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RESUM 

Les espècies invasores són una problemàtica actual essent la segona causa de pèrdua de 

biodiversitat a nivell mundial. El Mediterrani és un punt calent d’espècies invasores, i a més està 

patint una tropicalització, el que afavorirà noves invasions. Halimeda incrassata va ser detectada 

per primera vegada al Mediterrani, a l’illa de Mallorca l’any 2011. Es tracta d’una alga invasora 

tropical, la qual s’està estenent de manera exitosa per el sud de l’illa. Posteriorment va ser 

trobada al Parc Nacional Marítim- Terrestre de l’arxipèlag de Cabrera. Aquest estudi, mitjançant 

l’avaluació de diferents tècniques, pretén trobar mecanismes d’eradicació o control eficients per 

intentar controlar i frenar l’expansió d’aquesta alga. En els experiments realitzats es van avaluar 

tècniques físico-químiques (limitació de llum, xoc hipersalí i eradicació manual) i el potencial de 

consumidors natius com a bio-control (peixos i eriçons de mar, mitjançant experiments de 

preferència alimentària). Els experiments es van dur a terme a Sa Platgeta d’es Pagès, a l’illa de 

Cabrera Gran, durant els mesos de Setembre i Novembre de 2018, i Maig de 2019. Els resultats 

mostren que els tractaments físico-químics són viables, essent el xoc hipersalí i l’eradicació 

manual els més efectius per eradicar l’alga, obtenint-se una cobertura d’entre 0 i 7% passats 2 

mesos de tractament. Per altra banda es va observar que cap de les tres espècies d’herbívors 

natius consumia preferentment l’alga invasora, cosa que suggereix que les espècies 

consumidores natives no poden contribuir substancialment al control d’aquesta espècie. Si bé 

s’han trobat mètodes efectius per a eradicar H.incrassata, no són possibles a gran escala, tot i 

així si serien efectius a petita escala i en llocs on la invasió es troba en els primers estadis. Creiem 

que tot i ser interessant trobar les tècniques adients per dur a terme una eradicació, és més 

important establir mètodes i informar a la societat d’aquest problema per tal de prevenir les 

invasions. 



ABSTRACT 

Invasive species are a current problem as the second cause of loss of biodiversity worldwide. 

The Mediterranean is a hotspot of invasive species and, in addition, it is undergoing 

tropicalization, which will favor new invasions. Halimeda incrassata was first detected in the 

Mediterranean, on the island of Mallorca in 2011. It is a tropical invasive seaweed, which is 

spreading successfully around the south of the island. Later it was found in the Marítimo- 

Terrestre National Park of the archipelago of Cabrera. This study, through the evaluation of 

different techniques, seeks to find efficient eradication or control mechanisms to try to control 

and slow down the expansion of this alga. In the experiments, physico-chemical techniques 

(limitation of light, osmotic shock and manual eradication) and the potential of native 

consumers as bio-control (fish and sea urchins through experiments of food preference) were 

evaluated. The experiments were carried out in Sa Platgeta d'es Pagès, on the island of Cabrera 

Gran, during the months of September and November 2018, and May 2019. The results show 

that physico-chemical treatments are viable, being the most effective osmotic shock and manual 

eradication to eradicate the algae, obtaining coverage between 0 and 7% after 2 months of 

treatment. On the other hand, it was observed that none of the three species of native 

herbivores consumed invasive algae preferably, suggesting that native consumer species cannot 

contribute substantially to the control of this species. Although effective methods have been 

found to eradicate H. incrassata, they are not practical on a large scale, but rather they are 

effective on a small scale and in places where the invasion is in the early stages. We believe that 

despite being interesting to find the appropriate techniques to carry out eradication, it is more 

important to establish methods and inform society of this problem in order to prevent invasions. 



RESUMEN 

Las especies invasoras son una problemática actual siendo la segunda causa de pérdida de 

biodiversidad a nivel mundial. El Mediterráneo es un punto caliente de especies invasoras, y 

además está sufriendo una tropicalización, lo que favorecerá nuevas invasiones. Halimeda 

incrassata fue detectada por primera vez en el Mediterráneo, en la isla de Mallorca en el año 

2011. Se trata de un alga invasora tropical, la cual se está extendiendo de manera exitosa por el 

sur de la isla. Posteriormente fue encontrada en el Parque Nacional Marítimo- Terrestre del 

Archipiélago de Cabrera. Este estudio, mediante la evaluación de diferentes técnicas, pretende 

encontrar mecanismos de erradicación o control eficientes para intentar controlar y frenar la 

expansión de esta alga. En los experimentos realizados se evaluaron técnicas físico-químicas 

(limitación de luz, choque hipersalino y erradicación manual) y el potencial de consumidores 

nativos como bio-control (peces y erizos de mar, mediante experimentos de preferencia 

alimentaria). Los experimentos se llevaron a cabo en Sa Platgeta des Pagès, en la isla de Cabrera 

Grande, durante los meses de Septiembre y Noviembre de 2018, y Mayo de 2019. Los resultados 

muestran que los tratamientos físico-químicos son viables, siendo el choque hipersalino y la 

erradicación manual los más efectivos para erradicar el alga, obteniéndose una cobertura de 

entre 0 y 7% pasados 2 meses de tratamiento. Por otra parte, se observó que ninguna de las tres 

especies de herbívoros nativos consumía preferentemente del alga invasora, lo que sugiere que 

las especies consumidoras nativas no pueden contribuir sustancialmente al control de esta 

especie. Si bien se han encontrado métodos efectivos para erradicar H. incrassata, no son 

posibles a gran escala, pero si serían efectivos a pequeña escala y en lugares donde la invasión 

se encuentra en los primeros estadios. Creemos que a pesar de ser interesante encontrar las 

técnicas adecuadas para llevar a cabo una erradicación, es más importante establecer métodos 

e informar a la sociedad de este problema con el fin de prevenir las invasiones 
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INTRODUCCIÓ 
Les espècies invasores son una problemàtica actual i reconeguda mundialment, essent la segona 

causa de pèrdua de biodiversitat a nivell mundial (Vitousek et al., 1997; Mack et al., 2000; 

Genovesi & Shine, 2004). Alguns dels aspectes negatius associats a les espècies exòtiques són 

sobre la biodiversitat, els ecosistemes i l’economia (mesurables en termes monetaris; Kettunen 

et al., 2008). Aquests impactes acostumen a derivar en alteració del medi físic, interferència amb 

espècies autòctones, alteració de les xarxes tròfiques i dels fluxos d’energia (Schaffelke et al., 

2006; Dijkstra et al., 2017), provocant que la capacitat de resiliència dels hàbitats disminueixi i 

els sigui més difícil recuperar-se davant pertorbacions (Charles & Dukes, 2007). 
 

