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És un moment excepcional per estar viu,
però actuar amb decisió també implica una gran responsabilitat.
No podem perdre temps. El que fem entre el 2020 i el 2030 ... és la
dècada decisiva per al futur de la humanitat a la Terra.
El futur no està decidit.
El tenim a les nostres mans.

D. F. Attenborough
COP26 Cimera sobre el Canvi Climàtic

QUÈ PASSA ?

... l’evidència és pertot arreu
El mar entre terres, bressol de la civilització mundial i llar d’uns 480 milions de persones, avui està greument amenaçat a causa de l’escalfament
global provocat pels éssers humans. L’aigua del Mediterrani s’escalfa tres
vegades més de pressa que la mitjana mundial i aquest llibre mostra algunes de les conseqüències més tangibles del canvi climàtic i el que això significa per als pobles mediterranis. El que s’hi explica no són projeccions
de futur, són fets, descrits en els treballs de centenars de científics, que
avui presencien les comunitats costaneres. L’escalfament del Mediterrani
és ben visible i cal explicar per què aquest fet és tan important.
Som del tot conscients de l’abast d’aquest drama? Podem trobar-hi solucions? Serem capaços de canviar l’estil de vida insostenible i l’economia
destructiva de la nostra societat i de repensar la nostra relació amb el
medi natural? La natura ens avisa cada dia i aquest llibre dona veu a
les nombroses àrees marines protegides (AMP) que pateixen les catastròfiques conseqüències d’un «mar en ebullició». Diverses AMP mediterrànies, designades per a la conservació de la natura a llarg termini, ja
s’enfronten a importants alteracions de la biodiversitat i del funcionament dels ecosistemes degudes al canvi climàtic, i es preveu que altres en
pateixin els efectes en les pròximes dècades. Per això, és urgent mitigar
aquests riscos i considerar opcions d’adaptació. Com més tard actuem,
més gran serà el perill.
Les AMP mediterrànies són llocs privilegiats des d’on seguir els impactes
del canvi climàtic i donar suport als esforços globals per adaptar-s’hi i
mitigar-lo. També són el millor lloc per aconseguir la implicació de les
comunitats locals i promoure una transició econòmica i un canvi d’hàbits
cap a una relació sostenible i més saludable amb el món natural.

EL MEDITERRANI
ÉS RIC I PRECIÓS

E

l mar Mediterrani és una meravella única i espectacular,
ric en espècies i hàbitats que no existeixen enlloc més.

1700 ESPÈCIES AMB UN
28% D’ENDEMISMES.
7,5% DE LA FAUNA MARINA DEL
MÓN.

0,7% DE LA SUPERFÍCIE
OCEÀNICA GLOBAL.

Per als cientíﬁcs, aquest mar és un «oceà
en miniatura», el lloc perfecte per
entendre els efectes ecològics del canvi
climàtic i provar possibles solucions.
#oceàenminiatura

UN MAR SOBREESCALFAT
SOTA MÚLTIPLES PRESIONS

E

l mar Mediterrani cada vegada està més afectat per
múltiples amenaces que no actuen aïlladament sinó
que poden combinar-se i trencar l’estabilitat dels ecosistemes naturals. Si hi afegim el clima canviant, els problemes
encara empitjoren més.

L’ESCALFAMENT ÉS TRES
VEGADES MÉS RÀPID QUE LA
MITJANA GLOBAL.
ELS ÚLTIMS 7 ANYS SÓN ELS MÉS
CÀLIDS MAI REGISTRATS.
AGOST DEL 2021, SIRACUSA,

48,8°C LA TEMPERATURA
MÉS ALTA D’EUROPA.

La decisió depèn de
nosaltres: empoderar les
AMP per contribuir a
mitigar aquests problemes
o bé accelerar-los amb l’ús
insostenible del mar!
#empoderarlesAMP

CLIMA EXTREM

E

l canvi climàtic provoca tempestes molt intenses.
Combinades amb l’augment del nivell del mar són una
de les principals amenaces per a les zones costaneres, ja
que causen submersió, erosió i més vulnerabilitat.

