els impactes serien derivats únicament de la pesca
artesanal, doncs es la que pot treballar en els rangs batimètrics on es realitza aquest seguiment
(per sobre dels 40 m de fondària). La pesca tant professional com recreativa pot afectar les
poblacions d’espècies objectius, reduint la seva abundància i biomassa i de manera indirecta pot
tenir un impacte sobre els fons amb les xarxes o arts de pesca o les hèlix de les petites
embarcacions recreatives. Altres impactes son derivats de les activitats recreatives que es donen
en les zones del litoral i que cada dia son més freqüents com son la nàutica recreativa o altres
activitats recreatives com el busseig, que pot arribar as ser un problema si s’arriben a concentrar
un elevat nombre de bussejadors com succeeix a les Illes Medes (Coma et al. 2004, Linares et al.
2007, Linares i Doak 2010, Pagès-Escolà et al. 2020). Respecte als impactes derivats del canvi
climàtic, una dels impactes més importants són les onades de calor, esdeveniments climàtic
extrems on s’assoleixen temperatures per sobre dels rangs habituals durant un cert període de
temps i que poden tenir greus conseqüències per les comunitats marines com per exemple el
coral·ligen o les fanerògames marines (Linares et al., 2017, Ontoria et al., 2019). També a mig i
llarg termini l’increment de la freqüència i intensitat de tempestes com va ser la del Glòria (2020) i
l’increment del nivell del mar podrà afectar significativament algunes ZECs. Pel que fa a les
espècies invasores, les principals espècies que es poden trobar en aquests espais són espècies
de macroalgues com Caulerpa cylindracea i Womersleyella setacea que poden arribar a competir
per espai i recursos amb espècies natives i que poden afectar el reclutament i la supervivència
d’algunes espècies natives de fanerògames i espècies sèssils del coral·ligen.
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Aquest 2021 l’objectiu ha estat el buidatge de la informació disponible així com, la comprovació
“in situ” dels hàbitats i espècies presents en algunes ZECs on hi havia menys informació (Litoral
Meridional Tarragoní, Costes del Tarragonès, Masia Blanca, Costes del Garraf i Massís de
l’Albera) i la proposta d’establiment de la ubicació de les estacions de seguiment. Aquesta
informació es la es recull en las següents fitxes que s’han realitzat en cada un dels espais ZEC
que es començaran a estudiar en profunditat l’any vinent.
Per tant en aquest primer informe de les ZECs, on estan exclosos els Parcs Naturals que formen
part de la primera part de l’informe global, es fa un resum de la informació disponible per cadascun
de les ZECs i es realitza una primera proposta d’estacions que es validarà amb els gestors
implicats en cada ZEC abans de començar el seguiment al camp.

Bibliografia

Coma, R., Pola, E., Ribes, M., i Zabala, M. (2004). Long‐term assessment of temperate octocoral
mortality patterns, protected vs. unprotected areas. Ecological Applications, 14(5), 14661478.
Linares, C., Doak, D. F., Coma, R., Díaz, D., Zabala, M. (2007). Life history and viability of a
long‐lived marine invertebrate: the octocoral Paramuricea clavata. Ecology, 88(4), 918928.
Linares, C., Doak, D. F. (2010). Forecasting the combined effects of disparate disturbances on
the persistence of long-lived gorgonians: a case study of Paramuricea clavata. Marine
Ecology Progress Series, 402, 59-68.
Linares, C., Ballesteros, E., Verdura, J., Coma, R., Garrabou, J., Ledoux, J. B., Tomàs, F., Uriz,
MJ., Cebrian, E. (2017). Efectos del cambio climático sobre la gorgonia Paramuricea clavata
y el coralígeno asociado en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de
Cabrera.
Ontoria, Y., González-Guedes, E., Sanmartí, N., Bernardeau-Esteller, J., Ruiz, JM., Romero, J., et
al. (2019). Interactive effects of global warming and eutrophication on a fast-growing
Mediterranean seagrass. Mar Environ Res.145: 27–38.
Pagès-Escolà, M., Hereu, B., Rovira, G., Medrano, A., Aspillaga, E., Capdevila, P., Linares, C.
(2020). Unravelling the population dynamics of the Mediterranean bryozoan Pentapora
fascialis to assess its role as an indicator of recreational diving for adaptive management of
marine protected areas. Ecological Indicators, 109, 105781.

8

MEMÒRIA 2021

MASSÍS DE L’ALBERA

MASSÍS DE L’ALBERA
1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2015)
Codi ZEC: ES5120014
Superfície marina de la regió: 5,08 hectàrees
Superfície ZEC: 16.308,7 hectàrees
Superfície ZEPA: 16.308,7 hectàrees

Figura 1. Mapa de les ZECs de Catalunya amb el Massís de l’Albera destacat.

2. DESCRIPCIÓ
El Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera es troba situat a la comarca de l’Alt Empordà, al
nord-est de Catalunya. Va ser declarat Paratge Natural d’Interès Nacional l’any 1986 (Llei 3/1986)
i inclòs al Decret 123/87, del 12 de març, declaració de reserves naturals per a la protecció
d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya. El 2005 és designat com a lloc
d’importància comunitària (LIC) i zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA), sent d’aquesta
manera inclòs a la Xarxa Natura 2000 (www.natura2000.seo.org). Finalment, la Generalitat de
Catalunya declara aquest espai com a ZEC (Acords de Govern 150/2014). La part marina es
restringeix a una zona molt petita anomenada Les Tres Platgetes.
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3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la ZEC del Massís de l’Albera i les correspondències entre les diferents classificacions d’aquests
(Ballesteros et al., 2014; Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE

LEPRE

EUNIS

HIC

11.2222+ Sorres grosses i graves
infralitorals de llocs batuts per
l’onatge

3040218

A5.138 Association with rhodolithes in coarse
sands and fine gravels mixed by the waves

-

11.23 Fons infralitorals de palets o
còdols

3040118

A5.131 Sparse fauna on highly mobile sublittoral
shingles

-

11.2411+ Fons infralitorals rocosos,
batuts per l’onatge, amb Cystoseira
mediterranea

301022101

11.24121+ Fons infralitorals
rocosos, batuts per l’onatge i ben
il·luminats, amb Corallina elongata

301022202

A3.135 Association with Corallina elongata and
Herposiphonia secunda

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

11.24141+ Fons infralitorals
rocosos, calms i ben il·luminats,
sense algues fucals amb Halopteris
scoparia i Cladostephus spongiosus

301030705

A3. 331 Association with Halopteris scoparia

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

11.24142+ Fons infralitorals
rocosos, calms i ben il·luminats,
sense algues fucals amb
Lithophyllum incrustans

03010901

A3. 131 Overgrazing facies with encrusting algae
and sea urchins

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

11.2224+ Sorres infralitorals de
llocs calms

3040221

A5.23 Infralittoral fine sand

-

10

-

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

-

-

A5.33 Infralittoral sandy mud

-

-

-

A5.38 Mediterranean biocoenosis of muddy detritic
bottoms

-

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of coastal detritic
bottoms

-
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Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la ZEC del Massís de l’Albera (Generalitat de Catalunya, 2019).

Figura 3. Mapa dels herbassars presents dins la ZEC del Massís de L’Albera (Generalitat de Catalunya, 2021).
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4. IMPACTES
Espècies invasores
Pel que fa a les espècies invasores detectades, s’hi troben les següents algues (Real Decreto
630/2013, Generalitat de Catalunya):
-Asparagopsis armata, els principals impactes de la qual son la pèrdua de biodiversitat
autòctona ja que competeix amb ella per l’espai i nutrients.
-Codium fragile, els principals impactes de la qual són la pèrdua de biodiversitat autòctona
ja que competeix amb ella per l’espai i nutrients.
-Caulerpa cylindracea: competeix amb espècies autòctones, especialment amb
fanerògames marines com P. oceanica o Cymodocea nodosa. Actualment s’està
duent a terme un control d’aquesta alga invasora.
-Womersleyella setacea: alga invasora que afecta a les comunitats de coral·ligen a partir
del 15m de profunditat. Es troba al límit sud del Parc Natural.

5. PROSPECCIONS REALITZADES
Tot i que la zona ZEC marina es restringeix a la zona de Les Tres Platgetes, es varen realitzar
diferents prospeccions fora la ZEC que van donar lloc a trobar localitats amb hàbitats d’interès que
no es troben dins de la zona actual ZEC (Taula 2, Figura 4):

Taula 2. Prospeccions realitzades a la zona del Massís de l’Albera l’any 2021.
ZEC
Massís
de
l’Albera

12

Immersió

Fondària (m)

Data

Punta de l’Ocell

12

2021-07-19

Punta del Frare

24

2021-07-19

Platja de Garbet

12

2021-07-19
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Figura 4. Mapa dels punts on s’han realitzat prospeccions a la zona del Massís de l’Albera.

Punta de l’Ocell
Aquesta immersió es va dur a terme per a constatar el substrat rocós que indicava la cartografia
d’hàbitats consultada i trobar un punt de mostreig per als indicadors de peixos, algues i garotes i
coral·ligen. Es va descendir des de superfície, on el desnivell és suau i descendeix en profunditat
per un fons de petits blocs on trobem algues fotòfiles, una densitat força elevada de la garota
negre Arbacia lixula i alguns blancalls (8m de fondària). Descendint en profunditat, a uns 15m, el
fons es troba constituït per roca base i megablocs recoberts de comunitats algals
fotòfiles dominades per dictiotals i comunitats de la gorgònia blanca Eunicella singularis. A les
parets verticals dels megablocs i extraploms trobem comunitats esciòfiles amb l’alga Halimeda
tuna. Aquest paisatge descendeix fins al 17m de fondària, on trobem sorra amb blocs
amb precoral·ligen i una densitat elevada de E. singularis. En aquest punt seguim direcció al sud i
trobem, a uns 22m, parets verticals de roca base amb comunitats de coral·ligen (Figura 5).

Punta del Frare
Aquesta prospecció s’inicia en una zona de roca base, juntament amb megablocs, on hi trobem
un fons fotòfil de gespes juntament amb una població extensa de la gorgònia blanca (E. singularis),
algunes amb mortalitat, on també s’hi va trobar adherida a alguna colònia l’alga filamentosa
Acinetospora sp. A mesura que anem descendint de profunditat, aproximadament als 10 m, trobem
un fons de blocs, on també s’hi poden observar forces algues del gènere Dyctiota. La immersió
acaba als 17 metres, on a continuació hi trobem únicament un fons de sorra (Figura 6).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 5. Fotografies corresponents a la prospecció de Punta de l’Ocell: a) Fons rocós fotòfil; b) individu d’orada
(Sparus aurata); c) individu de llagosta (Palinirus elephas); d) fons rocós amb garotes i blancall; e) exemplar d’ arca
de Noè (Arca noae) morta recentment sobre el fons; f) fons de megablocs amb algues de l’espècie Acetabularia
acetabulum.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 6. Fotografies corresponents a la prospecció de Punta del Frare: a) fons rocós fotòfil amb E. singularis; b)
gorgònia blanca (E. singularis); c) fons de megablocs; d)fons fotòfil amb algues del gènere Dyctiota i una colònia de
E. singularis; e) E. singularis recoberta de l’alga filamentosa Acinetospora; f) límits del fons rocós amb el fons sorrenc.

MEMÒRIA 2021

15

Platja del Garbet
Aquesta prospecció es realitza tota entre les fondàries de 12,4 m i 13,7 m, que és on es troba la
zona de P. oceanica. S’observa que en la zona de més fondària, la praderia és més densa i
contínua, mentre que a la zona més soma, aquesta es troba més a taques alternes amb sorra
gruixuda, i menys densa. Entremig de la praderia, a més, hi trobem zones on en comptes de sorra
hi trobem roca, i a sobre d’aquesta, en algunes ocasions hi trobem Posidonia oceanica, però en la
majoria hi trobem un fons fotòfil de gespes amb algues del gènere Dyctiota. A més, en algunes
zones més profundes hi trobem algues de l’espècie H. tuna, així com també la podem observar en
zones més fosques, com ara en petits extraploms. A mesura que ens endinsem a mar obert, el
fons és sorrenc sense P. oceanica (Figura 7).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 7. Fotografies corresponents a la prospecció de platja del Garbet: a) P. oceanica; b) fons de sorra gruixuda; c)
P. oceanica discontínua sobre fons de sorra; d) H. tuna; e) fons fotòfil sobre roca amb algues del gènere Dyctiota i la
fanerògama P. oceanica; f) E. singularis.
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6. PROPOSTA D’ESTACIONS
Tot i que en base a les prospeccions realitzades a la ZEC Massís de l’Albera durant la campanya
de l’estiu de 2021 es proposarien algunes estacions en les zones explorades que serien més
adients per a l’estudi de cadascun dels indicadors, les estacions plantejades de moment es
localitzen en l’actual zona ZEC (Taula 3; Figura 8):
Any de mostreig: 2024
Taula 3. Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC del Massís de
l’Albera.
Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig
proposats

Fanerògames i nacres

1

Les Tres Platgetes

Peixos

1

Les Tres Platgetes

Comunitats algals i
garotes

1

Les Tres Platgetes

Mediolitoral

1

Les Tres Platgetes

Paisatge

1

Les Tres Platgetes

Prospeccions

1

Les Tres Platgetes

Indicador

Llegenda

Confirmades
Per confirmar

Figura 8. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
de les costes del Massís de l’Albera.
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7. CONCLUSIONS
La ZEC del Massís de l’Albera es tracta d’una petita zona marítima delimitada per dos caps i
situada a la cala anomenada “Les tres platgetes”. Degut a la seva àrea tan restringida i costanera
no es té informació estricte sobre els hàbitats que es troben dins els seus límits, que sembla ser
principalment una praderia de P. oceanica i alguna taca de Zostera noltii (Submon 2021) i zones
de roca amb comunitats d’algues fotòfiles. Les prospeccions realitzades al juliol del 2021 no es
van dur a terme dins del límits del ZEC, però si al voltant d’aquest a punts que van resultar ser
interessants a nivell de diversitat d’hàbitats, comunitats i paisatge, ja que es van identificar tots
els indicadors proposats pel PLEC (fanerògames marines, peixos, algues i garotes, paisatge i
prospeccions) i altres indicadors no contemplats com alguna zona amb precoral·lígen y poblacions
de la gorgònia blanca E. singularis. La presència dels indicadors a mostrejar dins el límit de la ZEC
encara ha de ser corroborada mitjançant prospeccions, però valorant la informació obtinguda a
través de les 3 immersions realitzades a la costa d’aquesta zona (entre Cèrbere i Garbet), es podria
proposar l’ampliació d’aquesta ZEC per a què inclogui altres indrets pròxims amb indrets
patrimonials destacables i hàbitats que no estan inclosos en la zona protegida. Al tractar-se d’una
cala, és possible que un dels principals impactes que pateix és el fondeig d’embarcacions i
afluència de persones en època estival que poden malmetre l’entorn, especialment la zona
mediolitoral de fàcil accés, així com la pesca recreativa amb canya o arpó.
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AIGUAMOLLS DE L’ALT EMPORDÀ
1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2014)
Codi ZEC: ES0000019
Superfície marina de la regió: 5863,6 hectàrees
Superfície ZEC: 10.829 hectàrees
Superfície ZEPA: 10.829 hectàrees

Figura 1. Mapa de les ZECs de Catalunya amb els Aiguamolls de l’Alt Empordà destacat.