Les espècies no natives són especialment preocupants en sistemes marins, on es consideren 

una de les principals amenaces per la biodiversitat marina global (Bax et al., 2003). Actualment, 

al voltant del 84% de les ecoregions marines, han documentat la presència d’espècies no 

autòctones (Molnar et al., 2008) i, de fet, la taxa de propagació d’organismes marins no natius, 

supera en un ordre de magnitud la de les espècies terrestres (Sorte et al., 2010; Poloczanska et 

al., 2013). Les espècies introduïdes poden causar forts impactes, tant ecològics com econòmics, 

als sistemes on s’estableixen (Mack et al., 2000; Vilà et al., 2011; Alos et al., 2018), i els 

ecosistemes marins costaners poden ser molt vulnerables ja que es troben afectats per múltiples 

pressions humanes com la destrucció de l’hàbitat, la contaminació, la sobrepesca, o el canvi 

climàtic (Bax et al., 2003). 
 

El 97% de les introduccions marines es donen de forma accidental (Hewitt et al., 2007). Aquestes 

venen relacionades majoritàriament amb factors antròpics, com la globalització del comerç i el 

canvi climàtic (Ruiz et al., 2000; Siguan & Ribera, 2002; Hewitt, 2003). La major part de les 

invasions que s’han donat des de principis del segle XX venen esdevingudes per factors com el 

fouling (casc dels vaixells), el fondeig d’embarcacions no controlat, les art de pesques, 

abocament de les aigües de llast, les fuites d’aquaris i aqüicultura i la interconnexió creada entre 

diferents mars (ex. Canal de Suez; Zenetos et al., 2011; Galil et al., 2014). 
 

Els macròfits marins, i més concretament les algues invasores, tenen tendència a modificar els 

ecosistemes marins on s’estableixen i per tant, poden afectar negativament l’hàbitat que 

colonitzen (Schaffelke et al., 2006; Williams & Smith, 2007; Thomsen et al., 2009). Les 

macroalgues no natives tenen tendència a modificar tant l’estructura com el funcionament de 

l’ecosistema on s’estableixen (Thresher , 2000). Actualment ja s’han documentat més de 400 

introduccions d’algues al llarg del món, tractant-se d’un problema que va en augment 

(Schaffelke et al., 2006; Williams & Smith, 2007; Thomsen et al., 2009). 
 

L’èxit d’establiment i expansió d’una espècie introduïda depèn de diferents factors biòtics i 

abiòtics (Lonsdale, 1999) que actuen com a filtre. El primer és el biogeogràfic, el qual es veu 

traspassat per factors antròpics com els anomenats anteriorment. Un cop han travessat la 

barrera geogràfica, aquestes espècies han de suportar els aspectes de l’hàbitat receptor. Alguns 

d’aquests son les característiques físiques ambientals, tal com la temperatura, salinitat, 

irradiància, nutrients, etc, i altres son aspectes biològics, com la presència o absència de 

depredadors o patògens característics dels seus hàbitats originaris (Occhipinti - Ambrogi, 2007). 

Finalment s’ha de tenir en compte la biologia de la pròpia espècie introduïda, com són la seva 
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capacitat de reproducció vegetativa i sexual (Piazzi et al., 2005; Cebrian & Ballesteros, 2010), la 

flexibilitat que presenta enfront requeriments de l’hàbitat (Cebrian & Ballesteros, 2009; Cebrian 

& Ballesteros, 2010) i, fins i tot l’habilitat de produir metabòlits secundaris i components 

específics que les ajuda a defensar-se dels consumidors i competidors de l’hàbitat receptor 

(Boudouresque & Verlaque, 2002). Si una espècie és capaç de superar aquests filtres, podem 

parlar d’una espècie invasora, la qual pot tenir la capacitat de monopolitzar l’espai amb la 

conseqüent reducció de la riquesa d’espècies i la disminució de biodiversitat de l’hàbitat en 

general (Schaffelke et al., 2007; Williams & Smith, 2007; Thomensen et al., 2009). 
 

Entre les espècies invasores cada cop prenen més importància les espècies tropicals, ja que la 

seva expansió es veu afavorida amb l’augment de temperatura que estan experimentant els 

oceans a causa del canvi climàtic (ex. Vergés et al., 2014). Per l’altra banda, les espècies 

natives,poden veure limitada la seva capacitat d’adaptació al medi, cosa que pot originar noves 

oportunitats per a espècies exòtiques, les quals sovint es troben més ben adaptades als canvis 

(Vilà et al., 2008). 
 

La conca mediterrània és un dels 25 punts calents (Myers et al., 2000) de biodiversitat del nostre 

planeta, amb més de 15000 espècies, el 60% de les quals són endèmiques (Myers et al., 2000). 

La regió més envaïda en termes d’algues exòtiques, és el mar Mediterrani (Williams & Smith, 

2007), i és per això que la seva gran diversitat es veu fortament amenaçada. El nombre 

d’espècies exòtiques al Mediterrani ha augmentat en un miler en els últims anys (Zenetos et al., 

2012). D’aquestes introduccions, 110 són macròfits, incloent macroalgues (Zenetos et al., 2010). 

Les vies d’introducció principals d’aquestes algues són el fouling i les aigües de llast (Williams & 

Smith, 2007). 
 

A més a més, el Mar Mediterrani s’està escalfant tres vegades més ràpid que el promig global 

(IPCC, 2014; Marbà et al., 2015), facilitant així que espècies d’aigües càlides colonitzin més 

fàcilment regions temperades (Bianchi, 2007). La construcció d’estructures com el Canal de 

Suez, que comuniquen el Mar Mediterrani amb el Mar Roig, un mar tropical (Zenetos et al., 

2011; Galil et al., 2014), faciliten aquesta migració d’espècies d’aigües càlides al nostre mar 

provocant així una tropicalització del Mediterrani (Bianchi, 2007), i s’espera que aquest procés 

s’acceleri en un futur no llunyà (Raitsos et al., 2010; Vergés et al., 2014 ). 
 

