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Descobreix la biodiversitat marina
de la reserva de biosfera de Menorca

1. El Mediterrani,
el Mare Nostrum

Hola!

Des de que vaig començar a veure humans per aquí,
sempre he sentit que l'anomenàveu Mare Nostrum.
Però mai m'ha semblat que realment la considereu una
mar vostra, perquè cada vegada està més bruta i més
descuidada. Heu de començar a pensar que el que és
casa vostra no s'ha de deteriorar. Som un punt calent de
biodiversitat on vivim moltes espècies.

Som n'Octopus, un pop que viu a poca profunditat a les àrees
rocoses de la mar Mediterrània, però també a l’Atlàntic oriental.
En aquesta preciosa mar que rodeja Menorca hi viuen també molts
d'amics meus que us voldria presentar. Alguns són molt curiosos
i els podrem conèixer molt bé, però altres són molt esquius i serà
difícil que us els pugui presentar.
Per poder conèixer-los serà necessari que us banyeu una mica: al principi
únicament els peus, però si volem anar a més profunditat serà necessari banyar-nos
completament. Per veure els habitants de les grans profunditats necessitareu un equip
d'immersió o un submarí.

A qui va dirigit?
El quadern està dirigit tant als cursos de 3r a 6è d'educació primària, com als de 1r a 4t d'educació
secundària obligatòria. Per tal d'indicar a l'alumnat quins exercicis s'adapten millor al seu nivell
d'estudis, s'utilitza una seqüència de colors, de tal manera que mitjançant unes rodones verdes
s’assenyalen els exercicis que s'ajusten especialment a l'educació primària, amb rodones vermelles
a l'ensenyança secundària i en taronja a ambdues etapes.

Mentre que els antics romans el van denominar Mare Nostrum (el nostre mar), el nom actual prové del
llatí medi-terraneus, que significa ‘entre terres’. Ha tingut un paper fonamental en el desenvolupament
de moltes cultures i per les seves aigües han navegat gran quantitat de civilitzacions antigues. La seva
importància comercial i cultural ha fet que hagi estat motiu de grans disputes al llarg de la història. La
regió mediterrània es caracteritza per tenir un clima amb hiverns temperats i plujosos i estius secs i
calorosos, així com primaveres en què s'acumulen les precipitacions.

Objectius
•• Donar a conèixer la biodiversitat marina i reconèixer les espècies de fauna i flora més representatives
de la reserva de biosfera.
•• Fomentar una sèrie de valors relacionats amb la sostenibilitat i promoure la preocupació i l'interès pel
medi marí.
•• Desenvolupar una visió crítica i reflexiva sobre la gestió de la biodiversitat i valorar l’important paper
que té.
•• Entendre les problemàtiques que afecten la mar i adquirir eines per trobar-hi solucions.
Conceptes clau: biodiversitat, reserva de biosfera, espècies endèmiques, gestió i protecció d’espècies,
ecosistemes, sostenibilitat, conservació.

Orientacions pedagògiques
Els continguts estan especialment relacionats amb les àrees de ciències naturals. La majoria d’activitats
que es proposen poden ser treballades a l’aula (en alguns casos s'ha de tenir connexió a Internet). Al final
del quadern trobareu una llista de recursos.
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1 La Mediterrània en l'actualitat

Característiques de la mar Mediterrània
La Mediterrània és la mar tancada de majors dimensions del planeta, amb una llargària d'uns 4.000 km i
una amplària de 400 km. Està unida a l'Atlàntic per l’estret de Gibraltar i a la mar Roja pel canal de Suez.
És una mar de formació recent, però arriba fins a profunditats mitjanes de 1.500 metres. Està dividida en
dues grans conques, l'oriental i l'occidental, separades per una zona d'aigües poc profundes entre Sicília i
la costa de Tunísia. És una mar càlida temperada, amb temperatures mínimes hivernals d’entre 10-13 °C i
màximes estivals superficials de 22-25 °C.
L'aigua menys salada de l'Atlàntic hi entra superficialment, i l'aigua més salada mediterrània en surt per
davall. A més, el volum que hi entra és superior al que en surt, per la qual cosa el Mediterrani guanya
aigua amb l'Atlàntic, però perd aigua per evaporació. Si Gibraltar es tanqués la Mediterrània estaria uns
3.000 anys a assecar-se. El fet que l'aigua del Mediterrani surti per sota (rica en nutrients) i que la que
hi entri ho faci per la superfície (pobra en nutrients) provoca un empobriment de nutrients, cosa que
representa una limitació a la producció del Mediterrani.
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El Mediterrani va adquirir la forma definitiva fa uns 15 milions d'anys, però fa devers 6 Ma es va
tancar el canal de Gibraltar i això provocà el dessecament parcial de tota la conca mediterrània, que va
convertir-se en una sèrie de maresmes salines. Això va fer desaparèixer la major part de les espècies.
Aquest període es coneix com la crisi de salinitat del Messinià. Fa uns 5,3 Ma el canal de Gibraltar es va
obrir de nou i va ser colonitzat per espècies atlàntiques.

ACTIVITAT 2
On són els diferents mars del planeta?
Les diferències més importants entre un mar i un oceà són que els mars tenen
menor extensió, són ambients tancats i estan a prop de terra ferma. Al món hi
ha 57 mars. Intenta indicar la posició d’aquests deu.
1.
2.
3.
4.
5.

Mar
Mar
Mar
Mar
Mar

Mediterrani
Aràbic
de la Xina Meridional
Cantàbric
del Nord

6.
7.
8.
9.
10.

Mar
Mar
Mar
Mar
Mar

Roig
Carib
Bàltic
Caspi
Negre

1 La Mediterrània fa uns 6 Ma

La seva biodiversitat
Encara que el Mediterrani representa únicament el 0,8 % de la superfície marina del planeta, acumula
aproximadament el 10 % de la biodiversitat marina i s’ha estimat que hi ha un mínim de 17.000 espècies
conegudes. D'aquestes n’hi ha un 20 % que són endemismes, és a dir que al món únicament es poden
trobar al Mediterrani, mentre que un 3 % corresponen a espècies invasores que arriben majoritàriament
a través del canal de Suez. Per això, està considerat un punt calent de biodiversitat, és a dir, un punt on
hi ha una alta concentració d'espècies importants.
En general, la seva biodiversitat està formada per espècies atlàntiques, que van entrar quan es va obrir
el canal de Gibraltar fa uns 5,3 Ma, i endemismes que es van mantenir quan la mar estava tancada o que
s'han format en els darrers 5 Ma en què ha romàs aïllada. Actualment s’incrementen molt les espècies
d'introducció recent.

ACTIVITAT 1
El Mediterrani
Encercla la resposta correcta
El Mediterrani...
1. Fa 15 Ma l’estret de Gibraltar es va tancar i la Mediterrània es va dessecar parcialment.
2. Com que és una mar tancada, molt salada, és molt rica en nutrients.
3. Està considerada una mar amb una biodiversitat molt rica.
4. Totes són correctes.

!
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SABIES QUE...
El punt més profund del Mediterrani està a prop de Grècia i té 5.267 metres (més o menys la
distància en línia recta entre es Mercadal i Ferreries!)
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2. Quins ecosistemes coneixem?

