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1. Introducció 
1.1. Antecedents 

Aquest informe, que compta amb el suport de l'Ajuntament d'Eivissa, s'emmarca dins les 

accions de l'Àrea marina del GEN-GOB que tenen com un dels seus objectius: establir una 

xarxa per al monitoratge de les praderies de Posidonia oceanica en la badia de Talamanca. 

Les praderies de Posidonia oceanica que hi ha entre Eivissa i Formentera van ser declarades 

Patrimoni de la Humanitat, el 4 de desembre de 1999, per la UNESCO, posant de manifest la 

importància d'aquesta espècie en les Pitiüses.  

 

 

Figura 1. Praderia de Posidonia oceanica en bon estat de conservació. Foto: Xavier Mas. 

 

El GEN-GOB porta des de l'any 2014 realitzant diversos estudis per tal de caracteritzar els 

impactes en les praderies de Posidonia oceanica en les principals zones de fondeig. L'any 2019 

es va fer el primer estudi  (Vaquer-Sunyer et al. 2019), i l’any 2020 el segon estudi (Sobrado et 

al. 2020) per caracteritzar la situació ambiental de les praderies de posidònia en la badia de 

Talamanca. A tots dos estudis es va documentar el seu mal estat ambiental i la necessitat de 

realitzar un seguiment anual de la praderia per veure la seva evolució en el temps. Aquest 

informe sorgeix com a continuació dels estudis realitzats els anys 2019 i 2020, i pretén avançar 

en el seguiment anual de les praderies de Posidonia oceanica de Talamanca. 
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1.2. Posidonia oceanica 

1.2.1. Biologia i ecologia 

Posidonia oceanica és una planta superior o angiosperma marina endèmica de la 

Mediterrània. De la mateixa manera que les plantes terrestres, té fulles, tija, arrels i fruits. A 

nivell morfològic la praderia es pot dividir en estrat foliar i mata. L’estrat foliar està format per 
els feixos de fulles, que creixen de manera estolonial a partir dels rizomes. Les fulles són 

caducifòlies, presenten un color verd intens i poden arribar a mesurar més d'un metre de 

longitud. La mata és la part enterrada o basal de la praderia, i està formada pels rizomes (els 

ortòtrops —verticals— proporcionen el creixement en altura de la praderia i els plagiotropos 

—horitzontals— el creixement en extensió), les arrels i el biòtop que generen al seu voltant. 

La praderia es pot reproduir de dues formes: 1) Mitjançant reproducció asexual a través del 

creixement rizomàtic formant clons de si mateixa. 2) Mitjançant reproducció sexual, a través 

d'inflorescències que produeixen els fruits denominats olives de mar.  

La posidònia habita, principalment, fons arenosos i rocosos entre els 0 i 42m de profunditat 

(Marbà et al., 2002), en aigües clares i salinitat relativament constant (Ruiz et al., 2015), 

formant grans praderies que poden conformar la seva comunitat clímax, els esculls barrera 

(com l'existent a Talamanca), amb milers d'anys d'antiguitat (Arnaud-Haond et al., 2012). 

 

 

 Figura 2. Flor de Posidonia oceanica. Foto: Xavier Mas 
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1.2.2. Serveis ecosistèmics 

Posidonia oceanica és una espècie clau en els ecosistemes submergits de la Mediterrània ja 

que proveeix d’un gran nombre de serveis ecosistèmics que anomenem a continuació. 

➢ Hàbitat i substrat per a altres espècies: a causa de la seva arquitectura tridimensional 

i a la seva elevadíssima productivitat, les praderies generen una gran quantitat de 

microhàbitats i recursos, conformant “hotspots” o punts calents d'alta concentració de 
biodiversitat marina. Poden albergar més de 700 espècies diferents pertanyents a 

diferents grups taxonòmics com algues, hidrozous, porífers, briozous, anfípods, 

decàpodes, mol·luscos, etc. La praderia renova les seves fulles durant la tardor, 

aquestes fulles mortes s'acumulen a les platges afavorint l'exportació de matèria 

orgànica dels ecosistemes submergits als emergits, augmentant d'aquesta manera la 

biodiversitat de les platges (Terrats i Borum, 2004; Beltrán et al., 2020). 

 

Figura 3. Les praderies de Posidonia oceanica són un dels hàbitats de la escanyavella (Chromis chromis). 
Foto: Soledad Torres. 

 

➢ Oxigenació de les aigües: al tractar-se d’una planta, produeix oxigen quan realitza la 
fotosíntesi. Aquest oxigen no sols és produït a la planta, sinó també per la comunitat 

d'algues epífites que creixen sobre ella. Les praderies de posidònia tenen una gran 

producció primària, la qual cosa determina que la seva producció d'oxigen sigui també 

molt elevada. Duarte et al. (2000) van estimar a Còrsega que una praderia situada a 10 

metres de profunditat produïa 14 litres d'oxigen per metre quadrat i dia.  

 



 
 

 

9 

 

➢ Captació de carboni: les praderies de fanerògames marines capturen grans quantitats 

de CO₂ de la columna d'aigua, entre el 10 i el 15% de tot el carboni enterrat 

globalment pels oceans, funcionant com a importants embornals que mitiguen els 

efectes del canvi climàtic (Duarte et al., 2005). 

 

➢ Transparència de les aigües: mitjançant l'acció de les fulles i els rizomes les praderies 

fixen el sediment en suspensió de la columna d'aigua, absorbeixen nutrients 

controlant la proliferació de fitoplàncton, i estabilitzen el sediment de fons arenosos 

evitant la seva resuspensió, afavorint d'aquesta manera la transparència de les aigües 

(Ruiz et al., 2015). 

 

➢ Protegeixen la línia de costa: estabilitzen la línia de costa de l'onatge gràcies a les 

acumulacions de fulles mortes que es dipositen a la platja i protegeixen els reservoris 

de sorra (Jeudy de Grissac et al., 1985). Les praderies de Posidonia oceanica 

esmorteeixen la força de les ones, redueixen la seva altura i la seva velocitat (Koch et 

al., 2006); dissipen l'energia de les ones, evitant que actuïn sobre els sediments, 

impedint la seva resuspensió i erosió (Hendriks et al., 2008 i 2010). Els rizomes de 

Posidonia oceanica fixen el sediment, desenvolupant estructures com la mata o 

l'escull-barrera, que esmorteeixen l'acció de les ones. 

 

Figura 4. Acumulació de fulles de Posidònia morta en la badia de Talamanca després d’un temporal. 
Foto: GEN-GOB. 
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➢ Producció d'arena: en les fulles de la praderia viuen una gran quantitat d'organismes 

calcaris. Aquests organismes, en desprendre's les fulles de la praderia, són arrossegats 

a la costa, on es descomponen i formen la sorra de les platges (Duarte et al., 2000). Es 

calcula que les praderies de Posidonia oceanica produeixen a l'any entre 60 i 70 grams 

de sorra per metre quadrat (Canals i Ballesteros, 1997). 

 

 

Figura 5. Organismes calcaris epífits en fulles de Posidonia oceanica. Foto: Soledad Torres. 

 

➢ Producció pesquera: les praderies de posidònia són el lloc de reproducció, cria i 

alevinatge d'espècies d'interès pesquer com Scorpaena spp., Sepia officinalis, Spicara 

spp. i Symphodus occelatus, entre altres (Boudouresque et al., 2010). 

 

➢ Usos tradicionals: la posidònia era coneguda com a “alga de vidriers”, perquè un dels 
seus usos era utilitzar-la com a material de farciment en les caixes quan es 

transportaven materials fràgils. En l'antiguitat s'utilitzava també com a llit per al 

bestiar, com a abonament en agricultura i com a material de construcció en les 

teulades de les cases pageses. 

 

➢ Indicadors de salut ambiental: les praderies són autèntics sentinelles marins, ens 

informen dels canvis en els ecosistemes gràcies a la seva alta sensibilitat a les 

alteracions i a la seva capacitat bioacumuladora. 
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1.2.3. Legislació ambiental 

Legislació ambiental vigent per a la protecció de Posidonia oceanica. 

