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CONTROL DAVANT 
L’AMENAÇA D’ESPÈCIES 

INVASORES AL LITORAL DE 
CATALUNYA 



ESPÈCIE INTRODUÏDA 

Carlton (1985), Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. 23: 313-373 

Definicions 

  colonitza àrea nova 

  colonització lligada a l’activitat humana 

  hi ha discontinuïtats respecte l’àrea d’on és autòctona 

  un cop introduïda es manté sense l’ajuda d’intervencions humanes 

Algunes espècies poden provocar canvis profunds en l’estructura de les 
comunitats i el paisatge o en el funcionament de l’ecosistema 

A MÉS… 

ESPÈCIE 
INVASORA 

 
 



Actualment, les invasions estan considerades com la segona 
causa d’extinció d’espècies després de la destrucció física 
de l’hàbitat  
(i la primera en illes) 
 
Kaiser&Gallegher (1997), Science 277: 1204-1205 
Schmitz&Simberloff (1997), Issues Sci. Technol. 13: 33-40 
Vitousek et al. (1997) New Zealand J. Ecol. 21: 1-16 

Les invasions han estat la causa principal de la desaparició 
del 35-40% de les espècies extingides des del segle XVIII 
 

McNeely (2004), Environment 46 (6): 17-31 

 

Amenaces 



LA MEDITERRÀNIA, PUNT 
CALENT 

Hot spot 

UNEP 2008 



L’ORIGEN I L’ABAST 

Procedència 

UNEP 2008 



Molt important econòmicament: problemes en 
pesqueries, en instalacions litorals i en turisme 

Les invasions als ecosistemes 
marins 

Vectors ben identificats 

Molt important ecològicament: alteren les comunitats, 
hàbitats i ecosistemes, arribant a l’homogenització 
biològica 

Ecosistemes marins 

Menys conegut i estudiat que als ecosistemes 
terrestres 

Presenter
Presentation Notes
Afegir a la primera línea:Punt 1-Desconeixement de la cartografia i dificultat en aconseguir-laPunt 2-Barreres físiques menys obvies que a ecosistemes terrestres



Percentatge de  
introduccions/vectors 

Vectors Mnemiops
is leidyi 

Ficopomat
us 
enigmaticu
s 

Crassostrea gigas 

Sargass
um 
muticum 

Sigan
us 
luridus Fistularia commersonni 

Cauler
pa 
taxifolia Zebrasoma flavescens 

(Sitges, 2008) 

Zenetos et al.  (2012), Med. Mar. Sci. 13/2: 328-352 
Carlton & Geller (1993), Science 261: 78-82; Zibrowius (1994), in Introduced Species in European Coastal Waters: 44-49 
EEC Publ.; Boudouresque & Ribera (1994), Progr. Phycol. Research 11: 187-268.; Naylor et al. (2001), Science 294: 1655-
1656. ; Verlaque (2001), Oceanologica Acta 14: 415-426; Meinesz & Hesse (1991), Oceanologica Acta 14: 415-426; Galil 
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Presentation Notes
Todos conocemos los vectores que transportan las especies introducidas en el Medit. Son bien conocidos y se agrupan en éstos 4 paquetes -Transporte marítimo: Aguas de Lastre y Fouling-Canalizaciones transoceánicas-Acuicultura: deliberadas o accidentales-AcuariologíaEn el ránking global para todo el Medit, los vectores principales son el transporte marítimo y las canalizaciones transoceánicas (éstas últimas suponen el medio de locomoción prioritario en la cuenca oriental debido a la proximidad del canal de Suez), pero observamos que en la costa que nos ocupa, las aguas occidentales, los porcentages de introducciones mayoritarios son el transporte marítimo y la acuicultura. No obstante, la financiación de nuestro equipo fue causada por la introducción de C. taxifolia en las costas de Mónaco, Francia, la liguria italiana y las Baleares, debida a la acuariología, que desencadenaron la alerta en la administración catalana



Riquesa d’espècies introduïdes mitjançant 
el canal de Suez 

420 espècies lessepsianes 

Katsanevakis et al., (2014).  

Introduccions Mediterrani 

N. Espècies/km2 



Riquesa d’espècies introduïdes mitjançant 
el transport marítim 

Probablement 308 espècies 

Katsanevakis et al., (2014).  

Introduccions Mediterrani 

N. Espècies/km2 



N. Espècies/km2 

Riquesa d’espècies introduïdes per 
aqüicultura 

Deliberament i accidental: 64 espècies 
 

Introduccions Mediterrani 

Katsanevakis et al., 
(2014)   



Zenetos et al.  (2012), Med. Mar. Sci. 13/2: 328-352 
Coll et al. (2010) PLoS One 
Zenetos et al.  (2010), Med. Mar. Sci. 11/2: 381-493 

986 espècies marines introduïdes = 7,7% del total d’espècies 
mediterrànies 

Més de 134 d’aquestes 
espècies són 

considerades invasores 
o potencialment 

invasores 

Mediterrània: Introduccions 

A la Mediterrània 
occidental el grup més 

abundant són els 
macròfits (26-30%) 