2. DESCRIPCIÓ
Aquest espai litoral pantanós, situat a la comarca de l’Alt Empordà, comprèn l’àmbit marí des de
la gola del riu Muga fins al riuet de Sant Martí d’Empúries, i s’estén fins als 50m de profunditat
(Fernández, A., 2007). Va ser categoritzat com a Paratge Natural l’any 1983 (Llei 21/1983), i com
a Parc Natural l’any 1985 (Llei 12/1985). Al 2006 és designat com a lloc d’importància comunitària
(LIC) i zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA), sent d’aquesta manera inclòs a la Xarxa
Natura 2000. Finalment, la Generalitat de Catalunya declara aquest espai com a ZEC (Acords de
Govern 150/2014).
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Gràcies a les aportacions fluvials dels rius que hi desemboquen (Fluvià i Muga), es tracta d’uns
dels aiguamolls més importants de Catalunya, els quals darrerament han patit grans canvis,
especialment com a conseqüència de l’acció antròpica (Generalitat de Catalunya, 2009).
A les llacunes d’aquest Parc Natural, la salinitat del medi és decisiva per a determinar la seva
elevada biodiversitat, on hi destaca especialment l’abundància i diversitat d’aus, que utilitzen les
seves llacunes per a nidificar i alimentar-se, així com a indret de repòs durant les migracions
(Generalitat de Catalunya, 2009).
En aquesta zona existeix, a més, una elevada connectivitat entre el medi marí i les llacunes litorals,
ja que diverses espècies tenen capacitat per a penetrar i establir-se temporalment en aigües
continentals, com l’anguila (Anguilla anguilla) i la saboga (Alosa phallax), i un ampli ventall
d’espècies d’origen marí, entre les quals trobem la orada (Sparus aurata), el llobarro
(Dicentrarchus labrax), 5 espècies de llisses o llenguado (Solea sp.) (Generalitat de Catalunya,
2014).

3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la ZEC dels Aiguamolls de l’Empordà i les correspondències entre les diferents classificacions
d’aquests (Ballesteros et al., 2014; Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE
11.2221+ Sorres fines infralitorals
de llocs batuts per l’onatge

22

LEPRE
3040219

EUNIS

HIC

A5.235 Biocenosis of fine sands in very
shallow waters

-

-

-

A5.38 Mediterranean biocenosis of
muddy detritic bottoms

-

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of
coastal detritic bottoms

-
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Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la ZEC dels Aiguamolls de l’Alt Empordà (Generalitat de Catalunya, 2019).

Figura 3. Mapa dels herbassars de la ZEC dels Aiguamolls de l’Alt Empordà (Generalitat de Catalunya, 2021).
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4. IMPACTES
Fondeig
Les petites embarcacions d’esbarjo i de pesca, sobretot en l’època d’estiu, són freqüents en
aquesta ZEC (Melissa consultoría e ingeniería ambiental S.L., 2013). El fondeig en aquest àmbit
marítim es troba permès però regulat (Acord GOV/254/2010), així com les actuacions que es
poden dur a terme durant aquest (ex. Abocar residus). L’objectiu principal d’aquesta regulació és
que no afecti als hàbitats 1120* (Generalitat de Catalunya, 2015).
Pesca
La pesca submarina i recreativa és una activitat permesa dins de la ZEC tot i que es desconeix
quin és el seu impacte (Acord GOV/254/2010). De manera directa pot tenir un impacte sobre a les
poblacions de peixos reduint-ne la seva població, i de manera indirecta pot tenir un impacte sobre
les comunitats amb les xarxes o les hèlix de les petites embarcacions.
Aquesta zona és un important calador per a la flota pesquera d’arts menors de les confraries de
l’Escala i Roses, on pesquen diverses espècies associades a les praderies de C. nodosa
mitjançant tresmall i palangre de fons principalment.

Transformació i ocupació del litoral
Existeixen nuclis urbans i turístics importants prop de la franja costanera d’aquesta ZEC, amb les
conseqüents emissions de fluids que s’aboquen directament al mar. Els nivells de contaminació,
així com la contaminació acústica i lumínica, poden afectar a la supervivència i reproducció
d’algunes espècies (Melissa consultoría e ingeniería ambiental S.L., 2013).
L’existència de barreres artificials es reconeix com una de les principals amenaces actuals per a
la conservació i recuperació per la ictiofauna, especialment de les espècies que realitzen
migracions entre els ambients marins i els rius i aiguamolls (Generalitat de Catalunya, 2014).

5. PROPOSTA D’ESTACIONS
En base al mapa d’hàbitats de la ZEC dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, a continuació es proposen
els punts de mostreig que s’han considerat més adients per a l’estudi dels indicadors cobrint tota
la zona (Taula 2, Figura 4). En aquest cas, la fanerògama a estudiar seria la C. nodosa, doncs no
hi ha praderies de P. oceanica dins la zona ZEC. Les prospeccions i paisatge ens permetran tenir
una visió més global de l’estat d’aquesta praderia a escales espacials majors.
Any de mostreig: 2022
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Taula 2. Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC dels Aiguamolls
de l’Alt Empordà.
Indicador

Llegenda

Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig
proposats

4

Aiguamolls 1 (Nord)
Aiguamolls 2
Aiguamolls 3
Aiguamolls 4 (Sud)

Peixos

4

Aiguamolls 1 (Nord)
Aiguamolls 2
Aiguamolls 3
Aiguamolls 4 (Sud)

Paisatge

1

Aiguamolls 1 (Nord)

Prospeccions

1

Aiguamolls 4 (Sud)

Fanerògames i nacres

Confirmades
Per confirmar

Figura 4. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
de les costes dels Aiguamolls de l’Empordà.

6. CONCLUSIONS
La ZEC Aiguamolls de l’Alt Empordà es tracta d’una petita àrea costanera situada a una badia amb
fons sorrenc, entre els municipis empordanesos de Roses i L’Escala. La seva naturalesa fangosa
i detrítica comporta una poca diversitat d’hàbitats, tot i que és una important zona d’alimentació de
diverses espècies de peixos, moltes de les quals d’alt interès comercial, totes elles documentades.
És per això que en aquesta ZEC no es van realitzar prospeccions durant el 2021. A partir de la
informació bibliogràfica obtinguda, s’han proposat quatre immersions al llarg de la superfície de la
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ZEC i que permeten estudiar els indicadors establerts pel PLEC: fanerògames marines (en aquest
cas es tracta d’una praderia de C. nodosa), peixos, paisatge i prospeccions. Es tracta d’un ZEC
amb poca representativitat d’hàbitats i on els impactes principals serien la pesca artesanal i la
pesca recreativa i altres activitats aquàtiques amb impacte acústic rellevant.
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1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2014)
Codi ZEC: ES5120015
Superfície marina de la regió: 1.795,74 hectàrees
Superfície ZEC: 3.332,07 hectàrees
Superfície ZEPA: 3.332,07 hectàrees

Figura 1. Mapa de les ZECs de Catalunya amb el Litoral del Baix Empordà destacat.

2. DESCRIPCIÓ
L’any 1992, aquest espai natural protegit va ser incorporat al PEIN pel Decret 328/1992, va ser
declarat com a LIC al 1997 i com a ZEPA al 2005. Al 2006 va ser ampliat com a espai Natura 2000
per l’acord del Govern 112/2006, que aprova la xarxa Natura 2000 a Catalunya. Finalment, la
Generalitat de Catalunya declara aquest espai com a ZEC (Acords de Govern 150/2014).
L’espai Litoral del Baix Empordà el constitueixen dues zones: el Castell de Cap Roig i les
Muntanyes de Begur. La línia de costa d’aquesta regió es caracteritza per penya-segats rocosos
modelats per l’acció de l’aigua, i al fons marí predominen biocenosis d’algues i animals bentònics
de fons rocós (Generalitat de Catalunya, 2009).
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3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la ZEC del Litoral del Baix Empordà i les correspondències entre les diferents classificacions
d’aquests (Ballesteros et al., 2014; Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE

LEPRE

EUNIS

HIC

11.2221+ Sorres fines infralitorals
de llocs batuts per l’onatge

3040219

A5.235 Biocenosis of fine sands in very shallow waters

-

11.2222+ Sorres grosses i graves
infralitorals de llocs batuts per
l’onatge

3040218

A5.138 Association with rhodolithes in coarse sands and
fine gravels mixed by the waves

-

11.23 Fons infralitorals de palets o
còdols

3040118

A5.131 Sparse fauna on highly mobile sublittoral
shingles

-

11.2411+ Fons infralitorals rocosos,
batuts per l’onatge, amb Cystoseira
mediterranea

301022101

11.24121+ Fons infralitorals
rocosos, batuts per l’onatge i ben
il·luminats, amb Corallina elongata

301022202

11.24132+ Fons infralitorals
rocosos calms amb Cystoseira
caespitosa

0301030505

11.24141+ Fons infralitorals
rocosos, calms i ben il·luminats,
sense algues fucals amb Halopteris
scoparia i Cladostephus
spongiosus
11.24142+ Fons infralitorals
rocosos, calms i ben il·luminats,
sense algues fucals amb
Lithophyllum incrustans
11.24181+ Fons infralitorals
rocosos, batuts per l’onatge i poc
il·luminats, amb Plocamium
cartilagineum, Schottera nicaeensis
i Valonia utricularis
11.24183+ Fons infralitorals
rocosos, batuts per l’onatge i poc
il·luminats, amb Pterocladiella
capillacea
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-

A3.135 Association with Corallina elongata and
Herposiphonia secunda

-

1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals
1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals
1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

301030705

A3. 331 Association with Halopteris scoparia

1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

301030901

A3.131 Overgrazing facies with encrusting algae and
sea urchins

1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

301022301

A3.137 Association with Schottera nicaeensis

1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

301022303

A3.334 Association with Pterocladiella capillacea and
Ulva laetevirens

1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of coastal detritic
bottoms

-

A5.53 Sublittoral seagrass beds
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Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la ZEC del Litoral del Baix Empordà (Generalitat de Catalunya, 2019).

Figura 3. Mapa dels herbassars de la ZEC del Litoral del Baix Empordà (Generalitat de Catalunya, 2021).
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4. IMPACTES
Amb l’objectiu de millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats en l’àmbit marí protegit inclòs
dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà, es va establir per la “Taula de Cogestió
Marítima del Litoral del Baix Empordà” que es va constituir el 1 de Febrer del 2019 i on participen
tots els sectors implicats: administració pública, comunitat científica, entitats i col·lectius relacionats
amb l’economia blava i activitats al mar i entitats de la societat civil.
Pel que fa als impactes descrits en la zona es troben:
Espècies invasores
Pel que fa a les espècies invasores detectades, s’hi troben les següents algues (Real Decreto
630/2013, Generalitat de Catalunya):
-Asparagopsis armata, els principals impactes de la qual són la pèrdua de biodiversitat
autòctona ja que competeix amb ella per l’espai i nutrients.
-Codium fragile, els principals impactes de la qual són la pèrdua de biodiversitat autòctona
ja que competeix amb ella per l’espai i nutrients.
-Caulerpa cylindracea: competeix amb espècies autòctones, especialment amb
fanerògames marines com Posidonia oceanica o Cymodocea nodosa.
-Womersleyella setacea: alga invasora que afecta a les comunitats de coral·ligen a partir
del 15m de profunditat.
Durant la implementació dels protocols de seguiment del projecte MPA-Engage en aquesta zona,
a la localitat de Sa Tuna es va observar la presència de Caulerpa cylindracea al costat de la
praderia de Posidonia oceanica (Linares et al. 2020). Probablement es trobi en altres localitats del
ZEC.
Canvi climàtic
La implementació de protocols de detecció del canvi climàtic del projecte MPA-Engage al Litoral
del Baix Empordà va mostrar un impacte del canvi climàtic en aquesta zona, afectant principalment
a gorgònies però també esponges, briozous i mol·luscs. S’ha observat una reducció de la mortalitat
en profunditat que es relaciona amb l’absència d’anomalies tèrmiques positives en fondària. La
majoria de les poblacions explorades (Ullastres, Formigues, Furió Fitó) presenten més d’un 10%
de mortalitat, fet que indica que són poblacions afectades i que el seu estat és desfavorable. Tot i
així, es va veure que una localitat, Furió Fitó, no supera aquest nivell en el cas de E. singularis, i
que indica un bon estat de la població en termes de mortalitat (Linares et al. 2020).
Navegació
La gran afluència d’embarcacions durant el període d’estiu a les cales i zones costaneres, pot tenir
un efectes sobre les comunitats, ja sigui a través de l’ús d’àncores o per la instal·lació de camps
de boies de les cales d’Aiguafreda, Sa Tuna, Aiguablava, Cala Massoni, Cala Senià, Castell i
S’alguer (Martí, 2021).
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5. PROPOSTA D’ESTACIONS
Les diferents estacions proposades a la ZEC Litoral del Baix Empordà s’han extret del coneixement
previ de la zona. A més a més, la implementació dels protocols del projecte MPA-Engage realitzats
pel mateix grup de recerca en aquesta àrea que ha servit per acabar de determinar les zones
proposades (Linares et al. 2020). En aquestes zones trobem una gran varietat de condicions
orogràfiques i geofísiques que conformen la gran diversitat d’hàbitats i comunitats que hi podem
trobar. Entre alguns d’aquests hi destaquen les praderies de fanerògames marines, les comunitats
infralitorals dominades per macroalgues, on les poblacions de garotes són cada cop més
freqüents, i les parets de coral·ligen, formades per algues bioconstructores incrustants i espècies
d’invertebrats bentònics com gorgònies, esponges i briozous, entre altres algunes d’elles amb un
paper estructural força important. En totes aquestes zones trobem organismes que són peces clau
en el funcionament dels ecosistemes, degut al seu paper a la xarxa tròfica, ja que són objecte de
pesca intensiva (com les llagostes o el corall), o pel seu rol estructural com les gorgònies,
macroalgues i fanerògames. Moltes d’elles a més constitueixen elements d’alt atractiu turístic
(peixos, gorgònies), i es troben en recessió degut a l’impacte del canvi climàtic.
Així mateix, és de vital importància estudiar i quantificar la tendència temporal d’aquestes
comunitats mitjançant la selecció d’espècies o comunitats indicadores per la seva òptima gestió i
conservació.
A continuació es proposen els punts de mostreig per a cada indicador de manera que es cobreix
tota la zona de la ZEC (Taula 2, Figura 4):
Any de mostreig: 2023