Praderies submarines

Ecosistema constituït per plantes superiors que s’han especialitzat a viure submergides. La
més abundant és l’altina, formada per Posidonia oceanica,
encara que també hi ha una altra
praderia, l’algueró, constituït
per Cymodocea oceanica. Són
ecosistemes molt productius, on
viuen moltes espècies, raó per
la qual la seva biodiversitat té un
impacte directe sobre la productivitat de les pesqueries.

Encara que sembli que tota la mar és igual, no és així! Hi ha
moltes zones diferents, i cadascun dels organismes marins
ens hem adaptat a viure en alguna. Jo, per exemple, visc
en àrees rocoses a poca profunditat, on puc descansar
durant el dia i caçar a la nit. Veniu amb mi i us mostraré els
ecosistemes més habituals que hi ha a la nostra mar.

El coral·ligen

Es denomina coral·ligen la
comunitat, tant vegetal com
animal, que recobreix les
roques que es troben en
àrees litorals quan comença a
escassejar la llum, entre 40150 metres. Es caracteritza per
una gran varietat d’animals que
viuen ancorats al fons (sèssils) i
combina la presència d’animals
i de vegetals. Són àrees molt
sensibles per la fragilitat de les
espècies que hi viuen.

Mar obert

Entenem com a mar
oberta la major part de
l’aigua allunyada de la
costa i que exclou els
fons profunds. Ocupa
la major part dels mars
però solen ser aigües
amb pocs nutrients, si
exceptuam algunes àrees
riques d'afloraments. Els
organismes mai estan en
contacte amb un substrat i
viuen a la columna d’aigua.

0-1 m

1-35 m

0 - 150 m

allunyats de la costa

Fons profunds

1-40 m

Rocams litorals i platges,
àrea de les esquitxades

Constitueix la part marina que limita amb
el litoral i que no està permanentment
submergida. És una àrea variable
en extensió i on viuen gran quantitat
d’organismes que en algun moment es
trobaran fora de l’aigua. És un ecosistema
molt conegut gràcies a la facilitat per
accedir-hi. Aquestes àrees poden estar
situades tant a zones rocoses com en
àrees arenoses.

40-150 m

Fons superficials rocosos i arenosos

Àrees permanentment submergides, tant a fons
rocosos com arenosos, en les quals hi ha prou
lluminositat per permetre el creixement de les algues
fotòfiles, és a dir les que necessiten una il·luminació
forta per viure. A les Balears aquest ecosistema
arriba fins als 35 metres de fondària.
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Un ecosistema és el conjunt
d’éssers vius que viuen en un
determinat espai i les relacions
que s’estableixen entre ells i el
medi físic on viuen. Podem parlar
d’ecosistemes aquàtics o terrestres.

Constituïts per les àrees
marines situades a més de
150 metres, on mai arriba
la llum. Són àrees on
únicament hi ha animals, ja
que els vegetals no tenen
prou llum per dur a terme
la fotosíntesi. El substrat
generalment està constituït
per arena o fang, i són
àrees amb poca diversitat
d’espècies a causa de les
seves característiques:
pressió elevada, falta de
llum, temperatura baixa,
poc oxigen i escassetat
d’aliment.

Més de 150 m
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ACTIVITAT 3
Campanya de protecció dels ecosistemes marins
Per grups, programau una campanya orientada a la protecció dels ecosistemes
marins de la reserva de biosfera de Menorca. Cercau una imatge impactant i
pensau un eslògan. Una vegada la tingueu dissenyada l’heu de presentar a la
resta de companys i fer una votació per veure quina és la més atractiva.
PROPOSTA:

2.1. Rocams litorals i platges, àrea de les esquitxades
El medi marí comença per damunt la superfície de l’aigua. Els rocams litorals i les
platges són àrees marines que limiten amb els ecosistemes terrestres al compàs del
moviment de la mar, i que no estan permanentment submergides.
És un dels ecosistemes marins que més fàcilment podem observar, perquè no fa falta banyar-se
per descobrir-lo. Una simple caminada per la vorera de la mar ens permetrà veure espècies que en
determinats moments estaran submergides, però que en uns altres seran fora de l’aigua. En aquestes
àrees hi ha un gran nombre d’organismes, que es distribueixen en bandes horitzontals, fàcilment
detectables a simple vista. La seva distribució ve determinada per la capacitat de cada organisme per
suportar millor la dessecació. Els més propers a la mar són els que necessiten major humitat, i els més
allunyats els que poden suportar períodes més llargs sense contacte directe amb l’aigua.

Fauna i flora
Aquest ecosistema es pot estendre des de 30 cm en els llocs més calmats, fins a uns metres a les
àrees més batudes per la mar, i segons el tipus de substrat, roques o arena, hi trobarem diferents tipus
d’espècies. No obstant això, mentre que els vegetals marins necessiten l’aigua contínuament, els animals
poden tenir diferents estratègies, i en general són més tolerants a la dessecació, encara que els peixos
no solen ser gaire abundants en aquestes àrees.

IMATGE:

A les àrees rocoses hi viuen un gran nombre de crustacis, com els crancs o el puu de mar. També
s’observen fàcilment mol·luscos, com les pitjallides, i un gran nombre d’espècies de caragols o de
bivalves. A més, també hi ha un gran nombre d’espècies d’algues. Intercalades en aquestes àrees hi sol
haver cubetes plenes d’aigua provinent de la mar o de la pluja, i amb salinitats molt variables, des de
molt salades fins a hiperhalines. En aquests llocs es troben espècies molt especialitzades, des d’algues
unicel·lulars fins a alguns crustacis, passant per larves de mosquits.
Les àrees sorrenques són ambients amb una estructura molt mòbil, i aquesta mobilitat no permet
mantenir cap estructura perdurable, raó per la qual les algues superiors no poden desenvolupar-se. Les
espècies no són tan fàcilment observables, perquè generalment estan enterrades a l’arena o situades
davall les restes d’algues i altres vegetals que solen acumular-se en el primer pla entre l’arena i la mar.

ESLÒGAN:
1 Àrea rocosa
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1 Àrea arenosa

1 Cubeta marina

QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 5 BIODIVERSITAT MARINA | 9

Biodiversitat de rocams litorals i platges

1

5

CRANC DE ROCA
Pachygrapsus marmoratus

PITJALLIDA CÒNICA
Patella rustica

Presenta una closca quadrangular de
coloració variable, des de marró fins a violaci
o verdós, més o menys uniforme, amb fines
estriacions clares. Té les mordales fortes, una
mica més grans en els mascles que
en les femelles. Es distribueix tant pel
l’Atlàntic com pel Mediterrani. És un habitant
típic de les àrees rocoses, on és fàcil veure’l
corrent entre les pedres i amagant-se en
esquerdes quan detecta qualsevol perill. No
sol trobar-se a més de dos metres
de profunditat.

2

Espècie molt comuna que viu a l’àrea de les esquitxades
adherida a les roques amb l’ajuda d’un peu en forma
de ventosa. Té la closca cònica i elevada. Es tanca
hermèticament fent un forat a la roca raspant-la per
poder-s’hi fixar millor. Es tracta d’una de les espècies més
adaptades a viure en aquesta zona.

1

6
BALLARUGA
Columbella rustica

GLA DE MAR
Chthamalus stellatus

Espècie de crustaci filtrador que construeix
la seva pròpia casa a la roca. Sembla una pitjallida,
però no ho és. Es caracteritza per tenir una closca
dura amb forma cònica que fixa a la roca, i pot formar
extensos recobriments a sobre del nivell de la mar.
És un organisme filtrador que s’alimenta del plàncton
de l’aigua amb l’ajuda de dos apèndixs ramificats
que baten regularment l’aigua.