• Internacional 

➢ Conveni de Barcelona, celebrat l'any 1975, pel qual 16 països del Mediterrani i la UE 

adopten un pla d'acció per a protegir la conca de la Mediterrània emparats pel Programa 

de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), que incorpora a Posidonia oceanica en 

l'Annex II (Llista d'espècies amenaçades o vulnerables). 

 

➢ Convenció de Berna, celebrada en 1979 però posada en vigor en 1982, i ratificada per 

Espanya en 1986, que inclou Posidonia oceanica en l'Annex I com a espècie de flora 

estrictament protegida. 

 

• Europea 

➢ Directiva Hàbitats de la Unió Europea (Directiva 92/43 CEE de 21/05/1992), que inclou a 

les praderies de Posidonia oceanica en el seu Annex I (hàbitat 1120) com a hàbitat 

prioritari a conservar a la UE. Aquesta directiva crea la Xarxa Natura 2000 que estableix 

Zones d'Especial Conservació (ZEC), moltes dels quals inclouen praderies de Posidonia 

oceanica. 

 

➢ Reglament (CE) Nº1967/2006 del 21 de desembre de 2006, que estableix mesures de 

gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers a la Mediterrània. Aquest 

reglament, en el seu article 4 prohibeix explícitament la pesca d'arrossegament, les 

dragues, arts de parany, arts de cèrcol, sobre fons amb vegetació marina, particularment 

Posidonia oceanica o altres fanerògames marines. 

 

• Estatal 

➢ Llei 42/2007 del 13 de desembre del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que 

incorpora la Directiva Aus (2009/147/CE) i la Directiva Hàbitats (92/43/CEE), que inclou les 

praderies de Posidonia oceanica com a hàbitat natural d’interès prioritari (1120).  

 

➢ Real Decret 139/2011 del 4 de febrer de 2011, que desenvolupa la Llista d'Espècies 

Silvestres en Règim de Protecció Especial i el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, que 

inclou la Posidonia oceanica com a espècie silvestre en règim de protecció especial. 

 

• Autonòmica 

➢ Ordre de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del 21 de setembre de 1993, que, entre 

altres aspectes, regula la pesca, el marisqueig i l'aqüicultura sobre praderies de 

fanerògames marines. 

 

➢  Llei 5/2006 del 26 de maig, que estableix la Conservació d’Espais de Rellevància 

Ambiental (LECO) en l’Arxipèlag Balear. 

 

➢ Decret 25/2018, del 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes 

Balears, més conegut com a Decret Posidònia, que adapta la resta de jurisdicció 

esmentada al marc legal de Balears, amb l'objectiu de protegir Posidonia oceanica tant a 
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nivell d'hàbitat com d'espècie. Aquest decret cataloga les principals praderies de Posidonia 

oceanica de Balears establint dues categories: praderies d'Alt Valor i praderies a Regular. 

1.2.4. Distribució de les praderies de Posidonia oceanica en Balears 

Les Illes Balears són la comunitat autònoma amb major superfície de praderies de Posidonia 

oceanica del litoral espanyol, representen més del 50% de les praderies d’Espanya amb una 
superfície de 633,16Km2. 

 

Figura 6. Distribució de les praderies de Posidonia oceanica en les Illes Balears. Font: SITIBSA. 

En les Illes Pitiüses (Eivissa i Formentera) les praderies de Posidonia oceanica ocupen una 

extensió aproximada de 230 Km2, representant el 50% del total inventariat a Balears.  

 

Figura 7. Distribució de las praderies de Posidonia oceanica en les Pitiüses. Font: SITIBSA. 
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1.3. Badia de Talamanca 

La badia de Talamanca se situa a l'Illa d'Eivissa, entre el municipi d'Eivissa i Santa Eulària des 

Riu. És una badia semitancada resguardada dels vents de component nord, amb una 

profunditat que oscil·la entre 1 i 20 m. El seu hàbitat principal és una praderia de Posidonia 

oceanica molt extensa, d'unes 114 hectàrees, que en la seva zona més pròxima a la costa 

forma un escull barrera que arriba a la superfície. Entre la praderia de posidònia hi ha 

intercalades zones de Caulerpa prolifera, Cymodocea nodosa, amb presència d'algues fotòfiles, 

algues invasores com Caulerpa cylindracea i Lophocladia lallemandii, i fons de sorra. 

La badia de Talamanca es troba en una situació ambiental de progressiva degradació a 

causa dels usos antròpics que es realitzen sobre ella, especialment durant la temporada 

estival. En la seva part submergida, un dels majors impactes és el fondeig d'embarcacions 

durant l’estiu. S'ha estimat que la mitjana d'embarcacions diàries fondejades a l'agost és de 

160, de les quals més del 80% estan sobre praderia de Posidonia oceanica (GEN-GOB, 2016). 

Altres impactes importants són els generats pel mal funcionament de la depuradora d'Eivissa, 

que abocava les seves aigües insuficientment depurades a través d'un emissari obsolet fins a 

l'any 2017 (Sobrado et al., 2018), i els abocaments de salmorra procedents de la dessaladora 

d'Eivissa, que s'aboquen al llindar del penya-segat d’Illa Plana (Capó et al., 2020). 

Tot i que la badia de Talamanca no és un espai natural protegit, la seva praderia de Posidonia 

oceanica està protegida i catalogada mitjançant el Decret 25/2018, per a la conservació de la 

Posidònia. La seva part més somera, que inclou l'escull barrera, està catalogada com d'Alt 

Valor i la part externa de la praderia, està catalogada com a Zona a Regular. 

 

Figura 8. Regulació del fondeig i cartografia bionòmica. Fonts: Cartografia bionòmica del Consell 

d’Eivissa i regulació del fondeig a mitjançant el Decret Posidònia del Govern Balear. 
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1.4. Objectius 

Aquest estudi és la continuació de l'estudi control que es va fer al 2019 , i de l’estudi de 
seguiment que es va fer l’any 2020 de la praderia de Posidonia oceanica de la Badia de 

Talamanca. Amb aquest nou estudi, realitzat en 2021, es continua amb el seguiment ambiental 

de la praderia de Posidonia oceanica, i s'avança en l'establiment d'una xarxa que permeti 

monitoritzar, anualment, la praderia de Posidonia oceanica d'aquesta zona. Com a objectius 

específics podem destacar: 

➢ Caracterització anual de la dinàmica poblacional, densitat de feixos i cobertura de la 

praderia de Posidonia oceanica de Talamanca. 

➢ Caracterització de la comunitat d’invertebrats marins associada a la praderia de 
Posidonia oceànica de Talamanca. 

➢ Obtenir un diagnòstic ambiental de la situació actual i l’evolució de la praderia de 

Posidonia oceanica que faciliti la implementació de mesures destinades a la 

restauració de l’ecosistema. 

➢ Elaboració d’una sèrie de recomanacions destinades a millorar la situació ambiental de 

la praderia de Posidonia oceanica. 

2. Mètodes 

2.1. Zona d’estudi 

Per caracteritzar les praderies de Posidonia oceanica en funció de la profunditat i de les 

principals pressions, l'àrea d'estudi es va dividir en cinc zones on es van instal·lar les estacions 

de seguiment (Figura 9): 

➢ Estació de Seguiment Somera: de menor profunditat, 4 metres, i més propera a la 

costa.   

➢ Estació de Seguiment Emissari: pròxima a l'emissari que va abocar aigües procedents 

de la depuradora d'Eivissa fins a l'any 2017. Situada a 4.6 metres de profunditat. 

➢ Estació de Seguiment Illa Grossa: situada als voltants de Illa Grossa, a una profunditat 

de 8 metres. 

➢ Estació de Seguiment Profunda: situada en la zona central de la badia, a una 

profunditat de 11.5 metres. 

➢ Estació de Seguiment Control: situada en Cala Roja, zona propera a Talamanca que no 

suporta tantes pressions antròpiques. Situada a 3.5 metres de profunditat. Aquesta 

estació només és control de les estacions somera, emissari e Illa Grossa degut a la 

profunditat. 
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Figura 9. Localització de les estacions de seguiment instal·lades en Talamanca i Cala Roja. 

2.2. Metodologia per a la caracterització de les praderies de Posidonia 

oceanica 

S'ha estudiat detalladament l'evolució de les praderies de Posidonia oceanica de la badia de 

Talamanca i de la zona control. Per tal de fer-ho, al maig de 2019,  juny de 2020 , i entre abril i 

juny del 2021 es van realitzar ambdós mostrejos, amb immersions de busseig científic amb 

grups de 2 o 3 bussejadors. 