MEDICANS SÓN HURACANS MEDITERRANIS.
SETEMBRE DEL 2020: UN MEDICÀ A ZACINT, VENT
DE

100 km/h.

OCTUBRE DEL 2021: UN CICLÓ A SICÍLIA, MOREN
TRES PERSONES.

Els esdeveniments meteorològics
extrems s’aniran intensificant.
Les AMP mediterrànies poden
promoure una política climàtica
més estricta i mesures
d’adaptació.
#medicans

MERIDIONALITZACIÓ I
REFUGIS DEL CANVI CLIMÀTIC

A

mesura que l’aigua s’escalfa, les espècies adaptades a
les aigües càlides proliferen i es generalitzen, mentre
que les espècies adaptades a les fredes perden terreny.

MÉS DE

50 PEIXOS AUTÒCTONS HAN DESPLAÇAT

LA SEVA DISTRIBUCIÓ CAP AL NORD.

LES SALPES i LES GAROTES JA HAN DESAPAREGUT DE
LES ZONES MÉS CÀLIDES.
HI HA DIVERSES ESPÈCIES ENDÈMIQUES EN RISC
D’EXTINCIÓ.

Com ens ajuda la protecció?
Gràcies a la gestió i la
regulació de la pressió
humana, les AMP tenen
ecosistemes menys alterats i
ofereixen refugi a espècies
en perill d’extinció.
#meridionalització

INVASIONS TROPICALS

E

l mar Mediterrani ha esdevingut el punt calent mundial
de les invasion biològiques. La majoria d’aquestes
espècies tenen un origen tropical i causen
impactes ecològics i socioeconòmics greus.
PROP DE

1000 ESPÈCIES NO

AUTÒCTONES HAN ENTRAT AL MEDITERRANI.
MÉS DE

700 HAN ESTABLERT

POBLACIONS PERMANENTS.
MÉS DE

100 PEIXOS TROPICALS HAN

ENTRAT PEL CANAL DE SUEZ.

Què podem fer? Hi ha
espècies invasores que
poden ser explotades per la
pesca i servir per al consum
humà o altres serveis. Les
AMP són el millor lloc per
posar a prova solucions de
gestió!
#utilitzem-los

ESDEVENIMENTS DE
MORTALITAT MASSIVA

L

es onades de calor marines i altres factors concomitants
causen esdeveniments de mortalitat massiva al Mediterrani.

CADA VEGADA ES NOTIFIQUEN MÉS MORTALITATS DE
GORGÒNIES, CORALLS, GAROTES, ESPONGES, PEIXOS I
MOLTS ALTRES ORGANISMES.
LES ONADES DE CALOR MARINES PODEN DESENCADENAR
L’APARICIÓ DE PATÒGENS LETALS.
ES PREVEU QUE LES MORTALITATS MASSIVES
AUGMENTARAN ELS PRÒXIMS ANYS.

Com podem controlar aquests impactes?
Les AMP són llocs sentinella des d’on
fer el seguiment dels efectes del
canvi climàtic!
#llocsentinella

CRISI DEL PINNA NOBILIS

E

l bivalve més gros del Mediterrani està experimentant
una mortalitat catastròfica deguda a un nou patogen
sota els efectes sinèrgics de l’augment de la temperatura.
Aquesta espècie endèmica i icònica està en risc d’extinció.
ESPANYA 2016: EL PRIMER BROT VA MATAR
AL VOLTANT DEL

99% DE LA POBLACIÓ.

80-100% DE PINNA NOBILIS JA S’HA

PERDUT A MOLTES REGIONS
MEDITERRÀNIES.