3

4

7

2

ALGA VERMELLA
Corallina elongata

Aquesta alga forma estructures erectes, calcificades,
i constitueix estores de color rosat o blanquinós
que poden arribar als 15 cm d’altura. És present
a les roques, en esquerdes o a basses, i és molt
comuna a Menorca. És una alga molt resistent a les
pressions antròpiques.

6

És un dels caragols marins més
abundants a les roques litorals.
S’alimenta d’algues i de detrits. Com en
la majoria de caragols marins, els sexes
estan separats i es diferencien mascles
i femelles. La seva gran abundància va
fer que des del paleolític, fa uns 10.000
anys, fos utilitzat per fer-ne penjolls
i adorns. En l’actualitat està prohibit
recol·lectar-ne.

ORTIGA DE MAR
Anemona viridis

7

Animal de cos tou, cilíndric i amb
nombrosos tentacles urticants (al voltant de
dos-cents) que surten de la part superior
del seu cos. Viu fixada a les roques per la
base. Són animals carnívors, que capturen
petits organismes amb els tentacles. Viu
en simbiosi amb algues, que li donen la
coloració. Malgrat l’aspecte que presenta,
es tracta d’una espècie comestible, però la
seva captura està regulada.

3

RABOSES
Lipophrys trigloides

Els blènnids i els gòbids són els peixos
més característics d’aquestes àrees.
Per poder adaptar-s’hi són de
mida petita, de menys de 15
cm de llargària, cos allargat i
aletes arrodonides. La rabosa
(Lipophrys trigloides) pot
quedar fora de l’aigua durant
uns segons quan baixa l’ona i esperar
que torni una altra ona per continuar
cercant aliment.

5

4
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PUU DE MAR
Ligia italica

8

Petit crustaci d’1-2 cm, molt abundant a les àrees marines a
sobra del nivell de la mar. S’observa corrent contínuament per
les àrees litorals, i es pot allunyar de la mar fins a 15 m, cosa
que el fa una possible presa de les sargantanes.
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ACTIVITAT 4
Conèixer les principals espècies pesqueres
Per poder conèixer les espècies que captura la flota de pesca professional heu
d’anar a la peixateria. Mirau les espècies presents i empleneu la taula següent
Nom vulgar

Nom científic

Regió de pesca

1

Art de pesca

2.2. Fons superficials rocosos i arenosos
Situats fins a poc més de 30 metres de fondària, són àrees permanentment
submergides. Algunes estan situades sobre fons rocós i altres sobre fons arenós
Amb la simple ajuda d’una careta i un tub podrem descobrir els diferents ambients i espècies que
viuen en aquest ecosistema, una àrea d’una gran riquesa, sobretot els fons de roca. Els seus límits
venen marcats per la transparència de les aigües marines, la qual ve determinada per l’abundància de
fitoplàncton que enterboleix aquestes aigües. A les Illes Balears solen estendre’s fins a uns 35 metres de
profunditat, lloc fins on poden créixer les algues fotòfiles, que necessiten llum per créixer.

Fauna i flora
2

3

4

Als fons rocosos, les roques solen estar cobertes per una densa capa d’algues, entre les quals
predominen les orelles (Padina pavonica) i altres algues brunes com el pèl (Halopteris scoparia). A sobra
hi viuen gran quantitat d’invertebrats, com el bogamarins, els cogombres de mar (holoturias), esponges,
cucs, estrelles de mar, crancs o diferents espècies de caragols, que ofereixen aliment a la gran diversitat
de peixos que hi ha, com tords, variades o sargs.
Els fons tous i nus, com l’arena i el fang, mostren una menor riquesa d’espècies, però hi ha organismes
amb notables adaptacions a aquests medis inestables. La dificultat per a la fixació en aquest substrat
impedeix que els organismes bentònics, com les algues i gran quantitat d’invertebrats, puguin establirs’hi. Entre els peixos es poden trobar els raors, els mabres, l’aranya blanca o el pedaç.
Algunes espècies són exclusives d’aquestes àrees i no solen trobar-se a major profunditat, com ara el
sarg, mentre que altres, com l’esparrall o la donzella, poden trobar-se també a majors profunditats.

5

6

7

8

1 Tord massot
(Labrus merula)

9

1 Fons rocós

1 Llimac de la mar
(Felimare picta)

10

!
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SABIES QUE...
Hi ha ocupes a la mar. Els ermitans són crustacis que utilitzen closques buides de caragols per
viure, enroscant el seu abdomen per poder cabre a dins de la closca.
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Biodiversitat de fons superficials rocosos i arenosos

1

DONZELLA
Coris julis

VARIADA
Diplodus vulgaris

1

Peix petit de menys de trenta centímetres
de llargària, molt abundant, i amb un
marcat dimorfisme sexual, les femelles
amb el dors marronós més o menys fosc i
els mascles amb dors blavós amb una franja longitudinal
vermella o ataronjada de vores dentades al cos. És un típic
habitant dels fons rocosos fins al 70 metres, però més
abundant per sobre dels 30 metres.

2

ALGA BRUNA
Padina pavonica

3

BOGAMARÍ DE ROCA
Paracentrotus lividus

5

4

És de color gris, amb dues taques fosques, una
al peduncle caudal i l’altra situada entre el cap
i l’aleta dorsal. Pot ocupar tot tipus d’ambients,
però tendeix a concentrar-se als fons rocosos
a menys de 50 metres de fondària. Té una dieta
variada, en la qual predominen els invertebrats.
És una espècie molt abundant.
SARG
Diplodus sargus

6

De color gris, té de set a nou línies verticals primes
i un anell negre al peduncle caudal. Solitari i gregari,
pot formar grups d’unes quantes desenes d’individus.
Viu a la columna d’aigua i es concentra a la base
dels penyals i en àrees rocoses, on fa continus
desplaçaments. S’alimenta intensament de bogamarins
joves, per la qual cosa aquests escassegen a zones
riques en peixos.

6

Alga fàcil de reconèixer pel color bru verdós. Es
desenvolupa en làmines en forma de ventall, amb la
presència de línies primes concèntriques de color groc. Pot
assolir els 10 cm de llargària. Viu a substrats rocosos ben
il·luminats i protegits de l’onatge. La seva presència està
relacionada amb un bon estat del medi.

És el bogamarí més comú, de pues
fortes i negres, molt abundant
en alguns llocs. La densitat que
presenta està determinada per
l’abundància de peixos que, com
el sarg, es mengen intensament els
juvenils. Per açò quan els peixos
són abundants els bogamarins
escassegen; però si algun
motiu, com la pesca, redueix les
poblacions de peixos, la densitat
de bogamarins pot augmentar
molt.

5

ESTRELLA VERMELLA
Echinaster sepositus

2

7

Estrella de 25 a 30 cm de diàmetre, que rep el nom pel color vermell
taronja que presenta. És la més comuna de les estrelles mediterrànies en
els fons de roca superficials. Generalment té cinc braços, però pot arribar
a tenir-ne sis o set. L’extensió de tot el cos està rodejat de petites espines
recobertes per una mucosa, cosa que fa que no es notin al tacte.

