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AMBIENTS MODERADAMENT IL·LUMINATS

REVISIÓ PREIMMERSIÓ

1. Nom de l’instructor / guia i del centre de busseig / 
centre d’activitats.
2. Nom del punt de busseig / snorkel.
3. Descripció del punt de busseig / snorkel.
4. Què farà el grup, i què s’espera de cadascú.
5. Com s’entrarà a l’aigua.
6. Tècniques de busseig / snorkel.
7. Com sol·licitar ajuda.
8. Com actuar en cas d’emergència.
9. Revisió dels signes de comunicació.
10. Assignació de companys.
11. Orientació i tècniques de retorn.
12. Revisió preimmersió de l’equipament.

REVISIÓ ECOGUIATGE PREIMMERSIÓ

1. Hàbitats presents al llarg de la immersió / snorkel.
2. Característiques dels hàbitats.
3. Principals amenaces que podem causar a l’hàbitat.
4. Tècniques per minimitzar les amenaces.
5. Espècies principals i comportament de les espècies.
6. Comportament adequat per no interferir amb la 
biodiversitat.
7. Activitats i valors de conservació que porta a terme el 
centre de busseig / centre d’activitats per conservar i 
recuperar els habitats marins d’aquell indret.

A les zones amb menys il·luminació hi trobarem altres tipus d’algues, com el Codium, o l’Halimeda i algunes esponges i 
tunicats aferrats a les zones de roca que hi ha lliure. Aquestes zones tenen menys recobriment d’algues i els animals de 
vida sèssil poden aprofitar per establir-se generant un paisatge mixt d’organismes animals i organismes vegetals, molt 
més acolorit i variat. Els fons de roca s’han d’observar amb molta tranquil·litat i sense pressa. Els organismes s’amaguen 
a les esquerdes i forats on passen completament desapercebuts a la nostra vista. Si observem atentament en podem 
detectar la seva presència: el tentacle verdós de les bonelies, les morenes espiant per un forat, petxines obertes davant 
el cau d’un pop, les estrelles de mar passejant-se entre les algues o un cranc ermità passejant pel fons amb les seves 
inseparables anemones. Si aixequem la vista i donem un cop d’ull a l’aigua observarem meros, sargs o serrans nedant per 
sobre les roques buscant el seu següent àpat.