En les zones d'estudi es van instal·lar estacions de seguiment amb la finalitat d'analitzar 

l'evolució temporal i la salut de les praderies de Posidonia oceanica. En les estacions de 

seguiment es van caracteritzar els següents descriptors: dinàmica poblacional, cobertura, 

microcobertura, índex de conservació, densitat de feixos i densitat global de feixos.   

A les estacions situades dins la badia de Talamanca s’ha estudiat també la comunitat de 

macroinvertebrats  marins i organismes epífits associats a la praderies de Posidonia oceànica 

2.2.1.   Dinàmica poblacional de la praderia 

Aquest descriptor ens permet estimar l'evolució temporal de la praderia, una detecció 

precoç de canvis de densitat de feixos, i determinar si la praderia està en creixement, en 

regressió o en equilibri. D’aquesta manera, en cada estació de seguiment s'han instal·lat 3 

parcel·les fixes, la qual cosa equival a un total de 15 parcel·les en l'àrea d'estudi, en les quals 

s'ha realitzat un recompte anual del nombre de feixos, seguint la metodologia establerta per 

Marbà et al., (2005). 

S’ha calculat la taxa de creixement net de la praderia tal i com especifiquen Díaz i Marbà 

(2009), una vegada calculat s’ha expressat en percentatge: 

𝑚 = ln(𝑁1𝑁𝑜)∆𝑡  
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On N1  és el nombre total de feixos per metre quadrat en el darrer cens, N0 es el 

nombre de feixos s per metre quadrat en el cens anterior  i ∆𝑡 és el temps transcorregut entre 

els dos censos expressats en anys. 

Per determinar l’estat de conservació s’ha comparat amb la classificació establerta per Díaz 

i Marbà (2009) que inclou els següents estats: 

➢ Favorable: el creixement net de la població de  feixos no es significativament inferior a 

cero . 

➢ Desfavorable-inadequat: La taxa mitja de creixement net de la població es inferior al 

7% anual. 

➢ Desfavorable-dolent: La taxa mitja de creixement net de la població es superior al 7% 

anual. 

 

2.2.2. Cobertura lineal 

Aquest descriptor ens permet estimar el percentatge que ocupa cada tipus de substrat al 

llarg d'un transsecte. En els transsectes es registra la longitud coberta per la praderia de 

Posidonia oceanica, i la d'altres substrats i espècies presents (mata de posidònia morta, sorra, 

roca, Cymodocea nodosa, Caulerpa prolifera, algues invasores, etc.) al llarg de la cinta mètrica. 

Es realitzen cinc transsectes lineals de 30 m de longitud. Tres d'aquests transsectes es realitzen 

des d'un punt fixe en la parcel·la de seguiment a 0°, 120°, i 240°. Els altres dos es realitzen a 

l'atzar en les proximitats. 

El valor mitjà de la cobertura de cada estació de seguiment es va comparar amb la classificació 

de referència establerta per Montefalcone et al., (2006) que estableix: 

➢ Si el valor de cobertura és < 65% es considera praderia amb cobertura baixa. 

➢ Si el valor està entre el 65% i 85% es considera praderia amb cobertura mitjana. 

➢ Si el valor de cobertura és > 85% es considera praderia amb cobertura alta. 

La variació anual de cobertura es va comparar amb la classificació establerta per Díaz i Marbà 

(2009) que inclou els següents estats: 

➢ Favorable: La cobertura mitja de la praderia no ha augmentat o no ha variat 

significativament. 

➢ Desfavorable-inadequat: La taxa de declivi anual de la praderia es inferior al 10% 

anual. 

➢ Desfavorable-dolent: : La taxa de declivi anual de la praderia es superior al 10% anual. 

 

2.2.3. Microcobertura 

Aquest descriptor ens permet estimar el percentatge de recobriment de la praderia de 

Posidonia oceanica. Al llarg dels transsectes establerts anteriorment s'instal un quadrat de 

50x50 cm cada 2 metres, obtenint-se un total de 16 mesuraments. Les fulles de la planta que 

queden atrapades sota el quadrat s'alliberen i es pentinen cap amunt per a poder estimar 

millor la cobertura dels rizomes.  
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La cobertura s'estima visualment als diferents quadrats, assignant a cada quadrat un valor 

entre 0% i 100% segons la proporció de la seva superfície que es troba ocupada per feixos. 

Aquestes dades han servit de suport al mostreig de la cobertura lineal.  

2.2.4. Índex de conservació IC 

Aquest descriptor ens permet determinar la proporció de posidònia morta. Índex proposat 

per Sánchez-Poveda et al., (1996) i, posteriorment, modificat per Moreno et al., (2001). Es basa 

en la comparació entre la cobertura de mata morta i de posidònia viva. L'índex de conservació 

de la praderia s'obté dividint el percentatge de cobertura de mata viva o praderia (P) per la 

suma dels percentatges de mata morta (MM) i mata viva o praderia (P). El càlcul de l'índex es 

realitza a partir de les dades de cobertura de praderia i mata morta obtingut pel mètode de 

cobertura lineal. 

IC= P/(MM+P) 

El valor mitjà de l’Índex de Conservació de cada estació de seguiment va comparar amb la 

classificació establerta per Díaz i Marbà (2009) que inclou els següents estats: 

➢ Favorable: l’índex IC es igual o superior a 0,8. Entre dos mostrejos no ha variat o a 

augmentat de forma significativa. 

➢ Desfavorable-inadequat: l’índex IC està entre 0,6 y 0,8 . Entre dos mostrejos ha hagut 
una reducció significativa de menys de dues dècimes. 

➢ Desfavorable-dolent: l’índex IC es inferior a 0,6. Entre dos mostrejos ha disminuït mes 

de dues dècimes.  

 

2.2.5. Densitat màxima de feixos 

Aquest descriptor ens permet determinar la densitat mitjana de feixos en una praderia de 

Posidonia oceanica. Per tal de fer-ho es compta el nombre total de feixos en clapes de praderia 

amb un 100% de cobertura, evitant en la mesura del possible els clars amb un quadrant de 25 

x 25 cm. Es col·loca el quadrant en una zona amb cobertura del 100%, subjectant les fulles dels 

feixos amb l'avantbraç, mentre que amb l'altra mà es compten els feixos 

Durant el període 2019-2020 aquests comptatges es varen realitzar als voltants de les 

parcel·les de seguiment. Es var fer un recompte de 6 densitats aleatòries. Al 2021 es va canviar 

la metodologia i es varen fer 6 recomptes aleatoris per cada transsecte amb un total de 30 

recomptes. 

En aquest descriptor solament s’ha tingut en compte la densitat estimada en els comptatges 

dels quadrats de 25 x 25 cm, i no la densitat estimada a les parcel·les de seguiment 

poblacional.   

Aquest valor mitjà de densitat de feixos també es va comparar amb un estudi realitzat per 

Álvarez et al., (2015) on es van estudiar praderies de Posidonia oceanica a les Illes Balears. En 

aquest estudi es va estimar que els valors de densitat de feixos en praderies situades a una 

profunditat entre 5 – 10 m oscil·len entre 435.0 i 1368.7 feixos/m2, amb una densitat mitjana 

de 821,4 feixos/m2.  
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També es va comparar el valor mitjà de densitat de feixos amb l'indicador de la densitat 

màxima desenvolupat per l’OBSAM, a partir d'una sèrie de dades recollides en les praderies de 

Posidonia oceanica a l'illa de Menorca durant els anys 2004-2009 (Quintana et al., 2009). 

Aquest indicador s'ha construït específicament per a l'illa de Menorca, però al no existir 

indicadors similars per a Eivissa i tenint en compte la proximitat geogràfica entre totes dues 

illes l'utilitzarem com a dada comparativa. Els llindars de l'indicador es corresponen a diferents 

corbes de densitat obtingudes a partir de dades recollides entre el 2004 i 2009. S'estableixen 

quatre corbes de densitat: la de densitat òptima, la de densitat mitjana, la corba secundària 

del 25%, que representa una disminució de feixos del 25% respecte a la densitat mitjana; i la 

corba secundària del 50%, que representa una disminució de feixos del 50% respecte a la 

densitat mitjana. Aquestes dues últimes corbes indiquen uns estats regular i deficient, 

respectivament (Quintana et al., 2009). 