3
7

POP ROQUER
Octopus vulgaris

4

ALGUES BRUNES
Cystoseira balearica

Les algues del gènere Cystoseira són
característiques dels fons rocosos.
En podem trobar diverses espècies
en funció del grau d’exposició a la
llum i de la profunditat. En general
aquestes espècies formen bosquets
d’algues, que són indicadors d’una
excel·lent qualitat de l’aigua. Una de les
espècies més abundants es Cystoseira
balearica.
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8

Pot arribar fins al metre de llargària i viure fins
als 100 metres de profunditat. Principalment
nocturn, és una espècie carnívora que s’alimenta
de crustacis, bivalves petits i peixos. Durant el dia
roman amagat en escletxes o davall pedres. Per
defensar-se expulsa
una secreció a base
de tinta per confondre
l’agressor.

8
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ACTIVITAT 5
Cerca les talles mínimes de pesca

2.3. Praderies submarines

Moltes espècies tenen talles mínimes de pesca. Cerca informació i indica el nom
i la talla mínima de deu espècies que es pesquin habitualment a la nostra illa.
Nom vulgar

Nom científic

Talla mínima de pesca

1
2
3
4
5

Les praderies de fanerògames constitueixen un dels ecosistemes més característics
i interessants del Mediterrani. Són ecosistemes d’origen tropical que en certes
condicions s’estenen per zones temperades.
Algunes plantes superiors terrestres (fanerògames) s’han especialitzat a viure submergides a la mar
i han esdevingut més competitives que les algues per establir-se en determinats fons de substrats
tous. Com que disposen d’arrels poden fixar-se a llocs on les algues no poden viure. A més, poden
obtenir aliment tant de l’aigua com del sediment. Aquestes espècies formen praderies submergides a
zones ben il·luminades. A les Balears existeixen varies espècies de fanerògames marines, però la més
abundant i estesa és l’altina, formada per Posidonia oceanica, que forma praderies tant sobre arena
com damunt la roca.

Fauna i flora

6

Les praderies d’altina són un ecosistema amb una enorme importància per mor de la protecció que
ofereixen a les àrees costaneres gràcies al fet que els seus rizomes fixen el sediment i formen una
estructura que esmorteeix l’acció dels corrents i les ones i impedeixen així l’erosió costanera. A més,
són àrees de refugi per a gran nombre d’espècies, que troben en aquest ecosistema aliment, protecció
i un lloc per reproduir-se. També són àrees de producció de matèria orgànica cap a altres llocs més
deficitaris. Finalment, és l’àrea on s’estableixen les espècies formadores de l’arena de les nostres platges,
i per açò es diu que l’altina és la nostra fàbrica d’arena.

7
8
9
10

ACTIVITAT 6
Trobes el camí?
Imagina’t que ets un peix, tens molta gana i veus una presa. Ets capaç de trobar-la?

Als diferents ambients que es formen s’estableixen una gran quantitat d’organismes. Les fulles de l’altina
són colonitzades per un conjunt d’organismes sèssils que les recobreixen, com hidrozous, algues,
briozous, cucs, tunicats o foraminífers. Calen grans coneixements i una lupa potent per descobrir-los.
Les espècies que es poden desplaçar, com ara peixos, mol·luscs, crustacis o equinoderms, són més
fàcils d’observar a simple vista.

1 Praderia d’altina
SARG
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1 Praderia d’algueró

1 Fulles d'altina morta

BOGAMARÍ
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Biodiversitat a les praderies submergides

1

MORET
Chromis chromis

5

Espècie molt característica, de color marró fosc i
d’uns 15 cm de llargària, cos aplanat lateralment i amb
l’aleta caudal enforquillada. Forma grans agregacions
poc denses que no es desplacen gaire de la seva
àrea. Sol ser una de les espècies més abundants a les
àrees on es troba.

2

NACRA
Pinna nobilis

ALGUERÓ
Cymodocea nodosa

SAUPA
Sarpa sarpa

3

És una espècie abundant que es reconeix
fàcilment per les retxes longitudinals
grogues que en recorren el cos i per
les dimensions reduïdes, de menys de
30 cm. És un dels pocs peixos herbívors
de la Mediterrània i s’alimenta d’algues i de
fulles tendres d’altina.

7

6

4

ALTINA
Posidonia oceanica

Planta terrestre que s’ha adaptat per viure a la mar, molt
coneguda perquè les seves fulles mortes cobreixen la major
part de les platges a la tardor. Es tracta d’una planta superior,
amb arrels, tija, fulles, flors i fruits amb llavors, així com amb
una organització complexa amb teixits diferenciats.
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6

És un mol·lusc bivalve endèmic de la Mediterrània. És el
mol·lusc més gran i pot arribar fins a un metre de llargària.
Té forma d’orella i viu inserida de forma vertical en el fons
entre les praderies d’altina. Actualment és una espècie molt
amenaçada a causa d’un paràsit intestinal (un protozou) que en
causa gran mortaldat a tota la Mediterrània occidental. També és
molt vulnerable a l’ancoratge de les embarcacions esportives.

2

4

5

Els signàtids són un grup de peixos molt ben adaptats a
les praderies, sobretot a les d’algueró. Mentre que el seu
cos és llarg per imitar-ne les fulles, la coloració s’adapta
al medi i és verd quan viu a l’algueró i marró fosc quan
viu a l’altina, cosa que li aporta un bon camuflatge entre
les fulles de la praderia. Pertanyen a la mateixa família
que els populars cavallets de mar.

VACA
Serranus scriba

És el serrànid més freqüent als alguers
de Menorca. Es desplaça entre les
fulles d’altina, però no es troba
en contacte amb el fons. És
també abundant als fons de
roca. S’identifica perquè té 5-7
retxes verticals fosques al cos i
el cap reticulat. Sol trobar-se en
solitari o en petits grups.

3

1

SIGNÀTIDS
Syngnathus abaster

8

7

És una altra planta terrestre que
s’ha adaptat a viure a la mar. Creix
a badies arrecerades i als fons
arenosos on no pot créixer l’altina.
Són praderies poc denses, ja que
els rizomes no formen mates i les
fulles són d’escassa longitud. Ocupa
una extensió molt més reduïda que
l’altina i a Menorca creix en fons
fangosos de Fornells, Addaia, Sanitja,
cala Teulera i en algunes petites cales
del nord-est.

SÍPIA
Sepia officinalis

8

Encara que no ho sembli pertany al
grup dels mol·luscs, però té la closca
molt reduïda i oculta dins el cos. Es
desplaça mitjançant ondulacions del
mantell o expulsant aire de dins d’una
cavitat interna, cosa que fa en cas de
perill. És una espècie molt apreciada
gastronòmicament i és l’objectiu
de molts pescadors professionals i
aficionats.
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2.4. El coral·ligen

ACTIVITAT 7
Què veus?
La riquesa d’espècies és el nombre d’espècies que es troben en un hàbitat o
ecosistema i ens indica quanta diversitat hi ha en una regió o zona determinada.
Quantes espècies diferents hi ha en aquesta praderia d’altina i quines coneixes?
Sabries calcular-ne la riquesa total?