Les illes Balears son un punt calent d’espècies invasores, especialment macroalgues (ej. Tomas 

et al., 2011; Cebrian et al. 2018). Actualment a les Balears, s’han detectat moltes espècies 

invasores. Entre les espècies algals destaquen Caulerpa taxifolia, Caulerpa cylindracea, 

Lophocladia lallemandii, Acrothamnion preissi, Asparagopsis taxiformis i Womersleyella setacea 

(Cebrian & Ballesteros, 2009, 2010 ; Tomas et al., 2011; Cebrian et al., 2018). Moltes d’aquestes 

espècies es troben ben esteses per l’arxipèlag, i en alguns casos, poden tenir forts impactes 

negatius sobre el medi marí. Un exemple són els efectes negatius sobre les fanerògames, així 

com sobre la seva fisiologia, supervivència i dinàmica poblacional (Ceccherelli & Campo, 2002; 

Dumay et al., 2002; Raniello et al., 2007; Ballesteros et al., 2007; Sureda et al., 2008). Algunes 

d’aquestes algues també poden tenir efectes negatius en invertebrats nadius com la nacra Pinna 

nobilis (Box et al., 2008), els eriçons (Tomas et al., 2011), esponges (de Caralt & Cebrian, 2013) 

o les gorgònies (Cebrian et al., 2012). 
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Al 2011 va ser detectada per primera vegada una nova espècie d’alga tropical a Mallorca, que 

alhora es tracta d’una nova introducció en el Mediterrani, Halimeda incrassata (Alós et al., 

2016). Aquesta alga, d’origen tropical, s’ha estès de manera exitosa pel sud de l’illa de Mallorca, 

i ha sigut mitjançant videografia submarina que s’ha pogut demostrar la seva ràpida propagació 

i colonització. Anteriorment havia estat detectada a Madeira, 2005 (NE Atlantic) (Wirtz & 

Kaufmann, 2005) i, a l’illa de La Palma, a les Illes Canàries, al 2008 (Sangil et al., 2018). 
 

Les vies d’introducció més factibles d’aquesta nova alga són la indústria d’aquariofília, ja que és 

utilitzada freqüentment com a ornamentació (Alós et al., 2016), o via vaixells, ja que és el 

principal vector d’introduccions d’algues exòtiques al Mediterrani (Zenetos et al., 2010; 

Hoffman, 2014). A més a més, les aigües oligotròfiques típiques de Mallorca possiblement han 

facilitat la seva invasió (Alós et al., 2016). 
 

Halimeda incrassata s’ha trobat colonitzant fons sorrenc i rocós, així com també praderies de 

fanerògames de Cymodocea nodosa. L’arribada d’Halimeda incrassata a les Balears, podria 

portar efectes negatius sobre les comunitats autòctones ja que es tracta d’una espècie 

fundadora (sensu Dayton, 1972). Per exemple, Alós et al., (2018) van demostrar que la 

colonització d’H.incrassata provoca un canvi en la distribució del raor (Xyrichtys novacula), 

alterant el funcionament del hàbitats nadius. Tenint en compte els antecedents, i fent referència 

a estudis anteriors, es creu que Halimeda incrassata pot arribar a generar impactes negatius 

sobre les comunitats mediterrànies modificant la seva funcionalitat i estructura, i per tant és 

important dur a terme es tudis amb projecció de futur de possible eradicació o gestió d’aquesta 

alga. 
 

Generalment i especialment en ecosistemes marins, la gestió de les espècies invasores un cop 

es troben ben establertes és complexa. Hi ha molts pocs casos en els quals la eradicació total de 

l’espècie no nativa ha estat exitosa, com va ser el cas de Caulerpa taxifoliaa a dues badies de 

Califòrnia (Estats Units) (Anderson, 2004). En aquests pocs casos on l’eradicació de l’espècie 

invasora ha sigut fructuosa, aquesta es trobava en estadis incipients de propagació. Quan no és 

el cas, i les espècies invasores es troben àmpliament distribuïdes, cal dur a terme una estratègia 

de control de la invasió, per evitar la seva expansió, contenint i reduint la invasió. 
 

Hi ha diverses mesures de control, aquestes es basen principalment en la capacitat de dispersió 

de l’espècie. A França, mitjançant l’acció directa de l’eradicació manual, es va aconseguir 

eradicar parcialment, i en alguns casos completament, algunes poblacions de Caulerpa taxifolia 

(Meinesz et al., 1993). També hi ha tècniques que utilitzen determinats productes químics, com 

és el cas de Caulerpa taxifolia (sud de Califòrnia), la qual va ser tractada injectant clor líquid sota 

una làmina de plàstic en petites parcel·les (De Poorter, 2009). Finalment hi ha altres mètodes, 

tal com el xoc hipersalí, el control físic amb gel sec, l’electròlisi, l’aigua calenta, entre d’altres 

(MAGRAMA, 2013c), els quals s’utilitzen en combinació amb els anteriors. 
 

Per altra banda, el bio-control és una altra mesura que utilitza depredadors de l’hàbitat receptor 

com a control per les espècies invasores, basant-se en la hipòtesi de “la resistència biòtica” 

(Elton, 1958). Aquesta hipòtesi prediu que les espècies natives poden resistir la invasió a través 

d’interaccions negatives amb l’espècie introduïda, ja sigui la competència o la depredació. Els 

herbívors generalistes s’alimenten d’un gran i divers nombre de macròfits, i per tant, poden 

contribuir al control d’invasions (Parker et al., 2006). La relació herbívor-alga invasora és poc 
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coneguda per a una gran majoria d’espècies, a excepció de: Caulerpa taxifolia, Caulerpa 

cylindracea i Codium fragile tomentosoides (ex. Boudouresque et al., 1996; Sumi & Scheibling, 

2005; Tomas et al., 2011a,b). En alguns casos (ex. C.cylindracea), els herbívors nadius 

prefereixen i són capaços de limitar en part la invasió de l’alga invasora. 
 

Tot i existir una gran varietat de mètodes i mecanismes d’eradicació o control , molts cops 

aquesta no és viable, perquè moltes espècies tenen una gran capacitat de dispersió que fa 

inviable una eradicació factible (Vilà et al., 2008). Un exemple és Lophocladia lallemandii, la qual 

és impossible eradicar mitjançant mètodes manuals degut a la serva alta reproducció i expansió 

(Cebrian & Ballesteros, 2010; Otero et al., 2013). 
 

Aquest treball pretén analitzar diferents tècniques i mecanismes d’eradicació per a Halimeda 

incrassata. Tot i que no es troba en un estat incipient de propagació, hi ha zones on es troba 

molt localitzada i l’acció sobre l’alga podria ser fructuosa. Es pretén obtenir dades que ajudin al 

control i gestió d’aquesta espècie invasora, així com aportar informació sobre mecanismes de 

eradicació en general. 

