Fitxa del taller

Alerta Meduses!
Taller de Ciència Ciutadana
Nosaltres, com a navegants que som, passem moltes hores a la mar. En canvi, els i les científiques
molts cops no poden sortir dels seus laboratoris per poder prendre mostres o fer observacions
de fauna i flora. Per això, nosaltres avui farem de científics i científiques marins aprenent a agafar
dades per a enviar després a unes científiques marines que l’aprofitaran per a fer el seus estudis.

1A la fulla de material impermeable que ens han donat apuntarem el següent:
•

Dades generals: Data: / Hora / Coordenades: Latitud i Longitud

•

Dades sobre les meduses que hem vist:

•

Hàbitat: es refereix al lloc on hem vist les meduses, aigües costaneres, platja...

•

Abundància (individus): Número d’individus/meduses que veiem. Si són molts, no cal comptar-los tots i farem una estima: menys de 10, més de 10, entre 10 i 100, entre 500 i 1000.

•

Distància entre exemplars (m): Quina és la distància en metres a la que es troben les meduses entre elles? Ex: 10 centímetres (o sigui 0,10 m), menys d’1 metre, entre 1 i 5 metres, entre
10 i 20 metres, més de 20 metres.

•

Com s’han observat?: navegant, esperant a sortir a navegar, caminant pel port

•

Altres: si volem escriure algun comentari. Si sabem quina espècie és ho apuntarem. En cas
de no estar segurs o no saber de quina espècie es tracta, farem una fotografia que posteriorment penjarem a la web. Per sort, si volem aprendre a reconèixer meduses tenim un pòster
que ha dissenyat l’Institut de Ciències del Mar i que trobareu a la caixa blava.

2Quin paper ens ha tocat fer en el roll play de la medusa? Què s’ha de fer si ens pica una
medusa?
•

Primer pas:

•

Segon pas:

•

Tercer pas:

•

Quart pas:

