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Un mar relativament jove amb una de les majors diversitats biològiques 
conegudes i una llarga història d’exploració i descoberta

El Mediterani compta amb entre el el 4% 
i el 18 % de totes les espècies 
conegudes, mentre que representa 
només el 0.83 % de tota la superfície 
dels oceans. 

A manera de comparació i considerant 
el mateix tipus de tàxons 
(macroorganismes), en quasi totes les 
zones d’esculls s’han censat un promig 
de 5400 espècies i en los fons antàrtics 
unes 4200 espècies i en el Mediterrani 
uns 4000.  



Un mar relativament jove amb una de les majors diversitats biològiques 
conegudes i una llarga història d’exploració i descoberta



Un mar relativament jove amb una de les majors diversitats biològiques 
conegudes i una llarga història d’exploració i descoberta



Un mar relativament jove amb una de les majors diversitats biològiques 
conegudes i una llarga història d’exploració i descoberta



Un mar relativament jove amb una de les majors diversitats biològiques 
conegudes i una llarga història d’exploració i descoberta



La fauna actual la comprenen 
espècies: 
 
A- endèmiques (19.5 %) 
B-mediterrani-atlàntiques (18 %) 
C- boreals (13 %) 
D- tropical-atlàntiques (11%) 
E- indopacífiques (8.0 %) 
F- circumtropicals (20.5 %) 
 

El Mediterrani ha funcionat tant 
com un sistema importador 
com exportador d’espècies 
marines. Les seves aigües es 
renoven cada 90 anys. 
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Les comunitats marines actuals tenen 
el seu origen fa uns 5 Ma quan el 
Mediterrani es va inundar després de 
la crisi Messiniana i després de deixar 
de formar part del Mar de Tethys. 
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EL MEDITERRANI: UN MARC AMBIENTAL HETEROGENI

La temperatura de l’aigua com a descriptor d’heterogeneïtat espàcio-temporal 
(10º - 30º).
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EL MEDITERRANI: SISTEMA CONTROLAT PER UNA 
PRODUCCIÓ BIOLÒGICA MODERADA

Un dels paradigmes del Mediterrani és la seva classificació como un mar 
oligotròfic. Però en determinades zones, indrets o hàbitats la seva producció 
biològica no és gaire diferent de la de les zones més productives dels oceans. 
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La situació biogeogràfica actual del Mediterrani és l’acumulació de nombrosos 
“drames” geològics, climàtics i oceanogràfics. 
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 Comunidad de detrítico costero de plataforma facies de Arachnanthus  



 Comunidad de la roca de mar abierto facies Ophiotrix  



 Comunidad de detrítico costero facies de Leptometra  



 Comunidad de detrítico costero y rocas de plataforma facies de Eunicella  



 Comunidad de roca de mar abierto costero facies de Desmacidon  



 Comunidad de corales de aguas frías



Comunitats essencials del Canal de Menorca

 Comunidades del borde de plataforma sobre fondos mixtos

Comunidad del borde de la plataforma sobre fondos de roca (Facies de Nidalia studeri)

2.A4.1 / A4.2 1.A4.1 / A4.2 / A5.4



Comunitats essencials del Canal de Menorca

Comunidades del borde de la plataforma sobre fondos de roca
3.A4.1 / A4.2



Comunitats essencials del Canal de Menorca

Comunidades de esponjas de fondos mixtos de la plataforma continental (sobre fondos de maërl)

5.A4.12 / A5.51



Cap de Creus

Canal de Menorca

Descobriment de noves espècies, espècies extintes i espècies clau per 
desxifrar la història del Mediterrani

Alcyonium indemares (n sp)

Palmiskenea gautieri (n sp)

Eunicella finisnet (n sp)
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Descobriment de noves espècies, espècies extintes i espècies clau per 
desxifrar la història del Mediterrani

Daniela sp (n sp)

Nidalia studeri (es ext)

Chironephtia mediterranea (n sp)

Auletta sp (n sp) Hamacantha sp (n sp)

Alcyoinium sp (n sp)
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Escull fòssil de poliquets



Present-Day conditions 
Situació actual i durant l'últim màxim glacial (11-12 MA) 
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Un fenómen més general del que es pensava