Presenter
Presentation Notes
Punt calent (“HOT SPOT”) de la biodiversitat marina a nivell mundial (17.000 spp en total) comparable a la costa sud d’AustràliaImatges: Colpomenis peregrina, Stypopodium schimperi, Halophila stipulacea, Cycloscala hyalina, Botrylloides violaceus, Rapana venosa, Pachygrapsus transversus,, Pagrus major, Oculina patagonica,  Marsupenaeus japonicus , Sphoeroides pachygaster, Callinectes sapidusAprox. 300.000 spp marines conegudes (comptant les que esperem descobrir serien 8000.000 o fins it tot 1 milió-depèn de l’autor)Zenetos et al. 2012, 986 especies marinas introducidas en el Mediterráneo:El nº de spp introducidas no hace más que aumentar, se estima que el ritmo de introducción es de: 2-3 macrófitos nuevo/año2-3 moluscos nuevo/año2-3 poliquetos nuevo/año3-4 crustáceos nuevo/año6 peces nuevo/añoLos macrofitos son el grupo de especies introducidas más grande en el mediterráneo occidental (26-30 % de las especies). En el medit oriental supone solo el 10 % de las introducciones, donde el grupo más abundante son los moluscos, seguidos por los crustáceos, los peces y los poliquetos.Más del 54% de las spp marinas introducidas en el Med han entrado probablemente por las canalizaciones transoceanicas (Mayoritariamente Suez) / 45% por transporte marítimo / 12% acuicultura / 2% acuariologíaColl et al., 2010 (Plos One):Punt calent (“HOT SPOT”) de la biodiversitat marina a nivell mundial (17.000 spp en total) comparable a la costa sud d’AustràliaMediterrània actual té unes 12.725 espècies macroscòpiques marinesMés de 600 spp introduïdes (3,3%)  Zenetos diu que son 954!!!, estava subestimat!6,27% del total d’espècies marines conegudes (Mediterrània és només el 0,8% superfície oceans)Zenetos et al, 2010 (Mediterranean Marine Science)La Mediterrània és un dels mars del món més afectats per les invasions biològiques (en el temps que fa que arriben, en el nombre d’espècies introduïdes detectades i també en la taxa-rate-ritme d’introducció)134 espècies són considerades invasores o potencialment invasores:	108 spp presents a la Mediterrània occidental (mars Tirré, Ligur, Sardenya, Còrcega, França, Mónaco, Espanya, Balears, Gibraltar, Marroc, Algèria, nord de Tunissia i Oest de Sicília) 	75 spp a la Mediterrània central (mar Jònic grec, italià i albanès, mar Apuli, sudest de Sicília, Malta, sud de Tuníssia i Libia) 	53 a l’Adriàtic  (mar Adriàtic italià, Eslovènia, Croàcia, Montenegro i mar Adriàtic albanés)	64 a la Mediterrània oriental (mar Egeu grec i turc, mar de Màrmara, sud de Turquia, Xipre, Siria, Líban, Palestina, Israel i Egipte)(Por, 1978) L’any 1978 es comptabilitzaresn 128 spp lessepsianes (spp tropicals i subtropicals que han entrat al Medit x Canal de Suez) + 76 spp de dubtòs origenCIESM +recent (suposo 2004) comptabilitza: 116 spp peixos70 spp decàpodes i crustacis stomatopods137 spp mol.luscs110 spp macròfitsColl et al., 2010 comptabilitza:116 spp peixos75 poliquets1 briozoo3 cnidarisZenetos et al., 2010 comptabilitza (sense considerar microalgues ni microzooplancton): 954 alien spp149 spp peixos129 poliquets23 briozoos46 cnidaris4 protozoos50 foraminífers79 rodòfits24 feòfis i 1 pelagoficis20 cloròfis1 magnoliofits153 crustacis212 mol.luscs12 equinoderms8 porífers12 platelmints16 altres invertebrats% MACROALGUES introduïdes x:    (Zenetos et al., 2010)-Transferències x cultius de marisc (aquacultura): 46%-Shipping: 29%-Canal de Suez: 27%Els principals donants de macroalgues introduïdes són les regions temperades i fredes (54% de les macroalgues introduïdes) vs les regions tropicals (46%)Zenetos et al. 2012, 986 especies marinas introducidas en el Mediterráneo:El nº de spp introducidas no hace más que aumentar, se estima que el ritmo de introducción es de: 2-3 macrofitos nuevo/año2-3 moluscos nuevo/año2-3 poliquetos nuevo/año3-4 crustaceos nuevo/año6 peces nuevo/añoLos macrofitos son el grupo de especies introducidas más grande en el mediterraneo occidental (26-30 % de las especies). En el medit oriental suponene solo el 10 % de las introducciones, donde el grupo más abundante son los moluscos, seguidos por los crustaceos, los peces y los poliquetos.Más del 54% de las spp marinas introducidas en el Med han entrado probablemente por las canalizaciones transoceanicas (Mayoritariamente Suez)Sólo 12 spp parecen ser introducidas por el transporte marítimo (lastres y fouling)



Seguiment al litoral de Catalunya 

  
 

1992-2012-Xarxa de control 
per la implantació de Caulerpa 
taxifolia   

 (22 ANYS!) 

2006-2012-Xarxa de 
prevenció de la Implantació 
d’altres macroalgues 
invasores (6 anys) 

SEGUIMENT DE LES ESPÈCIES INVASORES AL LITORAL CATALÀ 



Xarxa macroalgues 
invasores 

Criteris de selecció: 
-Zones exposades (caps i 

estructures rocoses a mar obert) 
cobrint tot el rang batimètric 

-Zones de fondeig (cales reparades i 
ports i varadors) 

 60 localitats 

SEGUIMENT DE LES ESPÈCIES INVASORES AL LITORAL CATALÀ 
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Presentation Notes
Todos los cabos importantes, bajos y barras rocosas sumergidas



Xarxa control macroalgues 
invasores 

SEGUIMENT DE LES ESPÈCIES INVASORES AL LITORAL CATALÀ 

  

  

  

  

 Descripció de les comunitats 
observades al llarg de l’eix batimètric 

 
 Quantificació d’abundàncies 
d’espècies a cada comunitat 

 
 Detecció d’espècies introduïdes 

 

Presenter
Presentation Notes
Actuacions al litoral de Catalunya



Adaptem el mètode de mostreig 
a totes les invasores 

Macroalgues 
Contatges de peixo

Oculina patagonica, moluscs i 
espècies de distribució dispersa 

 

 



Com podem avaluar els efectes de les invasores? 
Com podriem comparar aquests impactes entre llocs 

diferents? 
 

BPL 

ÍNDEX DE 
BIOPOL·LUCIÓ 

Biopol·lution Level 
(BPL) Olenin et al., 

2007   
BPL: classifica la biopol·lució en 5 nivells 

Els impactes d’una espècie introduïda que modifiquen la qualitat 
ecològica 

 
Elliott (2003). Mar. Pol. Bull. 46: 275-280. 
Olenin et al. (2007). Mar. Pol. Bull. 55 (7-9), 379-394.  

ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
 

Presenter
Presentation Notes
Un cop definit això us vull explicar l’índex de biopol. ES TRACTA D’UN ÍNDEX QUE INCLOU MESURES QUANTITATIVES I QUALITATIVESVolem avaluar aquests canvis estructurals i funcionals. Per això utilitzem un índex dissenyat per Olenin i col·laboradors que hem aplicat des de l’any 2006 a les dades que tenim dels seguiments que realitzem des de l’any 1992 en el programa de prevenció de la implantació d’espècies invasores. Un equip d’investigadors europeus han desenvolupant recentment un mètode novedòs per determinar la magnitut dels impactes que provoquen les espècies aqüàtiques invasores sobre els ecosistemes marins, salobres i d’aigua dolça. Aquestes espècies, introduïdes pels humans des dels seus rangs de distribució naturals, són una de les causes més importants de pèrdua de biodiversitat a Europa. El mètode pot servir com a base per avaluar els canvis temporals tant com per gestionar eficientment la pol·lució biològica al camp.Actualment no està encara determinat de quina manera s’han de tenir en compte però els índexs de biopol.lució podrien ser una solució.Així doncs, teniem força resultats i vam veure la oportunitat de tractar-los amb un índex que quantifiqués els efectes d’aquestes espècies en la nostra costa.  En el nostre grup es treballa per la DMA (que té el propòsit de millorar la qualitat de l’aigua de rius, llacs, aigües de transició i aigües costaneres) i s’apliquen diferents  índexos (EQR), però de moment a la DMA no es considera les espècies invasores, tot i que són organismes que poden afectar la qualitat biològica de les aigües ( empitjorant o fins i tot millorant-la!!!!)