 
 
 

OBJECTIVES 
The main objective of this work is to evaluate possible eradication or control mechanisms for 

the invasive alga Halimeda incrassata. 

- Determine if there are some physicochemical mechanisms that allow a successful 

eradication. 

- Determine whether some native herbivores have the ability to consume H.incrassata 

and, therefore, if they could be a control of the populations of this alga. 
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METODOLOGIA 

ÀREA I ESPÈCIE D’ESTUDI 

L’arxipèlag de Cabrera és un dels dos únics Parcs Nacionals Marítim-Terrestres de l’Estat 
 

Imatge 1: Mapa Arxipèlag de Cabrera. Font: 
Conselleria de Medi Ambient. Secretaria General. 
Cartografia. 

espanyol, juntament amb el de les illes Atlàntiques. 

El parc està constituït per un arxipèlag, el qual està 

format per l’illa principal de Cabrera Gran, l’illa des 

Conills i una quinzena d’illots petits (Imatge 1). Va 

ser usat com a camp de maniobres militars per part 

de l’exèrcit espanyol entre els anys 1973 i 1986. A 

finals dels 80, el Parlament de les Illes Balears va 

aprovar la llei de creació del Parc Nacional (Llei 

14/1991, BOE), la qual no va ser acceptada per les 

corts fins al 1991 (BOE, NÚM. 103, de 30 d’abril de 

1991). 
 

Aquest parc està inclòs dins el ZEPA (Zones 

d’especial protecció per a les aus), és lloc 

d’importància comunitària (LIC), i és integrant de la 

Xarxa Natura 2000. Es troba també inclòs en la xarxa 

del ZEPIM (Zones d’Especial Protecció d’Importància 

per la Mediterrània) del protocol d’àrees marines 

protegides del Conveni de Barcelona (2003). 
 

La seva superfície total és de 90.794 ha, de les quals 

89.478 ha són marines i 1.316 ha terrestres. Es troba a una distància de 10 milles nàutiques de 

Mallorca, des del port de la Colònia de Sant Jordi (al sud de l’illa). 

Halimeda incrassatava ser detectada per primera vegada al 2011 a Cala Blava (àrea marina 

protegida de la Badia de Palma) (Alós et al., 2016). Més endavant, al 2014, va ser detectada a la 

zona oest de la Badia de Palma (Portals Vells), i des de llavors la seva expansió ha augmentat 

considerablement en diversos llocs de l’illa fins trobar-la en punts del sud de l’illa (Observadors 

del Mar). Recentment s’ha trobat la presència d’aquesta alga al Parc Nacional del Arxipèlag de 

Cabrera (Tomas et al., dades no publicades). Concretament, es va observar H. incrassata a Sa 

Platgeta d’es Pagès, a l’illa de Cabrera Gran, durant setembre de 2016, quan es van detectar uns 

pocs individus (Tomas et al., dades no publicades). 
 

Com a resultat de la seva localització i grandària, Sa Platgeta és una de les platges més 

importants i més visitades de l’illa de Cabrera. Es tracta d’una platja mixta de sorra, pedres i 

grava. El fons marí està constituït per praderies de Cymodocea nodosa en la part més somera, i 

de Posidonia oceanica en els punts més allunyats de la platja. Altres macròfits marins 

comparteixen aquest fons arenós amb les fanerògames, com per exemple Padina pavonica o 

Caulerpa cylindracea. 
 

Des de la seva detecció a la tardor de 2016, H. incrassata s’ha anat expandint per la zona de Sa 

Platgeta. Primer es va observar colonitzant zones de sorra i mata de entre 1 i 2 m de profunditat. 
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Actualment es troba envaint la praderia de Cymodocea nodosa però encara no ha arribat a la 

zona de Posidonia oceanica. 
 

DISSENY EXPERIMENTAL 

Durant la realització d’aquest treball es van dur a terme dues aproximacions, una que examinava 

possibles mecanismes físico-químics i una altra que va estudiar un possible control mitjançant 

el consum per part d’herbívors natius (bio-control). 

Avaluació experimental de possibles mecanismes físico-químics d’eradicació d’Halimeda 

incrassata 

Aquest primer experiment es va dur a terme dins la zona de bany de Sa Platgeta en zones de 

sorra on l’abundància d’Halimeda incrassata era elevada i es va iniciar al mes de Setembre de 

2018, quan l’abundància d’aquesta alga és elevada (Tomas et al., dades no publicades). Es van 

examinar diferents mètodes basant-se en estudis previs per eradicar Caulerpa taxifolia (veure 

revisió d’Anderson, 2004): eliminació manual (M), limitació per llum (L), xoc hipersalí (S), i 

combinacions dels diferents mètodes (manual + llum i manual + sal). 
 

Concretament, per a cada tractament, es van 

manipular quadrats de 50 x 50 cm², els quals 

es van distribuir a l’atzar dins la zona d’estudi. 

Aquest quadrats estaven delimitats amb 4 

piquetes d’obra. A l’interior de cada plot, es va 

marcar un quadrat central permanent de 20 x 

20 cm² (veure Imatge 2), el qual es va fer servir 

com a referència per a fer el seguiment del 

tractament, evitant així possibles efectes de la 

zona del marge del quadrat gran. En aquests 

quadrats centrals es va estimar la cobertura 

 

 
Imatge 2: Quadrat de 20x20 cm ² al centre dels plots. 

mitjançant un quadrat de 20 x 20 subdividint en 25 subquadrats i contant en quants d’aquests 

subquadrats era present H. incrassata. A més de les 5 condicions experimentals, també hi havia 

tractaments controls (és a dir, que no van patir cap tipus de manipulació). Per a cada tractament 

experimental hi havia 5 rèpliques, amb un total de 30 quadrats. 
 

L’eliminació manual va consistir en arrancar manualment tots els individus d’Halimeda 

incrassata visibles a ull nu, assegurant de treure l’individu sencer. 

Per a examinar els efectes de la limitació 

per llum es va realitzar un ombrejat (veure 

Imatge 3) mitjançant una lona de plàstic 

negre opac que tapava tota la superfície 

del quadrat i que era subjectat a les barres 

mitjançant brides i també es van utilitzar 

piquetes al llarg del perímetre del 

quadrat. 

