
La conservació del medi marí

El medi marí és un medi extraordinàriament ric en diversitat d’organismes i d’ambients. Aques-
ta riquesa biològica i ecològica és un bé que proporciona benestar a la humanitat de maneres molt 
diverses. Anomenem biodiversitat al conjunt de totes les formes vivents que hi ha a la natura i a 
les comunitats que formen. Aquesta definició inclou també les variants genètiques dels organis-
mes —la diversitat genètica proporciona flexibilitat i major potencial adaptatiu a una espècie— i 
la varietat d’ambients que creen. 

Fig. 1. Mostra de la varietat d’ecosistemes marins.
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El valor de la biodiversitat

La biodiversitat és un gran tresor disponible a la humanitat, perquè li proporciona molts dels 
recursos que necessita per sobreviure, com els recursos alimentaris, energètics i farmacològics. 
Per això, la biodiversitat té un valor econòmic importantíssim, així com també té un valor científic 
—de coneixement en si, i perquè conèixer millor el funcionament dels ecosistemes i els éssers vius 
podria afavorir un ús més racional dels recursos—, estètic —els paisatges i les activitats de lleure 
a la natura també proporcionen benestar humà—, i ètic —la humanitat no pot posar en perill els 
éssers vius ni els ecosistemes, i eludir la preservació dels recursos, si pensa en les futures genera-
cions i en les comunitats que avui encara viuen en contacte amb la natura. 

Fig. 2.  (De ← a → i de ↑ a ↓) Els ecosistemes ens proporcionen matèries primeres, protecció del litoral, regulació 
de paràmetres ambientals i plaer estètic i lúdic, entre d’altres coses. 

La pèrdua de biodiversitat

Des de fa segles, però, s’evidencia una pèrdua progressiva de la biodiversitat. Els càlculs actu-
als són alarmants: s’estima que cada any desapareixen unes 30 000 espècies i que, en els propers 
cent anys, poden arribar a desaparèixer fins al 50 % de les espècies actuals. Les causes de la pèr-
dua de biodiversitat són naturals o antròpiques. 
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Entre les causes naturals més freqüents hi ha:

— els efectes de l’activitat sísmica i volcànica;

— la radiació solar;

— i l’impacte de meteorits. 

Fig. 3.  Les erupcions volcàniques poden ser causa natural de pèrdua de biodiversitat. Fotografies en què es 
mostra ↑ la taca que va generar l’erupció volcànica submarina a prop de El Hierro (Canàries) l’octubre de 
2011, vista des de l’espai; ↓ la taca vista des del mar (esq.) i un exemplar de mamífer marí afectat per les 
substàncies que van emanar del volcà submarí (dta.). 

Entre les causes antròpiques destaquem les que vénen a continuació:

— l’eliminació d’organismes per sobreexplotació dels recursos naturals, per exemple, la pes-
ca; 
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— l’eliminació dels hàbitats naturals per activitats humanes molt diverses, com la construcció 
en general, la pesca, etc. El cas de la destrucció dels boscos submarins, n’és un exemple; 

— la destrucció dels recursos naturals per a l’ús industrial; 

— la contaminació d’hàbitats i recursos alimentaris amb una gran diversitat de substàncies 
tòxiques, que alteren la fisiologia i la reproducció dels organismes; els exemples són nom-
brosos, des de l’eutrofització de zones costaneres per l’abocament de residus orgànics o de 
productes provinents de l’agricultura, fins a l’abocament de metalls pesants i substàncies 
tòxiques que s’acumulen en les cadenes tròfiques en processos de bioacumulació i biomag-
nificació, fins al vessament d’olis molt diversos que provoquen la mort d’espècies pelàgi-
ques, bentòniques i d’aus marines;

Fig. 4.  La bioacumulació és el procés pel qual algunes substàncies contaminants s’acumulen en els organismes a 
través de la xarxa tròfica, tenint concentracions majors a mesura que pugem de nivell tròfic.

