2017

273 dies de campanya
Incorporació de 80 individus al catàleg de
fotoidentificació de dofí mular
Un total de

1182
milles nàutiques navegades a Cap
de Creus
un any amb molt
de

mar

4800km recorreguts per 9 provincies
espanyoles explicant el mar a 1301
alumnes de 42 escoles rurals
240
Ha estudiades en 17km de
transsectes sobre `Posidònia
115
nacres retirades del medi natural per a
evitar mortalitat i engegar projectes de
reproducció en captivitat

– projectes finalitzats, duts a terme i iniciats –
Hem finalitzat:
•

Hem Iniciat:

Mar Interior fase II
Accions de divulgació sobre la rellevància medi marí
a escoles rurals de províncies espanyoles d’interior

•

•

Processos participatius a totes les
demarcacions marines espanyoles per a
trobar barreres de capacitació gestors i
usuaris

Un Mar Sin Desperdicio
Programa de conscienciació escolar sobre deixalles
marines i promoure apadrinaments de platja

•

•

#PeixDeCustòdia
Consolidació etiqueta consum responsable en
col·laboració amb pescadors artesanals

Hem treballat:
•

•

SEA CHANGE

•

•

•

•

Prospecció poblacions de Nacres
illes Medes i Cap de Creus
Coordinacions Workshops
Internacionals Dofí mular i
Tortugues Marines

Diagnosis Camps de Fondeig
sobre Posidònia
Estudi del’afectació dels morts de fondeig
sobre l’hàbitat protegit de Posidònia i
alternatives a de restauració.

Estudi d’evolució de l’embòlia gasosa en
animals capturats en art d’arrossegament

•

TursioMed
Entitats d’estudi deel dofí mular a la
mediterrània posen en cpm,ui les seves
bases de dades de fotoidentificació i
albirament d’aquestya espècie

Dofins de Tramuntana
Estudi de la població de dofí mular a Cap de
Creus implementant estratègies de custòdia
marina

The Wildsea Atlantic Ocean
Heritage route: WAOH
Promoure un turisme marí sostenible
mitjançant capacitació i creació de
productes transnacionals d’immersió, kayak
i observació de mamífers marins

Formació Pescadors Perú
Tallers per a pescadors de palangre de Costa
Rica i Perú per reduir la mortalitat Tortugues
Marines

Seas, Oceans and Public Health
in Europe: SOPHIE
La relevancia de mars i oceans per a la salut
humana i com la ciència ciutadana pot
ajudar a avaluar-la

Canviar la percepció dels ciutadans europeus
respecte la seva relació amb el mar

•

Estratègia de capacitació Xarxa
Natura 2000 marina

•

Economia verda
Promure els `projectes de custòdia de
l’entitat mitjançant visited guiades
a l’espai amb valor afegit.

Cartografiat amb sonar d'imatge lateral del
litoral marí per avaluar la presència de
fanerògames
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