Figura 4. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
de les costes del Litoral del Baix Empordà.
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Taula 2. Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC del Litoral del
Baix Empordà.
Indicador

Llegenda

Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig
proposats

Confirmades
Per confirmar

Llafranc
Illes Formigues
Sa Tuna
Ses Negres
Aigua Xelida
Illes Formigues
Ullastres
Ses Negres
Illes Formigues
Ses Negres
Aigua Xelida
Illes Formigues

Fanerògames i nacres

3

Peixos

3

Coral·ligen

3

Comunitats algals i
garotes

3

Mediolitoral

3

Illes Formigues
Ses Negres

Coves

2

Ses Negres
Aigua Xelida

Paisatge

4

Canons de Tamariu
Ses Negres
Illes Formigues
Ullastres

Prospeccions

1

Sa Tuna

6. CONCLUSIONS
La ZEC Litoral del Baix Empordà comprèn una llarga zona costanera situada entre Begur i Castell
Cap Roig. Tot i l’elevada diversitat i complexitat que ens mostra el mapa d’hàbitats d’aquesta ZEC,
no es van dur a terme prospeccions per a decidir els punts de mostreigs dels indicadors, ja que es
tracta d’una zona àmpliament estudiada durant la realització de projectes previs. Combinant la
informació bibliogràfica consultada amb els coneixements propis, s’han proposat immersions per
a tots els indicadors establerts pel PLEC: fanerògames i nacres, peixos, comunitats algals i
garotes, coral·ligen, mediolitoral, coves, paisatge i prospeccions. Es tracta d’una zona amb molta
afluència turística en època estival i sotmesa als seus impactes, especialment al fondeig
d’embarcacions i al busseig. Aquest últim és molt practicat, ja que la presència de les formacions
coral·lígenes (Hàbitat d’Interès Comunitari 1170: fons rocosos i concrecions biogèniques
sublitorals) atrauen als practicants d’aquesta activitat.
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MASSÍS DE CADIRETES
1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2015)
Codi ZEC: ES5120013
Superfície marina de la regió: 1.457,44 ha
Superfície ZEC: 9.223,35 ha
Superfície ZEPA: 9.223,35 ha

Figura 1. Mapa de les ZECs amb el Massís de Cadiretes destacat.

2. DESCRIPCIÓ
La Zona d’Especial Conservació del Massís de Cadiretes és força extensa i es troba dividida en
quatre parts, que es troben situades, aproximadament, des de Lloret de Mar fins a Sant Feliu de
Guíxols. La característica principal d’aquest indret és la composició granítica, fet que fa que sigui
una zona amb una singularitat geològica i paisatgística important, ja que els granits, combinats
amb els agents erosius com l’onatge fan que la roca presenti formes curioses com la de Pedralta.
Tanmateix, també s’hi troben trams de notable interès degut a les biocenosis marines en llocs de
costa rocosa alta, molt batuda per l’onatge, on fàcilment s’arriba a molta fondària i amb molta
visibilitat. Això fa que s’hi trobin fons fotòfils fins a 60 metres, degut a que l’afluència del Golf de
Lleó hi arriba amb poca força i, per tant, amb aigües carregades amb molta menys matèria
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orgànica, tot i que encara força fedes, en comparació a la part Nord de la Costa Brava. Així doncs,
els hàbitats marins que hi trobem són diferents del Nord, molt més dominats per algues i on el
coral·ligen el podem trobar a força més fondària, encara que la composició del fons sigui semblant,
amb roca i blocs (Generalitat de Catalunya, 2015).

3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la zona ZEC del Massís de Cadiretes i les correspondències entre les diferents classificacions
d’aquests (Ballesteros et al., 2014, Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE

LEPRE

EUNIS

HIC

11.2222+ Sorres grosses i graves infralitorals
de llocs batuts per l’onatge

-

A5.138 Association with rhodolithes in
coarse sands and fine gravels mixed by
the waves

-

-

-

A3 Infralitoral rock and other hard
substrata

-

30401

A5.131 Sparse fauna on highly mòbil
sublittoral shingles

-

11.24121+ Fons infralitorals rocosos, batuts
per l’onatge i ben il·luminats, amb Corallina
elongata

-

A3.135 Association with Corallina
elongata and Herposiphonia secunda

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

11.24132+ Fons infralitorals rocosos calms
amb Cystoseira caespitosa

-

11.23 Fons infralitorals de palets o còdols

11.24141+ Fons infralitorals rocosos, calms i
ben il·luminats, sense algues fucals amb
Halopteris scoparia i Cladostephus
spongiosus

-

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

A3.331 Association with Halopteris
scoparia

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

-

A3.137 Association with Schottera
nicaeensis

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

-

A4.26 or A4.32 Mediterranean
coralligenous communities moderately
exposed to or sheltered from
hydrodinamyic action

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

-

-

A5.13 Circalitoral coarse sediment

-

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of
coastal detritic bottoms

-

11.261+ Coves i túnels submarins semifoscos
i 11.262+ Coves submarines fosques

-

11.34 Alguers de Posidonia oceanica,
mediterranis

-

11.24181+ Fons infralitorals rocosos, batuts
per l’onatge i poc il·luminats, amb Plocamium
cartilagineum, Schottera nicaeensis i Valonia
utricularis
11.251 Concrecions coral·lígenes
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A5.53 Sublittoral seagrass beds
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8330 Coves marines
submergides o
semisubmergides
1120* Alguers de Posidonia
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Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la zona ZEC del Massís de Cadiretes (Generalitat de Catalunya, 2019).
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Figura 3. Mapa dels herbassars de la Zona ZEC del Massís de Cadiretes (Generalitat de Catalunya, 2021).
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4. IMPACTES

Espècies invasores
Pel que fa a les espècies invasores detectades, s’hi troben les següents algues (Real Decreto
630/2013, Generalitat de Catalunya, Albertí, A., 2018):
-Caulerpa cylindracea: competeix amb espècies autòctones, especialment amb
fanerògames marines com P. oceanica o Cymodocea nodosa. Actualment s’està
duent a terme un control d’aquesta alga invasora.
-Caulerpa taxifolia: competeix amb espècies autòctones, especialment amb fanerògames
marines com P. oceànica.
Fondeig
Les petites embarcacions d’esbarjo i de pesca, sobretot en l’època d’estiu, són freqüents en
aquesta ZEC i porten a lloc el fondeig no controlat i indiscriminat, sovint sobre les praderies de P.
oceanica. Paral·lelament, les embarcacions aboquen olis i combustibles contaminants (Albertí, A.,
2018).
Submarinisme
La sobre freqüentació del medi marí, derivada de la pràctica d’activitats subaquàtiques tenen un
efecte de degradació sobre les comunitats bentòniques com corall o gorgònies (Albertí, A., 2018).

5. PROPOSTA D’ESTACIONS
En base a la bibliografia i al mapa d’hàbitats consultats del ZEC Massís de Cadiretes, a continuació
es proposen els punts de mostreig que s’han considerat més adients per a l’estudi dels indicadors
cobrint tota la zona i els seus hàbitats i comunitats (Taula 2, Figura 4).
Any de mostreig: 2024
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Taula 2. Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC del Massís de
Cadiretes.
Indicador

Llegenda

Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig
proposats

Fanerògames i nacres

2

Tossa de Mar
Sant Feliu de Guíxols

Peixos

3

Tossa de Mar
Es Concagats
Ametller

Coral·ligen

3

Cova del Dofí
Cap de Pola
Punta des Cabdells

Comunitats algals i
garotes

3

Tossa de Mar
Es Concagats
Ametller

Mediolitoral

3

Tossa de Mar
Es Concagats
Ametller

Coves

2

Cova del Dofí

Paisatge

4

Punta des Cabdells
Cap de Pola
Canyet
Romaguer

Prospeccions

1

Salionç

42

MEMÒRIA 2021

Confirmades
Per confirmar
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Figura 4. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
del Massís de Cadiretes.
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6. CONCLUSIONS
El ZEC Massís de Cadiretes és força extens i es troba dividit en quatre parts, que es troben
situades entre Lloret de Mar fins i Sant Feliu de Guíxols. Geològicament, es caracteritza per la
seva naturalesa rocosa granítica, fet que aporta una gran diversitat d’hàbitats i espècies, així com
fons sorrencs amb praderes de P. oceanica i petites extensions de C. nodosa. En aquest cas no
s’han dut a terme prospeccions, ja que és una zona coneguda prèviament. Així doncs, combinant
els coneixements previs i la informació bibliogràfica, s’ha fet una proposta d’estacions amb els
indicadors establerts pel PLEC: fanerògames i nacres, peixos, coral·ligen, comunitats algals i
garotes, mediolitoral, coves, paisatge i prospeccions, que s’acabaran de confirmar en el moment
del mostreig.
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1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2014)
Superfície ZEC: 98,87 hectàrees

Figura 1. Mapa de les ZECs de Catalunya amb Pinya de Rosa destacat.

2. DESCRIPCIÓ
L’espai forestal costaner de Pinya de Rosa va ser declarat Paratge Natural d’Interès Nacional al
1985 per la Llei 12/1985 d’espais naturals de protecció especial. Al 2003 va ser inclòs a la Xarxa
Natura 2000 i legislat per la Directiva Hàbitats 92/43/CEE i Directiva Aus 79/409/CEE. Finalment,
la Generalitat de Catalunya declara aquest espai com a ZEC (Acords de Govern 150/2014,
Generalitat de Catalunya, 2015a).
Es troba situat a la Serralada Costanera Catalana, entre els municipis de Lloret de Mar i Blanes.
La vegetació marina predominant d’aquest espai es troba dominada per comunitats de Verrucaria
amphibia, Mesospora macrocarpa, Chthamalus spp. i Brachytrichio-Entophysaletum granulosae.
Trobem varietat de fons: rocosos, herbassars de fanerògames (Posidonia oceanica, Cymodocea
nodosa) o sedimentaris (Generalitat de Catalunya, 2015b).
Pel que fa a la fauna marina, destaca la població de corb marí emplomallat i compta amb la
ictiofauna típica del Mediterrani nord-occidental.
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3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la ZEC de Pinya de Rosa i les correspondències entre les diferents classificacions d’aquests
(Ballesteros et al., 2014; Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE
11.34. Herbers de Posidonia
oceanica, mediterranis

LEPRE
-

EUNIS
A5.53 Sublittoral seagrass beds

HIC
1120* Alguers de Posidonia

Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la ZEC de Pinya de Rosa (Generalitat de Catalunya, 2019).

Figura 3. Mapa dels herbassars de la ZEC de Pinya de Rosa (Generalitat de Catalunya, 2021).
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4. IMPACTES
Pesca, fondeig i submarinisme
Els principals impactes que pateix aquesta zona protegida es troben a la zona marítima litoral i són
deguts a l’elevada pressió que exerceix el turisme estival sobre el medi. Entre les activitats més
esteses en aquesta zona es troba el busseig i els passejos amb embarcacions recreatives. Tot i
així, dins del límit del Paratge Natural Pinya de Rosa les praderes de P. oceanica no es troben
afectades pel fondeig d’embarcacions (Generalitat de Catalunya, 2015a, 2015b).

5. PROPOSTA D’ESTACIONS
En base al mapa d’hàbitats de la ZEC de Pinya de Rosa, a continuació es proposen els punts de
mostreig que s’han considerat més adients per a l’estudi dels indicadors cobrint tota la zona. Degut
a la poca variabilitat d’hàbitats d’aquest ZEC, probablement alguns indicadors com el de coral·ligen
no es podrà realitzar, tal com està indicat al PLEC (Taula 2, Figura 4). En aquest cas l’indicador
de paisatge i prospeccions serviran per avaluar l’existència dels indicadors proposats.
Any de mostreig: 2024
Taula 2. Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC de Pinya de
Rosa.
Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig
proposats

Fanerògames i nacres

1

Pinya de Rosa Nord

Peixos

1

Pinya de Rosa Nord

Coral·ligen

1

-

Comunitats algals i
garotes

1

Pinya de Rosa Nord

Mediolitoral

1

Pinya de Rosa Nord

Paisatge

1

Pinya de Rosa Nord

Prospeccions

1

Pinya de Rosa Sud

Indicador

Llegenda
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Figura 4. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
de les costes de Pinya de Rosa.

