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FONS SORRENC

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.

Al primer cop d’ull, la sorra sembla un lloc desert i sense vida, però això està molt lluny de la realitat!

Haurem d’adaptar la vista per observar els petits detalls que indiquen la presència d’algun animal. Aquí no hi poden 
créixer bé les algues però hi viuen molts animals. Al no haver-hi zones on amagar-se alguns peixos han après a canviar la 
seva coloració per camuflar-se, altres han après a enterrar-se i alguns d’ells han modificat la seva anatomia i resten 
completament plans sobre la sorra.

Els fons de sorra son ambients mòbils, els temporals aixequen el sediment i quan l’aigua es calma aquest torna a 
dipositar-se al fons creant el dibuix de les dunes.

Hi trobem cogombres de mar que filtren la sorra per trobar menjar, una gran quantitat de cargols, eriçons de sorra, 
plomes de mar, estrelles i alguns peixos amb espines verinoses a l’aleta dorsal com les aranyes, que esperen les seves 
preses enterrades a la sorra, o els torpedes que fan petites descàrregues elèctriques!

Si ens fixem en els forats que hi ha a la sorra, la seva forma ens indica que allà sota, enterrats, hi ha petxines, crancs, cucs, 
eriçons, estrelles o anemones que esperen poder sortir quan les condicions siguin adequades.