PINNA NOBILIS HA ESTAT CATALOGADA
COM A ESPÈCIE EN PERILL GREU A LA
LLISTA VERMELLA DE LA UICN.

El seguiment, la protecció i la
reproducció d’individus sans
és la nostra única esperança
per salvar les nacres.
#salvemlesnacres

ELS PRATS MARINS S’ENFRONTEN
A UN FUTUR INCERT

E

ls prats de Posidonia oceanica, una planta endèmica
mediterrània, són un dels ecosistemes costaners més
valuosos i uns importants embornals de carboni. La destrucció de l’hàbitat, el canvi climàtic i altres activitats antropogèniques amenacen aquesta espècie.

50 ANYS, ELS PRATS DE POSIDÒNIA HAN
DISMINUÏT UN 34% .

ELS DARRERS

ELS PRATS DE POSIDÒNIA DESAPAREIXEN 4 VEGADES MÉS
DE PRESSA QUE ELS BOSCOS TERRESTRES.
LES TEMPERATURES DEL MAR SUPERIORS A

28°C

CAUSEN ESTRÈS TÈRMIC EN LA P. OCEANICA.

Les àrees marines protegides son claus
a l’hora de protegir els prats marins i de
sensibilitzar del paper que aquests tenen
pel bon funcionament de l’ecosistema.
#protegimelspratsmarins

MAR GELATINÓS

L

a proliferació d’organismes gelatinosos es coneix des de
l’antiguitat, però darrerament n’hi ha més sovint, cosa
que afecta greument la pesca i el turisme.
Un mar ple de meduses s’està fent una realitat.

LES MEDUSES SÓN AIGUA EN UN

95%; NO TENEN

CERVELL, INTESTINS NI PULMONS.

LES MEDUSES S’ALIMENTEN D’OUS I LARVES DE
PEIXOS I COMPETEIXEN AMB LARVES I PEIXOS
JOVES PERQUÈ ES NODREIXEN DELS MATEIXOS
ALIMENTS.
AIXÍ COM LA MAJORIA D’ESPÈCIES PATEIXEN EN AIGÜES CÀLIDES, LES MEDUSES HI PROSPEREN.

Hem de començar a menjar meduses?
Probablement sí! O bé hem d’actuar
directament sobre les causes d’aquests
fenòmens: la sobrepesca, l’escalfament de
l’aigua i l’eutrofització. Les AMP promouen
accions concretes per contrarestar les causes
de la gelatinització!
#margelatinós

DESERTS SUBMARINS

L

a sobrepesca de depredadors, els brots de peixos brostejadors i l’escalfament global poden tenir efectes devastadors en els ecosistemes marins. Això passa quan els
boscos d’algues són substituïts per deserts submarins dominats per organismes incrustants.

AL MEDITERRANI ORIENTAL, S’HA PERDUT PROP DEL

90% DELS MOL·LUSCOS AUTÒCTONS D’AIGÜES

POC PROFUNDES.

ELS DESERTS SUBMARINS TAMBÉ S’ANOMENEN
“ERMS” .
LA RESTAURACIÓ NOMÉS ES POSSIBLE PER SOTA DE
DETERMINATS LLINDARS.

Quan la restauració no és possible, la pèrdua de
biodiversitat només es contraresta amb espècies
invasores.
#desertssubmarins

ÀREES MARINES PROTEGIDES
(AMP) DAVANT DEL CANVI
CLIMÀTIC

Això que presenciem avui són els símptomes d’una
situació nova, un avís que ens fa el mar.
ÉS HORA QUE ENS DESPERTEM.
PER A LA CIÈNCIA ELS FETS SÓN BEN CLARS.

NO HI HA CREIXEMENT
INFINIT EN UN
PLANETA FINIT!