 
Imatge 3: Submarinistes realitzant les tasques de 
preparació dels tractaments. Font pròpia 
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El tractament de xoc hípersalí (veure Imatge 4) va consistir en dipositar 1 sac de 25 kg de sal 

obert per la zona central que cobria tot el quadrat de 50 x 50. El sac es col·locava amb cura sobre 

els plots, fent que l’obertura estigués centrada sobre el quadrat de 20 x 20. Posteriorment es va 

cobrir tot el plot amb lona negra per tal de procurar que la sal no es dispersés amb tanta facilitat 

i que tingués el màxim d’actuació sobre la zona a tractar. La concentració de sal va ser triada 

seguint el protocol utilitzat per Glasby et al., (2005) en el control de Caulerpa taxifolia amb sal a 

New South Wales, Australia. 
 

Imatge 4: Submarinistes realitzant tasques de preparació dels tractaments de sal. Font pròpia. 

 

Es va dur a terme un seguiment de la cobertura d’H.incrassata en tots els plots en els mesos 

d’Octubre de 2018 i Maig de 2019. 
 

Avaluació experimental del possible control d’Halimeda incrassata per herbívors natius 

Per tal d’examinar el potencial dels herbívors natius en consumir, i per tant, poder controlar 

l’abundància i expansió d’Halimeda incrassata, es van realitzar experiments de consum (de 

preferència entre un macròfit natiu i H. incrassata) amb els tres principals herbívors de la 

mediterrània, el peix Sarpa salpa, i els eriçons de mar Paracentrotus lividus i Arbacia lixula. 
 

Experiment de consum amb Sarpa salpa 

El peix Sarpa salpa és l’únic peix dominant a la Mediterrània occidental que és totalment 

herbívor, alimentant-se tant d’algues com de fanerògames marines (ex. Tomas et al., 2005; 

Vergés et al., 2009). Per a aquest experiment de consum, es va examinar la preferència entre H. 

incrassata i la fanerògama marina Cymodocea nodosa, ja que es tracta d’una espècie molt 

comuna en la zona envaïda de sa Platgeta i que sabem que és consumida per S. salpa (Tomas et 

al., 2011). 
 

Per a realitzar l’experiment es van recollir individus d’Halimeda incrassata i de Cymodocea 

nodosa de la zona de Sa Platgeta (d’aquesta manera els dos macròfits es troben sota les mateixes 

condicions ambientals). Aquests es van transportar amb aigua de mar fins al laboratori del Parc, 

on es van netejar els individus d’epífits i es van dipositar en pinces de roba. En cada parell de 

pinces s’hi col·locava un fragment de Cymodocea nodosa i un d’Halimeda incrassata de la 

mateixa longitud i sense marques de consum. Ambdues pinces, col·locades una al costat de 

l’altra, es subjectaven mitjançant brides a una piqueta (Imatge 5). L’experiment va comptar amb 

20 rèpliques i amb 10 controls. Els controls van ser tapats amb una malla per a evitar que fossin 

consumits per part dels peixos. Les 30 parelles es van disposar a l’atzar a la zona de sa Platgeta, 



8  

dins d’una de zona de sorra no envaïda per H.incrassata durant 24 hores i després es van retirar 

(seguint el mateix mètode aplicat per Tomas et al., 2011). 

Els fragments de macròfits que es van oferir als individus van ser numerats i fotografiats abans i 

després de l’experiment per a estimar l’àrea consumida. Les algues i planta es van col·locar en 

un recipient amb aigua de mar, el qual en el seu fons tenia un paper mil·limetrat per tal de 

calcular la seva àrea (cm²) abans i després (veure Imatge 5). 
 

Imatge 5: H.incrassata i C.nodosa en el recipient per mesurar la seva àrea inicial i final. A la 
dreta exemple de l’enumeració. 

 

Experiments de consum amb equinoderms 

Un dels herbívors generalistes més importants en sistemes marins temperats són els eriçons de 

mar (Gaines & Lubchenco, 1982; Lawrence, 2001). Els experiments amb eriçons de mar es van 

realitzar seguint un procediment molt semblant al realitzat amb peixos però amb certes 

variacions. Es va examinar el comportament alimentari de les dues principals espècies 

d’herbívors invertebrats de la Mediterrània, els eriçons de mar Paracentrotus lividus i Arbacia 

lixula. 
 

Per una banda, Paracentrotus lividus és un espècie que s’alimenta principalment d’algues 

(principalment erectes, però també incrustants; Hereu et al., 2008), fanerògames marines 

(Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa; Tomas et al., 2005, 2015) i ocasionalment esponges 

(Cebrian et al., 2010). En aquests individus se’ls va oferir el mateix que als peixos, és a dir, 

Cymodocea nodosa vs. Halimeda incrassata. 
 

 

 
Imatge 6: Gàbies col·locades sotaigua amb pedres a sobre per 
evitar que surin i assegurar que els eriçons de mar es trobin en 
condicions estables. 

Per altra banda, Arbacia lixula també és 

una espècie herbívora, però que 

s’alimenta principalment d’algues 

calcàries com per exemple Lithophyllum 

incrustans (Frantzis et al., 1988; Privitera 

et al., 2008) i no consumeixen 

fanerògames marines (Vergés et al., 

2007). Aquests individus se’ls hi va oferir 

Padina pavonica, alga amb contingut 

calcari i abundant a la zona d’estudi, 

juntament amb l’Halimeda incrassata. 

En ambdós experiments amb eriçons, es van realitzar 20 rèpliques i 10 controls. En aquest cas, 

els eriçons es col·locaven in situ (és a dir a sotaigua a la zona de Sa Platgeta) en gàbies de plàstic 

individuals amb perforacions i recobertes amb malla que permetien la circulació de l’aigua 
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(veure Imatge 6). Els controls consistien en les mateixes gàbies, però sense la presència 

d’eriçons. 

Seguint el mateix mètode que per als peixos, les algues i la planta que es van oferir als individus 

van ser fotografiades i numerades abans i després de les 48 hores que va durar l’experiment per 

tal d’estimar l’àrea consumida (cm²). 
 

Per als tres experiments, com que no es van observar canvis d’àrea en els controls, aquests no 

es van tenir en compte per a l’anàlisi de dades de consum. 
 

ANÀLISI DE LES DADES 

Per a comparar l’efecte dels diferents tractament d’eradicació sobre la cobertura d’Halimeda 

incrassata, es va realitzar una ANOVA de mesures repetides amb un factor fix (tractament) amb 

6 nivells: Control, Manual, Llum, Sal, M+S, M+L. Es van examinar la normalitat de les dades i la 

homogeneïtat de variàncies utilitzant els test de Saphiro-Wilkinson i Cochran, respectivament. 