Constitueix autèntiques zones coral·lígenes, que podem trobar a la mar Mediterrània,
on dominen les algues calcàries, que construeixen esculls propis.
Encara que es tracta d’una de les àrees marines més extraordinàries i belles del Mediterrani, és
desconeguda per la majoria de persones, ja que és necessari un equip d’immersió per poder observarla. Apareix per davall dels 40 metres de profunditat, quan la llum comença a escassejar, i continua fins
als 150 metres.
Segons el tipus de fons sobre el qual es desenvolupa poden distingir-se dos ambients: el coral·ligen
sobre roca i el coral·ligen sobre substrat tou. Quan es formen sobre substrats tous es constitueix un
hàbitat especial que es denomina maërl, format per algues coral·lines que roden sobre el sediment per
acció dels corrents i que s’anomenen rodolits.

Fauna i flora
Aquest ecosistema es denomina coral·ligen per la similitud que té amb els corals de les mars tropicals,
encara que no hi ha corals. Es forma quan els elements esquelètics dels animals s’amunteguen a les
roques i són cimentats per algues incrustants, que creen un nou substrat calcari d’origen biològic,
semblant als esculls coral·lins, d’on li ve el nom. Es caracteritza per una gran varietat d’espècies que
viuen ancorades al fons (espècies sèssils) i constitueix un dels ecosistemes mediterranis amb major
diversitat d’espècies.
En aquestes àrees hi pot haver dominància animal o vegetal. Quan la dominància és animal, predominen
els invertebrats sèssils, com esponges o gorgònies, junt amb bogamarins, estrelles o cucs. El seu
esquelet, junt amb la cimentació de les algues calcàries, formen un recobriment que incrementa la
complexitat del medi. Si la dominància és vegetal, abunden les algues.
És una comunitat de gran valor ecològic i d’elevada vulnerabilitat, ja que les espècies bioconstructores
són de creixement molt lent.

1.

___________________________

8. ___________________________

15. ___________________________

2.

___________________________

9. ___________________________

16. ___________________________

3.

___________________________

10. ___________________________

17. ___________________________

4.

___________________________

11. ___________________________

18. ___________________________

5.

___________________________

12. ___________________________

19. ___________________________

6. ___________________________

13. ___________________________

20. ___________________________

7.

14. ___________________________

RIQUESA:

___________________________
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1 Corall vermell

1 Rodolits

1 Ermità
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Biodiversitat al coral·ligen de Menorca

1

SERRÀ
Serranus cabrilla

ALGUES CALCÀRIES
Lithophyllum incrustans

2
7

LLAGOSTA VERMELLA
Palinurus elephas

3

8
CORAL VERMELL
Corallium rubrum

7

Espècie que ha estat molt capturada a
causa de la gran demanda que té pel fet
de ser molt apreciada gastronòmicament.
Això n’ha provocat la disminució o
desaparició a moltes àrees marines. A
les Balears encara és abundant, tot i que
se’n comencen a observar indicis de
sobrepesca. És una espècie de creixement
lent que pot superar els vint anys de vida.

És una espècie abundant, sobretot al nord
de Menorca. Té un cap gros amb
moltes crestes i espines,
que tenen verí i causen
molt de mal si piquen.
Es diferencia d’altres
espècies per la presència
de barbelles a la part inferior
del cap. Pot tenir una mida de fins a 50
cm. És una espècie molt apreciada a la cuina,
raó per la qual és freqüent als mercats.

4

6

Alga calcària que es desenvolupa
formant crostes de color vermellós,
a sobre de les quals se situen altres
espècies com les esponges. Aquestes
espècies formen àmplies cornises
damunt les roques.

MORENA
Muraena helena

CAP-ROIG
Scorpaena scrofa

5

6

Espècie caracteritzada per l’absència d’aletes
pectorals i forma allargada de colors foscos amb
taques grogues o blanques. Pot arribar a fer 1,5 metres
de llargària. Durant el dia sol estar amagada a les roques
o escletxes i durant la nit surt a caçar crancs, peixos o
pops. És una espècie abundant i sedentària que sol viure
sempre al mateix lloc.

3

ANFÓS
Epinephelus marginatus

Espècie molt apreciada
culinàriament, que viu sempre
a prop del fons. Sol ser molt
sedentari i es manté sempre
al mateix lloc. Per aquest
sedentarisme és una espècie
molt sensible a la pesca
submarina, per la qual cosa la
seva densitat i distribució està
molt determinada pel nombre
de pescadors submarins.

1

Pot viure a fons molt diversos, sempre a
escassa profunditat, però prefereix els fons
rocosos a les praderies d’altina. Solitari
i territorial, s’alimenta preferentment de
peixos i crustacis. Com la majoria dels altres
serrànids és hermafrodita, és a dir
mascle i femella simultàniament,
i en cas de no trobar parella
pot autofecundar-se. És una
espècie abundant i que sol ser
molt capturada entre els pescadors
recreatius.

2

5

4

Animal que viu en colònies en forma de rama d’arbre
i que té un esquelet calcari dur. Creix molt lentament,
menys d’un centímetre a l’any, i pot viure fins a cent
anys. Tradicionalment ha estat recol·lectat per destinarlo a joieria. Això ha fet que hagi estat molt intensament
explotat, per la qual cosa actualment ha desaparegut de
moltes àrees i únicament n’hi ha a grans profunditats.
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GORGÒNIA BLANCA
Eunicella singularis

8

És tracta d’un cnidari colonial amb forma d’arbre
que creix perpendicularment al corrent principal,
cosa que en facilita l’alimentació mitjançant la
captura d’organismes planctònics. Pot fer fins a
70 cm d’alçada. Sol trobar-se en fons rocosos,
fangosos, on s’enterra en el sediment, en sols
arenosos o en escletxes de roques. A Menorca és
abundant a la costa nord.
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ACTIVITAT 8
Mots encreuats marins

ACTIVITAT 9
Coneixes la reserva marina del nord de Menorca?

Llegeix les definicions i omple els buits amb les paraules corresponents.

Cerca informació i omple els espais en blanc
1. Objectius de la reserva:

1

2
3

2. Indica al mapa el nom (A, B, C i D) de cada una de les zones.

4
5

6
7

3. Indica a la taula el nom i els límits de cada una de les zones. També indica si està permès
realitzar-hi cada una de les següents activitats i si existeixen algunes limitacions.

8

HORITZONTAL

VERTICAL

3. Tenc un gran cap en forma de sac amb vuit
tentacles i puc canviar de color perquè no
hem vegis.

1. Encara que som un peix, no tenc aletes
pectorals ni ventrals, cosa que em dona
l’aspecte d’una serp.

5. Tenc el cos tou amb nombrosos tentacles
urticants.

2. Tenc el cos semiesfèric cobert de punxes que
arriben a fer 3 cm de llarg.

7. Som un dels caragols més abundants al
litoral. Abans es feien collars i adorns amb la
meva closca.

4. Som un mol·lusc de forma cònica que visc
fortament adherit a les roques.

8. Encara que molta gent es creu que som
una alga, som una planta superior amb
arrels, tiges i fulles, endèmica de la mar
Mediterrània.

6. Som un mol·lusc bivalve que només visc a la
mar Mediterrània. Puc arribar a fer 1 m de
llargària i viure fins a 20 anys.

