
PROPOSTA DE TREBALL FINAL DE MÀSTER

curs 2021−2022

Grup de recerca (si escau):

Institució: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de
Biologia, Universitat de Barcelona

Director(s) del treball: Raül Ramos i Odei Garcia-Garin

Contacte: ramos@ub.edu

Títol del projecte: Avaluació de l’abundància de brossa marina en les badies del Parc Natural
del Delta de l’Ebre i la seva incidència en les aus i tortugues marines

Tasques a desenvolupar: Es realitzarà un monitoratge estacional (tardor 2021, hivern 2022, i
primavera 2022) de la macro-brossa flotant i de les poblacions de tortuga babaua i aus marines
en les badies dels Alfacs i Fangar mitjançant transsectes lineals des de barca i, al mateix
temps, mitjançant fotografia aèria des de dron. Per altra banda, es recolliran mostres d’aigua
d’ambdues badies per tal de determinar els micro-plàstics en suspensió.

Lloc de treball: Treball de camp: Parc Natural del Delta de l’Ebre; i anàlisis: Facultat de
Biologia, Universitat de Barcelona.

Requisits formatius de l’estudiant: Pel camp, cal que sigui una persona capaç de treballar
tan sola com en equip, sense problemes de marejos (per agafar i treballar en vaixells), i motivada
per treballar sense descans totalment centrada en la campanya de camp. Per l’anàlisi de dades i
el tractament estadístic, caldria que l’alumne estigui familiaritzat amb R language.

Resum del projecte:

En els últims anys, la brossa marina ha incrementat ens els mars i oceans de tot el món. A més,
s’ha observat que les badies semi-tancades, com la dels Alfacs o la del Fangar del Parc Natural
del Delta de l’Ebre, actuen com una barrera de retenció i acumulació de la brossa. Tanmateix,
aquestes àrees presenten un gran interès biològic degut a la gran biodiversitat d’espècies que
presenten, moltes d’elles amenaçades segons la llista vermella de la UICN, com és el cas de la
tortuga babaua (Caretta caretta) o de diverses espècies d’aus marines.

L’objectiu d’aquest treball és dur a terme un monitoratge estacional de les badies dels Alfacs i
del Fangar del Delta de l’Ebre per tal de determinar l’abundància, distribució i densitat de brossa
marina. Al mateix temps, també s’estudiarà la incidència d’aquesta brossa en les poblacions
de tortuga babaua i aus marines que s’aixopluguen en les badies. El monitoratge es realitzarà
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mitjançant transsectes visuals des de barca i drons. Finalment, també es recolliran mostres
d’aigua per tal d’analitzar-ne la concentració de micro-plàstics.

En aquest treball, plantegem la possibilitat de treballar in situ al Parc Natural del Delta de
l’Ebre recollint les dades i mostres que han de ser la base del treball plantejat. L’anàlisi posterior
d’aquestes dades hauria de permetre elaborar un treball de final de Màster (TFM) de gran
rellevància científica.

Al camp: censos en barca d’aus marines (distingint espècies, edats i nombres) i macro-plàstics
durant tres períodes de l’any: tardor 2021, hivern 2022, i primavera 2022. El treball de camp es
realitzarà durant campanyes de 2-3 dies principalment al Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Al laboratori: caldrà analitzar les imatges preses pel dron (per establis abundàncies i
solapaments de plàstics i fauna), així com les mostres de microplàstics a l’aigua al laboratori
del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia,
Universitat de Barcelona. Complementàriament, caldrà tractar també les dades dels censos i
transsectes de plàstics i aus marines.

Observacions: Cal ENTREVISTA PERSONAL amb l’alumne/a. Contactar amb Raül Ramos
(ramos@ub.edu) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, primera
planta, Telf. 934034802.

Totes les despeses directes derivades del treball de camp quedaran cobertes pel projecte.

La defensa del TFM ha de ser necessàriament el setembre 2022.
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