 

 

Figura 10. Indicador de la densitat màxima elaborat per l’OBSAM. Relació entre la densitat màxima de 
feixos amb la profunditat. Les diferents corbes són les funcions exponencials de la densitat màxima 
òptima, la densitat màxima mitjana, la densitat màxima mitjana 25%, que representa una disminució de 
feixos del 25% respecte a la densitat mitjana; i la densitat màxima mitjana 50%, que representa una 
disminució de feixos del 50% respecte a la densitat mitjana. Font: Quintana et al. (2009). 
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2.2.6. Densitat global de feixos 

Aquest descriptor ens permet corregir els valors de densitat màxima obtinguts en el 

descriptor anterior amb els descriptors espacials. Es calcula combinant la densitat de feixos 

amb la cobertura mitjana de la praderia (Romero, 1985). 

El valor mitjà de densitat global de feixos de cada estació de seguiment es va comparar amb 

un indicador de referència desenvolupat per Pergent et al. (1995) i Pergent-Martini i Pergent 

(1996), recollida en Díaz i Marbà (2009) que relaciona la densitat global de feixos i la 

profunditat mitjançant diverses expressions logarítmiques que classifiquen l'estat de les 

praderies en les següents categories: desfavorable-dolent, desfavorable-inadequat, favorable-

normal, favorable-alt (fig. 11). 

Aquest estudi es va basar en dades recopilades en la conca mediterrània nord-oest, en 

zones antropitzades i no antropitzades. Cal tenir en compte que les aigües de Balears són, en 

general, més càlides, amb major salinitat i més transparents que la Mediterrània nord-

occidental, la qual cosa pot afectar la densitat mitjana de feixos. És per això que la comparació 

de les nostres dades amb la classificació realitzada per Pergent et al. (1995) ha de prendre's 

amb cautela.  

Els llindars de l'indicador s'estableixen en funció de tres corbes de densitat global. Una de 

densitat alta, una altra de densitat normal i una altra de densitat desfavorable. A partir 

d'aquestes corbes s'estableixen els llindars de conservació: Favorable-Alt, Favorable-Normal, 

Desfavorable-Inadequat, Desfavorable-Dolent. 

 

Figura 11. Indicador de la densitat global. Relació entre la densitat global de feixos amb la profunditat. 
Les diferents corbes són les funcions logarítmiques de la densitat global alta, la densitat global normal i 
la densitat global desfavorable. A partir d'aquestes corbes s'estableixen els umbrals de conservació: 
Favorable-Alt, Favorable-Normal, Desfavorable-Inadequat, Desfavorable-Dolent. Font: Pergent et al. 

(1995) i Pergent-Martini et al. (1996). 
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2.2.7. Macroinvertebrats marins i cobertura d’organismes epifits 

A les estacions situades dins la badia de Talamanca (Somera, Emissari, Illa Grossa i 

Profunda) es va mesurar l’abundància de macroinvertebrats marins , i la cobertura 

d’organismes epífits a les fulles de Posidonia oceanica. 

A cada una de les estacions, als mateixos tres transsectes (0º, 120º y 240º) però en aquest 

cas a una longitud de 10 m, es va mesurar l’abundància de macroinvertebrats marins per m2 

mitjançant censos visuals submarins. A cada transsecte es va anotar el nombre d’individus a 

0,5m a dreta i esquerra de la cinta mètrica. 

Per avaluar la cobertura d’organismes epífits a les fulles de Posidonia oceanica, es varen 

extraure 5 feixos de manera aleatòria a les immediacions de les parcel·les de seguiment de 

cada estació situada a la badia de Talamanca. L’anàlisi es va fer seguint el mètode d’Eugene 
(Eugene, 1978). Es varen dividir les fulles en tres zones d’aproximadament un terç de longitud, 
la proximal, la intermitja i la distal. 

2.2.8. Indicadors d’estat i Indicadors de tendència 

Els resultats dels descriptors analitzats l’any 2021 como son la cobertura, l’índex de 

conservació, la densitat màxima i la densitat global s’han agrupat en els Indicadors d’estat. La 

taxa de creixement de feixos anual, i els canvis en la cobertura, l’índex de conservació (IC), 

densitat màxima i densitat global durant el període 2019-2021 s’han agrupat en els indicadors 
d’estat. Per assignar l’estat  i la tendència ambiental s’ha utilitzat la bibliografia de referència 
esmentada anteriorment. 

2.3. Anàlisi estadístic Posidonia oceanica 

Les dades van ser analitzades per a comprovar si seguien una distribució normal i tenien 

homogeneïtat de variances (criteris per a l'ús de test estadístics paramètrics). Per comprovar la 

normalitat de les dades es va realitzar un test Shapiro-Wilk. Per a comprovar l'homogeneïtat 

de variances es va fer el test de Levene. En el cas que les dades no complien amb aquests 

criteris, es van transformar utilitzant l’arrel quadrada . Si les dades seguien sense complir els 

criteris dels tests paramètrics, es van realitzar tests no paramètrics. S'ha utilitzat el programa 

estadístic IBM SPSS Statistics 26. 

2.3.1. Anàlisi temporal 

Per a cada estació es va fer una regressió lineal de les dades de cobertura lineal, índex de 

conservació (IC), densitat màxima i densitat global per la sèrie temporal 2019 – 2021. Per 

veure si les tendències temporal eren positives o negatives es fa fer un test ANOVA que ens 

permet detectar la significança de la pendent a la recta de regressió lineal. 

2.3.2. Anàlisi espacial 

Es va comprovar si hi havia diferències significatives en la Densitat, Cobertura i Índex de 

conservació entre les diferents estacions de seguiment usant les dades de 2021. Si les dades 

complien els criteris dels test paramètrics, es va realitzar una anàlisi ANOVA. Per a les 

comparacions dels dos anys es va realitzar el Test HSD Tukey.  
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En el cas que les dades no complien amb els criteris dels test paramètrics, es va realitzar el 

Test de Kruskal-Wallis, i per a les comparacions dues a dues, es va fer la prova de l'U de Mann-

Whitney. 

2.4. Anàlisi estadístic macroinvertebrats marins 

Amb les dades obtingudes, es van aplicar diferents anàlisis estadístiques amb la finalitat de 

tractar d'observar si existeixen diferències en la composició de macroinvertebrats, així com en 

la cobertura epífita. Quant a la distribució de macroinvertebrats es van comparar les dades 

d'abundància per metre quadrat obtinguts en les 4 estacions analitzades corresponents a la 

badia de Talamanca mitjançant l'anàlisi estadística PERMANOVA. Per a observar la dispersió 

entre les diferents estacions es va realitzar un dendrograma i un escalat multidimensional no 

paramètric (nMDS), fent ús del programari R Project (R Core Team, 2017). En totes les anàlisis 

es va utilitzar la distància de dissimilitud de Bray Curtis (Rosat et al., 2017). 

Després d'aquestes anàlisis i amb l'objectiu de millorar el coneixement de les poblacions 

de macroinvertebrats es van fer diferents anàlisis amb el programari PAST, com són l'índex de 

diversitat com el de Shannon- Weaver (Shannon i Weaver, 1949) i la equitatividad de Pielou 

(Pielou, 1966). 

2.5. Anàlisi estadístic organismes epífits 

Es va realitzar un ANOVA fent ús del sofware R Project (R Core Team, 2017), per a tractar 

d'observar si existeixen diferències en la cobertura total de les fulles entre epifits animals i 

vegetals, en funció de l'estació (Zona) i la part de la fulla: proximal, intermèdia i distal (Part). 

Per a això es va utilitzar el següent model lineal: 

Xijk=μ+Zonai+Partj+Zona*Partij+Ɛk(ij) 

 

 

3. Resultats 
3.1. Dinàmica poblacional de la praderia 

L'any 2019 es van instal·lar 15 parcel·les de seguiment poblacional, 3 per cada estació de 

seguiment. L'any 2020 es va constatar la pèrdua de 5 d'elles que es van tornar a reposar. L’any 
2021 es va poder fer el recompte de totes les parcel·les. 