Quan es van detectar diferències entre tractaments, es va realitzar el test de Tukey per a 

examinar diferencies entre nivells dels tractaments. 
 

Per als diferents experiments de consum amb herbívors es van dur a terme test de Wilcoxon de 

mesures parellades ja que les dades no complien les assumpcions paramètriques. 
 

ÈTICA I SOSTENIBILITAT 

La metodologia utilitzada ha estat l’òptima per assegurar el benestar dels individus utilitzats en 

aquest experiment. Els eriçons de mar van estar molt poc manipulats, no van passar més de 48 

hores en les gàbies i és van col·locar dins l’aigua per que es trobessin en les condicions més 

naturals possibles, entre d’altres. Un cop finalitzat l’experiment, tots els eriçons de mar van ser 

tornats al seu hàbitat, procurant deixar-los on els havíem trobat. 
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RESULTATS 

Mecanismes fisico-químics 

El resultat de l’ANOVA de mesures repetides indica que hi ha una interacció significativa entre 

el tipus de tractament i el temps (Taula 1). Com es pot veure a la Figura 1, a l’inici de l’experiment 

(Setembre de 2018), la cobertura és alta (pràcticament del 100%) i semblant a tots els 

tractaments. En canvi, passats 2 mesos, es veuen diferències importants. Els controls segueixen 

presentant cobertures elevades, mentre que el tractament de llum presenta una cobertura 

menor (del voltant del 78%), però molt més alta que la resta de tractaments (amb cobertures 

que oscil·len aproximadament entre 0 i 7%). 

 

 

 

Figura 1: Evolució temporal de cobertura d’H. incrassata al llarg del temps enfront els diferents tractaments. Les 
diferents lletres representen els grups significativament diferents per a cada temps (Tukey). 

 

En canvi, al Maig de 2019, veiem que tots els tractaments s’igualen, exhibint cobertures 

entre 0 i 16%, mentre que les cobertures en els controls segueixen sent més altes (al voltant 

del 50%), però veiem que també hi ha diferències estacionals, amb menor cobertura al Maig 

comparat amb el setembre. 

Taula 1: Taula resum dels resultats de l’ANOVA de mesures repetides amb factor fix 
(Tractament d’eradicació) 

 

Factor g. ll. MS F P 

Tractament 5 6429,2 46,364 <0,001 

Error 24 138,7   

Temps 2 50118,6 734,159 <0,001 

Tract x Temps 10 2377,1 34,821 <0,001 

Error 48 68,3   
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Mecanisme biològic, herbívors nadius 

Pel què fa als experiment de preferència, s’observa que tan 

el peix Sarpa salpa com l’eriçó Paracentrotus lividus 

prefereixen l’espècie de fanerògama marina Cymodocea 

nodosa sobre H.incrassata (Figura 2). Per altra banda, en 

l’experiment que es va realitzar amb Arbacia lixula, només 

4 dels 20 individus van estar actius menjant. Tot i que 

visualment s’aprecia una preferència vers Padina pavonica 

davant H.incrassata, aquestes diferències no són 

estadísticament significatives (veure Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Taxes de consum (cm²) dels 
diferents herbívors entre H .incrassata i 
una espècie nativa. El primer gràfic 
correspon al consum de Sarpa salpa, 
mentre que el segon i el tercer són de 
Paracentrotus lividus i Arbacia lixula, 
respectivament. En els gràfics es mostren 
els resultats dels test de Wilcoxon 
(l’estadístic z, el p-valors i el número de 
rèpliques). 
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DISCUSSIÓ 
Els ecosistemes marins són especialment vulnerables a les invasions biològiques (Bax et al., 

2003), i els impactes que poden causar les espècies exòtiques són negatius i van associats a la 

pèrdua de biodiversitat, alteració de les xarxes tròfiques i modificació dels ecosistemes, entre 

altres (Schaffelke at al., 2006; Dijkstra et al., 2017). 
 

Les dades i el coneixement sobre la gestió d’espècies invasores marines són relativament 

poques. Com a conseqüència de les condicions físiques dels ecosistemes marins i la manca de 

mètodes eficaços, hi han hagut molt pocs experiments de control sobre algues invasores que 

hagin tingut èxit (Anderson, 2007). De fet, la investigació i els esforços per a controlar les algues 

invasores, han estat escassos (Schaffelke et al., 2006). Mentre que sí que hi ha diverses societats 

internacionals, nacionals, regionals i, fins i tot, locals per a tractar les algues invasores d’aigua 

dolça (Gallagher & Haller, 1990; Pieterse & Murphy, 1990), no hi ha cap organització tan estesa 

per a millorar els mètodes de control d’algues marines invasores (Anderson, 2007). No obstant, 

en els últims anys s’han desenvolupat alguns programes per a obtenir respostes efectives 

enfront espècies invasores en diferents països i agencies federals(ex., Australia National Task 

Force 2000; Biosecurity Council 2003; Hewitt et al., 2004; Keppner, 2002; FICMNEW, 2003; 

Westbrooks, 2004). 
 

Un dels principals problemes es la detecció d’aquestes invasores, la qual, normalment, es dóna 

massa tard per dur a terme una eradicació total. Per tal que l’eradicació d’un alga invasora sigui 

fructuosa, hi ha d’haver una detecció primerenca, una resposta ràpida i efectiva, i col·laboració 

entre agents i “stakeholders”, entre altres. Quan l’eradicació no és possible, és important 

establir mètodes de control perquè la invasió no es propagui. 
 

En aquest estudi s’ha examinat el possible paper dels herbívors natius, així com tres tipus de 

tècniques físico-químiques d’eradicació o control amb la finalitat de trobar un mètode adequat 

i eficaç per la possible eradicació d’Halimeda incrassata. La tria d’aquests mètodes es va basar 

en un treball d’Anderson (2007), que va fer una revisió de les diferents tècniques utilitzades en 

l’eradicació de l’alga Caulerpa taxifolia. Tot i que no es troba en un estadi incipient de 

propagació, hi ha zones on es troba localitzada (ex. Parc Nacional de l’arxipèlag de Cabrera) i, 

amb els mètodes adients, l’acció sobre l’alga podria tenir èxit. 
 