— la introducció d’espècies en nous hàbitats, que poden provocar un desequilibri entre les 
espècies autòctones; per exemple, la introducció d’espècies amb l’aigua de llast dels vai-
xells, com el cas dels musclos zebra (Dreissena polymorpha);

— els efectes molt variats del canvi climàtic, des de la mort dels coralls per blanqueig fins a 
la mort de microorganismes per la dissolució de les seves estructures de carbonat de calci 
com a conseqüència de l’acidificació de l’aigua, passant per la mort d’organismes per can-
vis en la temperatura de l’aigua i pels canvis d’espècies dels indrets més afectats. 

Jordi Corbera
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No totes les espècies de plantes, animals i microorganismes del món estan catalogades; de fet, 
cada any se’n descobreixen de noves. Això fa que, amb la destrucció dels ecosistemes, segurament 
estiguem perdent bona part de la biodiversitat encara desconeguda del nostre planeta. 

Fig. 5.  Dos exemples d’espècies antàrtiques descobertes recentment: ← l’esponja Stylocordyla chupachups,  
i → el pennatulaci Malacobelemnon daytoni (detall).

Totes aquestes causes de pèrdua de biodiversitat per efecte de l’ésser humà es deuen, sobre-
tot, al desconeixement del funcionament del mar per la majoria de la societat, al fet que l’oceà 
és un indret de difícil accés, immens, on sembla que les accions nocives quedin sota l’estora —no 
són tan visibles com a terra— i al fet que la humanitat no té en compte el ritme de la natura i 
actua, sovint, guiada per interessos purament econòmics. A més a més, cal remarcar que sovint 
la pèrdua de biodiversitat d’organismes i d’hàbitats també va associada, en nombrosos indrets, a 
la pèrdua de diversitat cultural i a l’increment de la pobresa al món, ja que moltes accions dutes 
a terme per l’ésser humà repercuteixen en les comunitats humanes que viuen més en contacte 
amb la natura, que encara tenen economies de subsistència, i que depenen d’aquells recursos i 
d’aquells ecosistemes per sobreviure. 

Sovint no som conscients, des del nostre país, de com la nostra pròpia activitat pot afectar 
persones que viuen en altres continents. Un bon exemple és l’abús de pesca que es comet a les 
costes somalis, causant estralls en les poblacions humanes costaneres. Vaixells de nombrosos paï-
sos, entre ells espanyols, pesquen de manera desenfrenada i il·legal —encara que grups de poder 
somalis ho permeten, moguts per interessos econòmics, i els espanyols accepten— molt a prop de 
les costes de Somàlia i deixen la població sense peix, el seu recurs bàsic. 

Julian Gutt (AWI)
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Fig. 6.  ↑ Malgrat que el mar sembli poc afectat per l’ésser humà si el mirem des de fora, i encara que en alguns 
indrets encara trobem fons marins superficials (centre esq.) i profunds (centre dta.) ben conservats, ↓ si 
el mirem des de dins, massa sovint s’observen nombrosos impactes antropogènics, tant en indrets més 
soms (esq.) com en els més profunds (dta.). 

Cal recordar que la destrucció d’hàbitats és probablement l’amenaça més gran per a la biodi-
versitat. Segons alguns organismes de conservació, poc més del 51 % dels hàbitats de la Terra en-
cara estan ben conservats. La destrucció dels ecosistemes es produeix per l’explotació econòmica 
de la natura —desenvolupament agrícola, industrial i urbà, i les seves conseqüències, com tots els 
tipus de contaminació: química, física i biològica—. Aquesta destrucció d’hàbitats té uns efectes 

Begoña Vendrell (ICM-CSIC)
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patents en la diversitat genètica, ja que en afavorir els monoconreus moltes de les activitats agro-
ramaderes humanes impliquen una pèrdua de diversitat genètica, per exemple, o en afavorir l’ús 
exclusiu de varietats genèticament modificades.

Fig. 7.  ↑L’ecosistema marí rep nombrosos impactes derivats de les activitats humanes. ↓ Entre aquests impactes, 
alguns perjudiquen visiblement els organismes marins, com per exemple els vessaments de petroli que 
afecten fins i tot les aus marines, l’abocament de plàstics que són ingerits per animals com les tortugues, 
o l’ancoratge d’embarcacions de lleure que malmeten ecosistemes bentònics com les praderies de plantes 
marines. 

