
INFORME CIENTÍFIC XARXES TRÒFIQUES 

INTRODUCCIÓ 
Som l'Edgar, la Sara i l'Aina de les estades marines de Tossa de mar, estem investigant sobre les                  

xarxes tròfiques i per fer-ho estem agafem informació de les costes del poble. Les xarxes tròfiques                

són representacions que ens indiquen les interconnexions naturals de les cadenes alimentàries, dit             

d'una altra manera, ens diu qui es menja a qui en les comunitats biològiques d'un espai. Aquestes                 

xarxes són vitals per entendre el desenvolupament de l'ecosistema que els envolta i per aquesta raó                

les estem estudiant. La cadena alimentaria dels animals marins, està en perill i ens agradaria poder                

resoldre-ho, però sols no podem, i volem conscienciar a la gent perquè si tots afegim un granet de                  

sorra, les xarxes tròfiqus tornaran a la normalitat, ja que el mar té una capacitat de regeneració                 

increïble. Aquest és l'estudi que hem realitzat sobre el tema, amb les nostres hipòtesis principals,               

com les hem corroborat i els resultats finals. 

OBJECTIUS 
-Objectiu principal: Descobrir en quin punt de gravetat es troben les xarxes tròfiques a Tossa. 

-Conscienciar a la gent de Tossa de la gravetat de l'ecosistema marí. 

-Intentar buscar les solucions als problemes que provoquen aquesta gravetat dins del món marí. 

-Descobrir tots els motius dels problemes a les xarxes tròfiques. 

-Aprendre a analitzar cada nivell de les xarxes tròfiques. 

HIPOTESIS 
La sobre pesca dels peixos espàrids (com ara les variades, els sards o les oblades), que són dels pocs                   

que s'alimenten d'eriçons, fan que el nombre d'aquests augmentin, ja que ningú els mata o se'ls                

menja. Els eriçons, i en particular el Paracentrotus lividus, són animals herbívors i es mengen en                

abundància les algues eliminant-les, a poc a poc, de l'ecosistema. Això comporta una problemàtica              

gran, ja que són la base de l'ecosistema, i si les perdem, perdem en cascada la resta d'esglaons                  

d'aquest. 

METODOLOGIA 

L'estudi s'ha realitzat mitjançant cens, que consisteix a agafar un perímetre de la zona de 10 metres i                  

estudiar els peixos que hi ha en aquesta, contar els eriçons i mesurar la mida i mirar el percentatge                   

d'algues. Hem estudiat diferents platges de Tossa, per la zona de Via Brava de la Mar Menuda, per la                   

platja Es Codolar, per la zona de la banyera de la Mar Menuda i per la Via Brava de la Platja Gran. Ens                       

fiquem a l'aigua i utilitzant un metro (per calcular 10 metres), una taula de peixos (per mirar de                  

quina espècie són els peixos que anem trobant), un quadrant (per mesurar la superfície algal), i                

tenim una pissarra per anar anotant el que trobem dins l'aigua i assegurar-nos de no oblidar-nos. 

Per comprovar i comparar la informació hem realitzat uns gràfics de totes les zones a les quals hem                  

fet cens i les espècies que hem trobat en cada lloc. Ho hem apuntat tot i ho hem analitzat per                    

corroborar la nostra hipòtesi. 



RESULTATS 

En general trobem més eriçons que algues, i una quantitat que           

va variant de peixos, però a la platja gran de Tossa hem estudiat             

una zona sense cap eriçó i amb un 100% d'algues, i no sabem             

per quina raó, ja que tampoc trobem gaires peixos per la zona            

que puguin haver eliminat als eriçons. 

Però hem pogut comprovar que la nostra hipòtesi és certa, com           

més eriçons el percentatge d'algues és més reduït, encara que          

no passa a tot arreu és el més comú, i si a més hi ha pocs peixos                 

que es mengin els eriçons per què són pescats, les garotes           

s'expandeixen i abunden eliminant les algues de l'ecosistema. 

També hem observat que a Tossa, la via brava, que és zona            

protegida, és la zona on hi ha més eriçons, i menys peixos i             

algues, i això és una cosa que impacta, ja que hauria d'haver-hi            

menys eriçons, i més peixos i algues. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓ 
Els ecosistemes estan canviant, la fauna està desapareixent per culpa de la sobrepesca, entre altres               

factors. Creiem que ho podem canviar, creant més reserves marines, per poder conservar             

l'ecosistema i reduint la pesca als pobles costaners. 

Creiem que hem complert tots els nostres objectius i hem resolt amb la recerca les hipòtesi i dubtes                  

que teníem. 


