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1. Antecedents
El coneixement de l’estructura i funcionalitat dels ecosistemes és una eina
imprescindible per a la gestió i conservació del medi natural. Al medi marí la
caracterització dels ecosistemes bentònics és un prerequisit per a la seva gestió i per a
les decisions sobre els diferents graus de protecció. Degut a la seva composició
específica i dinàmica, les diferents espècies i les comunitats que formen responen de
forma diferent a les pertorbacions que s’hi produeixen, de forma que la gestió del
medi natural ha de tenir en compte les particularitats de cada hàbitat (Fraschetti et al.
2002 Field et al. 2006; Aburto-Oropeza et al. 2008).
Degut a la impossibilitat de determinar i representar la distribució espaial de totes les
espècies, la seva agrupació en hàbitats, com a unitats paisatgístiques en les que hi ha
una associació determinada i característica d’espècies, permet una interpretació més
intuïtiva i alhora prou precisa per a l’estudi de la seva distribució en l’espai. La
distribució en l’espai de les diferents comunitats es una eina bàsica per a la gestió i
conservació del patrimoni natural (Reviriego et al. 1996, Bianchi, 2008).
A més de un coneixement del patrimoni natural i la seva extensió i distribució en
l’espai, la monitorització d’aquest patrimoni és una eina indispensable per a la gestió,
ja que permet detectar possibles canvis, o també avaluar l’eficiència de les mesures de
gestió. Per això, és imprescindible tenir una bona informació de base tant de l’extensió
com de l’estat de conservació d’aquest patrimoni que serveixi de referència per als
possibles canvis que s’hi puguin produir.
El tram de costa del Montgrí, les Illes Medes i el golf de Pals es pot considerar un dels
més ben conservats i amb una major diversitat d’espècies i àbitats de la costa catalana,
i ha estat la primera zona on es varen fer les primeres actuacions i mesures de gestió
en el medi marí. La primera mesura de protecció a les Illes Medes es remunta fins el
1983, amb l'Ordre de 25 de novembre de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
prohibia la pesca i extracció de recursos marins vius. Aquesta protecció va ser
ampliada amb la Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la fauna i flora
del fons marí de les Illes Medes i amb el Decret 222/2008, d'11 de novembre, s'aprova
el Pla rector d'ús i gestió de l'Àrea Protegida de les Illes Medes (PRUG).
Actualment la costa del Montgrí, i les Illes Medes i el seu litoral submergit formen part
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, creat per la Llei 15/2010 del

28 de maig. La llei declara com a reserva natural parcial l’àmbit marí a l’entorn de les
illes, donant lloc a la Reserva Natural Parcial Marina de les Illes Medes. D’acord amb
aquesta llei el PRUG de 2008 continua vigent en el seu àmbit d’aplicació, que es
correspon amb la Reserva Natural Parcial Marina de les Medes i la zona perifèrica de
protecció, fins que s’aprovi el Pla Rector de Usos i Gestió del Parc Natural.
Aquesta llei amplia parcialment la protecció al golf de Pals, tot i que la majoria queda
fora de l’àmbit de protecció. Tot així, aquesta badia té un alt valor natural com
pesquer, de forma que la seva gestió hauria d’estar integrada dins la gestió del parc.
Es per aquest motiu, que en aquest treball, es fa un estudi de l’extensió i estat de
conservació de les praderies de la planta Cymodocea nodosa, la comunitat més fràgil i
amb un alt valor ecològic al llarg de tot el golf, de forma que aquesta informació
serveixi per a tenir una referència de base de la seva extensió i estat de conservació,
així com per a la gestió d’aquest territori per a la conservació del seu patrimoni natural
i els serveis que proporciona.
Aquest treball s’inclourà dins els estudis precedents realitzats pel mateix equip en els
que es va realitzar la cartografia bionòmica de la costa del Montgrí i les Illes Medes, de
forma que es podrà tenir la composició i distribució de les comunitats bentòniques
marines en tot l’àmbit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter en base
a la nomenclatura del CORINE Biotops Manual de la Unió Europea (Comission of the
European Communities, 1991) , i sigui una eina bàsica per al disseny dels plans d’usos i
gestió.

2. Metodologia
Obtenció de la base cartogràfica.
Aquest estudi ha pres com a base la cartografia disponible de d’Institut Cartogràfic de
Catalunya (Base planimètrica i altimètrica 1:50.000, ICC), on s’han implementat les
dades de camp i s’hi ha delimitat els hàbitats catalogats.
Treball de camp i presa de dades in situ.
L’obtenció de les dades per a l’elaboració de la cartografia de les praderies de
Cymodoscea nodosa es va fer mitjançant observació directa i presa de dades in situ