6. CONCLUSIONS
La ZEC de Pinya de Rosa es tracta d’una petita àrea marina que envolta un cap situat entre Lloret
de Mar i Blanes. Consultant la bibliografia i mapes d’hàbitats, observem una discordança, ja que
segons el mapa d’hàbitats, així com altra bibliografia consultada (Generalitat de Catalunya, 2015a),
dins el límits d’aquestes ZEC s’hi troben praderies de P. oceanica, en canvi, fixant-nos en el mapa
d’herbassars, observem com cap de les praderies de fanerògames marines (P. oceanica i C.
nodosa) entren dins la zona ZEC. Aquesta informació es contrastarà mitjançant immersions als
punts proposats, durant les quals s’estudiaran i es corroborarà la presència dels indicadors
establerts pel PLEC: fanerògames marines, peixos, comunitats algals i garotes, mediolitoral,
paisatge i prospeccions. Tot i que el PLEC també inclou l’estudi del coral·ligen, tenint en compte
les característiques físiques d’aquest ZEC, es dubte de la presència d’aquest indicador. Ja que es
tracta d’una zona molt petita, creiem que la manera més eficient d’estudiar tots els indicadors és
al mateix punt, i proposem un altre punt de mostreig a l’extrem sud del ZEC per a realitzar la
prospecció i així recórrer tota la zona d’estudi.
Segons la bibliografia consultada, l’impacte del fondeig d’embarcacions i altres impactes seran
validats durant les immersions.
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COSTES DEL MARESME
1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2015)
Codi ZEC: ES5110017
Superfície marina de la regió: 2.906,36 ha
Superfície ZEC: 2.906,36 ha

Figura 1. Mapa de les ZECs amb les Costes del Maresme destacades.

2. DESCRIPCIÓ
La ZEC de les costes del Maresme consta d’un espai marí davant d’aquestes on domina un fons
sorrenc amb una fondària màxima d’uns 20 metres, aproximadament. Principalment s’hi pot trobar
una gran praderia de Posidonia oceanica, la qual alberga una gran diversitat d’organismes, des de
petits mol·luscs o crustacis, fins a peixos de diferents espècies (Generalitat de Catalunya, 2015) i
algunes barres de precoral·lígen en fons detrític.
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3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la zona ZEC de les Costes del Maresme i les correspondències entre les diferents classificacions
d’aquests (Ballesteros et al., 2014, Generalitat de Catalunya, 2017b).
CORINE

LEPRE

EUNIS

11.2221+ Sorres fines infralitorals de
llocs batuts per l’onatge

3040219

A5.235 Biocenonsis of fine sands in very
shallow waters
A5.138 Association with rhodolithes in
coarse sands and fine gravels mixed by
the waves

11.2222+ Sorres grosses i graves
infralitorals de llocs batuts per l’onatge

-

11.24121+ Fons infralitorals rocosos,
batuts per l’onatge i ben il·luminats,
amb Corallina elongata

-

A3.135 Association with Corallina
elongata and Herposiphonia secunda

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of
coastal detritic bottoms

11.34. Herbers de Posidonia oceanica,
mediterranis

-

A5.53 Sublittoral seagrass beds

HIC
1170 Fons marins
rocosos i concrecions
biogèniques sublitorals
1120* Alguers de
Posidonia

Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la zona ZEC de les Costes del Maresme (Generalitat de Catalunya, 2019).

52

MEMÒRIA 2021

COSTES DEL MARESME

Figura 3. Mapa dels herbassars de la zona ZEC de les Costes del Maresme (Generalitat de Catalunya, 2021).

4. IMPACTES
Eutrofització
L’eutrofització es produeix quan s’incrementa l’aportació de nutrients a l’aigua i provoca episodis
de creixement massiu de fitoplàncton i macroalgues. En aquesta zona es pot produir per
abocaments industrials urbans o per l’extracció de sorres per poder regenerar les platges de forma
artificial (Generalitat de Catalunya, 2017a).
Embarcacions i zona de fondeig
En aquesta zona s’hi produeix una freqüentació excessiva d’embarcacions esportives que
fondegen i que poden causar danys sobre el fons i les espècies que hi habiten, tals com la
fanerògama P. oceanica (Generalitat de Catalunya, 2017a).
Pesca
En aquesta zona s’hi du a terme activitat pesquera mitjançant cèrcols de fons, arrossegament o
amb gànguil. És per això que, encara que no se sap de forma empírica quin és el seu impacte,
aquesta activitat podria produir un efecte negatiu sobre les poblacions de peixos (Generalitat de
Catalunya, 2017a).
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5. PROPOSTA D’ESTACIONS
En base a la bibliografia i al mapa d’hàbitats consultats de la ZEC Costes del Maresme, a
continuació es proposen els punts de mostreig que s’han considerat més adients per a l’estudi dels
indicadors cobrint tota la zona i els seus hàbitats i comunitats. Mentre que les localitats per fer
l’indicador de fanerògames i nacres estan clares i es corresponen a algunes estacions de les que
ja es té informació prèvia, els indicadors associats a fons de roca com comunitats algals i
coral·ligen resten per validar amb immersions concretes i entrevistes amb bussejadors de la zona
(Taula 2, Figura 4).
Any de mostreig: 2023

Taula 2: Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC de les costes del
Maresme.
Indicador

Llegenda

Nº immersions
PLEC

Fanerògames i nacres

3

Peixos

3

Coral·ligen

3

Comunitats algals i
garotes

2

Punts de mostreig
proposats
Mataró 1
Mig 1
El Balís 1
Mataró 1
Mig 1
El Balís 1
El Negre
La Trencada
Barreta de
l’Arbre
Mataró 1
Mig 1
El Balís 1

Paisatge

3

Mataró 2
Mig 2
El Balís 2

Prospeccions

1

El Balís 2
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Figura 4. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
de les costes del Maresme.

6. CONCLUSIONS
La ZEC Costes del Maresme cobreix la costa d’aquesta comarca i presenta un fons sorrenc amb
una fondària màxima d’uns 20 metres, aproximadament. Al mapa d’hàbitats observem una pradera
de P. oceanica de gran extensió, que cobreix pràcticament tota l’àrea de la ZEC. Degut a la poca
diversitat d’hàbitats i espècies presents en aquesta ZEC que mostren els mapes d’hàbitats i
herbassars, no es van realitzar prospeccions durant l’estiu del 2021. Segons la bibliografia
consultada, es proposen un total de 6 punts de mostreig per a l’estudi dels indicadors proposats
pel PLEC: fanerògames i nacres, peixos, comunitats algals i garotes, paisatge i prospeccions.
Faltaria de moment concretar punts de mostreig adients per a l’estudi del coral·ligen, tot i que molt
probablement es situïn en barres de precoral·lígen que es troben disperses en la zona.
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COSTES DEL GARRAF
1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2015)
Codi ZEC: ES5110020
Superfície marina de la regió: 26.473,78 ha
Superfície ZEC: 26.473,78 ha
Superfície ZEPA: 26.473,78 ha

Figura 1. Mapa de les ZECs amb les Costes del Garraf destacades.

2. DESCRIPCIÓ
La ZEC de les costes del Garraf es troba situada davant la comarca que porta el mateix nom, entre
Castelldefels i Cunit, arribant a una fondària de 20 metres. Els fons marins d’aquesta zona estan
formats principalment de sorra i praderies de Posidonia oceanica. Aquesta espècie forma hàbitats,
que alberguen nombroses espècies de peixos, que alhora serveixen d’aliment a una fauna ornítica
molt desenvolupada lligada al Delta del Llobregat (Generalitat de Catalunya, 2015).
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3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la zona ZEC de les Costes del Garraf i les correspondències entre les diferents classificacions
d’aquests (Ballesteros et al., 2014, Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE

LEPRE

11.2221+ Sorres fines infralitorals de
llocs batuts per l’onatge

3040219

11.2222+ Sorres grosses i graves
infralitorals de llocs batuts per l’onatge

-

-

-

11.2224+ Sorres infralitorals de llocs
calms

EUNIS
A5.235 Biocenonsis of fine sands in
very shallow waters
A5.138 Association with rhodolithes in
coarse sands and fine gravels mixed by
the waves
A4.26 Mediterranean coralligenous
communities moderaletly exposed to
hydrodinamic action

-

-

A5.23 Infralittoral fine sand

-

30401

A5.131 Sparse fauna on highly mòbil
sublittoral shingles

-

11.24121+ Fons infralitorals rocosos,
batuts per l’onatge i ben il·luminats,
amb Corallina elongata

-

A3.135 Association with Corallina
elongata and Herposiphonia secunda

11.24122+ Fons infralitorals rocosos
amb Mytilus galloprovincialis

-

A3.134 Facies with Mytilus
galloprovincialis

11.23 Fons infralitorals de palets o
còdols

-

HIC

11.24141+ Fons infralitorals rocosos,
calms i ben il·luminats, sense algues
fucals amb Halopteris scoparia i
Cladostephus spongiosus

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals
1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

A3.331 Association with Halopteris
scoparia

1170 Fons marins rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

-

-

A5.38 Mediterranean biocoenosis of
muddy detritic bottoms

-

-

-

A5.39 Mediterranean communities of
coastal terrigenous muds

-

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of
coastal detritic bottoms

-

11.34. Herbers de Posidonia oceanica,
mediterranis

-

A5.53 Sublittoral seagrass beds
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Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la zona ZEC de les Costes del Garraf (Generalitat de Catalunya, 2019).
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Figura 3. Mapa dels herbassars de la zona ZEC de les Costes del Garraf (Generalitat de Catalunya, 2021).

4. IMPACTES
Contaminació urbana i industrial
La descàrrega d’aigües subterrànies submarines que es produeixen en aquesta zona,
especialment a la platja d’Aiguadolç, altera la qualitat de les aigües marines i, per tant, poden
causar un fort impacte sobre les comunitats bentòniques i ictiològiques que hi habiten. A més,
aquestes també poden tenir un fort impacte sobre els herbassars de P. oceanica, els quals
comencen la seva regressió en la fondària màxima, com s’ha vist en les praderies quer es troben
davant de Vilanova i la Geltrú (Ballesteros i Fernández, 2004), o poden acabar desapareixent per
complet (Romero 2004), com ha passat davant d’Aiguadolç.
Sobreexplotació de pesca il·legal d’arrossegament
La pesca d’arrossegament no només té impacte negatiu sobre la fauna ictiològica de la zona, sinó
també sobre els fons marins on s’hi poden trobar espècies d’interès com les praderies de P.
oceanica (Generalitat de Catalunya, 2013).
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Espècies invasores
- En diversos documents es descriu la presència de Caulerpa taxifolia: pot influir de
manera negativa sobre les praderies de P. oceanica que es troben en aquesta zona, ja
que hi competeixen per l’espai (Generalitat de Catalunya, 2013). Es dubta de la seva
presència i per tant es validarà quan es faci el seguiment en aquesta àrea.
Altres
Altres possibles impactes que s’han detectat en aquesta zona són els derivats de la construcció
de la dessaladora i l’ampliació de l’aeroport del Prat (Josep Tarradellas).

5. PROSPECCIONS REALITZADES
A continuació es descriuen les prospeccions realitzades en aquesta ZEC durant el juliol de 2021
(Taula 2):
Taula 2. Prospeccions realitzades a la zona de les Costes del Garraf l’any 2021.
Fondària
ZEC
Immersió
Data
(m)

Costes
del
Garraf

Sorra Cunit 1

6

2021-07-12

Sorra Cunit 2

6

2021-07-12

Pradera C. nodosa 1

11

2021-07-12

Praderia P. oceanica 1

14

2021-07-12

Praderia P. oceanica Vilanova

12

2021-07-13

Praderia C. nodosa 2

8

2021-07-13

P. oceanica Sitges

14

2021-07-13

Las Roquetas

0

2021-07-13

Garraf fang
quel “Las Roquetas”
Garraf costa

15

2021-07-14

0

2021-07-14

Garraf platja 1

9

2021-07-14

Garraf platja 2

10

2021-07-14
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Figura 4. Mapa dels punts on s’han realitzat prospeccions a la zona de les Costes del Garraf.

Sorra Cunit 1
La immersió es realitza amb l’objectiu de comprovar la presència de Cymodocea nodosa en aquest
punt, tal i com indica la cartografia d’hàbitats consultada. Es realitza a una fondària de 6 metres,
al davant de les costes de la localitat de Cunit. Es va descendir verticalment fins al fons marí i allà
es va prospectar la zona durant aproximadament 20 min, però només es va trobar substrat
sorrenc. En aquesta estació no es proposa realitzar l’estudi de cap indicador.
Sorra Cunit 2
La immersió es realitza amb l’objectiu de comprovar la presència de C. nodosa en aquest punt, tal
i com indica la cartografia d’hàbitats consultada. Es realitza a una fondària de 6 metres, al davant
de les costes de la localitat de Cunit. Es va descendir verticalment fins al fons marí i allà es va
prospectar la zona durant aproximadament 20 min, però només es va trobar substrat sorrenc. En
aquesta estació no es proposa realitzar l’estudi de cap indicador.
Praderia C. nodosa 1
La immersió es realitza a una fondària de 11 metres, a punt entre la costa de Cunit i Vilanova i la
Geltrú. Es va descendir verticalment fins al fons marí, on hi havien clapes de C. nodosa. Tot i que
aquestes eren molt poc denses i petites (aproximadament de 2 metres de llarg), eren molt
abundants en tota l’àrea recorreguda durant la immersió. Aquesta estació és proposada com a
punt de mostreig per a l’indicador de fanerògames.
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Praderia P. oceanica 1
La immersió es realitza a una fondària de 11 metres, a punt entre la costa de Cunit i Vilanova i la
Geltrú. Es va descendir verticalment fins al fons marí, on hi havia una pradera força continua
de P. oceanica. Aquesta era densa tot i haver-hi clapes de substrat sorrenc d’aproximadament 1
m2 entre la pradera. S’han identificat espècies de peixos com variades, rogers o bancs de peixos
pelàgics petits. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per a l’indicador de
fanerògames.
Praderia P. oceanica 2
Es tracta d’una praderia força contínua, amb algunes clapes de sorra, aproximadament a uns 12
metres de fondària. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per als indicadors de
fanerògames i paisatge o prospeccions (Figura 5).

