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Seguiment de les poblacions de 
gorgònia vermella (Paramuricea
clavata)

La població de Tascó Gros enguany ha arribat a 
tenir quasi el 60% de la superfície de les colònies 
afectat per mortalitat, deguda majoritàriament a 
l’increment de la temperatura.
Altres poblacions amb elevada mortalitat han estat 
el Guix, Carall Bernat, Pedra de Déu i Tascó Petit.
D’altra banda, les estacions de La Vaca i Pota del 
Llop han estat les que s’han trobat en més bon 
estat.

L’increment de les colònies amb signes de 
mortalitat durant els tres darrers anys de 
seguiment on s’acumulen l’impacte de les 
mortalitats antigues i la mortalitat observada 
aquest any posa de manifest els greus impactes del 
canvi climàtic a Illes Medes.

En general, l’estat de conservació de la majoria de 
poblacions estudiades ens indica que cal aplicar un 
principi de precaució i intentar reduir la 
freqüentació de submarinistes en totes les 
Estacions.

P. clavata afectada per mortalitat. Tascó Gros (RNP)

Paramuricea clavata en bon estat. La Vaca (RNP) Mostreig de gorgònia vermella. Medallot (ZC)
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Seguiment de les poblacions de 
briozous

En totes les estacions freqüentades, l’abundància de 
colònies de les poblacions de briozous es mantenen 
molt baixes.

Es recomana la disminució de la freqüentació en totes 
les estacions, fins que no es pugui determinar un cert 
grau de recuperació de les poblacions de briozous.

El juliol del 2018 es va detectar un episodi de 
reclutament de Pentapora fascialis que va fer que la 
densitat de colònies augmentés.

A l’octubre del 2018 la densitat de colònies de P. 
fascialis va disminuir bruscament en totes les 
estacions de mostreig degut a mortalitat natural.

Myriapora truncata. Falaguer (PN)

Pentapora fascialis. Medallot (ZC)
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Seguiment de comunitats de coves 
submarines

Les cambres d’aire al sostre de les coves presenten 
una gran persistència i una baixa variació interanual.

Les comunitats del fons de les coves presenten un 
aspecte generalment denudat, sense presència 
d’organismes erectes i amb un elevat grau de 
sedimentació.

A una de les coves s’ha observat una elevada 
mortalitat de corall vermell, fet que indica que 
aquestes comunitats són també susceptibles als 
efectes del canvi climàtic.

Degut a la lenta dinàmica d’aquestes comunitats, la 
recuperació de les zones afectades és molt  
improbable a curt i mitjà termini mantenint el 
nombre d’immersions actual.

Remarquem la necessitat de mantenir una sèrie de 
fotografies a llarg termini per a poder avaluar els 
canvis de les comunitat en resposta a possibles 
impactes o canvis de gestió en el futur.

Mortalitat de corall vermell. Cova dels Misidacis (RNP)

Cambra d’aire del sostre. Cova del Mal pas (RNP) Fons de la cova dels Misidacis (RNP)
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Nord-est del Parc Natural de Cap de Creus

Prospeccions del fons marí

Enguany s'han dut a terme prospeccions del fons 
marí a la costa del massís del Nord-est del Cap de 
Creus.

Les prospeccions s’han realitzat mitjançant 
observacions visuals amb escafandre autònom i des 
d’embarcació.

S’han realitzat immersions fins a 40 m a 9 punts, i 
s’han dut a terme 5 recorreguts per la costa amb 
embarcació.

A totes les prospeccions s’han identificat espècies i 
comunitats de gran interès pel que fa el patrimoni 
natural marí

Les poblacions de corall vermell presenten colònies 
de mida més petita que les del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el baix Ter

A pràcticament totes les prospeccions s’han trobat 
arts de pesca abandonats i mortalitat tan d’algues 
coral·lines incrustants com de gorgònies (tant 
blanca com vermella)

Xarxa fantasma abandonada. Forcats (RNP)

Blancall a poca profunditat. Encalladora (RNI)

Colònies petites de corall vermell. Messina (RNP) Colònia de E. singularis amb mortalitat. Forcats (RNP)
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Seguiment de les praderies de 
posidònia i de les poblacions de 
nacres

L’estat de les praderies és bo, excepte la 
part superficial de Montgó, amb grans 
clapes de mata, i la zona profunda de la 
Meda Petita, que mostra una regressió 
històrica, aparentment estabilitzada.

