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EINES D’ECOGUIATGE
PER DESCOBRIR, PROMOURE I CONSERVAR ELS HÀBITATS 
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AMBIENTS BEN 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.

Aquesta zona és ideal per descobrir amb ulleres i tub, aquí hi trobarem una gran quantitat d’algues creixent sobre les 
roques com la Cystoseira, la Padina, la Dyctiota o l’Acetabularia que ho omple tot de petis barrets turquesa a l’estiu. La 
fauna associada a aquests zones té un gran nombre d’espècies herbívores, com els eriçons o les orelles de mar. I també 
bancs de peixos que es mouen per sobre les algues, com els acolorits fadrins, les julioles, o els capsigranys que t’observen 
des dels seus caus.

Peixos com els burrets, de colors mimètics amb l’entorn, o animals com les anemones, amb els seus tentacles en 
moviment, esperen pacients les seves preses.