Figura 5. Praderia de P. oceanica a la immersió Praderia P. oceanica 2.

P. oceanica Sitges
Aquesta prospecció es va realitzar per comprovar que hi havia roca tal i com es deia en el mapa
d’hàbitats. Es va dur a terme la immersió sobre els 13 metres, on es va trobar un fons sorrenc, i
sobre els 13,4 m es va trobar el límit superior d’una praderia de P. oceanica, formada per. clapes
discontínues i amb molta mata morta i sorra. Es va trobar també un esglaó d’aproximadament un
metre de mata morta. El límit inferior era discontinu i es trobava aproximadament sobre els 15
metres de fondària. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per a l’indicador de
fanerògames.
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Praderia C. nodosa 2
Aquesta prospecció es va realitzar prop del port de Vilanova i la Geltrú, on hi havia informació
d’una praderia de C. nodosa. La fondària a la que es va trobar és al voltant dels 8 metres i es tracta
d’una praderia poc densa i discontínua. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per
a l’indicador de fanerògames (Figura 6).

Figura 6. C. nodosa a la immersió Praderia C. nodosa 2.

Las Roquetas
Durant aquesta prospecció s’ha recorregut la costa rocosa de les cales de “Las Roquetas” per a
avaluar la naturalesa del fons marí. Aquest es tractava, tal i com indicava la cartografia d’hàbitats,
d’un fons sorrenc. En aquesta estació no es proposa realitzar l’estudi de cap indicador.
Garraf fang
La immersió es realitza amb l’objectiu de comprovar la presència de substrat detrític en aquest
punt, tal i com indica la cartografia d’hàbitats consultada. Es realitza a una fondària de 15 metres,
al davant de les costes de la localitat del Garraf. Es va descendir verticalment fins al fons marí i
allà es va prospectar la zona durant aproximadament 20 min, però només es va trobar
substrat fangós. En aquesta estació no es proposa realitzar l’estudi de cap indicador.
Garraf costa
Durant aquesta prospecció s’ha recorregut, la costa rocosa del davant del Port de la Ginesta per
a avaluar la riquesa del fons marí. Aquest es tractava, tal i com indicava la cartografia d’hàbitats,
d’un fons sorrenc. En aquesta estació no es proposa realitzar l’estudi de cap indicador.
Garraf platja 1
La immersió es realitza amb l’objectiu de comprovar la presència de substrat detrític en aquest
punt, tal i com indica la cartografia d’hàbitats consultada. Es realitza a una fondària de 15 metres,
al davant de la platja de Castelldefels. Es va descendir verticalment fins al fons marí i allà es va

64

MEMÒRIA 2021

COSTES DEL GARRAF
prospectar la zona durant aproximadament 20 min, però només es va trobar substrat fangós. En
aquesta estació no es proposa realitzar l’estudi de cap indicador.
Garraf platja 2
La immersió es realitza amb l’objectiu de comprovar la presència de substrat detrític en aquest
punt, tal i com indica la cartografia d’hàbitats consultada. Es realitza a una fondària de 15 metres,
al davant de la platja de Castelldefels. Es va descendir verticalment fins al fons marí i allà es va
prospectar la zona durant aproximadament 20 min, però només es va trobar substrat fangós. En
aquesta estació no es proposa realitzar l’estudi de cap indicador.

6. PROPOSTA D’ESTACIONS
En base a les immersions realitzades a la ZEC Costes del Garraf, a continuació es proposen els
punts de mostreig que s’han considerat més adients per a l’estudi dels indicadors cobrint tota la
zona i els seus hàbitats i comunitats. Degut a la baixa variabilitat d’hàbitats d’aquest ZEC, per a
alguns dels indicadors es proposen menys punts de mostreig que els indicats pel PLEC (Taula 3,
Figura 7).
Any de mostreig: 2022

Taula 3: Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC de les Costes
del Garraf.
Indicador

Llegenda

Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig proposats

Fanerògames i
nacres

4

Praderia C. nodosa 1 i 2.
Praderia P. oceanica 1.
Praderia P. oceànica Vilanova
P. oceanica Sitges

Peixos

6

Praderia C. nodosa 1 i 2.
Praderia P. oceanica 1
P. oceanica Sitges

Coral·ligen

2

-

Comunitats algals i
de garotes

3

-

Medtiolitoral

6

-

Paisatge

4

Praderia P. oceanica 2.

Prospeccions

1

Praderia P. oceanica 2.
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Figura 7. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
de les costes del Garraf.

8. CONCLUSIONS
La ZEC Costes del Garraf cobreix un àmplia zona costanera al sud del Barcelonès, entre
Castelldefels i Cunit, arribant a una fondària de 20 metres. Observant els mapes d’hàbitats i
herbassars, veiem com es tracta d’una zona de naturalesa principalment sorrenca i caracteritzada
per àmplies praderies de fanerògames com P. oceanica i C. nodosa. Mitjançant les 12
prospeccions realitzades al juliol del 2021 es va corroborar la presència i característiques dels
hàbitats indicats a la bibliografia consultada. Es van seleccionar 5 punts de mostreig necessaris
per a estudiar els indicadors proposats pel PLEC per a aquesta ZEC: fanerògames i nacres, peixos,
paisatge i prospeccions. A més a més, no es proposen tants punts de mostreig com els indicats
pel PLEC ja que la monotonia del paisatge, comunitats i hàbitats fa que sigui redundant. De fet, a
moltes de les immersions realitzades no es proposa realitzar l’estudi de cap indicador perquè
només es va observar fons sorrenc.
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GRAPISSAR DE MASIA BLANCA
1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2015)
Codi ZEC: ES5140020
Superfície marina de la regió: 440,58 ha
Superfície ZEC: 440,58 ha

Figura 1. Mapa de les ZECs amb el Grapissar de Masia Blanca destacat.

2. DESCRIPCIÓ
El Grapissar de Masia Blanca és una zona situada entre Coma-Ruga i el Roc de Sant Gaietà (al
municipi de Roda de Barà). És un espai marítim poc profund, que arriba a un màxim d’uns 20
metres, aproximadament, amb un fons de sorra amb poc pendent. A més, també hi trobem una
zona rocosa perpendicular a la costa, i que va dels 4 als 11 metres de fondària. Aquest espai
alberga una gran varietat de flora i fauna en una superfície molt petita, cosa que fa que sigui un
lloc de gran interès. Hi trobem praderies de Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa, que acullen
una gran biodiversitat d’espècies de poliquets, equinoderms, gorgònies o briozous, a més de
peixos, tals com meros, congres, agulles, orades i sards, entre d’altres (Generalitat de Catalunya,
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2015). A més, dins aquesta ZEC s’hi diferencien dues zones amb diferent grau de protecció: una
zona compresa dins una circumferència de 0,2 milles nàutiques, la qual és Reserva Marina
Integral, de 43 ha, on únicament s’hi poden dur a terme activitats científiques, i una altra zona al
seu voltant, a 0,6 milles nàutiques, que s’anomena zona d’amortiment, on es podrà dur a terme
pesca professional amb palangre de fons i tresmall, immersió i extracció de flora i fauna per a fins
científics, sempre amb prèvia autorització (Generalitat de Catalunya, 2021a).

3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la zona ZEC del Grapissar de Masia Blanca i les correspondències entre les diferents
classificacions d’aquests (Ballesteros et al., 2014, Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE
11.2221+ Sorres fines
infralitorals de llocs batuts per
l’onatge
11.2222+ Sorres grosses i
graves infralitorals de llocs batuts
per l’onatge

LEPRE

EUNIS

HIC

A5.235 Biocenonsis of fine sands in very shallow
waters

-

-

A5.138 Association with rhodolithes in coarse sands
and fine gravels mixed by the waves

-

-

-

A5.38 Mediterranean biocoenosis of muddy detritic
bottoms

-

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of coastal detritic
bottoms

-

-

A5.53 Sublittoral seagrass beds

11.34. Herbers de Posidonia
oceanica, mediterranis

3040219

1120* Alguers de
Posidonia

Figura 2. Mapa de la classificació EUNIS dels hàbitats de la zona ZEC del Grapissar de Masia Blanca (Generalitat
de Catalunya, 2019).
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Figura 3. Mapa dels herbassars de la zona ZEC del Grapissar de Masia Blanca (Generalitat de Catalunya, 2021b).

4. IMPACTES
Espècies invasores
Pel que fa a les espècies invasores detectades, s’ha identificat, mitjançant recerca bibliogràfica
(Real Decreto 630/2013; Generalitat de Catalunya) i les pròpies prospeccions, Caulerpa
cylindracea, que competeix amb espècies autòctones, especialment amb fanerògames marines
com P. oceanica o C. nodosa.

5. PROSPECCIONS REALITZADES
A continuació es descriuen les prospeccions realitzades en aquesta ZEC durant el juliol de 2021
(Taula 2, Figura 4):
Taula 2. Prospeccions realitzades a la zona del Grapissar de Masia Blanca l’any 2021.
ZEC
Masia
Blanca

Immersió

Fondària (m)

Data

Masia Blanca profunda

20

2021-07-07

Masia Blanca soma

11

2021-07-07

Figura 4. Mapa dels punts on s’han realitzat prospeccions a la zona del Grapissar de Masia Blanca.
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Masia Blanca profunda
La immersió s’inicia al punt més allunyat de la costa, al límit de la reserva, a 20,8 metres de
fondària. La prospecció es du a terme perpendicular a la costa i en direcció a aquesta. Inicialment
es troba un fons de fang on s’observen algunes holotúries de forma esporàdica. Aquest fons és
continu fins que als 17,6 metres de fondària es troba una mata de P. oceanica, algues dictiotals
i Caulerpa cylindracea, encara que no gaire. Als 15,8 metres es comencen a observar mates de
P. oceanica soltes en un fons de fang amb una mica de detrític. Als 15,5 metres es troba la praderia
discontínua amb clapes grans amb taques de fang i detrític. Als 15 metres trobem una barra
de precoral·ligen en mig de la praderia. En aquesta hi trobem diferents espècies destacables:
trobem algunes colònies de gorgònies de les espècies Leptogorgia sarmentosa i Eunicella
verrucosa. S’observa també una petita colònia de Cladocora caespitosa, i briozous de les espècies
Myriapora
truncata
i
Pentapora
fascialis.
A
més,
trobem
formacions
de Mesophyllum alternans força grans sense presentar impactes físics. A la roca també hi
trobem C. cylindracea, no gaire abundant. També s’hi ha trobat una xarxa de pesca molt
incrustada. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per als indicadors de coral·ligen,
peixos, paisatge i prospeccions (Figura 5).
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 5. Fotografies realitzades durant la prospecció Grapissar de Masia Blanca profunda. a) C.
cylindracea, b) P. oceànica, c) fons esciòfil, d) petita C. caespitosa, e) E. verrucosa, f) xarxa enredada sobre
el fons.
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Masia Blanca soma
Aquesta immersió es du a terme de forma oposada a l’anterior, des d’una zona poc profunda (6
metres) en direcció oposada a la costa i de forma perpendicular a aquesta, cap a una zona més
profunda (arribant als 15 metres). Inicialment s’observa un fons de sorra fina força extens. Als 6,8
metres apareix C. nodosa poc densa i als 12 metres aquesta comença a ser més densa, tot i que
es troba a clapes. Als 13,7 metres la sorra és més gruixuda i es barreja amb detrític. Als 14 metres
comencen a parèixer mates de P. oceanica, molt separades entre elles, fins que als 14,7 metres
aquesta es converteix en una praderia discontínua amb baixa densitat de feixos i amb clapes de
sorra. Als 14 metres torna a aparèixer la barra de precoral·ligen amb les mateixes espècies que
trobem a la immersió anterior, però aquest cop amb la Caulerpa i el Mesophyllum més abundant.
S’observa un mero (E. marginatus) de mida petita. Aquesta estació és proposada com a punt de
mostreig per als indicadors de fanerògames, coral·ligen, peixos, paisatge i prospeccions (Figura
6).
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 6. Fotografies realitzades durant la prospecció Grapissar de Masia Blanca soma. a) fons de sorra
fina, b) fons de sorra amb C. nodosa, c) P. oceànica, d) Mesophyllum, e) C. cylindracea recobrint altres
algues, f) L. Sarmentosa.