amb escafandre autònoma. Els mostreig es varen realitzar durant els mesos de Juny i
Juliol de 2011.
Es va realitzar un total de 13 transsectes perpendiculars a la costa per a determinar
l’extensió i els límits superior i inferior. A més, es varen realitzar una sèrie de
transsectes paral·lels a la costa, seguint la praderia per a determinar tant l’extensió
com la densitat en les diferents àrees (Figura 1).
Els transsectes es varen realitzar in situ en escafandre autònoma. Els recorreguts es
varen seguir des de una embarcació pneumàtica, amb un aparell GPS on es guardava
tant el recorregut com els punts de mostreig, i amb una sonda que permetia conèixer
en tot moment la fondària. Mitjançant un sistema de remolcat, aquesta embarcació
pneumàtica arrossegava un submarinista que observava visualment in situ la presència
i densitat de mates de Cymodocea nodosa. Mitjançant un sistema de comunicació amb
superfície, el submarinista indicava els punts on hi havia presència de C. nodosa i la
seva densitat, i des de l’embarcació s’anotava les coordenades del punt marcant-les al
GPS i les dades de densitat del punt, així com la fondària. Després de les primeres
prospeccions, els transsectes perpendiculars es varen fer entre les profunditats de -6 i 18 metres, seguint la direcció perpendicular a la costa i de màxim pendent. Els
transsectes horitzontals es varen realitzar seguint les fondàries de -11 i -14 metres
aproximadament, un cop determinats els límits de fondària de la praderia.
Paral·lelament, es va fer una prospecció mitjançant una sonda multifeix per la zona on
es va detectar la presència de C. nodosa. Aquesta prospecció es va fer amb
l’embarcació Lluerna del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. La interpretació de les senyals de la
sonda, que pot penetrar alguns centímetres al sediment, pot permetre determinar el
tipus de comunitat en un substrat homogeni.

Figura 1- Mapa del golf de Pals mostrant els transsectes realitzats per a la cartografia de la praderia de
Cymodocea nodosa (línies contínues) i els punts on es va detectar la presència i la seva densitat. Es
mostra també els límits del Parc Natural.

Implementació de les dades en un SIG i elaboració de la cartografia bionòmica.
La informació obtinguda al camp es va introduir a una geodatabase amb ArcGIS 9.3
junt a la base cartogràfica. Per obtenir la cartografia bionòmica en primer lloc es van
marcar els punts georeferenciats durant els transsectes, amb una correcció degut a la
distància que hi havia entre l’observador (submarinista) i el punt on s’anotava la
posició (embarcació).
A partir de la informació dels transsectes, la batimetria, es va fer una extrapolació i
digitalització de l’extensió de la praderia de Cymodocea nodosa.
La cartografia bionòmica (Figura 2) es presentà referenciada en la Projecció
Transversal de Mercator, European Datum 1950 i el sistema de coordenades UTM
(Universe Transverse Mercator) referenciat al Fus 31 Nord.

3. Resultats i conclusions
La praderia de Cymodocea nodosa al golf de Pals es distribueix al llarg de uns 5
Kilòmetres entre les isòbates de -10 i -16 metres aproximadament, i ocupa una
superfície de unes 150 Hectàrees (Figura 2 i annexes).
La praderia s’estén des des de la zona del freu entre les illes Medes i la costa del
Montgrí per la part més septentrional fins a l’alçada del riu Ter aproximadament. En
aquesta zona, la densitat es intermèdia, tot i que en algunes àrees (davant del port de
l’Estartit, davant del Ter Vell i a la part Nord de la desembocadura del Ter) es poden
formar taques en densitats elevades amb cobertures de prop del 100% (Veure informe
sobre l’estat ecològic de les praderies).
Més enllà dels límits Nord i, especialment el límit Sud, d’aquesta taca amb densitats
intermèdies, la praderia s’estén en densitats molt baixes en forma de mates soltes fins
aproximadament davant de les llacunes i les basses d’en Coll.
Malgrat els esforços realitzats mitjançant la sonda multifeix cobrint la major part de
l’extensió de la praderia, l’anàlisi de les imatges preses no varen permetre determinar
en detall la localització i extensió de les taques més denses, degut a la baixa densitat i

la senyal obtinguda sobre el tipus de substrat sorrenc que no va permetre la seva
discriminació.
L’extensió d’aquesta praderia de Cymodocea nodosa, que correspon a la nomenclatura
“11.331 Alguers de Cymodocea nodosa, mediterranis” segons el CORINE Biotops
Manual de la Unió Europea (Comission of the European Communities, 1991),
s’incorporarà a la base de dades georeferenciada dels habitats de la costa del Montgrí i
les Illes Medes que s’han realitzat des del de Departament d’Ecologia de la Universitat
de Barcelona (Hereu et al., 2010, 2011). Aquesta cartografia complerta de la zona del
Montgrí i el golf de Pals, que s’inclou dins el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i
Baix Ter, hauria de servir com a base per a la planificació i regulació dels usos del Parc.

Figura 2- Mapa de la distribució de la praderia de Cymodocea nodosa al golf de Pals.
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