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Nom
Límits
Busseig
Pesca professional
d’arrossegament
Pesca professional
d’arts menors
Pesca recreativa
Pesca submarina
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2.5. Mar oberta

1

Encara que semblen àrees desproveïdes de vida,
en aquestes zones és destacable la presència de grans
espècies, com catxalots, dofins, tortugues o taurons,
però també hi abunden espècies molt petites que formen
part del plàncton en suspensió, del qual s’alimenten les
espècies més grosses. Les espècies viuen a la columna
d’aigua sense mantenir relació amb el fons. Molts dels
peixos que hi ha són capturats i alguns pateixen un important
impacte per sobrepesca.

1

DOFÍ MULAR
Tursiopsis truncatus

És l’espècie més robusta i costanera dels dofins
mediterranis, raó per la qual es pot veure freqüentment
a les nostres aigües. Aquesta proximitat a la costa fa que
sigui un dels cetacis més greument afectats per la pressió
humana. Sol trobar-se en petits grups o exemplars
solitaris. La població de les illes Balears és una de les
més importants d’Europa.

TORTUGA MARINA
Caretta caretta

És la tortuga marina mediterrània més comuna, encara que també es pot
observar la tortuga llaüt o la tortuga verda. Tradicionalment, aquesta espècie
no cria a la conca occidental del Mediterrani, però en els darrers anys s’han
trobat algunes postes a les costes catalanes i valencianes. És una espècie
catalogada com a amenaçada per la legislació, per la qual cosa cal protegir-la,
així com els possibles hàbitats adequats per a la cria.

2

CATXALOT
Physeter macrocephalus

5

2

MEDUSA
Pelagia noctiluca

Amb una longitud de fins a 21 metres per als mascles i de
12 metres per a les femelles, és una espècie que es pot
observar a les aigües de Menorca. L’espècie ha estat
molt perjudicada per les xarxes de deriva, que n’han
capturat accidentalment molts exemplars.
Els darrers anys n’han arribat alguns exemplars
morts a l'illa.

3

PLÀNCTON
Meganyctiphanes norvegica

SARDINA
Sardina pilchardus

7
3

4

PEIX ESPASA
Xiphias gladius

Aquesta espècie es caracteritza per tenir un
rostre llarg. Pot assolir fins als 4,5 metres de
llargària. Està distribuït per tot el món en aigües
tropicals, subtropicals i temperades. Són grans
depredadors que s’alimenten d’altres peixos pelàgics com
la tonyina. És una espècie molt pescada i actualment es
considera que les seves poblacions disminueixen a causa
de la sobrepesca.
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6

És una petita medusa fortament urticant que
es pot reconèixer fàcilment per la seva coloració
rosàcia i per presentar vuit tentacles marginals.
A pesar de ser un habitant típic de la mar oberta
sol aparèixer freqüentment a les nostres costes,
durant els mesos d’estiu i de tardor, empeses pel
vent i els corrents.

6

Compost tant per vegetals (fitoplàncton) com per animals
(zooplàncton), el Mediterrani és pobre en plàncton i, per tant,
hi ha poc aliment per als animals que viuen en aquest ambient. L’espècie
de gambeta denominada Meganyctiphanes norvegica és el principal
component del krill mediterrani i forma agrupacions enormes en fondària,
que serveixen d’aliment a cetacis o tonyines.

5

7

Típica espècie d’aigües obertes superficials que
serveix d’aliment a espècies que es mengen
altres peixos, com el peix espasa, els espets o el sorells. Com altres
organismes d’aquest ecosistema tenen una important variabilitat
estacional i durant l’hivern desapareixen de les costes de Menorca.
TONYINA
Thunnus thynnus

4

8

8

Espècie que pot arribar als 3 metres de llargària
i fins als 700 kg de pes. És una espècie altament
migrant, que durant l’hivern es troba al mar Atlàntic
i a la primavera retorna a les seves àrees de cria
al Mediterrani per fresar (pondre els ous). Des de
l’antiguitat ha estat molt apreciat com a aliment per
als humans i, en l’actualitat, la gran pressió pesquera
ha provocat un grau declivi de la seva població.
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2.6. Fons marins profunds

5

Situats per davall dels 150 metres de profunditat, són ambients on prima la foscor i on únicament
es troben animals, ja que no hi ha prou llum perquè els vegetals puguin realitzar la fotosíntesi.
Aquests s’alimenten de la matèria orgànica que cau de les capes superiors. En general, són
ambients sedimentaris, fangosos o d’arena, però en alguns casos apareixen substrats rocosos,
sobretot a llocs on hi ha canyons submarins, com succeeix davant de Son Bou.

1

LLUÇ
Merluccius merluccius

1

MÒLLERA DE FANG
Phycis blennoides

6

Presenta el cos allargat, de color grisenc més
o menys fosc. Pot arribar al 50 cm de llargària
i viu al Mediterrani entre els 500 i els 800 metres
de fondària. És una espècie molt abundant, que
es troba sobre el fons marí en àrees arenoses
o fangoses, on s’alimenta de gambes i
alguns peixos. És un peix
freqüent als nostres
mercats.

RAP
Lophius piscatorius

Viu en aigües profundes
directament a sobre del fons,
preferentment en sòls arenosos i
fangosos pròxims a la costa, on roman
semienterrat i quiet esperant les seves preses,
que són atretes per un filament prim, a manera
de canya de pescar, que té damunt la seva
gran boca. S’alimenta principalment de peixos.

6

2

3

5

També denominats lliris de mar, la majoria estan
ancorats als fons per un peduncle flexible, a la part
superior del qual hi ha una sèrie de braços que utilitzen
per filtrar aliment de l’aigua. Durant l’època Paleozoica,
fa uns 540 milions d’anys, van ser tan abundants que les
seves restes formaven grans espessors de calcària. Als
fòssils del nord de l’illa hi ha un crinoïdeu extint descrit
per primera vegada a Menorca. La clavellina, Leptometra
phalangium, és un dels més abundants.

És una espècie que viu entre els 40 i 1.000 metres de profunditat, molt
apreciada als mercats, i és un dels grans depredadors d’aquest ambient.
Efectua migracions en fondària per menjar; de dia se situa prop del fons
i de nit en aigües més superficials. La seva dieta està composta per
preses com la sardina, que és abundant en aquestes àrees.

2

CRINOÏDEUS
Leptometra phalangium

GAMBA ROSADA
Aristeus antennatus

És una de les espècies més apreciades gastronòmicament
i únicament es troba a la mar Mediterrània. És pescada per
embarcacions d’arrossegament entre el 600 i 1.500 metres
de fondària, i encara que es pot trobar tot l’any les majors
captures es donen entre els mesos d’abril i agost. Té una
esperança de vida que varia entre els quatre i cinc anys.

ESPARDENYA
Parastichopus regalis

3

7

7

Pertany al grup de les holotúries o cogombres
de mar. Presenta un cos allargat i cilíndric,
amb la boca situada en un extrem i rodejada
de tentacles retràctils i l’anus a l’altre extrem.
Viu a fons arenosos i s’alimenta de petites
partícules que filtra de l’aigua i de l’arena. En
algunes regions mediterrànies és una espècie
molt apreciada a l’alta gastronomia.