Protecció de la biodiversitat

La protecció de la biodiversitat està lligada a l’ús sostenible dels recursos, que bàsicament 
consisteix a explotar-los, com a màxim, al mateix ritme del seu nivell de renovació —per garantir 
l’explotació futura—, un major ús de recursos renovables, una educació ambiental que aconse-
gueixi un compromís i una participació responsable de la ciutadania en la cura del medi ambient, 
i un sistema que limiti l’impacte humà sobre el medi —mitjançant l’estudi i l’avaluació dels possi-
bles efectes de les activitats humanes—. És important que la societat entengui que la biodiversitat 
és necessària per a la pròpia supervivència de l’espècie humana. 

Jordi Corbera

Jordi Corbera
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Les estratègies per protegir la biodiversitat són variades: algunes, anomenades in situ, consis-
teixen en la protecció i la conservació dels ecosistemes en els quals viuen aquestes espècies —de-
claració de zones protegides, reserves, parcs naturals i diferents figures de protecció—; i altres, 
anomenades ex situ, es basen en la reproducció en captivitat d’algunes espècies o en l’aplicació 
de la biotecnologia —manteniment d’organismes en centres de recerca, parcs zoològics, hiverna-
cles o bancs de llavors. 

Fig. 8.  ↑ Les illes Medes són un espai marí protegit (esq.). Per això, la part submarina presenta uns fons ben 
conservats i molta diversitat d’espècies (dta.), ↓ algunes, tan emblemàtiques i territorials com els meros 
(Epinephelus marginatus) (esq.). Malgrat aquesta protecció, a les Medes es cometen actes de furtivisme 
que afecten les poblacions de peixos i, sobretot, les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum) (dta.).

Àlex Lorente Jordi Corona

Àlex Lorente Bioimatge S. L.



9

El mar a fons Guia didàctica

����������������������������

Necessitat de conservació del medi marí

La degradació del medi marí és tan gran, que podríem arribar a dir que els oceans i els mars es-
tan malalts. Aquest fet pot implicar greus conseqüències per a la mateixa espècie humana, ja que 
hem de recordar que, a més a més dels diversos valors que pot tenir la biodiversitat i el potencial 
de futur que representa, el medi marí és un dels dos pulmons del planeta, endemés d’un desguàs 
de carboni, i del seu funcionament també en depèn la distribució dels grans climes terrestres.

Actualment, molts científics treballen per donar a conèixer com funciona el mar i els processos 
que el malmeten, i per tal que es prengui consciència de la necessitat urgent de la conservació 
del medi marí. Sovint, es treballa en equips pluridisciplinaris, tant des de vaixells oceanogràfics, 
com des de la costa o amb equips de busseig, per obtenir una comprensió més holística del funcio-
nament del mar. A més a més, les tecnologies actuals permeten explorar i estudiar millor un medi 
que fins fa poc era de difícil estudi i, alhora, evidencien la situació actual de degradació a causa 
de l’activitat humana. Tot i els avenços tecnològics, avui dia encara es desconeix gairebé el 80 % 
dels oceans!

Fig. 9.  Per estudiar les comunitats que viuen al fons del mar, s’usen vaixells oceanogràfics des dels quals es 
poden utilitzar robots submarins que es monitoregen des dels vaixells, ↑ com des del Polarstern, o 
sofisticats submarins, ↓ com el que veiem a bord del García del Cid. 

AWI
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El coneixement científic en sentit ampli ha de servir com a base per aconseguir una explotació 
sostenible del medi marí. A partir de les dades científiques, els governs nacionals i els organismes 
internacionals poden fer lleis i normatives diverses per tal d’evitar la degradació del medi marí. 

Regulació de l’activitat pesquera

Des de fa anys, un dels temes més preocupants és la regulació de l’activitat pesquera. Al nostre 
país hi ha normatives locals, autonòmiques, estatals i comunitàries, que regulen aquesta activitat 
extractiva. De vegades, aquestes normatives poden ser contradictòries entre si. De tota manera, 
encara que la normativa és extensa, l’incompliment està a l’ordre del dia. I és que, en un medi 
com el marítim, la vigilància i el control del compliment de les normes són força difícils de dur a 
terme. 