Caulerpa  

cilyndracea 

Resultats: Introduïdes detectades i avaluades a 
Catalunya 

Costa Brava (1936) 

Palamós y 
l’Escala(2010) 

Costa del 
Garraf (2008) 

García et al., 2012. Informe Final del programa CTN1001835. ACA. DMAH. Generalitat de 
Catalunya 
Turon et al. (2007), JEMBE, 342: 185-188 
 Abelló et al. (2003), Bolletí de la Societat d’Història Natural de Balears, 46: 73-77  
 Weitzmann et al. (2007), Butlletí Institució Catalana d'Història Natural, 75: 153-154.  
 Serrano & Coma (datos inéditos)  

 U i  (2010)  Hi tò i  N t l d l  P ï  C t l  S l t F  i fl  193 194   

Bursatella leachii 

Crassostrea gigas 

Fistularia commersonni 

Styella 
plicata 

Acrothamnion  
preissii 

Asparagopsis  

armata 

Oculina 
patagonica 

Paraleucilla 
magna 

Microcosmus 
squamiger 

Womersleyella  

setacea 

Palamós (2006) 

Codium fragile 

Dictyota  

cyanoloma. 

Percnon 
gibbesi 

SEGUIMENT DE LES ESPÈCIES INVASORES AL LITORAL CATALÀ 
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Presentation Notes
Organismes introduïts detectats en les campanyes d’aquesta xarxa: les algues Asparagopsis armata, Dictyota cyanoloma, Codium fragile, el madreporari Oculina patagonica, el cranc Percnon gibessi, el peix cirurgià Zebrasoma flavescens (Terramar-Sitges, només l’any 2008), l’esponja Paraleucilla magna (Roses, l’Escala, Roses, Costa del Montgrí,Vallcarca-Sitges,Can sans, Terramar-Sitges,Salou, Riu Sènia), els ascidis Microcosmus squamiger (Cambrils, Vilanova, Port Ginesta, St. Carles Ràpita, Cases d’Alcanar), l’ostra japonesa (del Pacífic) Crassotres gigas (L’Ampolla, St. Carles i les Cases d’Alcanar), l’opistobranqui Bursatella leachi (Port St. Carles, Port Fòrum de BCN) entre altres.Des de l’inici del programa (2006) fins l’actualitat s’ha detectat la presència de  tres espècies de macròfits invasors : Asparagopsis armata: detectada en molts punts de la costa Brava on és present des dels inicis del segle XX Womersleyella setacea: als fons de Palamós (2006), Sant Feliu de Guíxols (2007) i Cadaqués (2007) Caulerpa racemosa: als fons del Garraf (2008)Codium fragile (Considered as native to Japan, it first appeared on the shores of Holland shortly before 1900 and subsequently spread throughout Europe, rapidly colonizing the Mediterranean Sea (Silva 1955). Est coast of America, growing at densities of up to 170 thalli m−2 and damaging the natural kelp (Laminaria spp.) The species also has serious economic implications for aquaculture industries. Indeed, the tendency of ssp. tomentosoides to overgrow and smother oyster beds has earned it the nickname ‘oyster thief’ (Naylor et al. 2001) (when growing on cultured oysters they can be buoyant enough to move the shellfish from their beds..Caulerpa racemosa: Palamós (Roques Blanques) i l’Escala (Cala Montgó) (2010)Des de l’inici del programa (2006) fins l’actualitat hem detectat la presència d’altres espècies introduïdes, com per exemple:  Dictyiota cyanoloma  (macròfit) (2005) : Ports Olímpic, Barcelona i Blanes Oculina patagonica  (cnidari, antozou)(1992): delta de l’Ebre Zebrasoma flavescens (peix) (2008): Sitges Bursatela leachi  (mol·lusc opistobranqui) (2007): Sant Carles de la Ràpita/ Port Fòrum BCN (2012)Percnon gibbesi  (crustàci) 



Caulerpa cylindracea a la costa del Garraf   

García et al., 2010. Informe Final del programa CTN0802811. ACA. DMAH. Generalitat de 
 

Estiu 
2010 

Estiu 
2009 

Hivern 2008  

Estiu 
2011 

Efectes sobre els hàbitats ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
 

Presenter
Presentation Notes
Alteracions sobre l’hàbitat sedimentari de detrític costaner per C.racemosa:-Transformació del substrat tou sedimentari en substrat ferm x la retenció de sediments que fan els estolons (actuen com trampes de sediment, atrapat-lo)-Reducció en l’extensió espaial de l’hàbitat natiu-Fixació del N2 (nitrógen)-Alteració del contingut d’O2 a l’aigua-Creació de refugi per organismes i juvenils-Canvis en les xarxes alimentàries: alga tòxica, caulerpenina dissuadeix de l’herbivoria (no a Salpes, ni garotes….)-Canvis en el fluxe d’energia x increment de l’activitat fotosintètica-Canvis en el fluxe de matèria orgànica (increment de la m.o.)



García et al., 2012. Informe Final del programa CTN1001835. ACA. DMAH. Generalitat de 
 

Hivern 2011 

Regressió!!! 

Efectes sobre els hàbitats 

Estiu 2012 

Hivern 2012 

Caulerpa cylindracea a la costa del 
Garraf   

ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
 



) 

García & Weitzmann . 2012. Informe Final del programa CTN1001835. ACA. DMAH. Generalitat de Catalunya 

Efectes sobre els hàbitats 

Hivern 2011 Estiu 2012 Hivern 2012 

IA
S 

A
bu

nd
an

ce
 

 Caulerpa cylindracea a la costa del 
Garraf   

Hivern 2010 Estiu 2009 Hivern 2008  Estiu 2011 

Cebrián et al., 
Baleares 

Gràfic: basat en Cebrián et al., 2008. La invasión del parque nacional del archipièlago de Cabrera por algas 
introducidas: dinámica de la invasión y efectos sobre las comunidades bentónicas. Fundación Parques Nacionales.  

ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
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Presentation Notes
IAS: Introduced alien speciesAlteracions sobre l’hàbitat sedimentari de detrític costaner per C.racemosa:-Transformació del substrat tou sedimentari en substrat ferm x la retenció de sediments que fan els estolons (actuen com trampes de sediment, atrapat-lo)-Reducció en l’extensió espaial de l’hàbitat natiu-Fixació del N2 (nitrógen)-Alteració del contingut d’O2 a l’aigua-Creació de refugi per organismes i juvenils-Canvis en les xarxes alimentàries: alga tòxica, caulerpenina dissuadeix de l’herbivoria (no a Salpes, ni garotes….)-Canvis en el fluxe d’energia x increment de l’activitat fotosintètica-Canvis en el fluxe de matèria orgànica (increment de la m.o.)



SEGUIMENT DE LES ESPÈCIES INVASORES AL LITORAL CATALÀ 

Piazzi et al. (2001), Cryptogamie Algologie 22: 459-466 
Piazzi et al. (2001), Marine Ecology Progress Series 210: 149-159 
  

Rizoids arriben a crèixer 2 
cm/dia 

Retransloquen material de les parts velles a les zones de 
creixement, aprofitant la seva estructura sifonal 

Frondes creixen molt ràpidament 
però depen de la seva mida 

Caulerpa cylindracea: creixement  



El corall hermatípic Oculina patagonica i el seu desenvolupament al 
litoral del Cabo de Palos 

Coma et al. (2011), PLoS ONE, 6(7):  e22017. 
doi:10.1371/journal.pone.0022017  

Efectes sobre les comunitats 

Invertebrat més abundant a les aigües poc profundes de la reserva 
marina 

ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
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És un madreporari hermatípic, com la Cladocora caespitosa. Es va descobrir l’any 1966 al golf de Gènova i des d’aleshores ha iniciat una expansió per la Mediterrània.: Espanya, costes de Liguria, Alexandria, Líban, Israel, Turquia i Grècia. Origen atlàntic (sudamèrica, descrit a partir d’un corall fòssil de l’Holocè trobat a les platges argentines)La seva progressió al litoral peninsular segueix un gradient sud-nord, abundant a les costes llevantines i observat a Catalunya (localitat més septentrional a dia d’avui, 2011, és a Empúria-brava, Tossa, Badalona…)Recents estudis realitzats per un grup del nostre institut (amb el qual col·laborem) revelen que aquesta espècie ha triplicat la seva abundància en els darrers 8 anys a l’àrea Marina Protegida del Cabo de Palos-Islas Hormigas (avui dia és present a 3 arees marines protegides de la Med), convertint-se en l’invertebrat més abundant a les aigües someres de la reserva marina.    OCUPA ENTRE UN 10-15% de la cobertura en els llocs estudiats (percentatge superior al de coralls en esculls coral.lins del Carib -7%, igual al dels Cayos de Florida -16% i no molt inferior al de la gran barrera Australiana 27%) 



Dues espècies de Siganus provoquen la reducció dràstica de les 
comunitats macroalgals bentòniques a les costes de Turquia 

Sala et al. (2011), PLoS ONE, 6(2):  e17356. 
doi:10.1371/journal.pone.0017356  

Efectes sobre els ecosistemes ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
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A la foto 1 Siganus rivulatus (3 indiv). A la foto 2 S. luridus (només 1 i petit)Les comunitats macroalgals són les dominants en els hàbitats poc profunds dels ecosistemes temperats mediterranis, més evidents a l’infralitoral rocós dels mars oligotròfics (Ballesteros, 1992, Oecologia Aquatica). Aquest patró només es trenca per alteracions físiques extremes i/o per l’elevada herbivoria de les garotes en llocs on es presentin en grans densitats, on aleshores prodominen les algues incrustants coral.lines.Siganus rivulatus i Siganus luridus, dominants (entre 83-95% de la biomassa de peixos herbívors), formant moles de més de 100 indiv. S. rivulatus va entrar x canal de Suez l’any 1927 i S. luridus va apareixer l’any 1956. Es troben distribuïts abundantment a la Med oriental, i S. luridus ha estat tb trobat a l’occidental (Marsella)Les comunitats macroalgals bentòniques de les costes de Turquia han desaparegut pràcticament en fondàries superiors als 3 m, allà on arriben els efectes de l’herbivoria dels Siganus. Mentre a la zona de l’infralitoral superior existeixen comunitats ben formades dominades per Cys. compresa, més avall només s’observen gespes algals i en alguns casos tal.lus de Padina pavonica (primavera-estiu).



Sala et al. (2011), PLoS ONE, 6(2):  e17356. 
doi:10.1371/journal.pone.0017356  

Efectes sobre els ecosistemes ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
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Impactes sobre l’ECOSISTEMA: Decriment de la producció primària, pèrdua d’estructures biogèniques que impliquen la pèrdua de l’hàbitat per la major part d’invertebrats marins que viuen sota la cobertura algal i que són les preses principals de la majoria de peixos carnívos d’aquest hàbitat => simplificació de la cadena alimentària.Aquests peixos transformes les algues en femtes, cortocircuitant la complexa xarxa alimentària mediterrania dels ecosistemes rocosos infralitorals. L’estudi realitzat x Sala amb investigadors del nostre grup (realitzant experiments d’exclusió de peixos a BODRUM, FETHIYE I KAS)) ha revelat que aquests fons de roques desprovistes de vegetació, només colonitzades x algues coral·linàcies incrustants és el resuttat de la gran predació d’aquests peixos invasors. Aquesta comunitat resultant és una de les considerades com més degradades a la Medit.: anomenats Barrens o blancalls, i habitualment es produeixen a llocs amb gran abundància de garotes (P. lividus i A. lixula). Aquí aquest grup és sorprenentment poc abundant, com tampoc ho són les salpes (Sarpa salpa).En els llocs on s’havia instal·lat una caixa d’exclusió pels peixos, apareixia una comunitat macroalgal ben desenvolupada dominada per Cys. compresa, amb altres spp del grup, i dictiotals, Hydroclathrus clathratus i Padina pavonica. Però a partir de Setembre, moment en que es produeix el reclutament dels S. rivulatus, els petits peixos entraven dins les xarxes de la caixa i acabaven amb tota la comunitat en menys d’1 mes.



