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Espècies protegides o d'interès

Aquest projecte ha consistit en la cerca de diverses espècies marines ja sigui perquè són importants
pels ecosistemes litorals o perquè les seves poblacions estan en perill. 
Les observacions s'han registrat a la pàgina web Observadors de mar.
· Nacra (Pinna nobilis): El mol·lusc més gran del mediterrani, molt vulnerable [1]
· Posidònia (Posidonia oceanica): Planta marina característica de la mediterrània [2]
· Pala de rem (Eunicella singularis): Colònies de pòlips de color blanc [3]
· Algueró (Cymodocea nodosa): Planta marina de mida petita amb arrels rosades [4]
· Mà de mort (Alcyonium acaule): Corall vermell fosc, es troba a poca profunditat [5]
· Corb marí emplomellat (Phalacrocorax aristotelis): Ocell d'hàbitats litorals afectat per la pesca [6]

Espècies exòtiques o invasores

El projecte ha consistit en la cerca d'espècies merines exòtiques o invasores.
Únicament hem trobat l'esponja introduïda Hemimycale columella [7], el que
podria significar que els fons marins de Llançà es troben en bones condicions.

Identificació de nudibranquis

Aquest projecte ha consistit en un anàlisi d'individus de l'espècie d'alga pèl sauper (Cystoseira
mediterranea) seguint els passos marcats pel projecte El mar a fons de l'Institut de Ciències del
Mar. La finalitat d'aquest projecte ha estat la identificació de la microfauna i macrofauna que habita
en aquesta alga.

La fauna dels boscos marins 

Elysia timida Tylodina perversa Flabellina affinis  
Cratena peregrina 

Platydoris argo Thuridilla hopei Calmella cavolini 

Projecte Plàstic Zero

Aquest projecte ha consistit en un anàlisi de mostres de sorra seguint els passos marcats pel
projecte Plàstic Zero d'Observadors del mar. La finalitat d'aquest projecte ha estat la quantificació
de plàstics i altres residus a les platges mostrejades. A partir dels mostrejos s'han obtingut com a
mitjana 2 grams per 0.5 metres quadrats a la platja del cau del Llop de Llançà. També hem pogut
comprovar que els petits fragments de plàstic són els que hi abunden més. Degut a la seva
composició produeixen un gran efecte en la fauna marina.
tenint en compte els resultats obtinguts podem arribar a la conclusió que en tota la platja que
mesura 4200 metres quadrats s'hi poden trobar fins a 20kg.

Amb la col·laboració de:

Aquest projecte ha consistit en la cerca de nudibranquis. Els nudibranquis són un tipus de mol·luscs
sense closca de petites dimensions. A la vegada, són uns dels principals objectius dels fotògrafs
marins degut als seus colors característics i rares formes. La presència d'aquestes espècies dins dels
ecosistemes marins també és un important bioindicador. Les observacions s'han registrat a la pàgina
web del Grup de Recerca d'Opistobranquis de Catalunya.
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