MEMÒRIA 2021

73

6. PROPOSTA D’ESTACIONS
En base a les immersions realitzades a la ZEC Grapissar de Masia Blanca, a continuació es
proposen els punts de mostreig que s’han considerat més adients per a l’estudi dels indicadors
cobrint tota la zona i els seus hàbitats i comunitats (Taula 3, Figura 7).
Any de mostreig: 2023
Taula 3: Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC Grapissar de
Masia Blanca.
Indicador

Llegenda

Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig proposats

Fanerògames i nacres

1

Masia Blanca soma

Peixos

1

Masia Blanca soma

Coral·ligen

1

Masia Blanca profunda

Comunitats algals i garotes

1

Masia Blanca soma

Paisatge

4

Masia Blanca soma
Masia Blanca profunda

Prospeccions

1

Masia Blanca profunda

Confirmades
Per confirmar

Figura 7. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
del Grapissar de Masia Blanca.
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7. CONCLUSIONS
La ZEC Grapissar de Masia Blanca és una petita zona marítima poc profunda, amb 20 metres de
fondària màxima, situada entre Coma-Ruga i el Roc de Sant Gaietà. S’hi troba un fons sorrenc
amb una pradera de P. oceanica, i una zona rocosa amb gran biodiversitat d’espècies. Aquesta
ZEC no té gaire informació disponible, és per això que al juliol del 2021 es van realitzar dues
immersions (una profunda i una més soma) amb l’objectiu de concretar els hàbitats i comunitats
que el caracteritzen. Es proposen aquests dos punts de mostreig per a l’estudi dels indicadors de
fanerògames i nacres, peixos, coral·ligen, comunitats algals i garotes, paisatge i prospeccions.
Tots els indicadors proposats pel PLEC han estat identificats i és possible el seu estudi.
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COSTES DEL TARRAGONÈS
1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2015)
Codi ZEC: ES5140007
Superfície marina de la regió: 948,92 ha
Superfície LIC: 1.110,7 ha

Figura 1. Mapa de les ZECs amb les Costes del Tarragonès destacades.

2. DESCRIPCIÓ
La Zona d’Especial Conservació de les costes del tarragonès es troba situada davant de
Torredembarra, aproximadament entre Tamarit i el final de la platja de Torredembarra. Uns metres
més al nord hi trobem la ZEC del Grapissar de Masia Blanca. Aquesta zona està col·locada de
manera que alberga tres espais aïllats i molt vulnerables: la desembocadura del Riu Gaià, la platja
de Torredembarra i Creixell, i el Castell de Tamarit-Punta de la Mora. Aquest indret presenta una
gran diversitat, tant terrestre com marina, des de pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) a
comunitats d’algues a la zona sorrenca (Generalitat de Catalunya, 2015). Pel que fa a l’espai marí,
tot i ser un espai petit, hi podem trobar diversitat d’hàbitats, des de la praderia de Cymodocea
nodosa, Posidonia oceanica, tot i que més aviat a clapes, fins a comunitats de precoral·ligen.
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3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figures 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la zona ZEC de les Costes del tarragonès i les correspondències entre les diferents classificacions
d’aquests (Ballesteros et al., 2014, Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE
11.2221+ Sorres fines infralitorals de
llocs batuts per l’onatge
11.2222+ Sorres grosses i graves
infralitorals de llocs batuts per l’onatge
11.2224+ Sorres infralitorals de llocs
calms
11.23 Fons infralitorals de palets o còdols

LEPRE
3040219

3040221
30401

11.2411+Fons infralitorals rocosos,
batuts per l’onatge, amb Cystoseira
mediterranea

-

11.24121+ Fons infralitorals rocosos,
batuts per l’onatge i ben il·luminats, amb
Corallina elongata

-

EUNIS

HIC

A5.235 Biocenonsis of fine sands in
very shallow waters

-

A5.138 Association with rhodolithes in
coarse sands and fine gravels mixed
by the waves

-

A5.23 Infralittoral fine sand

-

A5.131 Sparse fauna on highly mòbil
sublittoral shingles

-

-

1170 Fons marins rocosos
i concrecions biogèniques
sublitorals

A3.135 Association with Corallina
elongata and Herposiphonia secunda

1170 Fons marins rocosos
i concrecions biogèniques
sublitorals

11.24141+ Fons infralitorals rocosos,
calms i ben il·luminats, sense algues
fucals amb Halopteris scoparia i
Cladostephus spongiosus

A3.331 Association with Halopteris
scoparia

1170 Fons marins rocosos
i concrecions biogèniques
sublitorals

11.251 Concrecions coral·lígenes

A4.26 or A4.32 Mediterranean
coralligenous communities moderately
exposed to or sheltered from
hydrodinamyic action

1170 Fons marins rocosos
i concrecions biogèniques
sublitorals

-

-

A5.33 Infralitoral sandy mud

-

-

-

A5.38 38 Mediterranean biocoenosis of
muddy detritic bottoms

-

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of
coastal detritic bottoms

-

11.34. Herbers de Posidonia oceanica,
mediterranis

-

A5.53 Sublittoral seagrass beds
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Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la zona ZEC de les Costes del tarragonès (Generalitat de Catalunya,
2019).

Figura 3. Mapa dels herbassars de la zona ZEC de les Costes del tarragonès (Generalitat de Catalunya, 2021).
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4. PROSPECCIONS REALITZADES
A continuació es descriuen les prospeccions realitzades en aquesta ZEC durant el juliol de 2021
(Taula 2, Figura 4):
Taula 2. Prospeccions realitzades a la zona de les Costes del Tarragonès l’any 2021.
Fondària
ZEC
Immersió
Data
(m)
Costes del
Tarragonès

Praderia Cymodocea

9

2021-07-06

El Brut

15

2021-07-06

Barra Torredembarra

5

2021-07-06

Figura 4. Mapa dels punts on s’han realitzat prospeccions a la zona de les Costes del Tarragonès.

Praderia C. nodosa
Aquesta immersió es va realitzar sobre la praderia de C. nodosa que indica la capa d’hàbitats. Es
va descendir verticalment fins al fons marí, a uns 8,5 m de fondària. Aquesta ocupa una gran
extensió i és uniforme i densa, tot i que eventualment es troben extensions grans de sorra
rodejades de la fanerògama. El límit inferior de la praderia es troba a 9,5 m de fondària. Aquesta
estació es proposada com a punt de mostreig per a l’indicador de fanerògames (Figura 5).
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Figura 5. Fotografies realitzades durant la prospecció a la praderia de C. nodosa, a les Costes del
Tarragonès.

Barra Torredembarra
Aquesta immersió es realitza a una fondària de 5 metres. Es va descendir fins al fons marí i es van
recórrer aproximadament uns 200m de la barra, paral·lelament a la costa de Torredembarra.
Aquesta té aproximadament 5 metres d’ample i als voltants és rodejada de sorra fina i clapes de P.
oceanica. La barra és rocosa i es troba recoberta de turf i algues fotòfiles (P. pavonica, A.
acetabulum, dictiotals). S’identifica alguna garota i tot i que hi ha poca densitat de peix, es troben
alguns exemplars de variades i sargs. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per
als indicadors de algues i garotes, peixos i paisatge o prospeccions.
El Brut
Aquesta immersió es realitza a una fondària de entre 12 i 14 metres, aproximadament, a la zona
anomenada “barra profunda de Torredembarra”. El fons marí és discontinu i convergeixen varis
hàbitats, com roca base, sorra i clapes discontinues i poc denses de P. oceanica. La roca base
constitueix la barra, que per tant és llarga i més o menys estreta, amb moltes escletxes amples. A
la part superior, la roca es troba recoberta d’algues fotòfiles, com dictiotals, Acetabularia
acetabulum i Padina pavonica. També s’identifiquen moltes colònies grans
de Pentapora fascialis amb una mortalitat elevada. A les partes verticals i llocs esciòfils hi trobem
algues característiques com Flabellia o Peyssonellia. També cnidaris com Leptogorgia
sarmentosa i Eunicella singularis. Pel que fa a la comunitat de peixos, aquests són força abundants
i variats. L’abundància de variades i sargs és força elevada, sent aquests últims de talles grans.
Es va identificar un exemplar de mero de talla petita (25 cm aproximadament), morrudes i un banc
d’espets. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per als indicadors de coral·ligen,
peixos i paisatge o prospeccions (Figura 6).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 6. Fotografies realitzades durant la prospecció del Brut, a les Costes del Tarragonès. a) fons esciòfil
amb P. fascialis, b) fons esciòfil, c) fons esciòfil amb predominança de Codium bursa, d) L. sarmentosa, e)
extraplom amb Leptorgogia sarmentosaa, f) petit individu de mero (Epinephelus marginatus).

5. PROPOSTA D’ESTACIONS
En base a les immersions realitzades a la ZEC Costes del Tarragonès, a continuació es proposen
els punts de mostreig que s’han considerat més adients per a l’estudi dels indicadors cobrint tota
la zona i els seus hàbitats i comunitats. Degut a la inexistència de mediolitoral, per a aquest
indicador no s’han proposat punts de mostreig (Taula 3, Figura 7).
Any de mostreig: 2023
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Taula 3. Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC de les Costes
del Tarragonès.
Indicador

Llegenda

Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig
proposats

Fanerògames i nacres

1

Praderia C. nodosa

Peixos

2

Praderia C. nodosa
Barra Torredembarra

Coral·ligen

1

El Brut

Comunitats algals i garotes

1

Barra Torredembarra

Mediolitoral

2

Paisatge

2

El Brut
Barra Torredembarra

Prospeccions

1

El Brut

Confirmades
Per confirmar

-

Figura 7. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
de les Costes del Tarragonès.
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6. CONCLUSIONS
La ZEC de Costes del Tarragonès es troba situat davant del municipi de Torredembarra, i té una
naturalesa detrítica caracteritzada per fons sorrencs i fangosos, on trobem praderes de
fanerògames marines (en aquest cas de C. nodosa), així com certs hàbitats rocosos amb
comunitats diverses. Al juliol del 2021 es van realitzar tres prospeccions tot cobrint la ZEC per a
corroborar la presència dels hàbitats indicats al mapa d’hàbitats i herbassars. Es van confirmar 3
punts de mostreig per als indicadors proposats pel PLEC: fanerògames i nacres, peixos,
coral·ligen, comunitats algals i garotes, paisatge i prospeccions. No es va identificar, però, zones
amb comunitats de mediolitoral per a incloure al mostreig.
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1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2014)
Codi ZEC: ES5140001
Superfície marina de la regió: 4.593,91 hectàrees
Superfície ZEC: 4.903,83 hectàrees

Figura 1. Mapa de les ZECs de Catalunya amb el Litoral Meridional Tarragoní destacat.

2. DESCRIPCIÓ
El litoral meridional tarragoní va ser inclòs com a ZEC a la Xarxa Natura 2000 l’any 1992 (Decret
328/1992). Finalment, la Generalitat de Catalunya declara aquest espai com a ZEC (Acords de
Govern 150/2014).
Aquest espai costaner calcari combina trams rocosos amb cales i platges sorrenques o de còdols.
Tant a nivell paisatgístic com faunístic és un clar exemple dels sistemes litorals del centre del
Mediterrani Català. S’hi troben ben representades les praderies de fanerògames marines,
especialment de Posidonia oceanica que ofereix refugi i aliment a moltes espècies (equinoderms,
mol·luscs...) (Generalitat de Catalunya, 2009).
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3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC son els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la ZEC del Litoral Meridional Tarragoní i les correspondències entre les diferents classificacions
d’aquests (Ballesteros et al., 2014a, 2014b; Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE

LEPRE

11.2221+ Sorres fines infralitorals de
llocs batuts per l’onatge

3040219

A5.235 Biocenosis of fine sands in very
shallow waters

-

11.2222+ Sorres grosses i graves
infralitorals de llocs batuts per
l’onatge

3040218

A5.138 Association with rhodolithes in
coarse sands and fine gravels mixed by
the waves

-

11.23 Fons infralitorals de palets o
còdols

3040118

A5.131 Sparse fauna on highly mobile
sublittoral shingles

-

11.24121+Fons infralitorals rocosos,
batuts per l’onatge i ben il·luminats,
amb Corallina elongata

301022202

A3.135 Association with Corallina
elongata and Herposiphonia secunda

11.24141+ Fons infralitorals rocosos,
calms i ben il·luminats, sense algues
fucals amb Halopteris scoparia i
Cladostephus spongiosus

301030705

A3. 331 Association with Halopteris
scoparia

11.34. Herbers de Posidonia
oceanica, mediterranis

HIC

1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals
1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

-

A5.535 Posidonia beds

1120* Alguers de
Posidonia

-

A4.26 or A4.32: Mediterranean
coralligenous communities moderately
exposed to or sheltered from
hydrodynamic action.

1170 Fons marins
rocosos i
concrecions biogèniques
sublitorals

-

-

A5.38 Mediterranean biocenosis of
muddy detritic bottoms

-

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of
coastal detritic bottoms

-

11.251 Concrecions coralígenes
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Figura 2. Mapa dels hàbitats EUNIS de la ZEC del Litoral Meridional Tarragoní (Generalitat de Catalunya,
2019).
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Figura 3. Mapa dels herbassars de la ZEC del Litoral Meridional Tarragoní (Generalitat de Catalunya, 2021).

4. IMPACTES
Espècies invasores
Pel que fa a les espècies invasores detectades, s’hi troben les següents algues (Real Decreto
630/2013; Generalitat de Catalunya):
-Asparagopsis armata, els principals impactes de la qual són la pèrdua de biodiversitat
autòctona ja que competeix amb ella per l’espai i nutrients.
-Codium fragile, els principals impactes de la qual són la pèrdua de biodiversitat autòctona
ja que competeix amb ella per l’espai i nutrients.
-Caulerpa cylindracea: competeix amb espècies autòctones, especialment amb
fanerògames marines com P. oceanica o C. nodosa.

5. PROSPECCIONS REALITZADES
A continuació es descriuen les prospeccions realitzades en aquesta ZEC durant el juliol de 2021
(Taula 2, Figura 4):
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Taula 2. Prospeccions realitzades al Litoral Meridional Tarragoní l’any 2021.
ZEC

Litoral
Meridional
Tarragoní

Immersió

Fondària (m)

Data

Port Olivet

4

2021-06-29

Piscifactoria W

18

2021-06-29

Cala Nova/Estany Tort

5

2021-06-30

Kantantes

29

2021-06-30

Boines

28

2021-06-30

Cala Forn

5

2021-06-30

Racó Espón

16

2021-07-01

Vaya Tinta

16

2021-07-01

Llobeta

16

2021-07-01

Xiclets

25

2021-07-01

Praderia Cymodocea

10

2021-07-01

Coral·ligen fals Pixerota

26

2021-07-01

Punta Pixerota

3

2021-07-01

Figura 4. Mapa dels punts on s’han realitzat prospeccions a la zona del Litoral Meridional Tarragoní.