Especies AD
R 

C H E BPL 

1. Caulerpa cylindracea B 2-3 2 2 2 

2. Crasostrea gigas B 1 1 1 1 

3. Oculina patagonica B 1 1 1 1 

4. Womersleyella setacea B 1 1 1 1 

5. Paraleucilla magna B 1 0 0 1 

6. Microcosmus 
squamiger 

A 1 1 0 1 

7. Pennaria disticha A 0 0 0 0 

8. Asparagopsis armata B 0 0 0 0 

9. Codium fragile A 0 0 0 0 

10. Dictyota cyanoloma B 0 0 0 0 

11. Styella plicata A 0 0 0 0 

12. Bursatella leachi A 0 0 0 0 

13. Amphiroa sp. A 0 0 0 0 

14. Aglaothamnion sp. A 0 0 0 0 

       

ADR – abundància i rang de 
distribució 
C – impactes sobre les espècies i les 
comunitats natives 
H – impactes sobre l’hàbitat 
E – impactes sobre  l’ecosistema 
BPL – nivell de biopol·lució 

Actualment tan sols una 
espècie amb BPL=2 , és a 
dir amb biopol·lució 
moderada  

La major part de les 
espècies no causen 
biopol·lució (BPL=0), por 
tant NO SON INVASORES 
a CATALUNYA 

Avaluació  
del nivell de biopol·lució per totes les espècies marines 
introduïdes detectades a Catalunya- Anys 2011-2012 

Ballesteros et al., 2012. Informe Final del programa CTN1001835. ACA. DMAH. Generalitat de 
 

BPL a Catalunya 

∼ 33% de les espècies 
provoquen nivells de 
biopolució feble (BPL=1)  

ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
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El 64% de las spp introducidas no provocan biopolución



BPL Catalunya ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
 

Ballesteros et al., 2012. Informe Final del programa CTN0802811. ACA. DMAH. Generalitat 
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Shiganova et al. (2001), Mar. Biol. 139: 431-445 
Fuentes et al. (2009), Aq. Inv. 4,4: 671-674 
 

 
 
Origen: Atlàntic nordoccidental 
Invasor a: Mar Negre, Azov, 
Caspi 

Depreda sobre zooplàncton, larves i ous de  
peixos pelàgics 

 
 

Colapse de les pesqueries del Mar d’Azov 
i 

Causa principal de la disminució a 1/5 part  
de les pesqueries del Mar Negre 

 
 

Al 2009 s’ha detectat a les costes catalanes 
 

La invasió del ctenòfor 
Mnemiopsis leidyi 

BPL ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
 



Avaluació de la Biopol·lució a la invasió del 
ctenòfor Mnemiopsis leidyi al Mar Negre 

1982 – primera cita,  
Sudak Bay, costa de Crimea  

 

Arribada  
(o estableixement?) 

BPL = 0 (No 
biopol·lució) 

BPL 

Olenin (2009). XXVIII Cursos de Verano. Universidad del País Vasco (Basat en: Vinogradov et al., 1989; 
Shiganova 1998; Volovik, 2000; Ivanov et al., 2000; Shiganova et al. 2001; Kideys 2002; Kideys et al., 2005). 
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Example: invasion of the ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Black Sea in terms of Biopollution=Exemple: invasió del ctenòfor Mnemiopsis leidyi al Mar Negre des del punt de vista de la Biopol·lucióADR = A (low numbers in one locality)C0 - No impact (no displacement of native species)H? - Unknown (probably H0 - no habitat alteration)E? - Unknown (probably = E0)BPL = 0 (No biopollution)



Avaluació de la Biopol·lució a la invasió del 
ctenòfor Mnemiopsis leidyi al Mar Negre 

Expansió 

1987 

BPL = 2 (Biopol·lució 
Moderada) 

BPL 

Olenin (2009). XXVIII Cursos de Verano. Universidad del País Vasco (Basat en: Vinogradov et al., 1989; 
Shiganova 1998; Volovik, 2000; Ivanov et al., 2000; Shiganova et al. 2001; Kideys 2002; Kideys et al., 2005). 
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Invasion of the ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Black Sea in terms of BiopollutionADR = C (high numbers in several localities)C2 = Moderate impact (type specific zooplankton community is changed)H2 = Moderate alteration of pelagic habitatE? = Unknown (probably = E2)BPL = 2 (Moderate Biopollution)



Avaluació de la Biopol·lució a la invasió del 
ctenòfor Mnemiopsis leidyi al Mar Negre 

Expansió 

1989 

Biomassa Màx. : 4.6 kg WW m2 (184 g m3) 
Abundància Màx. : 7,600 ind. m2 (304 ind. m3) 

BPL = 4 (Biopol·lució 
Massiva) 

BPL 

Olenin (2009). XXVIII Cursos de Verano. Universidad del País Vasco (Basat en: Vinogradov et al., 1989; 
Shiganova 1998; Volovik, 2000; Ivanov et al., 2000; Shiganova et al. 2001; Kideys 2002; Kideys et al., 2005). 
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XXVIII Cursos de Verano / XXVIII. Uda IkastaroakXXI Cursos europeos / XXI. Europar IkastaroakUniversidad del País Vasco / Euskal Herriko UnibertsitateaDonostia – San Sebastián, 2009ADR = E (high numbers in all localities)C3 = Strong impact�(type specific zooplankton community is changed, reduced settlement of pelagic larvae of benthic organisms)H4 = Loss of the characteristic pelagic habitatE4 = Extreme ecosystem-wide shifts in the food webBPL = 4 (Massive Biopollution)



Avaluació de la Biopol·lució a la invasió del 
ctenòfor Mnemiopsis leidyi al Mar Negre 

Adaptació 

1990s-2000s 

La aparició d’un altre ctenòfor carnívor- Beroe ovata, fa 
disminuir l’abundància de M. leidyi 

Photo: Leaving Black Sea BPL ≤ 2 (Feble ó 
Moderat) 

