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Protocol 1. Condicions de temperatura

Obtenir informació sobre les condicions de temperatura a llarg del gradient de profunditat en aigües costaneres. 

Sensor de temperatura www.t-mednet.org 



Protocol 1. Condicions de temperatura
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Profunditat

Instal·lació dels termòmetres: 
Massilla i claus

Introducció del termòmetre a cada 
profunditat



Al Cap de Creus (Gat i al Portaló) els sensors ja
estaven instal·lats, es van descarregar i s’han
instal·lat de nous.

Protocol 1. Condicions de temperatura

www.t-mednet.org 



Protocol 2. Mortalitat massiva

Espècies objectiu principals

Paramuricea clavata Eunicella singularis

Avaluar l’impacte dels fenòmens de mortalitat massiva en les principals 
espècies de gorgònies i altres espècies formadores d’habitat

Altres espècies

Myriapora truncata

Pentapora fascialis

Corallium rubrum

Ircinia sp.

Barbatia (Arca) barbata

Lithophaga lithophaga



Protocol 2. Mortalitat massiva

No afectades (colònies en bon estat)

Afectades

Mortalitat recent (Necrosi)

Mortalitat antiga (Epibiosi)

Mortalitat recent + antiga

Tipus de mortalitat

- 10 m

- 20 m

- 30 m

Es quantifica el nombre de colònies/individus sans i amb afectació (>10% afectació) i s’estima el 
percentatge de colònies afectades

< 10%               10-30%             30-60%               >60%

E. singularis amb mortalitat 
recent (Necrosi)  a 10 m

E. singularis amb mortalitat 
antiga (Epibiosi ) a 20 m

P. clavata amb mortalitat 
antiga (Epibiosi)  a 10 m

P. clavata en bon estat a 30 m
E.singularis en 
bon estat a 30 m



Percentatge de colònies afectades per fondària

Protocol 2. Mortalitat massiva



10 m fondària 20 m fondària 30 m fondària

Percentatge de colònies afectades per fondària per espècies

Protocol 2. Mortalitat massiva



Percentatge de colònies afectades amb mortalitat recent per fondària

Protocol 2. Mortalitat massiva



Protocol 2. Mortalitat massiva

• La majoria de les poblacions presenten més d’un 10 % de mortalitat i per tant es
consideren impactades

• En general, el percentatge de moralitat de les poblacions estudiades disminueix
en fondària, on l’impacte de l’augment de temperatura es menor

• El tipus de mortalitat més registrada ha estat l’Epibiosi (mortalitat antiga), tot i que
també es va detectar mortalitat recent

• El protocol és efectiu per les gorgònies (E.singularis i P. clavata) on roman la part
morta durant molt temps, però no pels altres grup on la densitat registrada és
baixa.



Protocol 3. Cens visual de peixos

Espècies objectiu principals

Estudiar i quantificar l’abundància de les espècies de peixos al Mediterrani.

Epinephelus
marginatus

Coris julis

Thalassoma pavo

Sparisoma
cretense
Serranus scriba

Serranus cabrilla

Sarpa salpa

Siganus sp

Fistularia
commersonii

Altres espècies

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris

Diplodus puntazzo

Sparus aurata



Protocol 3. Cens visual de peixos

X 4

5 – 10 m de 
profunditat

5 m



Protocol 3. Cens visual de peixos – Cap de Creus

Espècies més 
abundantsD. Vulgaris i D.sargus

C. julis
S. 
salpa



Protocol 3. Cens visual de peixos – Cap de Creus



Protocol 3. Cens visual de peixos – Cap de Creus



Protocol 3. Cens visual de peixos

• Les diferents localitats presenten diferències referents a l’abundància 

d’espècies (Pta falconera menor diversitat d’espècies) , on C. julis ha 

representat l’espècie més abundant

• S’ha obtingut una major proporció de les espècies C. julis vs T. pavo i de S. 

cabrilla vs S. scriba.  Per tant es veu una major proporció d’espècies 

d’aigües fredes, tot i que s’intueix un inici de meridionalització.

• El present protocol s’ha mostrat efectiu per enregistrar les densitats de les 

espècies més abundants de peixos en els dos espais protegits i descartar 

la presència d’altres espècies clarament d’afinitat tropical.



Protocol 4. LEK1 - Tendències històriques de peixos i registres 
georeferenciats

Recuperar informació històrica sobre els canvis en l’abundància i distribució d’espècies.

Facilitar una detecció precoç de noves espècies que apareixen en zones on abans no eren 
presents.

Exemple d’una entrevista del protocol LEK 1

Parc Natural del Cap de Creus
Port Pescador Pescasub Diver LEK 1

1 Roses 3 1 1
2 Roses 4 1 1
3 Roses 1 1 1
4 Roses 2 1 1
5 Roses 5 1 1
6 Roses 6 1 1
7 Cadaqués 1 1 1
8 Cadaqués 2 1 1
9 Port de la Selva 1 1 1
10 Llançà 1 1 1
11 Cadaqués 3 1 1
12 Cadaqués 4 1 1
13 Llançà 2 1 1
14 Port de la Selva 2 1 1
15 Port de la Selva 3 1 1
16 Port de la Selva 4 1 1
17 Port de la Selva 5 1 1
18 Port de la Selva 6 1 1
19 Llançà 3 1 1
20 Cadaqués 5 1 1
21 Cadaqués 6 1 1
22 Llançà 4 1 1
23 Port de la Selva 7 1 1

Total 23



Protocol 4. LEK1



Protocol 5. LEK2 - Seguiment periòdic de peixos i registres georeferenciats

Obtenir informació qualitativa sobre espècies que es poden utilitzar com a indicadors fiables de canvi 
climàtic.

