Qui
embruta
el mar?

A tot el món, arriben al
mar cada any uns 8,8
milions de tones de
plàstics

Les escombraries marines es defineixen com qualsevol material sòlid
persistent, manufacturat o processat que és descarregat, dipositat o
abandonat en el medi ambient marí
o costaner.
Les platges són el lloc majoritari de
deposició de residus sòlids a les
zones costaneres.

Segons el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, de
l’ordre del 80% de les escombraries marines són plàstics. La gran
majoria de residus sòlids que hi ha
en el medi marí es troben dipositats en els fons.

Efectes de la
contaminació sobre la
fauna i la flora marina

Les deixalles afecten negativament a tots els organismes de l’ecosistema marí. Els residus que
van a parar al mar causen impactes greus sobre
la fauna en ingerir-los o quan s’hi queden atrapats. A l’Atlàntic i el Mediterrani, el 30% dels
peixos tenen restes de plàstics als budells. A
més, els residus ocupen el seu hàbitat i els
causen tot tipus de ferides i, els que es dipositen
al fons marí alteren greument l’ecosistema.

Les espècies més
perilloses del
Mediterrani

Tota aquesta brutícia s’origina per l’acció
humana. Són residus no reciclables llençats
al vàter, al carrer, a les rieres, a la sorra de la
platja o al mar que generen impactes greus
sobre la fauna quan els ingereixen o hi
queden atrapats.
El plàstic acaba als budells de molts animals. Els efectes per ingestió i escanyament
s’ha constatat en aproximadament 300 espècies marines, la majoria tortugues, ocells i
mamífers marins.

Com arriba tanta
brutícia al mar?

La costa catalana, amb més de 800
km de longitud, gaudeix d’un dels
ecosistemes més valuosos i fràgils
que tenim.
Aquest ecosistema viu sota la pressió de més de la meitat de la població catalana, i a més, durant els
mesos d’estiu, acull la major part
del turisme que visita Catalunya.
Des dels carrers a les rieres
El que llencem al carrer o a les rieres
arriba al mar a causa de l’acció de la
pluja o el vent.
Des de les platges
Tot el que llencem a la platja, si no es
recull, acaba al mar. Cal tenir en compte
que no és una piscina, sinó un ecosistema viu i dinàmic que pateix les conseqüències dels nostres hàbits incorrectes.
Molta de la brutícia que entra al mar pot
retornar després a les platges. Per tant,
cal evitar generar residus perquè ens
podem trobar amb sorpreses desagradables quan vulguem passar un dia a la
platja.
Dels abocaments il·legals
Existeixen normatives que prohibeixen
abocar residus al medi i que poden
acabar al mar. L’administració imposa
multes a les empreses que fan abocaments incontrolats de residus. És clau el
respecte de la normativa per gaudir de
platges amb bona salut ambiental.

D’on provenen els residus?
Mar
20%
Terra
80%

Des de les cases
Per lluny que ens sembli, també la gran
quantitat d’objectes que es llença al vàter
(tovalloletes humides, burilles, embolcalls, bastonets higiènics, etc.) acaben
perjudicant greument la vida al mar.
Des de les embarcacions
La conducta d’alguns navegants és, a
vegades, poc res-pectuosa amb el medi:
llencen les escombraries per la borda
dels vaixells i renten els dipòsits de combustible o oli al mar, així com restes de
xarxes.