Índexs de Biopol·lució a masses d’aigua costaneres (en base a macroalgues) BPL 

Olenin (2009). XXVIII Cursos de Verano. Universidad del País Vasco (Basat en: Vinogradov et al., 1989; 
Shiganova 1998; Volovik, 2000; Ivanov et al., 2000; Shiganova et al. 2001; Kideys 2002; Kideys et al., 2005). 
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Beroe ovata – el ctenòfor que ha ajudat a la biota del Mar NegreEls ecosistemes marins del Mar Negre han estat ajudats per una altra invasió de ctenòvors: el carnívor Beroe ovata arribat des del Mediterrani als anys 1990ss. Beroe menja Mnemiopsis – només Mnemiopsis, empassant-se’l d’una glopada pel seu gran orifici bucal. Es tracta d’un cas poc comú de especialització alimentària molt específica o restringida.http://www.youtube.com/watch?v=1xkNPp6mzzI&feature=colike La població de Mnemiopsis va decrèixer, i al llarg d’aquests últims anys hem pogut observar la següent cadena d’events a la vida planctònica del Mar Negre: Mnemiopsis de nova generació i alguns hibernats apareixen a les fredes aigües del mes d’abril; aquesta és una bona època per ells donat que a la primavera augmenta el plancton. La població de Mnemiopsis assoleix el seu màxim al mig de l’estiu – quan la columna d’aigua s’omple a vegades de ctenòfors transparents. Normalment és en aquest moment quan pot trobar-se el primer Beroe; aquests preden sobre Mnemiopsis. És molt interessant veure com Beroe s’empassa a Mnemiopsis (diuen que només nedant aprop de la costa a l’agost pots veure-ho  amb snorkel. Al final de setembre no hi ha cap Mnemiopsis a l’aigua, a les zones on Beroe es distribueix per tot arreu.Un cop s’han menjat tot l’aliment, la columna d’aigua s’omple de fileres d’ous blancs i restes de cossos desintegrats, desaparèixent completament a finals de la tardor. Beroe ovata - ctenophore that helped out the Black Sea biotaBlack Sea marine ecosystem was helped by another ctenophore invasion: carnivorous Beroe ovata came here from Mediterranean in the 1990s. Beroe eats Mnemiopsis - only Mnemiopsis, swallowing it as a whole with a wide mouth-slot. It is a rare case of a very narrow food specialization. Mnemiopsis population decreased, and during the last years, one could observe the following annual chain of events in the Black Sea ctenophore life: Mnemiopsis of new generation and overwintered ones first appear in cold April water; it is a right time for them, since it is when spring plankton rise. Mnemiopsis population reaches its peak in the middle of summer - water column sometimes is filled by transparent ctenophores. Usually it is at this moment when first Beroe jellycombs can be found; they start grazing on Mnemiopsis. It is very interesting to watch how Beroe gulps Mnemiopsis - just snorkel nearshore in August, and you see it. To the end of September there are no Mnemiopsis in the water, whereas Beroe can be seen everywhere. Having eaten all their food, they fill water column with white threads of their eggs and remains of disintegrated bodies, and completely disappear in late autumn.ADR = C (low numbers in all localities or moderate numbers in many localities)C1 – C2 (Weak to moderate)H1 – H2 (Weak to moderate)E1 – E2 (Weak to moderate)BPL ≤ 2 (Weak or moderate)



Badia dels Alfacs (Delta de l’Ebre). Zona d’estudi on es troba establerta una població de Mnemiopsis leidyi. 
Possibilitat de lluita biològica amb Beroe ovata 
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Taula de percentatges per orígens 

Element % Espècies 

Endèmic 25-30 

Pantropical 2-5 

Indopacífic 3-4 

Atlàntic 62-67 

Cosmopolita 5 

Giaccone & Geracci (1989), Anal. Jard. Bot. Madrid 46: 27-34 
Fredj et al. (1992), Bull. Inst. Océanogr. Monaco n. spec. 9: 13-145 



Zenetos et al.  (2012), Med. Mar. Sci. 13/2: 328-352 

Vectors en percentatges 



Vectors 

Mnemiops
is leidyi 

Carlton & Geller (1993), Science 261: 78-82; Zibrowius (1994), in Introduced Species in European Coastal Waters: 44-49 
EEC Publ.; Boudouresque & Ribera (1994), Progr. Phycol. Research 11: 187-268.; Naylor et al. (2001), Science 294: 
1655-1656. ; Verlaque (2001), Oceanologica Acta 14: 415-426; Meinesz & Hesse (1991), Oceanologica Acta 14: 415-426; 
Galil (2000)  Biological Invasions  2: 177 186 

Vectors 

Ficopomatus 
enigmaticus 

Aqüicultura: 
deliberades o 
accidentals 

 
Crassostrea gigas 

Ostra del Pacífico 

Sargassum muticum 

 

Aquariologia 

 Canalitzacions transoceàniques 

Siganus luridus Fistularia commersonni 
Caulerpa 
taxifolia 

Zebrasoma flavescens (Sitges, 
2008) 