Port Olivet
Aquesta immersió es va realitzar paral·lelament a la costa, a la part nord de la cala Port Olivet. La
fondària oscil·lava entre els 3 i 5 metres, tot i que es va arribar als 16 metres. Tot el
paisatge és força similar durant tota la prospecció, format per còdols, roca base i blocs
indistintament. El fons és bàsicament fotòfil, amb algues típiques d’aquesta comunitat, tals com
Padina pavonica, Acetabularia acetabulum, Corallina elongata, Flabellia petiolata, Halimeda tuna,
Wrangellia penicillata, Halopteris scoparia, Colpomenia sinuosa, Jania Rubens, Ulva rigida,
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Cystoseira compressa o Zanardinia typus. Destaca que s’ha trobat Caulerpa cylindracea. A més,
trobem clapes de P. oceanica aïllades. A partir dels 4 metres i mar endins, la praderia d’aquesta
fanerògama marina és densa i contínua, arribant als 16 metres, on es troba de forma discontínua
i sobre fons sorrenc. A les parets dels blocs i esquerdes trobem algues més esciòfiles com
Peyssonnelia spp. S’identifiquen alguns exemplars de les garotes Paracentrotus lividus i Arbacia
lixula. Pel que fa a la comunitat de peixos, els més abundants són els sargs, les variades i les
oblades, tot i que també trobem individus de Serranus scriba o Coris julis. Aquesta estació és
proposada com a punt de mostreig per als indicadors de algues i garotes i peixos (Figura 5).
a)

b)

)

c)

d)
)

e)

f)

)

)

g)

h)

)

)

Figura 5. Fotografies realitzades durant la prospecció a Port Olivet, al Litoral Meridional Tarragoní. a) Fons
rocós fotòfil, b) P. lividus sobre roca, c) mata de P. oceanica, d) P. oceanica i fons rocós, e) fons rocós fotòfil,
h) pradera de P. oceanica, g) P. oceanica i fons sorrenc, h) C. cylindracea.
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Piscifactoria W
Aquesta immersió es va realitzar a la boia W de l’antiga piscifactoria situada davant de l’Ametlla
de Mar. Es va descendir fins al fons marí, a una profunditat de 18m, on trobem taques soltes
de P. oceanica i força mata morta. Ascendint als 17m de fondària la pradera de P. oceanica és
continua però poc densa, i als 16m trobem altra vegada mata morta i sediment sorrenc fi. Durant
tota la prospecció trobem moltes holotúries (Holothuria spp.). Aquesta estació és proposada com
a punt de mostreig per als indicadors paisatge i prospeccions.
Cala Nova/Estany Tort
Aquesta prospecció es va realitzar paral·lela a la costa, al sud de Cala Nova, a un 5 metres de
fondària aproximadament. En primer lloc trobem una barra de roca recoberta amb algues fotòfiles
com A. acetabulum, P. pavonica, H. tuna, dictiotals, J. rubens, U. rigida, W. penicillata i C.
spongiosus. Són especialment abundants A. acetabulum i P. pavonica. Al voltant de la roca base
trobem P. oceanica força densa. Tot seguit, i durant uns 50 m, el substrat és roca base fotòfila amb
esquerdes. No s’observa la presència de garotes però sí és molt abundant l’alga invasora C.
cylindracea. Aviat el paisatge canvia i trobem megablocs envoltats de llengües de sorres
perpendiculars a la costa. Finalment apareix un substrat compost per clapes de P. oceanica, sorra
i blocs. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per als indicadors de algues i
garotes i peixos (Figura 6).
a)

b)

c)

d)

Figura 6. Fotografies realitzades durant la prospecció a Cala Nova/Estany Tort, al Litoral Meridional
Tarragoní. a) Fons rocós fotòfil, b) C. cylindracea, c) Fons sorrenc, d) Pradera de P. oceanica.

MEMÒRIA 2021

91

Kantantes
Aquesta prospecció es va realitzar des d’un punt concret, baixant a 28 metres de fondària
directament, i arribant fins a aproximadament uns 30 metres. És una formació de
coral·ligen discontínua envoltada de sorra. En aquesta zona s’hi van trobar diferents espècies
destacables: 10 llagostes de mida gran, un banc d’aproximadament uns 40 corballs
(Sciaena umbra), forces Diplodus vulgaris, i altres espècies bentòniques com Axinella polypoides
o la gorgònia Leptogorgia sarmentosa. A més, també es van trobar diferents tipus de deixalles
marines, tals com un tros de xarxa de pesca, tres àncores i una boia submergida. Aquesta estació
és proposada com a punt de mostreig per als indicadors de coral·ligen i paisatge o prospeccions
(Figura 7).
a)

b)

c)

d)

Figura 7. Fotografies realitzades durant la prospecció a Kantantes, al Litoral Meridional Tarragoní. a)
Exemplar de llagosta, b) Banc de corballs (S.umbra), c) Àncora submergida, d) Boia submergida.

Boines
En aquesta immersió es va descendir fins al fons marí, a una fondària de 28 metres. L’hàbitat
principal és una pradera densa i contínua de P. oceanica. Entremig d’aquesta es
troben formacions de roca base d’uns 1,5 m d’alçada amb escletxes i extraploms. Pel que fa a les
espècies d’algues identificades trobem abundants taques de Cystoseira elegans amb una
cobertura aproximada del 80%, Codium bursa i Sphaerococcus coronopifolius. El
cnidari Leptosommia pruvoti és molt present i pel que fa als peixos observats, els més abundants
són D. vulgaris i Apogon imberbis, tot i que en menor mesura també es troben Diplodus sargus de
talles grans (24, 26 i 30 cm). S’observa també un mero (E. marginatus) d’uns 16 cm. Aquesta
estació és proposada com a punt de mostreig per als indicadors de paisatge i prospeccions (Figura
8).
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a)

b)

)

c)

d)

Figura 8. Fotografies realitzades durant la prospecció de Boines, al Litoral Meridional Tarragoní. a) Bosc de
E. elegans, b) Exemplar de mero, c) Pradera de P. oceanica, d) Comunitat esciòfila.

Cala Forn
La immersió d’aquesta zona es realitza resseguint paral·lelament la línia de costa, en direcció
nord, a uns 5 metres de fondària. La paret està formada de roca base, de la qual hi surten
prolongacions mar endins, no gaire llargues, i el fons marí que hi toca és bàsicament de sorra. En
aquest fons sorrenc es van trobant formacions de roca base on en algunes ocasions s’hi
troba P. oceanica, mentre que d’altres presenten un fons fotòfil amb algues dels gèneres
Acetabularia, Cladostephus, Padina, Wrangellia, Flabellia o Codium. Pel que fa a la ictiofauna
destaca la presència d’un déntol (D. dentex), un sarg imperial (D. cervinus) i una orada (S. aurata),
tots de mida petita (aproximadament uns 20 cm). A més, també s’han vist cànteres (S. cantharus)
i variades (D. vulgaris), no gaire abundants. En aquesta estació no es proposa realitzar l’estudi de
cap indicador (Figura 9).

a)

b)
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a)

b)

c)

d)

Figura 9. Fotografies realitzades durant la prospecció de Cala Forn, al Litoral Meridional Tarragoní. a) Fons
sorrenc, b) Taques de P. oceanica, c) Fons fotòfil, d) Algues fotòfiles.

Vaya Tinta
Aquesta immersió es realitza a una fondària màxima d’uns 16 metres i s’hi pot trobar un fons rocós
i fotòfil, combinar amb sorres, on hi podem trobar algues del gènere Padina o Sphaerococcus, així
com també, esporàdicament, la fanerògama P. oceànica. Aquesta estació és proposada com a
punt de mostreig per als indicadors de paisatge i prospeccions (Figura 10).
a)

b)

c)

d)

Figura 10. Fotografies realitzades durant la prospecció de Vaya Tinta, al Litoral Meridional Tarragoní. a)
Fons sorrenc, b) Fons fotòfil, c) Fons rocós i sorrenc, d) Fons rocós i sorrenc.
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Racó Espón
En aquest punt de mostreig s’ha pogut trobar un dons de roca combinat amb sorra gruixuda, on hi
podem trobar diferents tipus d’hàbitats, tals com praderia de P. oceànica o precoral·ligen. A més
s’han trobat espècies destacables com algues del gènere Cystoseira, Padina o Codium, així com
la gorgònia L. Sarmentosa. La immersió arriba a un màxim de 16 metres de fondària. Aquesta
estació és proposada com a punt de mostreig per als indicadors de paisatge i prospeccions (Figura
11).
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 11. Fotografies realitzades durant la prospecció de Racó Espón, al Litoral Meridional Tarragoní. a)
Exemplar de L. sarmentosa, b) Fons rocós esciòfil, c) Comunitat de precoral·ligen, d) Roca amb P. oceanica,
e) C. elegans i P. oceanica, f) Fons sorrenc amb P. oceanica.

Xiclets
Aquesta prospecció es realitza a una fondària màxima d’uns 25 metres, on hi trobem un fons de
coral·ligen. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per a l’indicador de coral·ligen.
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Coral·ligen fals Pixerota
Aquesta immersió es va dur a terme amb l’objectiu de comprovar la presència de coral·ligen, tal
com indica la cartografia d’hàbitats consultada. Es va descendir a una fondària de 26-28 metres i
el substrat identificat va ser sorrenc. En aquesta estació no es proposa l’estudi de cap indicador.
Llobeta
Aquesta prospecció es realitza a la Cala Llobeta. Aquesta zona està formada principalment per
una combinació de fons sorrencs alternats amb fons de roca base, on s’hi pot trobar la fanerògama
P. oceanica, tant sobre sorra, però sobretot sobre roca. A més, sobre la roca base hi podem trobar
també un fons fotòfil, sobretot amb algues del gènere Padina, però també altres com ara
Halopteris. A més, aquest tipus de fons propicia la presència de peixos, tals com orades o sargs.
Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per als indicadors de peixos i algues i
garotes (Figura 12).
a)

b)

c)

d)

Figura 12. Fotografies realitzades durant la prospecció de Llobeta, al Litoral Meridional Tarragoní. a )Fons
rocós fotòfil, b) mata de P. oceanica, c) Fons sorrenc amb blocs de roca, d) Mata de P. oceanica a un fons
sorrenc

Praderia Cymodocea nodosa
Aquesta immersió es va dur a terme amb l’objectiu de comprovar la presència de la pradera
de C. nodosa, com indica la cartografia d’hàbitats consultada. Es va descendir a una fondària de
10 m, on trobem clapes discontinues d’aquesta fanerògama marina, sent també molt poc denses i
formant rengleres. Seguint la praderia arriba un punt on aquesta es fa més densa. Pel que fa a la
fauna l’únic que s’observa és una estrella de mar de l’espècie Astropecten aranciacus. També es
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va observar algun feix de P. oceanica enmig de la praderia. El límit inferior d’aquesta praderia es
troba a 13,5 metres de fondària. Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per a
l’indicador de fanerògames (Figura 13).
a)

b)

c)

d)

Figura 13. Fotografies realitzades durant la prospecció a la praderia de C. nodosa, al Litoral Meridional
Tarragoní. a, b i d) Pradera de C. nodosa, b) exemplar d’ A. aranciacus.

Punta Pixerota
La prospecció d’aquesta zona es va dur a terme mitjançant snorkel, degut a la seva poca fondària
i per ser a la zona de bany de la platja de la Pixerota. El recorregut es dur a terme paral·lelament
a la línia de costa, en direcció nord. Inicialment es troba una praderia de P. oceanica contínua fins
a arribar a un fons de sorra. En aquest límit, que en general és força continu, en un punt s’hi
troben taques petites de C. nodosa força denses, que fan que en aquesta zona el límit
sigui discontinu. A més, a la sorra també hi trobem còdols de roca amb P. oceanica a sobre. En
general s’hi troba poca ictiofauna, i només se n’observen dues espècies: sargs (D. sargus) i
variades (D. vulgaris). Aquesta estació és proposada com a punt de mostreig per a l’indicador de
fanerògames (Figura 14).

Figura 14. Fotografies realitzades al fons sorrenc amb P. oceanica durant la prospecció a Punta Pixerota,
al Litoral Meridional Tarragoní.
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6. PROPOSTA D’ESTACIONS
En base a les prospeccions realitzades a la ZEC Litoral Meridional Tarragoní, durant la campanya
de l’estiu de 2021, a continuació es proposen les estacions que s’han considerat més adients per
a l’estudi de cadascun dels indicadors. Degut a la poca variabilitat d’hàbitats d’aquesta ZEC, per a
alguns dels indicadors es proposen menys punts de mostreig que els indicats pel PLEC (Taula 3,
Figura 15).
Any de mostreig: 2024
Taula 3. Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC del Litoral
Meridional Tarragoní.
Indicador

Llegenda

Nº immersions
PLEC

Punts de mostreig
Punta Pixerota
Praderia Hospitalet
Calafat
L’Ametlla
Port Olivet
Cala Nova/Estany Tort
Llobeta

Fanerògames i
nacres

4

Peixos

4

Coral·ligen

3

Kantantes
Xiclets

Comunitats algals i
garotes

4

Port Olivet
Cala Nova/Estany Tort
Llobeta

Mediolitoral

4

-

Paisatge

3

Racó Espón
Vaya Tinta
Boines

Prospeccions

1

Piscifactoria W
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Figura 15. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la
ZEC de les costes del Litoral Meridional Tarragoní.