UNA CRIDA A L’ACCIÓ
El canvi climàtic és cosa de tots: tu també hi tens un paper
important
Les AMP mediterrànies tenen un paper privilegiat i una responsabilitat en la mitigació, l’adaptació i la resiliència davant del canvi climàtic. Brinden solucions basades en la natura per sumar-se als esforços globals en la lluita pel nostre futur. Les
recomanacions següents es basen en fets, deliberacions i recomanacions del projecte
MPA Engage i pretenen consolidar-ne el paper en l’era de l’escalfament global.

Si sou una àrea marina protegida
Proposem a les AMP mediterrànies:
1. Controlar periòdicament els efectes del canvi climàtic
Actueu com a llocs sentinella per avaluar regularment les conseqüències ecològiques del canvi climàtic per als ecosistemes marins i els usos humans relacionats.
Podeu formar part de la xarxa d’AMP aplicant els protocols de seguiment desenvolupats i testats en el marc del projecte MPA-ENGAGE.
2. Crear i reforçar la cooperació amb les comunitats locals
Establiu una col·laboració permanent i evolutiva amb els grups d’interès locals
com ara comunitats locals, pescadors, bussejadors i agents turístics. Cal adobar
el terreny per assolir una governança climàtica reeixida, basada en processos participatius i el treball en xarxa.
3. Fomentar el coneixement oceànic
Es tracta de millorar la comprensió pública dels ecosistemes marins, per tal d’adoptar valors i actituds basats en aquest coneixement, individualment i socialment. Cal promoure les activitats que permetin experimentar i aprendre sobre la
natura, i fomentar l’estima i la consciència ambiental i cultural.
4. Promoure canvis culturals i de comportament
Proposeu exemples per canviar la manera com les persones consumeixen béns i
serveis que provenen dels recursos naturals. Fomenteu el contacte amb la natura
a través d’activitats sostenibles, com ara les immersions lleugeres (snorkel) i altres activitats de baix impacte. Promoveu l’economia local, per exemple menjar
productes marins locals provinents de pesca sostenible i a petita escala.

5. Reduir els residus i prohibir els plàstics d’un sol ús
Implementeu estratègies i normes eficients perquè tothom, també els visitants,
s’impliqui en la reducció de residus, la prohibició dels plàstics d’un sol ús i el
foment d’opcions de reutilització.
6. Parlar alt !
No amagueu els problemes de la vostra AMP; parleu del canvi que hàgiu fet,
feu-vos sentir davant dels qui tenen el poder.
Sense accions rotundes en aquesta dècada, és poc probable que mantinguem l’escalfament global per sota d’1,5 °C en comparació amb els nivells preindustrials. Encara
que avui s’aturessin totes les emissions humanes de gasos hivernacle, la temperatura
de la Terra continuaria augmentant unes quantes dècades. Això vol dir que la crisi
climàtica no es pot aturar i que, per tant, cal mitigar-ne els efectes i adaptar-s’hi. Si
ets gestor d’una AMP, esbrina com desenvolupar-hi plans d’acció d’adaptació al
canvi climàtic: https://mpa-engage.interreg-med.eu/

Si ets ciutadà
1. Fes sentir la teva veu
Has d’animar no solament la teva AMP sinó també els responsables polítics locals, regionals i nacionals, perquè facin una política proactiva cap a la sostenibilitat. Fes-te sentir pels problemes que t’afecten !
2. Implica’t
Participa en les accions liderades per les AMP, comunitats locals i autoritats
relacionades amb l’ús sostenible dels recursos, la protecció del medi ambient i el
canvi climàtic.
3. Sigues el canvi que vols veure
Això significa, per exemple, disminuir el consum excessiu, reciclar l’inútil o innecessari, reduir el consum de carn, evitar i rebutjar materials d’un sol ús i reutilitzar tant com sigui possible, compartir objectes i eines, optar pel transport
públic i cotxe compartit, anar a peu o en bicicleta sempre que es pugui.
4. Participa en les accions de la ciència ciutadana marina
Col·labora en la recollida de dades i contribueix aportant evidències científiques sobre els efectes del canvi climàtic. Tothom hi pot participar. La participació
pública en la recerca científica és cada cop més essencial perquè tothom entengui
més i millor la ciència i els beneficis que té per a la societat. Fes un cop d’ull a les
nostres iniciatives de ciència ciutadana i grups de Facebook!