45% 

12% 

54% 

 Transport marítim: Aigües de 
Llast i Fouling 

2% 
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Presentation Notes
DATOS PARA EL MEDITERRANEO (ZENETOS ET AL 2012)AGUAS LASTRE:Se han encontrado 367 especies en las aguas de lastre de un barco japonés-Ejemplo de introducción: Mnemiopsis leidyiCtenófor americano es troba desde Israel fins a la costa espanyola.Origen: Atlàntic nordoccidental�Invasor a: Mar Negre, Azov, CaspiDepreda sobre zooplàncton, larves i ous de peixos pelàgics:Colapse de les pesqueries del Mar d’Azov iCausa principal de la disminució a 1/5 part de les pesqueries del Mar NegreAl 2009 es troba establert entre Israel i Espanya.DATOS antiguos de Zenetos 2010:El 29% de les introduccions a la Mediterrània són per transport marítim (Zenetos et al. 2010)FOULING:Composat per organismes que s’aglutinen als cascs dels vaixells, formant congregacions i éssent així transportats.Ficopomatus enigmaticus: Poliquet originari d’Austràlia i d’algunes regions de l’oceà IndicÉs un poliquet serpúlid formador d’esculls biogènics que construeix i ocupa tubs calcaris de 2 cm de diàmetre x 10 de llarg. Forma congregacions gregaries o esculls que poden excedir els 7m de diàmetre. Sembla ser originari d’Austràlia i d’algunes regions de l’oceà Indic.S’instal.la sobre diferents substats, preferentment closques de gasteròpodes i bivalves, però també estructures com vaixells, pontons, molls, escolleres i ports. Viu a fondàries menors de 3m, a climes temperats i subtropicals, des de salinitats oligohalines fins a hipersalines, i en un ampli rang de pHs. És molt resisten a la pl.lució però sensible a la intensitat de l’onada. Es desenvolupa millor a zones estuàriques i llacunes amb aigües salobres i elevat contingut en nutrients (Bianchii, 2001)S’alimenta de detritus suspesos i de fitoplancton.AQUICULTURALa ostra del Pacífic: possiblement és l’spp introduïda intencionadament més ben distribuïda. Va introduïr-se després del colapse dels cultius d’ostres natives. Importada de la Columbia britànica (canada) als països baixos al 1964 després de la mortalitat massiva de les ostres natives. Va reimportar-se de nou des de la C.B. cap a França entre 1971-1975 després de la mortalitat de la ostra portuguesa (C, angulata) que era la que es cultivava. La primera introducció a la Mediterrània sembla ser a l’estany de Thau a França, per la transferència dins del país.La Cloisa japonesa: provinent del Japó, introduïda com autoestopista quan es va introduir la ostra del Pacífic a les costes atlàntiques de França on s’ha establert de forma lliure des de la d’ecada dels 1980’s. Actualment es troba a les llacunes de Venècia (x aquacultius experimentals) i a les costes de Sardenya i Romagna. Recentment citada al mar Egeu, al nord de Turquía, possiblement x un altre introducció accidental.El Wakame: kelp-laminària natiu del nordest d’Àsia, ha resultat ser també un invasor d’èxit en diversos llocs del món (Francia, Anglaterra, Holanda, Bèlgica, l’oest dels USA, Nova Zelanda, Austràlia i Argentina) Casas et al, 2004. Es cultiva per alimentació, i va aparèixer inicialment al Estany de Thau, també transportada accidentalment amb les ostres del Pacífic. Després va ser transplantada a les costes de la Bretanya pel seu interés comercial. Al litoral ibèric ha aparegut l’any 1988 (Caamaño et al 1990)Acuicultura: accidentales: Es tracta d’espècies acompanyants, introduïdes alhora que s’importaven espècies amb interés comercial. Un cas extraordinari és el que succeeix a l’estany de Thau on s’han detectat 45 macròfits introduïts___Caso del Étang de Thau: 45 macrófitos introducidosEl 46% de les introduccions a la Mediterrània (tant deliberades com accidentals) són per l’aqüicultura  (Zenetos et al., 2010), per tant és el vector principal. ACUARIOLOGÍA: L’aquariologia no és un dels vector majoritaris, però ha estat el modus d’introducció d’una espècie emblemàtica: C.tax, que ha proliferat a les costes de Mónaco, la liguria italiana i la costa mediterrània francesa durant més de 2 dècades provocant un gran ressó mediàticEl peix cirurgià Zebrasoma flavescens va ser observat a la zona de Sitges fa un parell d’anys i seria un cas anecdòtic, probablement abocat al mar des d’un aquari privat.CANALIZACIONES TRANSOCEÁNICAS:Canal de Suez : en el Mediterráneo, más de 400 especies lessepsianas desde su apertura, en 1869Des de l’obertura del Canal de Suez 1969 han ingressat a la Med. més de 400 spp, provinents del Mar Roig. Aquestes spp són anomenades spp. LessepsianesSpp lessepsianes terme acunyat per Por al 1978, per quelles espècies que entren a la Mediterrpania a través del Canal de Suez.Alguns autors (com Zenetos, 2010) consideren el límit de temps per considerar una espècie criptogènica la data d’obertura del canal de Suez: 1869 -> així spp establertes a la Mediterrània abans d’aquesta data=spp criptogèniques (ex. Teredo navalis: es un mol.lusc bivalves que mengen fusta, anomenat “broma” en castellà )En Zenetos et al 2012 consideran introducidas a partir de 1950.Son moluscos que atacan las maderas sumergidas. La broma tiene la concha reducida y transformada en útil perforador, denominada normalmente "cabeza". Su cuerpo está provisto por un extremo de una parte bífida, un sifón doble que permite la circulación y la filtración del agua de mar. Taladra la madera sumergida, consiguiendo digerir la celulosa gracias a un órgano especializado llamado la glándula de Deshayes, que alberga bacterias adecuadas a la tarea. A principios del siglo XIX, el ingeniero británico Marc Brunel se inspiró en el comportamiento y anatomía de la broma para mejorar la tecnología de los túneles. Basándose en sus observaciones sobre la forma en que las valvas de la broma le permiten a la vez excavar un túnel en la madera y protegerse de ser aplastada por los movimientos del material, Brunel diseñó un ingenioso marco modular de acero para túneles, que permitía a los trabajadores excavar con éxito a través del lecho del río Támesis, muy inestable. Consiguió con su invento el primer túnel de gran longitud construido bajo un río navegable. Pueden ser fácilmente confundidos con otros organismos vermiformes; de ahí su nombre en inglés de "shipsworm", que significa gusano de los barcos.



NOAA/IMO 



Defenses químiques: sesquiterpenoids 

Caulerpenina 

Guerriero et al. (1992), Helvetica Chimica Acta 75: 689-695 



Altres plataformes 

Amb totes aquestes dades podem verificar i 
aplicar BPL 

Observadors del mar 
Exoaqua (ACA-CREAF) 

Exocat (CREAF) 
CIESM 



Amade & Lémée (1998), Aquatic Toxicology, 43: 287-300 

Caulerpenina i toxicitat estan estretament relacionats 

Concentració caulerpenina 

Inhibició en la divisió dels 
ous de garotes 



Dumay et al. (2002), Journal of Chemical Ecology, 28: 343-352 

Caulerpa taxifolia i C. racemosa: concentració de caulerpenina 

C. taxifolia 

C. racemosa 



BPL 
L’abundància i el grau de distribució d’una 
espècie introduïda generalment és proporcional 
als impactes que provoca sobre les espècies 
natives l’estructura de les comunitats 

Els impactes sobre els hàbitats i sobre el 
funcionament dels ecosistemes esdevenen més 
evidents als darrers estadis de la invasió  

La probabilitat de conèixer els impactes sobre 
hàbitats i funcionament dels ecosistemes també 
s’incrementa amb el temps, en augmentar el 
nostre coneixement (BPL pot ser subestimat a 
les fases inicials de les invasions) 



Responsabilitat humana en 
les introduccions 

The human activities/interventions mostly responsible for marine biological invasions in the 
Mediterranean Sea: (1) the opening of the Suez Canal connecting the Red Sea and the 
Mediterranean ;(2) shipping (the color of the marine area indicates the intensity of maritime 
activities: blue is low ,red is high; Halpernetal.,2008); (3) aquaculture (surveyed in 2006; red dots: 
shellfish; yellow dots: fishcages; Trujillo et al.,2012).  
 

Katsanevakis et al., (2014).  

Presenter
Presentation Notes
FIGURE 1|Thehumanactivities/interventionsmostlyresponsible formarinebiologicalinvasionsintheMediterraneanSea:(1) the openingoftheSuezCanalconnectingtheRedSeaand the Mediterranean;(2)shipping(thecolorofthemarinearea indicatestheintensityofmaritimeactivities:blueislow,red is high; Halpernetal.,2008);(3)aquaculture(surveyedin 2006;reddots:shellfish;yellowdots:fishcages; Trujillo et al.,2012). 



Publicació de les dades 

Fotos de portadas 
informes ACA y HDB 



Detecció Womersleyella setacea - Palamós (2006), Sant Feliu Guíxols, 
Cadaqués (2007), Begur i Tossa (2010) 

 
 
 

Figures: Cebrián et al., 2005. La invasión del parque nacional del archipièlago de Cabrera por algas introducidas: 
dinámica de la invasión y efectos sobre las comunidades bentónicas. Fundación Parques Nacionales.  