Les praderies de Cap de Creus es troben en 
una situació global d’estabilitat. 
Majoritàriament, el seu estat és bo, llevat 
de tres casos on considerem l’estat
moderat (Guillola, Portlligat i Pelosa).

Posidònia. Meda Gran (RNP)

Pinna nobilis morta. Meda Gran (RNP)

Parc Natural de Cap de Creus

Les poblacions de nacres han patit mortalitats

d’entre el 92 i el 95 % a les praderies dels Parcs

Naturals Marins de Catalunya. Això ha estat a

causa d'un paràsit que ha afectat gran part de

les poblacions del Mediterrani occidental.

L’ancoratge no sembla tenir efecte significatiu

sobre les variables d’abundància de les plantes

(densitat i cobertura).
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Seguiment de les poblacions de
peixos vulnerables a l’activitat pesquera

La biomassa de les poblacions de peixos 
vulnerables a la pesca presenten una tendència a 
un cert augment a les zones de RNP i RNI.

L’increment de la biomassa i les densitats
d’espècies vulnerables és principalment deguda a 
l’augment del nombre de neros i déntols a l’estació 
de Massa d’Or.

Les figures de protecció més efectives són les 
zones on es prohibeix la pesca submarina.

La biomassa de les poblacions de peixos 
vulnerables a la pesca presenten una tendència a 
l’estabilitat en els últims anys.

La zona de ZPP segueix sense mostrar cap tipus 
de recuperació, segurament degut a la petita 
extensió d’habitats apropiats que cobreix 
aquesta zona i la seva connectivitat amb les 
zones de PN.

Enguany s’ha pogut observar algun exemplar 
d’espècies poc comunes de la zona, tals com el 
Dentex gobbosus.

Sciaena umbra i Epinephelus marginatus. Tascons (RNP)Dentex gibbosus. Tascó Petit (RNP)

Parc Natural de Cap de Creus
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Seguiment de les poblacions de 
grans decàpodes

Al Cap de Creus s’ha censat aproximadament el 
mateix nombre de llagostes que l’any 2016.

Les poblacions de grans decàpodes d’interès 
pesquer es anecdòtica tant al Montgrí com a les Illes 
Medes i el Cap de Creus.

Una població tant deprimida com la de les llagostes
és irrecuperable simplement amb la creació de 
figures de protecció.

Mostreig de grans decàpodes. Messina (RNP)

Llagosta de talla T1. Fararllons (RNP)

Llamàntol de talla T3.  Pota del Llop (RNP)

La costa del Montgrí segueix essent la zona on 
s’observa el major assentament, així com el major 
nombre de llagostes petites.

A les Medes es troben els pocs exemplars de 
llagostes adultes, llamàntols i esclops observats 
en aquesta àrea.

Es recomana que es promogui una àrea d’especial 
interès per la protecció de la llagosta a la costa 
del Massís del Montgrí i proposar una moratòria
de pesca de llagosta durant els propers 5 anys.

Evolució temporal del nombre total de llagostes observades a 
les Illes Medes
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Seguiment de comunitats i espècies 
sensibles al canvi climàtic

S’han detectat importants efectes del canvi climàtic: 
alta mortalitat amb efectes acumulatius dels 
diferents anys en espècies amb limitada capacitat de 
recuperació.

Els efectes de la mortalitat s’han produït a tots els 
parcs i totes les estacions.

Les gorgònies, espècies estructurals, han sofert una 
important mortalitat durant les darreres dècades.

L’afectació ha sigut major en les fondàries més 
somes per sobre la termoclina.

Hem constatat també la mortalitat d'altres espècies, 
com Cladocora caespitosa.

Es urgent aplicar un criteri de prudència i minimitzar 
els impactes que sí es poden gestionar des de la 
direcció dels parcs.

Cladocora caespitosa. La Vaca (RNP)

Algues calcàries incrustants mortes. Farallons (RNP)Eunicella singularis amb mortalitat. Tascó Gros (RNP)

Spondylus mort. Falaguer (PN)
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