De les vàries tècniques possibles, es van triar algunes que no impliquessin grans dificultats 

tècniques o de seguretat (ex. No es va considerar l’ús de substàncies tòxiques), tal com el control 

mecànic (eradicació manual), el control químic (xoc hipersalí) i control físic (llum). El control 

mecànic, mitjançant la eradicació manual, és un control que ha estat efectiu en diferents estudis 

(ex. Ascophyllum nodosum a la Badia de San Francisco, Califòrnia, Miller et al., 2004), i és un 

mètode molt popular per la seva simplicitat (ex. Undaria pinnatifida a USA (Hewitt et al., 2005)). 

Aquesta tècnica, a més, no és invasiva enfront altres espècies ja que el control es centra sobre 

l’alga invasora. Els resultats d’aquest treball indiquen que es tracta d’un mètode molt efectiu i 

viable per a l’eradicació d’H.incrassata. No obstant, s’ha de tenir en compte que al treure 

manualment un alga, hi ha la possibilitat de que un fragment d’aquesta quedi en suspensió i per 

tant, facilitar la dispersió (en cas que es pugui reproduir per fragmentació). A més, aquesta és 

una tècnica laboriosa,implica un treball lent i amb atenció al detall i, per tant, creiem que no 

seria una bona opció en grans extensions, però sí per a zones més localitzades. 
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Pel que fa al control físic, s’ha utilitzat la limitació de llum. La fotosíntesi és el procés mitjançant 

el qual les algues obtenen l’energia. Quan la llum és limitant, el procés de fotosíntesi es veu 

afectat i , per tant, també l’obtenció de carboni (Falkowski & Raven, 2013). Com a conseqüència, 

el balanç de carboni es torna negatiu i l’alga pot arribar a morir. Aquest mètode ha demostrat 

ser també efectiu però a llarg termini. Mentre que la disminució de cobertura va ser molt 

evident amb la resta de tractaments, amb la limitació de llum es veu una disminució significativa 

però molt menor després de 2 mesos de tractament. Aquest resultats són molt sorprenents i 

indiquen que H. incrassata té una gran capacitat de sobreviure en condicions de llum limitada, 

cosa que podría afavorir la seva resistència i transport en vaixells (ex. on es guarden les àncores). 

A més, aquesta tècnica podria perjudicar a la biota nativa en el cas que es dugués a terme en un 

hàbitat on H. incrassata compartís l’espai amb un altre macròfit. Així doncs concloem que tot i 

ser una tècnica que funciona, al ser de llarg termini, no seria una tècnica que s’escolliria 

preferentment, ja que el que s’espera d’un mètode d’eradicació es que sigui ràpid i efectiu. 
 

Per altra banda, el control químic, es va dur a terme mitjançant el xoc hipersalí. El canvi de 

salinitat afecta als organismes de diferents maneres: (i) estrès de l’ió (sal) causat per la captura 

o pèrdua d’ions, que simultàniament forma part de l’aclimatació, (ii) estrès osmòtic amb impacte 

directe sobre el potencial d’aigua cel·lular, (iii) canvi de les relacions iòniques cel·lulars a causa 

de la permeabilitat selectiva dels ions de la membrana (Kirst, 1989). En el nostre estudi es va 

escollir una concentració de sal de 50kg/m², ja que va ser el mètode més efectiu en experiments 

amb Caulerpa taxifolia a New South Wales (Glasby et al., 2005). En aquest estudi, l’eradicació 

de Caulerpa es va dur a terme en una llacuna en zones on compartia hàbitat amb la fanerògama 

marina Zostera muellerii. El que van veure és que amb una concentració de 50kg/m², els efectes 

en la biota nativa van ser menors (Glasby et al., 2005) comparat amb salinitats majors (ex. 100, 

150 i 200 kg/m²) . S’ha de tenir en compte que aquest estudi es va dur a terme en un ambient 

amb canvis de salinitat naturals i per tant Z.muellerii segurament és més resistent a canvis en 

salinitat, mentre que en el nostre estudi la salinitat és més aviat constant. Aquest control ha 

resultat molt efectiu amb H. incrassata, així doncs podríem dir que seria una bona mesura de 

control envers la invasió . Tot i això, s’haurien de fer futurs experiments amb biota nativa per 

saber si aquesta mesura de control podria afectar-la o no. Cymodocea nodosa pot créixer en 

ambients més estuaris i presenta certa resistència als canvis de salinitat, tot i així no creiem que 

pogués suportar la concentració de sal que s’ha utilitzat en aquest experiment, per això creiem 

que seria interessant repetir l’experiment però amb diferents concentracions de sal (50kg/m2, 

25kg/m2, 10kg/m2) per veure si és igualment efectiu i així poder optimitzar els recursos i 

realitzar-ho a una escala major. En aquest cas, però, cal ressaltar que realment s’ha combinat el 

tractament de xoc hipersalí amb el de pèrdua de llum, ja que les lones utilitzades per a mantenir 

la sal eren opaques. Per tant, per a poder avaluar l’efecte de la sal independentment, s’haurien 

de realitzar nous experiments utilitzant lones transparents que s’haurien d’anar netejant dels 

epífits o canviant periòdicament. Tot i així, la finalitat ha estat eradicar l’alga, per tant, i com 

òbviament la llum és important per a les algues, com que cal fer ús d’algun mètode per a 

mantenir la sal, té més sentit posar una lona opaca per a afavorir condicions més exitoses per a 

l’eradicació. 
 

Finalment, l’estudi del control biològic amb herbívors natius es va dur a terme mitjançant 

experiments de preferència. En aquesta tècnica els aliments potencials es presenten 

simultàniament al consumidor dins d’una mateixa àrea experimental, de manera que el 
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consumidor tingui oportunitat d’expressar una elecció. D’altra manera, si només oferim 

l’aliment d’estudi, altres factors (ex. Estrés), poden influir en la decisió i el resultat del consum. 

El nostre estudi ha demostrat que els herbívors nadius escollits no semblen depredadors 

potencials,ja que H.incrassara no ha estat el macròfit preferentment consumit. En un principi 

pensàvem que Arbacia lixula, al tractar-se d’una espècie generalista que menja algues 

incrustants (Frantzis et al., 1988; Privitera et al., 2008), podria arribar a ser un possible 

consumidor ja que H.incrassata també és un alga calcària. També se’ls hi va oferir Padina 

pavonica, una macroalga més o menys dura i fàcil de manipular, la qual tampoc va ser preferent. 