Facilitar la detecció precoç de noves espècies (tant autòctones com exòtiques) que apareixen en 
zones on abans no eren presents.

Lagocephalus sceleratus

Pterois miles

Siganus luridus

Espècies objectiu principals Espècies objectiu locals

Siganus rivulatus

Sarpa salpa

Pomatomus saltatrix

Sparisoma cretense



Protocol 5. LEK2 - Seguiment periòdic de peixos i registres georeferenciats
Parc Natural del Cap de Creus Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix 

Empordà
Port Espècie

observada
Port Espècie Observada

Roses 1 1 Balistes
carolinensis

Palamós 4 1 none

Roses 2 1 Callinectes sapidus Palamós 10 1 none
Roses 2 1 Xyirchtis novacula Palamós 11 1 none
Roses 3 1 Balistes

carolinensis
Palamós 14 1 Balistes carolinensis

Roses 4 1 Xyirchtis novacula Palamós 15 1 none
Cadaqués 4 1 none Palamós 16 1 none
Cadaqués 5 1 none Palamós 17 1 Fistularia

commersoni
Cadaqués 6 1 none Palamós 18 1 Sparisoma cretense
Port de la Selva 2 1 none Palamós 14 1 none
Port de la Selva 3 1 none Begur 3 1 Pagrus auriga
Port de la Selva 6 1 none Begur 3 1 Gadus morhua
Llançà 3 1 none Llafranc 2 1 none
Port de la Selva 7 1 Balistes

carolinensis
Total 13 Total 12

Litoral del Baix 
Empordà



Protocol 6. LEK3 – Mortalitats massives

Recuperar informació històrica sobre els episodis de mortalitat massiva d’organismes marins, sovint 

vinculats per condicions climàtiques específiques. 

Peixos

Organismes filtradors

Invertebrats sèssils

Mortalitats 
massives LEK 3

Espècies objectiu principals

• La informació obtinguda es relaciona bastant bé amb el què es coneix a nivell científic, aportant

alguna informació nova interessant.



Protocol 7. Posidonia oceanica

Definir l’estat de conservació de les praderies de Posidonia oceanica mitjançant la valoració 
de la densitat dels feixos. 

X 9x 9
Protocol de mostreig

Implementació del protocol de P. oceanica



Protocol 7. Posidonia oceanica



Protocol 7. Posidonia oceanica

• La densitat de feixos de P. oceanica obtinguda és alta al Parc Natural del Cap de Creus, on els

valors de densitat es troben dins els valors de referència d’estudis anteriors

• Les localitats amb les praderies discontinues i fragmentades (Cala Canadell i Cala Murtra)

presenten densitats inferiors

• El protocol és efectiu per registrar densitat i presència de flors de P. oceanica. Si es combinés

amb mesures de cobertura seria ideal per tenir una informació més completa.



Protocol 8. Pinna nobilis

Avaluar l’estat de salut de les poblacions de Pinna nobilis als espais naturals protegits. 

6 m

Protocol de mostreig

Protocol de mostreig de Pinna nobilis

Pinna nobilis morta 

UL

w

W



Protocol 9. Poblacions d’eriçons de mar

Determinar l’abundància i estructura de talles de les espècies d’eriçons de mar Paracentrotus lividus i 
Arbacia lixula. 

Espècies objectiu principals

Arbacia lixulaParacentrotus lividus



Protocol 9. Poblacions d’eriçons de mar – Cap de Creus

Classes de talla

(cm
)

Densitat més alta d’individus de l’espècie A. lixula en el Parc Natural del Cap de Creus. 

L’estructura de talles de les dues espècies ha sigut diferent, trobant individus de talles mitjanes en l’espècie A. 

lixula, i una estructura més homogènia amb individus petits en P. lividus.



Protocol 10. Detecció ràpida d’espècies invasores

Protocol de mostreig

Detectar espècies invasores mitjançant el anàlisis fotogràfic de diferents comunitats i concretament, les 
cobertures de diferents grups funcionals i espècies.

Categories principals
Algues calcàries vermelles

Algues calcàries vermelles mortes

Algues brunes tipus ‘turf’

Algues vermelles tipus ‘turf’

Algues verdes tipus ‘turf’

Algues erectes verdes

Algues arborescents vermelles

Algues erectes marrons

Algues arborescents marrons

Invertebrats incrustants

Invertebrats incrustants morts

Invertebrats erectes

Invertebrats erectes morts

Invertebrats massius

Invertebrats massius morts

Invertebrats solitaris

Invertebrats solitaris morts

Roques pelades

Forats

Sediment

Substrat

Algues Invertebrat
s sèssils



Protocol 10. Detecció ràpida d’espècies invasores – Cap de Creus



Protocol 11. Fotogrametria d’hàbitats bentònics

Monitoritzar els canvis en l’estructura i la complexitat dels hàbitats mitjançant la 
fotogrametria d’estructura del moviment (Structure from Motion, SfM).

Protocol de 
mostreig



Protocol 11. Fotogrametria d’hàbitats bentònics



Thank You

@MPAEngage

Moltes gràcies!
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