Podem veure que en totes les parcel·les de seguiment s’ha produït un augment de feixos en 

la sèrie temporal analitzada, excepte a la parcel·la Illa Gossa I, on hem passat de 552 feixos/m2 

l’any 2019 a 488  feixos/m2 l’any  2021. Hi ha que remarcar que hi ha hagut un augment de 

feixos del l’any 2021 respecte al 2020 (Taula 1). 
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Taula 1. Parcel·les instal·lades de dinàmica poblacional en la zona d'estudi. La seva estació de seguiment, número de 
parcel·la, densitat de feixos en 2019, 2020, 2021. Nota: amb vermell apareixen les parcel·les que es varen tornar a 
instal·lar al 2020. En aquest cas per compara els valors  s’han tingut en compte els anys 2020 i 2021. 

Estació Parcel·la 2019 (feixos/m2) 2020 (feixos/m2) 2021 (feixos/m2) 

Control I 743,75 675 1450 

Control II 1243,75 1043,75 1412,5 

Control III 625 518,75 793,75 

Somera I 975 340 444 

Somera II 868,75 587,5 1037,5 

Somera III 750 428 580 

Emissari I 662,5 593,75 1075 

Emissari II 718,30 675 975 

Emissari III 755,31 856,25 1131,25 

Illa Grossa I 552 436 488 

Illa Grossa II 276 304 488 

Illa Grossa III 144 572 700 

Profunda I 136 136 196 

Profunda II 88 248 424 

Profunda III 376 268 428 

 

A la següent gràfica podem veure el percentatge de creixement anual de feixos/m2 de les 

diferents estacions analitzades durant la sèrie temporal. El major percentatge de creixement 

s´ha produït a la estació profunda amb un increment anual de feixos/m2 del 39,57 ±  21,66%, i 

el menor a la estació Illa Grossa amb un increment anual de feixos/m2 del 14,18 ±  20,89%. A la 

estació Control s´ha produït un increment anual de feixos/m2 del 17,23 ± 16,47%, a la estació 

Somera un increment anual de feixos/m2 del 21,98 ± 13,28%, i a la estació Emissari un 

increment anual de feixos/m2  del 19,89 ± 5,16%. 

 

Figura 12. Percentatge de creixement anual mitjà de feixos/m2 a les estacions analitzades. Nota: les barres d’error 
indiquen dues vegades l’error estàndard (2SE). 
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3.2. Cobertura 

3.2.1. Variació espacial 

L'any 2021, el percentatge de cobertura mitjana ha variat entre un 48,13 ± 20,04% en 

l'estació Profunda, i un 75,33 ± 14,95% en l'estació Control. No s'han detectat diferències 

significatives entre el percentatge de cobertura de les diferents estacions (ANOVA, p> 0,05). 

En l'estació Control la cobertura ha variat entre un 49,30 i un 90,00%. La cobertura mitjana 

en aquesta zona ha estat 75,33 ± 14,95% 

En l'estació Somera la cobertura ha variat entre un 37,33 i un 56,33%. La cobertura mitjana 

en aquesta zona ha estat 46,87 ± 9,47%.  

En l'estació Emissari la cobertura ha variat entre un 29,33 i un 86,67%. La cobertura mitjana 

en aquesta zona ha estat 56,80 ± 18,93 %.  

En l'estació Illa Grossa la cobertura ha variat entre un 29,00 i un 60,33%. La cobertura 

mitjana en aquesta zona ha estat 48,93 ± 4,60%.  

En l'estació Profunda la cobertura ha variat entre un 13,67 i un 70,67%. La cobertura 

mitjana en aquesta zona ha estat 48,13 ± 20,04%.  

 

Figura 13. Percentatge de cobertura lineal mitjà en les diferents estacions de seguiment en 2021. Les 
barres mostren dues vegades l’error estàndard (2SE). 

3.2.2. Variació temporal 

En el següent gràfic, podem veure les rectes de regressió lineal pel percentatge de 

cobertura lineal a totes les estacions analitzades per la sèrie temporal 2019 - 2021.  

Podem  veure que les estacions Control, Emissari, Illa Grossa i Profunda no presenten canvis 

en el percentatge de cobertura amb el temps (ANOVA, p>0,05).  
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En canvi a l’estació Somera s’ha produït una reducció significativa del percentatge de 

cobertura amb el temps (ANOVA, p<0,05), passant d’una cobertura mitjana del 69,87 ±  

13,12% l’any 2019 a una valor del 46,87 ± 9,47 % l’any 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Regressió lineal del percentatge de cobertura en les diferents estacions de seguiment durant 
el període 2019 - 2021.Nota: els punts blaus fan referencia a la cobertura mesurada a cada transsecte. 
L’asterisc indica que s’han produït diferencies significatives de la cobertura amb els anys de mostreig 
(ANOVA, p<0,05).  

 

3.3. Índex de conservació (IC) 

3.3.1. Variació espacial 

L'any 2020, l'Índex de conservació mitjà ha variat entre un 0,54 ± 0,13 en l'estació Illa 

Grossa, i un 0,90 ± 0,07 en l'estació Control. S'han detectat diferències significatives en l'Índex 

de Conservació entre les diferents estacions (ANOVA, p< 0,05) (Figura 15) .  
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L'estació  Control ha mostrat un índex de conservació significativament major l’estació Illa 
Grossa (HSD Tukey, p< 0,05). Les altres estacions no han mostrat diferencies significatives (HSD 

Tukey, p< 0,05) (Figura 15). 

En l'estació Control l'Índex de Conservació ha variat entre 0,80 i 0,97, indicant que entre el 

80 i el 97% de la praderia està viva. La mitjana de l'Índex de Conservació ha estat 0,90 ± 0,07.  

En l'estació Somera l'Índex de Conservació ha variat entre 0,48 i 0,80, indicant que entre el 

48 i el  80% de la praderia està viva. La mitjana de l'Índex de Conservació ha estat 0,64 ± 0,15.  

En l'estació Emissari l'Índex de Conservació ha variat entre 0,51 i 0,87, indicant que entre el 

51 i el 87% de la praderia està viva. La mitjana de l'Índex de Conservació ha estat 0,65 ± 0,14.  

En l'estació Illa Grossa l'Índex de Conservació ha variat entre 0,37 i 0,69, indicant que entre 

el 37 i  el 69% de la praderia està viva. La mitjana de l’Índex de Conservació ha estat de 0,54 ± 

0,15.  

En l'estació Profunda l'Índex de Conservació ha variat entre 0,18 i 0,80, indicant que entre 

el 18 i el 80% de la praderia està viva. La mitjana de l'Índex de Conservació ha estat de 0,62 ± 

0,22.   

 

 

Figura 15. Índex de conservació (IC) mitjà en les diferents estacions de seguiment en 2021. Les barres 
mostren dues vegades l'error estàndard (2SE). A  les comparacions dues a dues, les estacions amb 
diferents lletres mostren diferències significatives (HSD Tukey, p< 0,05). 

3.3.2. Variació temporal 

En el següent  gràfic podem veure les rectes de regressió lineal pel índex de conservació (IC) 

a totes les estacions analitzades per la sèrie temporal 2019 – 2021.  

Podem  veure que les estacions Control, Emissari, Illa Grossa i Profunda no presenten canvis 

en l’índex de conservació (IC) amb el temps (ANOVA, p>0,05).  

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Control Somera Emisario Illa Grossa Profunda

Ín
d

ex
 d

e 
co

n
se

rv
ac

ió
  (

IC
)

Estació

2021

ABA AB B AB



 
 

 

26 

En canvi a l’estació Somera s’ha produït una reducció significativa al índex de conservació 

(IC) amb el temps (ANOVA, p<0,05), passant d’un valor mitjà de 0,83 ± 0,08 l’any 2019 a un 
valor de 0,64 ± 0,13 l’any 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Regressió lineal de l’índex de conservació (IC) en les diferents estacions de seguiment durant 
el període 2019 - 2021. Nota: els punts blaus fan referencia al IC mesurat a cada transsecte. L’asterisc 
indica que s’han produït diferencies significatives al IC amb els anys de mostreig (ANOVA, p<0,05)  

3.4. Densitat màxima de feixos 

3.4.1. Variació espacial 

L'any 2021, la densitat màxima mitjana ha variat entre 683,84 ± 84,48 feixos/m² en l'estació 

Profunda, i 1598,40 ± 195,80 feixos/m² en l'estació Control. S'han detectat diferències 

significatives en la densitat màxima entre les diferents estacions (ANOVA, p< 0,05) (Figura 17).  