Macroalgues invasores 
SEGUIMENT DE LES ESPÈCIES INVASORES AL LITORAL CATALÀ 
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Presentation Notes
Actuacions al litoral de CatalunyaAl llarg de la dècada del 2000, van aparèixer noves espècies invasores a la Mediterrània. Espècies com C. Racemosa var. Cylindracea, Lophocladia lallemandii, Acrothamnion preissi, Asparagopsis taxiformis o Acrothamnion preissi van començar a presentar comportament invasor en molts punts, entre ells a Balears i fins i tot la costa peninsular de llevant. Els estudis que hem anat realitzant a Balears han confirmat que en molts casos aquestes espècies estaven colonitzant els fons infralitorals de nombrosos indrets, modificant profundament el paisatge de les comunitats de fons marins infralitorals de les Illes Balears (competien amb les espècies autòtones en els llocs on s’mplanten i que la problemàtica que generaven anava en augment). D’aquí la necessitat d’ampliar el nostre programa de seguiment per tal d’incloure aquests nous invasors. Però la xarxa utlititzada fins aleshores no era la adeqüada per abordar aquesta nova problemàtica donat que els requeriments ecològics d’aquestes algues eren ben diferents als de CtaxL’any 2006 vam realitzar un canvi en la metodologia de mostreig de la xarxa d’estacions degut: 1) l’amenaça que representa l’arribada d’altres espècies d’algues invasives als fons infralitorals de la costa catalana, i 2) a que des de l’any 1992, en que es va iniciar la vigilància de Caulerpa taxifolia, no s’havia detectat en cap ocasió la presència d’aquesta espècie. Durant l’any 2006 es va modificar parcialment la xarxa de vigilància que s’havia dissenyat per detectar la possible invasió de Caulerpa taxifolia tenint en compte els criteris que s’han exposat anteriorment. Concretament, s’ha modificat el programa de control (dividint en dues meitats la xarxa, de manera que es realitza la vigilància sobre les 126 estacions que es venien controlant des de l’any 2000, però amb una freqüència de dos anys). D’altra banda s’ha establert una nova metodologia que ens permetrà detectar l’aparició d’altres espècies invasores sobre 60 transectes (es farà la vigilància de la meitat, alternativament cada dos anys), en els que s’estudien i quantifiquen les comunitats algals seguint el gradient batimètric sobre zones particularment susceptibles a la implantació d’aquestes espècies. Atenent a les característiques biològiques (reproducció asexuada) i a l’ecologia (algunes d’aquestes espècies es desenvolupen en llocs més batuts i a major fondària) d’aquestes noves espècies invasives els nous transectes es van situar principalment en zones caracteritzades per una forta correntologia i un hidrodinamisme batut.Avui dia el control abasta moltes altres espècies descrites com a invasores en altres indrets de la Mediterrània. És per això que l’any 1998 es va iniciar el seguiment de Caulerpa racemosa var. cylindracea, espècie algal descoberta el 1990 a Trípoli (Líbia) i que ha mostrat una progressió fulgurant degut a la combinació de sistemes de reproducció que presenta (sexual i producció de propàguls), superant en capacitat invasiva a Caulerpa taxifolia. Els països mediterranis contaminats són 12: Tunísia, Líbia, Xipre, Turquia, Grècia, Albània, Croàcia, Itàlia, Malta, França, Espanya i Algèria, a més de les costes atlàntiques de les illes Canàries. Alertats per l’increment d’espècies invasores en la Mediterrània, l’any 2006 vam introduir alguns canvis en la xarxa de control de control de les macroalgues invasores, donat que la recerca d’aquestes espècies es realitzava fins ara sobre els llocs triats per la seva susceptibilitat d’ésser colonitzats per Caulerpa taxifolia i C. racemosa. És per això que hem modificat el programa de control i hem endegat una nova metodologia que ens permetrà detectar l’aparició d’altres espècies invasores (Womersleyella setacea, Acrothamnion preissi, Asparagopsis taxiformis o Lophocladia lallemandii) sobre 60 transsectes en els quals estudiem i quantifiquem les comunitats algals seguint un gradient batimètric sobre zones particularment susceptibles a la implantació d’aquestes espècies, com són les àrees exposades a fort hidrodinamisme, normalment caps i puntes o esperons, sotmesos de forma freqüent a les corrents i que arriben en fondària fins fons sedimentaris (de manera que cobrim tot el rang batimètric de preferències de les diferents espècies). A més, per tal de detectar els canvis en els nostres ecosistemes cal abans tenir una descripció bionòmica dels nostres fons, i per això hem endegat aquesta nova aproximació al medi. Al llarg del transsecte descrivim totes les comunitats observades i fem inventaris de tots els organismes que les composen. Amb aquest estudi pormenoritzat que recorre diferents comunitats podrem detectar l’arribada d’espècies introduïdes sovint afins a diferents fondàries. Els resultats que se’n extreuen d’aquest estudi són  un llistat de les espècies observades en cadascuna de les 60 localitats → Detecció de les espècies invasoresla descripció de les comunitats bentòniques a partir de les espècies presentsel dibuix de cada transsecte amb la representació de les espècies més abundants



Figures: Cebrián et al., 2005. La invasión del parque nacional del archipièlago de Cabrera por algas introducidas: 
dinámica de la invasión y efectos sobre las comunidades bentónicas. Fundación Parques Nacionales.  

SEGUIMENT DE LES ESPÈCIES INVASORES AL LITORAL CATALÀ 

Detecció Caulerpa cylindracea – Costa del Garraf (2008), 
Blanes (2013), Begur (2016) 



Bases de l’avaluació del BPL 

La unitat d’avaluació ha d’estar 
definida 

Olenin et al. (2007). Mar. Pol. Bull. 55 (7-9), 379-
394.  

l’abundància relativa d’espècies 
introduïdes, 
 
el seu rang de distribució 
 
la magnitut del(s) seu(s) impacte(s)   

BPL ANÀLISI DE RISC: APLICANT EL BPL A CATALUN YA 
 

Presenter
Presentation Notes
Paràmetres mesurables quantitativament:Abundància d’spp introduïdes Rang de distribucióParàmetres mesurats qualitativament Magnitut dels impactesUna espècie introduïda provoca efectes mesurables només després d’assolir un nivell determinat d’abundància i quan ocupa una superfície suficientment gran Per tant, han de tenir-se en compte en avaluar la biopol·lució: l’abundància relativa d’espècies introduïdes,el seu rang de distribucióLa magnitut del(s) seu(s) impacte(s) LA UNITAT D’AVALUACIÓ DEFINIDA: MASSA D’AIGUAS’HAN DE TENIR PROU DADES PER L’AVALUACIÓ (dades històriques dels seguiments mediambientals que inclouen paràmetres biològics)
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