Seguiment del medi marí́ al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí́, les Illes Medes i el Baix Ter

Seguiment de les poblacions de gorgònia
vermella (Paramuricea clavata)
Parc Natural del Cap de Creus
Al Parc Natural de Cap de Creus no s’ha detectat
cap episodi de mortalitat massiva degut a la
temperatura, ja que no s’ha observat cap pic de
mortalitat recent.
Tot i això, en alguna estació, com Farallons, s’han
observat colònies recentment necrosades.
En aquest parc, entre els anys 2017 i el 2018 les
poblacions de gorgònia vermella també van patir
diversos episodis de mortalitat per escalfament i
per la proliferació d’algues filamentoses, el que
fa que el percentatge de colònies afectades sigui
essent força elevat.

Colònia de P. clavata amb necrosi (Farallons).

Tot i això, des de la mortalitat massiva ocorreguda fa 5 anys, s’ha observat una millora en les
poblacions de P. clavata: la superfície morta i el nombre de colònies afectades ha disminuït, així com
les biomasses i densitats s’han estabilitzat en la majoria de les estacions.
Tot i això, aquestes poblacions segueixen tenint altres impactes, tals com les xarxes de pesca
fantasma que hi queden enredades moltes vegades.
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Seguiment de les poblacions de gorgònia
vermella (Paramuricea clavata)
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Enguany no s’ha detectat cap episodi de
mortalitat massiva degut a la temperatura;
això queda reflectit en la poca mortalitat
recent (necrosi) observada.
Entre el 2017 i el 2018 les poblacions de
gorgònia vermella van patir diversos episodis
de mortalitat per escalfament i per la
proliferació d’algues filamentoses, el que fa
que el percentatge de colònies afectades
sigui essent força elevat.

Des de llavors, les poblacions de P. clavata
s’han estabilitzat en tots els seus paràmetres
(biomassa, densitat i mortalitat).
Tot i així, la forta afectació durant els últims
anys queda reflectida en algunes localitats,
tals com Tascó Petit, Pedra de Déu i Tascó
Petit, que presenten una elevada mortalitat i
un descens de la biomassa.

Colònia de P. clavata amb 100% d’epibiosi
(Tascó Gros).

Tot i l’absència d’impactes pel canvi climàtic,
s’ha de tenir en compte que les poblacions
encara estan lluny de mostrar un bon estat de
conservació, i que en el context actual és
esperable que nous impactes puguin succeir
durant els propers anys.

Colònia de P. clavata sense afectació
(Carall Bernat).
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Seguiment de les comunitats de
Briozous
Tot i els baixos valors que es segueixen
observant per aquesta espècie, enguany les
poblacions de P. fascialis han augmentat les seves
densitats a gairebé totes les estacions mostrejades.
Les densitats més altes es troben fora de la Reserva.
En les estacions on s’han observat un major nombre
de colònies vives, s’ha detectat un augment de
colònies petites. Aquests resultats indiquen que
enguany hi ha hagut un cert reclutament.
Enguany
s’ha
detectat
una
mortalitat
menor d’aquesta espècie que al 2020. Tot i així, la
mortalitat ha estat elevada, presentant valors entre
el 50 i 75%.

Colònia de la banya d’ant (Pentapora fascialis).

Les úniques estacions on queden colònies vives amb
valors de densitat representatius són zones no
freqüentades per submarinistes.

El baix nombre de colònies presents al Parc fa pensar
que potser actualment no és un bon indicador per
poder seguir mesurant l’impacte directe del busseig
en totes les estacions.

Mostreig in situ realitzat mitjançant
escafandre autònoma
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Seguiment de les comunitats de
coves submarines
S’ha vist un augment de l’aire total a casi totes les estacions, posant especial atenció a la
Cova del Dofí i la Vaca, que ha augmentat significativament respecte l’any anterior.
La recuperació de les zones afectades és molt poc probable si es segueix mantenint el
mateix nombre d’immersions actuals.
El fons de les coves presenten un aspecte
generalment denudat, amb poca presència
d’organismes, especialment erectes, i un
elevat grau de sedimentació
S’han vist organismes arrencats de les parets
i sostre al fons d’algunes coves.
És necessari mantenir el mostreig
d’aquestes comunitats mitjançant les
fotografies, per així poder avaluar l’estat de
les comunitats a llarg termini

Organismes arrencats al fons de la cova del
Misidacis (RNP)

Exemple de bombolla morta
(Taronja) i bombolla viva (blau)
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Seguiment de les poblacions de
corall (Corallium rubrum)
Parc Natural de Cap de Creus
En general, les poblacions del Cap de Creus mostren uns valors mitjans de mida, biomassa i
densitats menors que les estacions dins del PN de Medes, reflectint la pressió antròpica que ha
patit aquesta zona al llarg dels anys tant dins les Reserves Naturals com fora.
Podem veure que els valors es mantenen força estables al llarg dels anys tot i que disten dels
valors esperats per poblacions sanes de corall vermell.
En els següents anys s’haurà de veure l’efecte de la veda de pesca que va començar el 2018 per
un període de 10 anys.