L'estació Control ha mostrat una densitat màxima superior a les estacions Emissari, Illa 

Grossa i Profunda (HSD Tukey, p< 0,05).  
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L'estació Somera i Emissari han mostrat una densitat màxima superior a l’estació Profunda 

(HSD Tukey, p< 0,05).  En la resta de comparacions dos a dos no hi ha hagut diferencies 

significatives (HSD Tukey, p> 0,05) (Figura 17). 

En l'estació Control la densitat màxima ha variat entre 1306,67 i 1896,00 feixos/m². La 

densitat màxima mitjana ha estat 1598,40 ± 195,80 (feixos/m²).  

En l'estació Somera la densitat màxima ha variat entre 1090,67 i 1586,67 feixos/m². La 

densitat màxima mitjana ha estat 1310,40 ± 202,90 feixos/m². 

 En l'estació Emissari la densitat màxima ha variat entre 1074,67 i 1336,00 feixos/m². La 

densitat màxima mitjana ha estat 1247,47 ± 90,88 feixos/m². 

 En l'estació Illa Grossa la densitat màxima ha variat entre 682,67 i 893,33 feixos/m². La 

densitat màxima mitjana ha estat 768,53 ± 83,16 feixos/m². 

 En l'estació Profunda la densitat màxima ha variat entre 560,00 i 797,33 feixos/m². La 

densitat màxima mitjana ha estat 683,84 ± 84,48 feixos/m². 

 

Figura 17. Densitat màxima mitjana en les diferents estacions de seguiment en 2021. Les barres mostren 
dues vegades l'error estàndard (2SE). A  les comparacions dues a dues, les estacions amb diferents 
lletres mostren diferències significatives (HSD Tukey, p< 0,05). 

3.4.2. Variació temporal 

En el següent  gràfic podem veure les rectes de regressió linea per la densitat màxima a 

totes les estacions analitzades per la sèrie temporal 2019 – 2021. Podem  veure que les totes 

les estacions presenten un aument significatiu de la densitat màxima amb el temps (ANOVA, 

p>0,05).  

L’estació Control ha incrementat la seva densitat màxima pasant d’un valor mitja de 680 ±  

234,61 feixos/m² l’any 2019, a un valor de  1598,40 ± 195,80 feixos/m² l’any 2021. 

L’estació Somera ha incrementat la seva densitat màxima pasant d’un valor mitja de 844 ± 

355,23  feixos/m² l’any 2019, a un valor de 1310,40  ±  202,90 feixos/m² l’any 2021. 
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L’estació Emissari ha incrementat la seva densitat màxima pasant d’un valor mitja de 

602,67  ± 83,31 feixos/m² l’any 2019, a un valor de 1247,47 ± 90,88 feixos/m² l’any 2021. 

L’estació Illa Grossa ha incrementat la seva densitat màxima pasant d’un valor mitja de 334  

± 233,47 feixos/m² l’any 2019, a un valor de 768,53 ± 83,16 feixos/m² l’any 2021. 

L’estació Profunda ha incrementat la seva densitat màxima pasant d’un valor mitja de 450  

± 183,35 feixos/m² l’any 2019, a un valor de 683,84 ± 84,48 feixos/m² l’any 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Regressió lineal de la densitat màxima  en les diferents estacions de seguiment durant el 

període 2019 - 2021. Nota: els punts blaus fan referencia a la densitat màxima mesurat en cada estació 

(2019-2021) i  a cada transsecte (2021). L’asterisc indica que s’han produït diferencies significatives a la 

densitat màxima amb els anys de mostreig (ANOVA, p<0,05). 
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3.5. Densitat global de feixos 

3.5.1. Variació espacial 

L'any 2021 la densitat global mitjana ha variat entre 323,14 ± 137,98 feixos/m² en l'estació 

Profunda, i 1149,18 ± 247,52 feixos/m² en l'estació Control. S'han detectat diferències 

significatives en la densitat global entre les diferents estacions (ANOVA, p< 0,05).  

L’estació Control ha mostrat una densitat global mitjana significativament superior a la 

estació Somera, Illa Gossa i Profunda (HSD Tukey, p< 0,05).  L’estació Emissari ha mostrat una 
densitat global mitjana significativament superior a l’estació Profunda (HSD Tukey, p< 0,05).  

En la resta de comparacions dos a dos no hi ha hagut diferencies significatives entre les 

estacions (HSD Tukey, p> 0,05) 

En l'estació Control la densitat global ha variat entre 734,08 i 1492,05 feixos/m². La densitat 

global mitjana ha estat 1149,18 ± 247,52 feixos/m². 

 En l'estació Somera la densitat global ha variat entre 378,61 i 735,96  feixos/m². La densitat 

global mitjana ha estat 603,09 ± 100,58 feixos/m².  

En l'estació Emissari la densitat global ha variat entre 315,23 i 1081,60 feixos/m². La 

densitat global mitjana ha estat 718,19 ± 254,03  feixos/m². 

 En l'estació Illa Grossa la densitat global ha variat entre 243,60 i 475,09 feixos/m². La 

densitat global mitjana ha estat 364,73 ± 86,41 feixos/m².  

En l'estació Profunda la densitat global ha variat entre 108,97 i 465,71 feixos/m². La 

densitat global mitjana ha estat 323,14 ± 137,98 feixos/m².    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Densitat global mitjana en les diferents estacions de seguiment en 2021. Les barres mostren 
dues vegades l'error estàndard (2SE). A  les comparacions dues a dues, les estacions amb diferents 
lletres mostren diferències significatives (HSD Tukey, p< 0,05). 
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3.5.2. Variació temporal 

En el següent  gràfic podem veure les rectes de regressió lineal per la densitat global a totes 

les estacions analitzades per la sèrie temporal 2019 – 2021. Podem  veure que les estacions 

Control, Emissari i Illa Gossa presenten un aument significatiu de la densitat global amb el 

temps (ANOVA, p<0,05).  A les estacions Somera i Profunda no hi ha hagut canvis significatius 

en la densitat global amb el temps (ANOVA, p>0,05). 

L’estació Control ha incrementat la seva densitat global pasant d’un valor mitja de 277,44  ± 

95,72 feixos/m² l’any 2019, a un valor de 1149,18 ± 247,52 feixos/m² l’any 2021. L’estació 
Emissari ha incrementat la seva densitat màxima pasant d’un valor mitjà de 353,58  ± 48,88 

feixos/m² l’any 2019, a un valor de 718,192 ± 254,03 feixos/m² l’any 2021. L’estació Illa Grossa 

ha incrementat la seva densitat màxima pasant d’un valor mitja de 161,57 ± 95,25   feixos/m² 

l’any 2019, a un valor de 364,73 ± 86,41 feixos/m² l’any 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Regressió lineal de la densitat global  en les diferents estacions de seguiment durant el 
període 2019 - 2021. Nota: els punts blau fan referencia a la densitat global mesurat en cada estació 
(2019-2021) i  a cada transsecte (2021). L’asterisc indica que s’han produït diferencies significatives a la 
densitat màxima amb els anys de mostreig (ANOVA, p<0,05). 
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3.6. Macroinvertebrats marins i cobertura d’organismes epífits 
 

3.6.1. Macroinvertebrats marins 

Els macroinvertebrats associats a la praderia de Posidonia oceanica en la badia de 

Talamanca, no presenten diferències significatives en les estacions analitzades (Taula 2 i 3). 

Així mateix, tampoc s'aprecien tendències en la composició de macroinvertebrats segons les 

estacions (Taula 3). 

Tampoc s'observen clares tendències quant a l'agrupació dels macroinvertebrats en funció 

de les diferents Estacions. Això es pot apreciar de manera gràfica en l'escalat multidimensional 

no paramètric (nMDS) i el dendrograma (Figures 22 i 23). 