4

4

GALL DE SANT PERE
Zeus faver

Peix fàcil de distingir perquè té el cos
comprimit lateralment i per la taca
negra que presenta a cada costat
del cos. El nom prové de la llegenda
que diu que la taca negre correspon a
l’empremta dels dits de sant Pere quan
intentava treure una moneda d’or de la
boca del peix per pagar els impostos al Cèsar.
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LLAGOSTA BLANCA
Palinurus mauritanicus

8

8

No tan apreciada gastronòmicament com la llagosta
vermella, és una espècie de llagosta que viu a gran
profunditat, generalment a sobre de fons fangosos,
però també sobre fons rocosos, generalment a
més de 200 metres de profunditat. És més grossa
que la llagosta vermella, de color rosa violaci amb
nombroses petites taques grogues per tot el cos.
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ACTIVITAT 10
Encercla la resposta correcta

ACTIVITAT 12
Veritat o fals?

La llagosta vermella...
1.
2.
3.
4.

Ens hem equivocat a l’hora d’escriure algunes de les frases següents. Sabries
dir quines són vertaderes i quines són falses?

És un crustaci que viu als fons marins profunds
És molt apreciada pel seu aspecte
És una espècie de creixement lent que pot viure més de vint anys
Totes són correctes

ROQUES LITORALS I PLATGES
V F
Tots el ecosistemes marins estan submergits.
El gla de mar és un caragol.
El cranc de roca és abundant a les roques litorals.

ACTIVITAT 11
Sopa de peix

FONS SUPERFICIALS

Cerca els deu éssers vius que hi ha en aquesta sopa de lletres.

V F
Els sargs s’alimenten majoritàriament de bogamarins.
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Als fons superficials arenosos hi ha una gran biodiversitat.
Una alga fotòfila és la que té les cèl·lules redones.
PRADERIES SUBMARINES
V F
Les pitjallides són espècies típiques de les praderies submarines.
L’altina és una alga que viu als ecosistemes marins.
La saupa és un peix herbívor que es pot alimentar d’altina.
La nacra és una espècie molt abundant a la Mediterrània.
EL CORAL·LIGEN
V F
El coral·ligen està format majoritàriament de coral vermell.
La morena té forma allargada amb colors foscos i taques grogues o blanques.
El coral·ligen es forma únicament en àrees rocoses.
MAR OBERT
V F
El pop roquer és un habitant típic de la mar oberta.
La tortuga marina cria habitualment a les Illes Balears.
El plàncton està compost de vegetals.
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3. Principals amenaces.
Hi ha espècies en perill?
Des dels primers temps els humans heu depès de la
mar per sobreviure, i ara també l’emprau per viurehi a la vorera i per gaudir-ne els estius. Però aquest
increment d’explotació en provoca la degradació i fa
que moltes espècies s’extingeixin o que en disminueixin
les poblacions. Tot seguit en coneixerem les principals
amenaces.
La biodiversitat de la mar Mediterrània és la més amenaçada dels ecosistemes marins del planeta,
i aquesta situació és deguda a quatre causes principals:

Pèrdua de l’hàbitat
Totes les espècies necessiten mantenir unes condicions per poder viure. Les alteracions dels llocs on
viuen, els seus hàbitats, provoquen que moltes no puguin continuar vivent al seu hàbitat. La Mediterrània
és una mar tancada, a les costes de la qual viuen milions de persones i moltes altres hi acudeixen a
passar l’estiu. Alhora, per les seves aigües naveguen milers d’embarcacions diàriament. Tot això provoca
que els ecosistemes marins es vagin degradant: acumulació de plàstics, destrucció de l’altina per culpa
de l’ancoratge d’embarcacions, contaminació per residus agrícoles, turisme massiu, construccions a la
costa, com ara ports esportius, o utilització d’arts de pesca d’arrossegament són alguns dels factors que
provoquen un deteriorament dels ecosistemes marins.

ACTIVITAT 13
Uneix amb fletxes
Relaciona les diferents espècies amb el seu nom i les amenaces que
ha de suportar. Tingues en compte que hi ha algunes espècies que
pots relacionar amb més d'una amenaça.

ALTINA
en perill d’extinció

Infecció per protozous

Captures a xarxes de deriva
NACRA
en perill d’extinció

Degradació de l’hàbitat: canvi climàtic
El canvi climàtic és un escalfament global de tot el planeta. Nosaltres el notarem amb la pujada de la
mar, que farà desaparèixer algunes platges, i amb l’augment de la freqüència de les èpoques seques,
però la biodiversitat marina se’n veu fortament afectada. Cada vegada s’observen més episodis
de mortalitats massives d’espècies. Tant la temperatura com l’acidesa de l’aigua augmenten, cosa
que comportarà la migració, substitució o desaparició d’espècies actuals per unes altres, i això
s’incrementarà amb el pas del temps, ja que aquests dos paràmetres continuen augmentant.

Sobrepesca

TORTUGA MARINA
vulnerable

Sobrepesca
La sobreexplotació o la sobrepesca són una de les amenaces més importants al Mediterrani, on
disminueixen les poblacions de moltes espècies per aquesta causa, com el coral vermell, la llagosta
vermella, el peix espasa, la tonyina vermella o el lluç. Segons l’ONU (Organització de les Nacions Unides),
un terç de les poblacions de peixos del món estan afectades per la sobrepesca, i la Mediterrània és la
mar on aquesta amenaça és més accentuada.

Ancoratge d’embarcacions

CATXALOT

Introducció d’espècies exòtiques
La introducció d’espècies exòtiques és la segona causa de la desaparició d’espècies al món, i la primera
en espais insulars. La regió marina mediterrània és la que té més espècies invasores al món, mentre que
a Menorca els darrers anys han aparegut diverses espècies, com Caulerpa cylindracea, trobada a l’illa de
l’Aire el 2006, o Lophocladia lallemandii, a Ciutadella i a la Mola de Maó.

!

SABIES QUE...
El vell marí és una espècie de foca que va viure a les Illes Balears fins als anys seixanta.
Actualment en queden uns quants exemplars a les costes de Grècia i Tunisia.
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Interacció amb plàstics

TONYINA VERMELLA
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4. Conservant la biodiversitat
Molt bé! Començau a dur a terme activitats per conservar
la mar. Ja era hora! Alguns dels problemes són globals i
segur que tenen una solució difícil, però estic segur que
es poden fer moltes coses a escala local. Jo també vull
ajudar-vos a conservar els ambients marins i els meus
companys que viuen a la mar.

Control d’espècies invasores
Conèixer les espècies invasores presents a les
nostres aigües, així com la seva distribució, és
un pas imprescindible per lluitar-hi en contra.
Actualment es coneix la presència d’un bon
nombre d’espècies invasores a les aigües que
rodegen l’illa de Menorca, i segurament n’hi
haurà més en el futur. Disposar de mapes de la
seva distribució ajudarà a erradicar-les.

Divulgació
1 Caulerpa cylindracea

1 Sortida en barca pel port de Maó.

1 Tortuga marina alliberada

La divulgació és molt important a l’hora de
treballar en conservació, i perquè qualsevol
projecte tengui èxit és clau implicar-hi la
societat. Per això, les actuacions de divulgació
i conscienciació suposen una part important
de la dedicació a la biodiversitat marina: tallers
i xerrades a centres educatius, edició de llibres
sobre les noves informacions adquirides,
fulletons sobre espècies invasores o elaboració
de quaderns didàctics com el que tens entre
les mans! Tot això tracta de conscienciar
la població sobre les nostres espècies i les
amenaces que pateixen.