Si ets bussejador i treballes en una àrea marina protegida

Si ets autoritat local o nacional

Els bussejadors que treballen a les AMP haurien de donar suport a una indústria de
busseig sostenible i augmentar la consciència pública amb la màgia de les experiències submarines. Els centres de busseig poden fomentar la participació dels seus clients en les iniciatives de ciència ciutadana que fan seguiment dels impactes del clima.
Això ofereix noves possibilitats de treball i alhora promou el coneixement oceànic.
Els clubs de busseig també han de reforçar la col·laboració amb les àrees marines
protegides d’acollida i participar en una gran xarxa de recerca.

Si ets una autoritat local o nacional, saps que hem d’actuar ara per evitar impactes en
el futur. Pots promoure la posada en pràctica de les recomanacions per fer front al
canvi climàtic a la Mediterrània: https://mpa-engage.interreg-med.eu/

Si ets un pescador

Si ets professor i/o educador ambiental

Els pescadors són els experts del mar. Passen una part considerable de la seva vida en
estret contacte amb el medi marí, i cal tenir en compte la seva experiència personal,
adquirida a través de les observacions diàries. Aquest coneixement és important per
complementar les dades científiques i per entendre millor els canvis en curs en el
medi marí. Si ets pescador, la teva veu mereix ser escoltada a l’hora de decidir com
gestionar els ecosistemes de manera sostenible durant llargs períodes de temps. Per
tant, no tingueu por de parlar amb científics i gestors d’AMP. Hem de treballar junts per entendre i afrontar les conseqüències del canvi climàtic en la vostra vida i en el
futur de la vostra comunitat.

Si ets un científic mediterrani
En plena crisi climàtica, els científics mediterranis exerceixen diferents papers, un
dels quals és comunicar les seves troballes al públic. Si ets un científic mediterrani,
no dubtis a explicar-les per alimentar i inﬂuir en el debat públic i els polítics a tots
els nivells.
Com a investigador, pots contribuir a fer un seguiment dels efectes del canvi climàtic
al Mediterrani [www.t-mednet.org]. Els protocols de seguiment proposats són
efectius i fàcils d’aplicar. S’han desenvolupat una sèrie d’eines de formació sobre
activitats de camp, gestió i interpretació de dades. Consulta els nostres protocols de
seguiment i uneix-te a la nostra xarxa de científics mediterranis!

Si ets becari o investigador jove
Els joves teniu el potencial per crear noves capacitats que ajudin a entendre i afrontar la crisi climàtica. Pensa que el Mediterrani és un lloc privilegiat per estudiar els
efectes del canvi climàtic. Fes un cop d’ull a les eines que hem desenvolupat. Molts
estudiants del Mediterrani han adoptat els nostres protocols de seguiment per al
treball final de màster. Són eines fàcils d’aplicar i es poden implementar de manera
independent a un cost molt baix. Les dades obtingudes poden ser especialment informatives i interessants. La nostra xarxa necessita il·lusió i participació!

Si sou una organització d’àmbit regional
Podeu promoure l’adopció d’un marc operatiu per millorar la resiliència dels ecosistemes marins mediterranis davant del canvi climàtic.

Pots utilitzar aquest llibre i tots els seus recursos en línia, per conscienciar sobre el
canvi climàtic al Mediterrani i per promoure un camí cap a la sostenibilitat a les generacions joves.