6. CONCLUSIONS
La ZEC Litoral Meridional Tarragoní compren una àmplia zona que inclou la costa des de
l’Hospitalet de l’Infant fins a l’Ametlla de Mar. Mitjançant les 13 prospeccions realitzades al juliol
del 2021 es va corroborar la presència dels hàbitats indicats als mapes d’hàbitats i herbassars a
la zona coberta. Es tracta d’una zona que inclou un ampli rang batimètric i amb una gran diversitat
d’hàbitats i comunitats, en els què s’ha pogut corroborar la presència de tots els indicadors
establers per a aquesta ZEC (fanerògames marines i nacres, algues i garotes, peixos, coral·ligen,
paisatge i prospeccions), excepte les comunitats mediolitorals, ja que no s’hi troben representades.
Tot i així, per alguns dels indicadors no s’han confirmat el total del nombre d’immersions
establertes. Pel que fa als possibles impactes que pateixen les comunitats marines a aquesta ZEC,
en varis punts mostrejats es va identificar l’alga invasora C. cylindracea, i tot ser època estival no
es va veure una gran afluència d’embarcacions fondejades.
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1. DADES GENERALS (Generalitat de Catalunya, 2015)
Codi ZEC: ES0000020
Superfície marina de la regió: 35647,11 ha
Superfície ZEC: 48.385,1 ha
Superfície ZEPA: 48.385,1 ha

Figura 1. Mapa de les ZECs de Catalunya amb el Delta de l’Ebre destacat.

2. DESCRIPCIÓ
El Delta de l’Ebre se situa al sud de Catalunya, a les comarques del Baix Camp i el Montsià, que
queden dividides pel propi riu. És la formació deltaica més important del mediterrani occidental, ja
que s’hi pot trobar una gran diversitat d’hàbitats, des d’alguers de Posidonia oceanica a dunes,
tant terrestres com aquàtics, els quals acullen una gran diversitat d’espècies, des d’ocells i rèptils
a peixos o amfibis. Aquesta gran biodiversitat contrasta amb la gran presència humana que
engloba aquest paratge, sent un sistema dinàmic fruit d’un seguit de processos estructurals i molt
transformat antropològicament en els darrers anys (Generalitat de Catalunya, 2015).

MEMÒRIA 2021

101

L’aprovació de la creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre es va dur a terme l’any 1983 amb la
finalitat d’unir els espais naturals que acull aquest indret amb la seva explotació per part de la
població (Generalitat de Catalunya, 2015)
La zona del ZEC del delta de l’Ebre que presenta especial interès pel que fa a la biodiversitat
submergida és la plataforma de sorra que envolta la banya de la badia dels Alfacs per la part
interna, des de l’obertura de la badia fins a l’inici de la barra del Trabucador. És al llarg d’aquesta
zona, exceptuant la barra del Trabucador, on es troben unes grans extensions de praderies de C.
nodosa entre 0,3 i 2 m (Pérez i Ricart, 2016). Aquestes praderies presenten una gran variabilitat
espacial (Pérez i Mascaró 2005; Pérez i Ricart, 2016) i poden ser tant continues com discontinues
i tant monoespecífiques com mixtes (principalment amb l’alga verda Caulerpa prolifera). És també
en aquesta zona on s’observen més garotes Paracentrotus lividus associades sobretot a les restes
de nacres mortes, i on es concentren les poques poblacions de nacres vives (Prado et al., 2021).
Una de les característiques que més determina la biodiversitat de la badia dels Alfacs és el seu
funcionament hidrològic. Aquest està condicionat per la regulació artificial dels fluxos dels canals
d’aigua dolça amb aportacions de nutrients procedents, en gran part, dels canals de desguàs dels
camps de cultiu d’arròs situats a la plana deltaica. Aquest fet crea un gradient de salinitat (en les
capes superficials) i de disponibilitat de nutrients entre la zona nord de la badia i la zona sud (Pérez
et al., 1994; Pérez et al., 2001) que promou diferències morfològiques i en la dinàmica entre les
poblacions de Cymodocea nodosa de les dues zones. També podem veure diferències en la
presència de nacres, essent més abundants on les condicions de salinitat són més estables (3235 psu) (Prado et al., 2021). Tot i això, gran part de la zona ZEC del delta de l’Ebre no es troba
directament influenciada per les aportacions d’aigua dolça i de nutrients, a excepció de la zona de
l’inici de la barra del Trabucador, a la costa nord de la badia.

3. HÀBITATS
Els hàbitats identificats en aquesta ZEC són els següents (Taula 1, Figura 2, Figura 3):
Taula 1. Hàbitats de la ZEC del Delta de l’Ebre i les correspondències entre les diferents classificacions d’aquests
(Ballesteros et al., 2014, Generalitat de Catalunya, 2017).
CORINE
11.2224+ Sorres infralitorals de llocs
calms

LEPRE

EUNIS

HIC

3040221

A5.23 Infralittoral fine sand

-

-

-

A5.33 Infralitoral sandy mud

-

-

-

A5.34 Infralitoral fine mud

-

-

-

A5.38 Mediterranean biocoenosis of muddy detritic
bottoms

-

-

-

A5.39 Mediterranean communities of coastal
terrigenous muds

-

-

-

A5.46 Mediterranean biocenosis of coastal detritic
bottoms

-
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Figura 2. Mapa de la classificació EUNIS dels hàbitats de la ZEC del Delta de l’Ebre (Generalitat de Catalunya,
2019).
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Figura 3. Mapa dels herbassars de la ZEC del Delta de l’Ebre (Generalitat de Catalunya, 2018).

4. IMPACTES
Les pressions en aquesta zona són nombroses i algunes poden tenir un impacte directe sobre les
praderies de C. nodosa, la fauna associada i sobre les nacres de les zones menys profundes.
Eutrofització
L’eutrofització es produeix quan s’incrementa l’aportació de nutrients a l’aigua i provoca episodis
de creixement massiu de fitoplàncton i macroalgues. Aquest fenomen redueix la disponibilitat de
llum per a les fanerògames podent dificultar el seu creixement i comprometre la seva
supervivència. El sediment en zones eutròfiques és pobre en oxigen (anòxic) (degut a l’acumulació
i descomposició de matèria orgànica) i amb alts nivells de sulfhídric (potencialment tòxic per les
plantes (Mascaró et al., 2009)). Les zones més afectades són aquelles situades a la costa nord de
la badia, on desemboquen els canals de desguàs dels camps de cultiu d’arròs.
Embarcacions i zona de fondeig
La freqüència de petites embarcacions d’esbarjo i de pesca, sobretot en l’època d’estiu, provoca
un impacte directe sobre les praderies i les nacres de les zones menys profundes. És habitual
veure llargues fileres d’uns 40 cm d’ample de planta arrancada per l’acció de les hèlix de les
embarcacions a les praderies de C. nodosa, sobretot a la zona del Marí i el Galatxo. També és
habitual veure restes de nacres amb les valves trencades per acció mecànica.
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Infeccions
Un clar exemple d’aquesta pressió és la infecció de les nacres del Mediterrani pel paràsit
Haplosporidium pinnae (Catanese et al., 2018) i el bacteri Mycobacterium sp. (Carella et al., 2020)
i que ha provocat una mortalitat massiva no només a les badies del delta sinó a tot el Mediterrani
(Cabanellas-Reboredo et al., 2019). Aquests últims anys, i sobretot durant l’època d’estiu, encara
s’han anat veient brots d’aquesta infecció (comunicació personal de Patrícia Prado, investigadora
de l’IRTA).
Especies invasores
Actualment, l’espècie invasora més destacable de la zona ZEC del delta és el cranc blau
Callinectes sapidus. Es desconeix amb exactitud l’impacte d’aquesta espècie sobre l’ecosistema
tot i que se sap que és una espècie amb una alta capacitat reproductora i molt voraç. La seva dieta
és molt variada i va des de peixos, crustacis, gasteròpodes i bivalves, fins a algues o plantes
marines (en menor mesura) (Prado et al., 2021).
Canvi climàtic
A mig i llarg termini l’increment del nivell del mar podrà afectar significativament a la zona així com
també l’increment de la freqüència i intensitat de tempestes com va ser la del Glòria (2020) que va
provocar el trencament de la línia litoral en diferents punts, entre ells la barra del Trabucador.
Finalment, les onades de calor, molt acusades en les zones poc profundes i que poden arribar a
incrementar la temperatura de l’aigua considerablement (35º) podrien arribar a impactar sobre les
comunitats marines com les praderies de C. nodosa (Ontoria et al., 2019).

5. PROPOSTA D’ESTACIONS
Any de mostreig: 2022
Per a dur a terme la selecció de les estacions de seguiment de la ZEC del delta de l’Ebre s’han
realitzar tres aproximacions, (1) la recerca d’informació bibliogràfica, (2) reunions amb experts de
la zona sobre l’estat actual de la badia (tant a nivell de biodiversitat com de pressions), i (3) el gran
coneixement acumulat per part dels integrants del grup del Seguiment (grup de macròfits marins)
amb més de 30 anys d’experiència treballant en aquesta zona. Tot això ens ha permès fer una
proposta de diferents estacions de seguiment sense la necessitat de realitzar una prospecció
prèvia durant l’any 2021.
Les estacions de seguiment que proposem són les següents (Taula 2, Figura 4).
El Marí
Està situada a la part més propera a l’obertura de la badia, a prop de la zona on hi havia l’antic
‘Xiringuito’. Aquesta és una zona somera, entre 1,5 i 0,3 m amb una praderia principalment
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continua i monoespecífica tot i que hi ha algunes zones discontinues i amb presència de C.
prolifera. Actualment també hi trobem restes de nacres mortes (degut a la mortalitat massiva per
causa del paràsit H. pinnae (Cabanellas-Reboredo et al., 2019)) que proporcionen substrat dur per
a les garotes P. lividus. Puntualment aquestes també es poden trobar enmig de la praderia.
El Galatxo 1
Es troba una mica més cap a l’interior de la badia, en la zona que porta el mateix nom que el punt,
Galatxo. Aquesta és una zona somera, entre 1,5 i 0,3 m amb una praderia principalment continua
i mixta amb C. prolifera. Actualment, igual que el Marí, hi trobem restes de nacres mortes amb P.
lividus entre aquestes restes, tot i que puntualment, també es poden trobar enmig de la praderia.
Les Salines 1
És la zona que es troba a la part sud de la barra del Trabucador i just davant de les Salines.
Aquesta és una zona somera, entre 1,7 i 0,3 m amb una praderia principalment monoespecífica i
discontinua. Aquest zona és d’especial interès ja que s’hi poden trobar nacres vives en la praderia
de C. nodosa (comunicació personal de Patricia Prado, investigadora de l’IRTA). Les nacres eren
molt menys abundants que en les estacions a prop de l’obertura de la badia i per tant, hi ha poques
restes d’aquestes així com també poca abundància de garotes.
La Tancada
És la zona que es troba a l’inici de la barra del Trabucador, a la zona nord de la badia. Aquesta és
una zona somera, entre 1,5 i 0,3 m amb una praderia principalment continua i monoespecífica o
mixta amb Caulerpa i fins i tot en alguns casos amb Ruppia cirrhosa. És l’estació de la zona ZEC
que rep més influència dels canals de desguàs d’aigua dolça (Oliva et al. 2012). Això ha permès
una aclimatació de les plantes a aquestes condicions (més nutrients, menys transparència de
l’aigua i sediments més anòxics) i presenten diferències fenotípiques (ex. fulles molt llargues i amb
gran quantitat d’epífits, arrels poc ramificades) respecte altres estacions, com per exemple la del
Marí. La presència de nacres i garotes en aquesta zona ha estat casi inexistent en els últims 10
anys i per tant no esperem trobar restes de nacres com tampoc garotes. Tot i això, s’ha vist que
salinitats baixes protegeixen a la nacra del paràsit i per tant és una zona potencial de refugi tot i
les condicions ambientals poc favorables. A prop d’aquesta estació i davant la base de ‘kite surf’
també trobem algunes taques de C. nodosa que també pot ser interessant fer-ne un seguiment.
Aquestes estacions són les que es proposen en base a la bibliografia i coneixements previs
obtinguts. A part, es proposen un seguit d’altres punts de mostreig, els quals faltarà confirmar que
són zones òptimes per l’estudi de la resta d’indicadors.
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Taula 2: Punts proposats per al mostreig dels indicadors per a l’avaluació de l’estat de la zona ZEC del Delta de
l’Ebre.
Indicador

Fanerògames i nacres

Llegenda

Nº immersions PLEC

Punts de mostreig proposats

4

Marí
Galatxo 1
Salines 1
Tancada

Peixos

4

Paisatge

4

Prospeccions

1
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Confirmades
Per confirmar

Trabucador
Salines 2
Canal 2
Galatxo 2
Marí
Veler
Canal 1
Salines 1
Canal 1
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Figura 4. Mapa de les estacions proposades per als propers mostrejos amb els corresponents indicadors de la ZEC
del Delta de l’Ebre.
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6. CONCLUSIONS
La ZEC marí Delta del l’Ebre és el més meridional de Catalunya, i envolta la plataforma del Delta
de l’Ebre. Influenciat pel règim fluvial, les característiques hidrològiques i un gradient de salinitat
concret, té una naturalesa sorrenca i fangosa. Es caracteritza per praderies de fanerògames,
especialment de C. nodosa, sobre la qual hi tenen impacte directe pressions com l’impacte directe
de petites embarcacions o l’eutrofització. En aquesta ZEC, ja que es tracta d’una zona àmpliament
estudiada durant la realització de projectes previs, tan propis com externs, no es van dur a terme
prospeccions durant el 2021. En base a tota la informació disponible, s’ha dissenyat una proposta
de 10 estacions a prospectar per tal de cobrir tota la ZEC i estudiar la majoria dels indicadors
proposats pel PLEC: fanerògames i nacres, peixos, paisatge i prospeccions.
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