Actualment aquesta espècie no sembla estar afectada en aquesta àrea de manera important pel
canvi climàtic

EL MOLÍ (RNP)

MESSINA (PN)
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Seguiment de les poblacions de
corall (Corallium rubrum)
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
En general, les poblacions de corall en aquest parc mostren uns valors mitjans de mida,
biomassa i densitats majors que les estacions dins del PN de Cap de Creus.
Podem veure que els valors es mantenen força
estables al llarg dels anys tot i que disten dels valors
esperats per poblacions sanes de corall vermell.
Les estacions que presenten una biomassa més
elevada corresponen a les zones on hi hauria menys
pressió per part dels bussejadors
DOFÍ DINS (RNP)

PAIETA (PN)

MEDALLOT (ZC)
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Prospeccions del fons marí

La prospecció de Cap Norfeu (PN de Cap de Creus) ha
servit per caracteritzar la presència de l’alga invasora
(C. cylindracea) que en aquell moment ocupava una
extensió relativament petita (6 m2) (a). En aquesta
localitat també s’han detectat també mortalitats de E.
singularis.
La prospecció de Cap Castell (PN Montgrí, illes Medes i
Baix Ter), s’ha realitzat per determinar una nova àrea
d’estudi del corall vermell (C. rubrum) com a nova
estació dins de l’indicador de corall vermell del
seguiment marí (b).

a) Presència de l’alga invasora (C. cylindracea)

A la zona de costa entre el moll de llevant de l’Estartit i
el Molinet (PN Montgrí, illes Medes i Baix Ter) s’ha
detectat un impacte destacable degut a l’erosió i
col·locació de forma incorrecte de les boies que
delimiten la zona de banyistes, causant l’eliminació
total de les comunitats en un diàmetre de entre 3 i 6
metres al voltant d’aquestes (c).

b) Població prospectada de corall vermell a
Cap Castell

Esquema prospecció al Cap Norfeu (PN Cap de Creus)

c) Morts amb blancall al voltant degut al
accés de cadena
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Seguiment de les comunitats algals i
poblacions de garotes
Seguiment de les poblacions algals
S’observa una clara diferenciació entre les
comunitats algals entre el Parc Natural de Cap de
Creus i el Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter.
D’una banda, en el primer cas, trobem
comunitats algals més empobrides i amb més
presència de garotes i, per tant, de blancalls i
roca pelada. En el segon cas dominen comunitats
algals més desenvolupades i pràcticament amb
absència de blancalls o roca pelada, així com amb
menor nombre d’herbívors.

G. elegans a Baix de Cols (Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter).

Blancall a Codera (Parc Natural de Cap de Creus).

És destacable l’evolució temporal de l’alga
Gongolaria elegans al Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter, ja que aquesta és una
espècie d’important valor ecològic degut al seu
aspecte arborescent que forma boscos,
propiciant una gran diversitat.
Aquesta, a l’inici del seguiment, pràcticament no
es trobava en aquesta zona, i ha anat
augmentant aquests últims anys, especialment a
les zones més protegides.
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Seguiment de les comunitats algals i
poblacions de garotes
Seguiment de les poblacions de garotes
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Les poblacions del Parc Natural del Montgrí,
mostren valors relativament baixos tant dins la
RNP, com a la zona de PN, on la pesca pot tenir
també un efecte significatiu.
Aquest fet es tradueix en comunitats algals ben
desenvolupades, especialment dins la reserva.

Parc Natural de Cap de Creus
Al Parc Natural de Cap de Creus, hi ha un domini
de poblacions denses i ben estructurades de
garotes, inclòs dins la zona de RNI, on els peixos
no poden controlar les poblacions.
Així doncs, dins d’aquest parc hi trobem
comunitats algals predominades per blancalls i
roca pelada.

Enguany les poblacions de garota comuna (P.
lividus) han disminuït dràsticament en ambdós
Parcs Naturals, probablement degut als efectes
del temporal Glòria, com va es va poder
observar també el 2009 amb el temporal de Sant
Esteve.
Les densitats de A. lixula segueixen sent molt
inferiors, tot i que mostren un augment
progressiu en les seves densitats des del 2011.
A. Lixula entre un blancall i un bosc d’algues a
Camarellís (Parc Natural de Cap de Creus).
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Seguiment de les comunitats
mediolitorals – Ericaria mediterranea
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
• El primer mostreig de les comunitat de E.
mediterranea dut a terme l’any 2017 ha servit
com a punt de referència, permetent avaluar
l’evolució d’aquestes comunitats durant els
següents anàlisis del 2019 i 2021.
•S’ha detectat una disminució en l’estat
d’aquestes comunitats a Baix de Cols i Meda
Gran, molt freqüentades a les èpoques
d’estiu.

Parc Natural del Cap de Creus
•En general les comunitats de E.
mediterranea es troben en millor estat al
P. N. del Cap de Creus.
• Tot i així, enguany la seva cobertura ha
patit una disminució generalitzada a les
estacions d’aquest Parc Natural.

Frondes de C. mediterranea a Cap de Creus

Comunitat de C. mediterranea a Salpatxot
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Seguiment de les comunitats
mediolitorals – Lithophyllum byssoides
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Les tenasses de L. byssoides presenten un major
grau de desenvolupament a la costa del Montgrí
i les illes Medes.
Enguany la cobertura de L. byssoides s’ha
mantingut relativament estable a ambdós Parcs
Naturals, tot i que la proporció de tal·lus vius té
una tendència a disminuir.

Parc Natural del Cap de Creus
El blanquejament més marcat ha estat al P. N.
del Cap de Creus, sent molt evident al Cap
Norfeu.
Aquesta disminució de les cobertures i
densitats de les comunitats mediolitorals és
atribuïble al trepig per banyistes i avarament
embarcacions, ja que son zones amb una
elevada freqüentació per aquestes activitats.

Tenassa de L. byssoides a Salpatxot (RNP)

Estructures tridimensionals de L. byssoides a
Portaló (PN).
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