Amb A.lixula, tenint en compte que només 4 dels 20 individus van menjar, probablement, 

s’hauria de repetir l’experiment amb diferents algues perquè no em pogut concloure si no han 

consumit res perquè no els agrada cap de les dues, o si es trobaven sota estrés. En canvi, per a 

Paracentrotus lividus i Sarpa salpa, podem dir que efectivament prefereixen Cymodocea nodosa 

i per tant no semblen potencials consumidors importants d’H.incrassata. Cal indicar que hi va 

haver un individu de P.lividus que va consumir el 100% dels dos macròfits oferts. Aquesta dada 

no es va tenir en compte alhora dels resultats ja que no ens indica preferència, però sí que és 

cert que indica que P.lividus pot consumir H.incrassata, però que definitivament no es tracta 

d’una espècie preferida. 
 

Paral·lelament a la realització d’aquest treball de TFG, també es va dur a terme un experiment 

d’herbivoria amb A.lixula on es va oferir als eriçons H. incrassata que havia estat cultivada en 

condicions ambientals vs. H. incrassata que havia estat cultivada en condicions d’acidificació 

oceànica. La nostra hipòtesi era que l’Halimeda incrassata acidificada presentaria una duresa 

menor (en tractar-se d’una espècie calcària es veurà negativament afectada per l’acidificació; 

ex. Kleypas et al., 1999; Hoegh-Guldberg et al., 2007; Kroeker et al., 2010) i per tant seria més 

susceptible a ser menjada. En aquest experiment vam poder observar que els eriçons no 

consumien cap de les dues versions d’Halimeda que se’ls oferia. Per tant, tots aquest resultats 

suggereixen que, en general, els eriçons de mar no són depredadors importants d’aquest 

macròfit invasor. No obstant, per a realment saber si P.lividus i/o A.lixula podrien ser 

consumidors efectius en limitar la invasió d’H. incrassata, s’haurien de realitzar experiments in 

situ amb gàbies on es manipulés la presència d’aquests herbívors. De fet, s’ha observat que P. 

lividus té el potencial de limitar una invasió de Caulerpa cylindracea si aquesta és incipient, però 

no si ja està ben establerta (Cebrian et al., 2011). De fet, hi ha molt pocs estudis que avalin, o 

hagin documentat, el control biològic com a positiu (Schaffelke et al., 2007). 
 

Finalment, cal destacar que en els experiments de mecanismes fisico-químics, els controls també 

van presentar una disminució de la cobertura d’H. incrassata al llarg del temps. Aquesta 

l’associem a un canvi d’estacionalitat. El nostre experiment va començar al Setembre, quan 

observem que H. incrassata és molt abundant i es troba en bon estat. Glasby et al., (2005) van 

observar que l’estacionalitat era important en determinar l’èxit d’eradicació de Caulerpa 

taxifolia. En l’estudi de Glasby et al. (2005), el tractament d’eradicació amb sal, el qual va ser 

molt efectiu, es va començar a l’hivern (després del pic de creixement estival), com també ha 

estat en el nostre cas. En el nostre experiment, observem que durant l’últim mostreig (al Maig 

2019), Halimeda incrassata es troba molt epifitada i en regressió després de l’hivern. S’hauria 

d’allargar l’experiment un any (com a mínim) per veure si els diferents tractaments mostren els 
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mateixos resultats o si es veuen afectats per el reclutament de juvenils (creiem que és a 

juny/juliol). 

Segons els resultats obtinguts en aquests experiments proposats es podria fer un protocol de 

control d’H. incrassata diferent per a cada comunitat. Per a H. incrassata que es troba sola en 

fons sorrenc podria ser eradicada mitjançant sal ja que es tracta d’un mètode molt efectiu, 

mentre que la que es troba compartint substrat amb Cymodocea nodosa, es podria eradicar de 

forma manual i potser amb una combinació de manual i reducció de llum (tot i que potser no 

total), ja que C. nodosa és relativament resistent als canvis de llum (ex. Tuya et al., 2019). 
 

Creiem que en qualsevol cas, l’experiment s’hauria d’allargar per veure si els resultats es 

mantenen en època de reclutament de juvenils o si mostren diferències significatives. També és 

important fer variacions d’aquests experiments per tal de ser més acurats i trobar tècniques 

personalitzades i eficients (ex. Diferents concentracions de sal, fer l’experiment amb 

macroalgues que comparteixen hàbitat amb H. incrassata per veure com les afecta, eradicar 

manualment més sovint). 
 

Tot i això, l’eradicació mai és solució a la prevenció. Fins que no siguem capaços d’entendre, 

preveure i mesurar els impactes de les invasions, la gestió d’aquestes s’ha de centrar en la 

detecció precoç, la resposta ràpida i el control per reduir la probabilitat d’efectes negatius 

(Schaffelke et al., 2007). Per això és important l’educació i la informació tant de la comunitat 

científica com la ciutadana, per a prevenir les expansions d’algues invasores i, si fos possible, les 

introduccions. També és important invertir temps i recursos en realitzar nous experiments i 

provar diferents tècniques per saber quines són més adients a cada espècie invasora, així com 

establir plans de prevenció i detecció primerenca per evitar que les invasions arribin a nivells 

incontrolables. 
 

En conclusió, creiem que Halimeda incrassata s’extendrà amb èxit per la costa de Mallorca i, pot 

arribar a envair gran part de la Mediterrània si no es fa res al respecte. És un alga invasora 

tropical i, per tant, es veurà afavorida per el canvi climàtic. Veiem també que té una gran 

capacitat de tolerar nivells de llum baixos, cosa que li dóna un potencial de colonització de zones 

més profundes. A més, hem vist que és molt exitosa colonitzant fons sorrenc i aquells colonitzats 

per a fanerògames marines com, Cymodocea nodosa i, a més, s’ha observat puntualment, al mig 

de la mata de Posidonia oceanica. 
 

Finalment dir que és un alga de la qual tenim poca informació i, per tant, hauríem d’estudiar-la 

més per a obtenir coneixements bàsics (ex. Taxa de creixement, reproducció) que són essencials 

per a poder dur a terme una gestió més precisa. No obstant, tenint en compte els resultats 

obtinguts, en el cas que H. incrassata s’expandís a una nova zona i es detectés en els primers 

estadis de la invasió i en una zona localitzada, es podria proposar eradicar-la o fer un control per 

intentar contenir-la. 
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CONCLUSIONS 

- It is possible to eradicate or control Halimeda incrassata in localized areas. 

- Salt treatment and manual eradication are the most effective methods. 

- The chosen native predators are not potential consumers for Halimeda incrassata. 
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