Respecte a la diversitat d'espècies s'observa que el phylum més abundant és el Porifera, 

dins del qual es troba tant la classe Demospongiae com l'espècie Crambe crambe (Figura 21). 

Aquesta espècie va ser el macroinvertebrat més abundant en les estacions analitzades excepte 

en l'estació de l'Emissari, on les espècies més abundant corresponen amb les de la família 

Holothuriidae “cogombres de mar”. A més de la major abundància d'individus de la família 
Holothuriidae, en aquesta estació, també es troben espècies que van aparèixer únicament en 

aquesta zona, com és el cas de Pinna rudis (Figura 21). 

En la zona de l'Emissari s'observa una menor quantitat de tàxons que en la resta de les 

localitats mostrejades, una menor equitatividad i menor Índex de Shannon (Taula 4). En quant 

a la dominància l'estació Somera destaca sobre la resta de les estacions (Taula 4). 

 

Taula 2. Resumen dels resultats de PERMANOVA. Nota: GL= Graus de Llibertat i CM=Quadrats Mitjans 

Fuente de 
variación 

GL CM Pseudo F P (perm) P(Montecarlo) Test por pares 

Zona 3 2346.7954 1.0249 0.4204 0.4436 E=P=I=S 

Residual 8 2289.7282     

Total 11 

 

 

Taula 3. Resumen dels resultats dels test per parells de PERMANOVA, per les diferents estacions. 

Pares P (perm) P (Montecarlo) 
Emisario – Profunda 0.8000 0.5142 

Emisario – Illa Grossa 0.0984 0.2044 

Emisario – Somera 0.7056 0.5276 

Profunda – Illa Grossa 0.2986 0.3086 

Profunda – Somera 0.5018 0.4372 

Illa Grossa – Somera 0.4966 0.4104 
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Figura 22. Representació gràfica d'escalat multidimensional no paramètric (nMDS), per a les diferents 
estacions, amb un stress de 0.1142. La lectura dels codis és la següent: TL= Talamanca, el següent el 
numero correspon amb la estació, G= correspon amb el número de rèplica. D'aquesta manera TL1G1= 
correspon amb la rèplica 1 de la estació 1 de Talamanca. 

 

 

 

Figura 21. Representació gràfica mitjançant un diagrama de barres de l'abundància 
d'individus en les diferents estacions. Nota: 1=Emissari, 2=Profunda, 3=Illa Grossa, 
4=Somera. 
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Figura 23. Representació gràfica del dendrograma de la dissimilitud de Bray-Curtis per estacions 
respecte a la composició d'espècies. Nota: el codi utilitzat és el mateix que en la (Figura 2). 

 

Taula 4. Resum dels índexs de diversitat de les 4 estacions analitzades. 

 Illa Grossa Profunda Emisario Somera 
Taxones (S) 3 7 6 7 

Dominancia (D) 0.3292 0.4269 0.4699 0.7184 

Índice de Shannon (H) 0.4602 0.8898 1.0356 1.2424 

Equitatividad de Pielou (J) 0.5045 0.8252 0.8322 0.8648 

 

 

3.6.2. Epífits 

La cobertura total d'epífits és significativament major en la zona distal de la fulla que en la 

zona proximal, i  és major en la estació Emissari respecte a la resta de les estacions (Figura 24a, 

Taules 5 i 6). 

La cobertura vegetal està situada principalment en la zona distal de les fulles (Figura 24b) i 

s'observa que existeix interacció entra la zona i la fulla (Taula 4), presentant diferències 

significatives entre la zona proximal i la zona distal i intermitja de la fulla per a l'estació de Illa 

Grossa (Taula 6). 

La cobertura animal presenta un patró contrari perquè la majoria de cobertura es troba en 

la zona proximal, excepte en el cas de l'estació profunda, (Figura 24c) presentant diferències 

significatives entre les parts de les fulles (Taula 5). En quant a les diferències en les cobertures, 

en funció de la interacció entre la posició que ocupen en la fulla i la estació, es mostren 

diferències significatives en l'estació d’Illa Grossa entre la zona proximal i distal, i en l'estació 

profunda entre la part proximal i les parts distal i intermitja (Taula 6). 
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Figura 24. Diagrama de barres en els quals es representa la cobertura en percentatge, sent A) epífits 
totals; B) epífits vegetals; C) epífits animals en funció de l'estació i en funció de la part de la fulla de 
Posidonia oceanica analitzada. Notes: les barres d'error fan referència al error estàndard (SE). 
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Taula 5. Resultat de ANOVA per a la cobertura dels epífits en funció de la zona en la badia de Talamanca 
i la part de la fulla. Nota: GL=Graus de llibertat, CM=Quadrats mitjans i ressaltades en negreta les 
diferències significatives. 

Fuente de 

variación 

GL CM F P 

Cobertura total  
Zona=Z 3 21,8443 14,6560 6,22 e-8 

Parte=P 2 21,9299 14,7135 2,668e-6 
Z*P 6 0,7337 0,4923 0,8127 
Residuales 96 1,4905   
Cobertura vegetal  
Zona=Z 3 11795,8 19,3841 6,596e-10 
Parte=P 2 8161,8 13,4123 7,3e-6 
Z*P 6 2685,8 4,4135 0,000554 
Residuales 96 608,5   
Cobertura animal  
Zona=Z 3 659,4 0,5516 0,003465 

Parte=P 2 7736,1 6,4711 0,156758 
Z*P 6 1463,1 1,2238 1,552e-6 

Residuales 96 1195,5   
     

 

Taula 6. Resultats del test de Tukey per als diferents factors. Nota: Només es mostren les diferències 
significatives. 

Pares P 

Cobertura total  
Illa-Emisario 0,0000151 
Profunda-Emisario 0,0000001 

Somera-Emisario 0,0029881 

Somera-Profunda 0,0417335 

Intermedia-Distal 0,0020389 
Proximal-Distal 0,0000019 
Cobertura vegetal  
Illa: Proximal-Distal 0,0002086 
Illa: Proximal-Intermedia 0,0042584 
Cobertura animal  
Illa: Proximal-Distal 0,0346153 
Profunda: Proximal-Distal 0,0107405 
Profunda: Proximal-Intermedia 0,0014717 
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3.7. Indicadors d’Estat i Indicadors de Tendència 

Els indicadors d’estat pel 2021 mostren que l’estació Control presenta una cobertura 
mitjana, un índex de conservació (IC) favorable, una densitat màxima optima, i una densitat 

global favorable-alta. Els indicadors de tendència per al període 2019 – 2021 indiquen una 

tendència positiva en el creixement de feixos anual,  la cobertura lineal i l’índex de conservació 
s’han mantingut estables, la densitat màxima i densitat global han augmentat. 

Els indicadors d’estat pel 2021 mostren que l’estació Somera presenta una cobertura 

baixa, un índex de conservació (IC) desfavorable inadequat, una densitat màxima optima, y 

una densitat global favorable-alta. Els indicadors de tendència per al període 2019 – 2021 

indiquen una tendència positiva en el creixement de feixos anual, la cobertura ha disminuït,  

l’índex de conservació ha disminuït, i la densitat màxima ha augmentat i densitat global ha 

disminuït . 

Els indicadors d’estat pel 2021 mostren que l’estació Emissari presenta una cobertura 

baixa, un índex de conservació (IC) desfavorable inadequat, una densitat màxima optima, i una 

densitat global favorable-alta. Els indicadors de tendència per al període 2019 – 2021 indiquen 

una tendència positiva en el creixement de feixos anual, la cobertura i  l’índex de conservació 

s’ha mantingut estables, i la densitat màxima  i densitat global han augmentat. 

Els indicadors d’estat pel 2021 mostren que l’estació Illa Grossa presenta una cobertura 
baixa, un índex de conservació (IC) desfavorable dolent, una densitat màxima inferior a la 

mitjana, i una densitat global desfavorable-inadequat. Els indicadors de tendència per al 

període 2019 – 2021 indiquen una tendència positiva en el creixement de feixos anual, la 

cobertura i  l’índex de conservació s’ha mantingut estables, i la densitat màxima  i densitat 

global han augmentat. 