ENLLAÇOS ÚTILS
Per al seguiment dels efectes del canvi climàtic des de les AMP
mediterrànies:
Pots accedir a una sèrie de protocols de seguiment consolidats, eines de formació i
tutorials i descarregar-los gratuïtament a: https://mpa-engage.interreg-med.eu.
Entra a formar part de la nostra xarxa perquè la teva AMP pugui participar en una
xarxa d’estacions de seguiment ecològic i climàtic. També hi són convidats investigadors i estudiants de màster.
Consulta el nostre tutorial sobre el cens visual a:
https://www.youtube.com/watch?v=b7gYYg4n7SE
Consulta el nostre tutorial sobre coneixement ecològic local a:
https://www.youtube.com/watch?v=AX-_RSJXkm0

Iniciatives de ciència ciutadana:
Observadors del mar: el portal de ciència ciutadana per a la recerca marina
https://www.seawatchers.net
Projecte dels efectes del clima en els peixos : com implicar els bussejadors recreatius
en el seguiment dels efectes del canvi climàtic
https://www.observadoresdelmar.es/Projects/View/17.
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=b7gYYg4n7SE
Reef Check: una xarxa de ciència ciutadana per al Mediterrani
https://www.reefcheckmed.org

Grups de Facebook:
Oddfish: Una comunitat activa en què participen pescadors, investigadors i amants
del mar interessats en les espècies invasores, les observacions insòlites i totes les curiositats del Mediterrani.
https://it-it.facebook.com/groups/1714585748824288/

Vídeos
Tots els documentals i videopíndoles produïts pel projecte MPA Engage estan disponibles al canal de youtube de Stazione Zoologica di Napoli. Consulteu també la
nostra pàgina per obtenir la llista completa de productes de vídeo.

ATLES climàtic interactiu del GIECC:
Una nova eina per a anàlisis espacials i temporals ﬂexibles de molta de la informació
observada i projectada sobre el canvi climàtic, inclosa una perspectiva regional sobre
el Mediterrani
https://bit.ly/IPCC-Interactive-Atlas-SST-MedSea
En aquesta pàgina podeu visualitzar/descarregar tots els documents i materials citats
per aquest llibre... i molts més!
https://mpa-engage.interreg-med.eu/what-we-achieve/boiling-mediterranean-booklet/
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vui la crisi climàtica colpeja amb força el nostre estimat mar Mediterrani
i planteja nous reptes per als directius i els responsables polítics del segle XXI.
Les àrees marines protegides (AMP) dissenyades per a la conservació de la natura a llarg
termini tenen un paper i una responsabilitat en la mitigació, la resiliència i l’adaptació al
clima. Són el millor lloc des d’on desenvolupar possibles solucions i promoure nous hàbits
i valors transformacions econòmiques per a una relació sostenible i saludable amb el món
natural.
#ActuaLocalmentPensaMediterràniament

La gran majoria dels cientíﬁcs d’arreu del món ens adverteixen que el nostre clima està
canviant sobtadament a causa de l’impacte de les nostres activitats econòmiques. Les cimeres
mundials descriuen l’escalfament global com l’emergència més preocupant. Aleshores, com es
que hi ha persones que pensen que els cientíﬁcs tenen opinions molt diferents en relació amb
aquest tema, mentre que tots parlen clarament amb una sola veu? Aquest llibre tracta sobre
el canvi climàtic i té en compte les conclusions indiscutibles de la ciència.
Mario Tozzi
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Un llibre ben escrit, que, a partir de dades cientíﬁques rigoroses, explica amb paraules senzilles i gràﬁcs efectius, el que passa sota la nostra mirada, però que molts encara no se n’adonen. Un quadern que, aproﬁtant l’exemple de les Àrees Marines Protegides, ens indica
el camí cap a la ‘vertadera’ sostenibilitat que hem de fer, canviant el model de creixement
socioeconòmic actual, per defensar la natura, la base de la nostra existència com a humans i
també de totes les altres espècies que ens acompanyen en el nostre viatge per la terra.
Paolo Guidetti
Stazione Zoologica Anton Dohrn
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