Recuperació d’espècies
Moltes espècies de fauna acaben accidentades
per culpa de les activitats humanes o per
causes naturals, i acabarien morint sense
ajuda. Una d’aquestes espècies és la tortuga
marina, una espècie marina amenaçada que
anualment es troba varada a les costes, o
embolicada en arts de pesca o plàstics.
El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre,
pertanyent al GOB, col·labora en la seva
conservació, i l’Agència Menorca Reserva
de Biosfera veu important aquesta tasca
de rehabilitació i tornada a la natura de les
espècies de fauna ferides, per la qual cosa
col·labora amb el Centre.
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Investigació i seguiment
Els coneixements disponibles sobre els ambients
marins i les espècies que viuen encara és escàs,
però s’ha incrementat molt en els darrers anys.
S’han fet estudis sobre diferents ecosistemes,
com les praderies d’altina i d’algueró, els peixos
que viuen als fons superficials, l’impacte de
la pesca recreativa sobre els peixos litorals, o
estudis per fer més compatible la pesca de la
llagosta vermella amb la conservació. Per altra
banda, es duen a terme seguiments d’algunes
espècies per tal de disposar d’informació
precisa sobre la seva evolució.

1 Treballs de seguiment a les praderies d'altina.

Protecció d’àrees marines
L’important deteriorament que pateix el Mediterrani fa necessari la creació d’àrees marines
protegides que contribueixin a conservar-ne els
hàbitats i espècies més importants, així com a
regular les activitats que es realitzen en aquestes
àrees. La reserva marina del nord de Menorca i
els espais marins dins de la Xarxa Natura 2000
ja tenen mesures aprovades, mentre que està
iniciada la creació d’una reserva marina a l’illa
de l’Aire i l’ampliació de la reserva de biosfera
de Menorca cap a la mar.

1 Reserva marina del nord de Menorca.

Neteja del litoral
L’enorme quantitat de residus que s’acumulen a
la mar afecten les espècies que hi viuen, raó per
la qual les accions per retirar aquests residus
tenen un important efecte sobre les espècies i
ecosistemes marins. Existeix un servei insular
de neteja de platges i un servei de neteja del
litoral amb 30 embarcacions que recullen restes
com plàstics i fustes. A més, hi ha associacions
i grups de voluntaris que participen activament
en la neteja del litoral i col·laboren en la
conscienciació.

1 Embarcació de neteja del litoral.

Regulació pesquera
La sobrepesca és una de les amenaces més
importants per a les espècies marines. Definir
regulacions adequades per a cada tipus de
pesca és clau per a la conservació de les
espècies, així com prohibir la pesca d’espècies
amenaçades. Una altra via és el disseny d’arts
pesquers més selectius i que no destrueixin
els ecosistemes. A Menorca es duen a terme
proves per millorar el funcionament de les
embarcacions d’arrossegament i evitar que l’art
contacti amb el fons.

1 Embarcació pesquera d'arrossegament.
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ACTIVITAT 15
Com podem gestionar les nostres activitats?

ACTIVITAT 14
Cadena alimentària
Observa els éssers vius que apareixen a continuació i intenta dibuixar una
cadena alimentària amb ells. Hauràs d’unir-los amb fletxes tenint en compte qui
es menja qui.
Les xarxes tròfiques són una representació de l’organització d’una comunitat on s’indiquen les
espècies presents i les interaccions relacionades amb l’alimentació. És un diagrama que indica què
menja cada espècie i qui se la menja a ella.

Aquí teniu una taula amb una sèrie d’activitats humanes, intenteu pensar com
afecten els éssers vius i com podríem reduir-ne l’impacte.
COM AFECTA ELS ÉSSERS
VIUS?

ACTIVITAT HUMANA

COM PODEM REDUIR-NE
L’IMPACTE?

Utilització de productes
plàstics

TORTUGA
MARINA

TONYINA

Introducció d'espècies
invasores

PLÀNCTON

Contaminació dels aqüífers

ANFÓS

BORN

Utilització de cremes i
productes no biodegradables

SARDINA
ALGUES
SAUPA

BOGAMARÍ

DONZELLA

CRANC

Esper que us hagi pogut ajudar a conèixer una mica
millor als meus amics que viuen amb mi al mar, i a
conscienciar-vos que és necessari l’ajuda de tots perquè
puguem seguir gaudint d’aquest meravellós paradís marí
que en dieu Reserva de Biosfera de Menorca. Si em
necessiteu ja sabeu on trobar-me.
NACRA

POP
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ALTINA
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Recursos i pàgines d’interès

Consells

Ballester, E. i Llobet, T., 2015. Guia de la fauna i flora de la mar Mediterrània. Brau Edicions.

La mar ens envolta pertot i tenim l’obligació de col·laborar en la seva protecció i
conservació; per tant és important tenir en compte els consells següents:

Cardona, Ll. i Calafat, E., 2002. Vertebrats: Els peixos. Enciclopèdia de Menorca V, volum 1.
Fundació Enciclopèdia de Menorca.
Cardona, Ll. i Calafat, E., 2005. Vertebrats: Peixos, amfibis i rèptils. Enciclopèdia de Menorca V, volum 2.
Fundació Enciclopèdia de Menorca.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears. Pesca recreativa en las Illes
Balears 2018 (http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=32337&lang=es&coduo=138143)
De Pablo, F. 2015. Guia de les aus de Menorca. Col·lecció Menorca Reserva de Biosfera 3. Agència
Menorca Reserva de Biosfera- Consell Insular de Menorca. Institut Menorquí d’Estudis.

Protegim les nostres praderies d’altina
Les praderies d’altina (Posidonia oceanica) ajuden
a la protecció de les platges i a la conservació de
les espècies, però estan amenaçades. Tots hem de
col·laborar en la seva protecció. Quan tiram l’àncora de
les embarcacions no ho podem fer damunt l’altina, hem
d’ancorar en altres llocs.

Mateo, B., 1979. Invertebrats no artròpodes. Enciclopèdia de Menorca III. Fundació Enciclopèdia de
Menorca.

cartografia.cime.es (web de cartografia de Menorca)
www.ba.ieo.es/estacion-jaume-ferrer (web de la Estación de Investigación Jaume Ferrer)
www.menorcabiosfera.org (web oficial de la reserva de biosfera de Menorca)
www.obsam.cat (web de l’Observatori Socioambiental de Menorca)

Respectem les espècies que no es poden pescar
i les talles mínimes
La pesca és una de les activitats que més pot repercutir
en les poblacions dels organismes marins. Per fer
compatible aquesta activitat amb la conservació, s’han
de respectar les talles mínimes, les èpoques de veda i la
prohibició de pescar algunes espècies que estableix la
legislació pesquera.

Disminuïm el consum de productes plàstics
Els plàstics són un dels contaminants més estesos tant
en ambients terrestres com marins, on amenacen la vida
de la fauna marina, dels ecosistemes i també poden
constituir un risc per a la salut de les persones. La seva
perdurabilitat fa que una vegada arriben a la mar estiguin
centenars d’anys a degradar-se.

Deixem les plantes i els animals marins al seu lloc
La recol·lecció de plantes o animals del seu hàbitat
natural pot representar una pèrdua de biodiversitat a llarg
termini. A més, algunes espècies poden estar catalogades
com a protegides o tenir una àrea de distribució reduïda
que estem alterant.
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Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel. (+34) 971 35 62 51
reserva.biosfera@cime.es

www.menorcabiosfera.org
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