Els indicadors d’estat pel 2021 mostren que l’estació Profunda presenta una cobertura 
baixa, un índex de conservació (IC) desfavorable-inadequat, una densitat màxima optima 

inferior a la mitjana, i una densitat global desfavorable-inadequat. Els indicadors de tendència 

per al període 2019 – 2021 indiquen una tendència positiva en el creixement de feixos anual, 

la cobertura i  l’índex de conservació s’ha mantingut estables, i la densitat màxima ha 

augmentat,  i densitat global s’ha mantingut estable. 
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Tabla 7.  Indicador d'Estat i Indicador de Tendència per a cada estació amb el seu estat de conservació segons la literatura de referència. En l'Indicador d'Estat es 
descriuen: Cobertura lineal, IC, Densitat màxima, Densitat global, En l'Indicador de Tendència es descriuen: mortalitat anual de feixos, Cobertura lineal, IC, 
Densitat màxima, i Densitat global. 

Estació 

Indicador d’Estat Indicador de Tendència 

Cobertura 
lineal 

IC Densitat màxima Densitat global Percentatge creixement anual 
Cobertura 

lineal 
IC Densitat màxima Densitat global 

Control Mitjana Favorable Òptima Favorable- alt Positiva Estable Estable Positiva Positiva 

Somera Baixa Desfavorable - inadequat Òptima Favorable - normal Positiva Negativa Negativa Positiva Estable 

Emissari Baixa Desfavorable - inadequat Òptima Favorable normal Positiva Estable Estable Positiva Positiva 

Illa Grossa Baixa Desfavorable - dolent Inferior a la densitat mitjana Desfavorable - inadequat Positiva Estable Estable Positiva Positiva 

Profunda Baixa Desfavorable - inadequat Inferior a la densitat mitjana Desfavorable - inadequat Positiva Estable Estable Positiva Estable 
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4. Conclusió 

L'abocament d'aigües residuals, el fondeig d'embarcacions damunt praderies de posidònia i 

altres activitats humanes, poden alterar la fauna i flora local. Aquestes activitats humanes 

generen impactes antropogènics, deteriorant progressivament l'estabilitat estructural de 

l'ecosistema, passant d'una comunitat clímax a una impactada, on perdem riquesa d'espècies 

(Fernández-Torquemada et al., 2013, INVERTEBRADOS). 

Els resultats d'aquest estudi indiquen que l'ecosistema format per la praderia de Posidonia 

oceanica a la badia de Talamanca està perdent la seva estabilitat estructural a causa de les 

pressions antròpiques presents a la badia. Les estacions mostrejades dins la badia de 

Talamanca presenten entre el 30 – 40% de praderia morta, fet que contrasta notablement 

amb l'estació Control, situada a cala Roja, on només el 10% està morta. Es constata per tercer 

any consecutiu que no disminueix el % de praderia morta a les estacions situades dins la badia, 

i a l'estació Somera es produeix un increment de praderia morta. També hi ha que remarcar 

que en aquestes estacions l’any 2020 es va produir una pèrdua de casi el 50% de les estacions 

de seguiment en contrast amb la control que no es va perdre cap. 

L'anàlisi de la comunitat d'invertebrats marins indica que els efectes antròpics afecten a 

totes les estacions situades dins la badia de Talamanca, produint que les condicions ambientals 

siguin molt similars a tota la zona d'estudi (Boesch et al., 2001 INVERTEBRADOS). La major 

presència d'individus de la família Holothuriidae a l'estació de l'Emissari, pot indicar la 

presència d'una major concentració de matèria orgànica a la zona, que podria haver estat 

provocada per les rotures continuades de l'antic emissari de la zona. Tampoc podem oblidar la 

presència de l’abocament de salmorra i el  seu impacte a les comuitats. 

S'ha produït un increment en la densitat de feixos a totes les estacions, tant en les 

parcel·les de seguiment, com als transsectes. Es necessiten més mostrejos al llarg del temps 

per verificar si això és un fet aïllat, produït pels efectes del confinament de l'estiu del 2020, o 

es manté en el temps. Cal remarcar que les comunitats de posidònia son sistemes altament 

complexo,s que necesiten de series temporals llargues per obtener bons análisis evolutius 8 

almenys 5 anys). I de manera natural tenen pujades i baixades anuals en densitat i cobertura. 

Cal incidir que la taxa de creixement de les praderies de Posidonia oceanica és molt baixa. 

Encara que s'hagi produït un augment de la densitat de feixos, això és totalment insuficient per 

regenerar la praderia, tal com indiquen el percentatge tan elevat de praderia morta que tenim 

a les estacions situades dins la badia de Talamanca. A més, un augment de la densitat també 

es pot produir a sistemes alterats, ja que la pradería intenta compesar la perdua de feixos, 

sobretot a cotes someres on té llum de sobra. 

Les praderies de Posidonia oceanica de la badia de Talamanca es troben en un mal estat de 

conservació degut a les diferents pressions antròpiques que suporta la zona. A l'època estival 

la badia està afectada pel fondeig massiu d'embarcacions (GEN-GOB, 2015; Marí et al., 2016). 

La baixa cobertura i l'alt percentatge de posidònia morta serien un impacte negatiu d'aquesta 

pressió. Aquests resultats estan d'acord amb un estudi que es va fer en Port-Cros, a França 

(Francour et al., 1999), on van quantificar que el fondeig té un impacte directe i molt ràpid en 

la pèrdua de feixos i densitat en praderies de Posidonia oceanica. Altres impactes molt 

importants són l'abocament d'aigües residuals mal depurades per part de la depuradora 
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d'Eivissa mitjançant l'emissari de Talamanca (Sobrado et al., 2018), i l'abocament de salmorra 

procedent de la dessaladora (Capó et al., 2020) .  

Un altre aspecte que pot tenir una incidència negativa és l'abocament d'aigües brutes i 

negres per part de les embarcacions fondejades a la badia de Talamanca durant l'època estival. 

Durant els tres anys de mostreig que s'ha realitzat a la zona, no s'ha constatat cap augment en 

el tant per cent de praderia viva. Aquest fet, conjuntament amb la presència dels impactes 

antròpics anteriorment indicats, produeixen una regressió lenta, però constant de la praderia i 

de la seva comunitat associada. 

Aquesta situació de degradació de la praderia posa en perill els beneficis ecosistèmics que 

aporta Posidonia oceanica a la badia de Talamanca. Una praderia en bon estat de conservació 

oxigena les aigües, capta nutrients i ajuda a mantenir les aigües netes. La seva degradació 

gradual posa en perill el seu paper com a fixadora de carboni, i es podria alliberar el carboni 

segrestat durant mil·lennis per la praderia. 

5. Recomanacions 

A continuació presentem una sèrie de recomanacions per a millorar la situació ambiental 

de les praderies de Posidonia oceanica de la badia de Talamanca. 

➢ Implementació i desenvolupament del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la 

conservació de la Posidonia oceanica en les Illes Balears, en la badia de Talamanca. 

Prohibició efectiva del fondeig en la zona considerada d’Alt Valor i regular el fondeig 

d’embarcacions en la zona considerada a Regular. 

➢ Regulació del fondeig a través de la instal·lació de fondejos fixos de baix impacte en 

base a criteris de capacitat de càrrega ambiental. 

➢ Establir zones de recuperació ambiental a les zones més degradades amb la prohibició 

de fondejar, i lliures d'instal·lacions de fondeig fixe de baix impacte, per tal d’afavorir 
la seva regeneració natural. 

➢ Habilitar fondejos fixos de baix impacte d'ús social per a residents de la zona. 

➢ Cartografiar les estructures fixes de fondeig existents i procedir a la seva retirada 

controlada. 

➢ Promoure la compatibilitat d'usos pesquers tradicionals professionals de la zona amb 

la instal·lació de fondejos fixos de baix impacte. 

➢ Abocament conjunt de salmorra i aigua depurada amb la finalitat de minimitzar els 

impactes que té l'abocament de salmorra procedent de la dessaladora. Aquest 

abocament es podria fer per l’antic emissari  sempre i quant estigues en bones 
condicions i la qualitat de l’aigua depurada sigui optima.  

➢ Inclusió de la Badia de Talamanca dins de la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Interès 

Comunitari (LIC). 

➢ Realitzar estudis de seguiment amb periodicitat anual de les praderies de Posidonia 

oceanica per conèixer la seva evolució en el temps. 
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