Entre les mesures de control que existeixen, n’hi ha algunes que afecten només les barques 
semiindustrials i industrials. Per exemple, aquestes barques han de dur instal·lat de manera obli-
gatòria un equip de seguiment electrònic que indiqui contínuament la situació geogràfica del 
vaixell i l’activitat que s’està duent a terme en cada moment. D’aquesta manera, les autoritats 
corresponents poden saber la posició i l’activitat de la flota pesquera. Però fins i tot hi ha maneres 
d’eludir aquesta mesura de control. 

Els serveis d’inspecció pesquera s’encarreguen de controlar que totes les barques acompleixin 
les normatives específiques, i que l’activitat pesquera es dugui a terme correctament. Però el 
nombre d’inspectors pesquers és força escàs per cobrir el control diari de totes les embarcacions 
pesqueres. Aquests serveis d’inspecció s’encarreguen, entre altres coses, que es pesqui només a 
fondàries autoritzades segons el tipus de barca, que no es pesqui en certes àrees marines prote-
gides, que els ormeigs de pesca siguin reglamentaris, que es respectin les mides mínimes i que es 
facin complir les vedes. 

No obstant això, cal remarcar que totes aquestes normes se solen incomplir amb més freqüèn-
cia de la desitjada. A més, els pescadors professionals no són sovint els únics de no respectar la 
normativa: també hi ha molts pescadors recreatius que ho fan i, fins i tot, també hi ha veritables 
pescadors furtius entre ells.

Les vedes són importants per tal de permetre que les poblacions d’animals sotmesos a la pesca 
es recuperin de la gran explotació que pateixen: són una manera de reduir mínimament l’explo-
tació dels recursos pesquers. Perquè siguin el més efectives possible és important que es duguin 
a terme durant el període de reproducció dels animals. A més d’establir més vedes, s’haurien de 
reduir les captures de nombroses espècies ja que en molts indrets estan en perill de desaparèixer. 
Alhora s’ha de promoure que, a més dels individus petits que encara no s’han reproduït, no es 
pesquin alguns dels individus més grossos de cada població. 
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Fig. 10.  Mides mínimes establertes per a la pesca i comercialització de diferents espècies marines al mar 
Mediterrani (s’ha de tenir en compte que les talles establertes com a mínimes poden variar depenent del 
mar o zona on es pesca). S’ha inclòs el rom (Scophthalmus rhombus) a la taula, tot i que la mida mínima 
correspon a altres zones de pesca d’Espanya, perquè actualment és una espècie considerada vulnerable 
al Mediterrani. 

Un dels moments en què la vigilància hauria de ser més patent és en el desembarcament del 
peix. De vegades, a les llotges no es declara tot el peix que es captura. Això passa, sovint, perquè 
justament el peix no declarat ha estat capturat de manera no legal. Les inspeccions també s’hau-
rien de focalitzar en la comercialització del peix i dels invertebrats d’interès comercial, ja que als 
nostres mercats,  peixateries i restaurants hi arriba molt peix pescat de manera il·legal. Part del 
problema, doncs, afecta els consumidors, és a dir, la societat civil, moltes vegades perquè hi ha 
molt desconeixement sobre el món de la pesca i sobre les espècies comercials (i sovint se’ns ven 
gat per llebre!). 

Potser part de la millora del problema de la sobreexplotació dels recursos pesquers passi per 
una millor informació a la societat, i que els consumidors exigeixin saber d’on prové aquell peix o 
aquell invertebrat que compren, com ha estat pescat, si respecta la mida mínima autoritzada i si 

Jordi Corbera
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hi ha algun període de veda per a la seva pesca. Algunes guies de consum responsable de peix (i 
de crustacis i mol·luscs) poden ajudar a respondre aquestes preguntes. 

Protecció del litoral i les aigües marines

La zona litoral és la que rep més directament l’impacte de les activitats humanes. Algunes ac-
tuacions contribueixen a disminuir aquestes agressions. Un exemple és la instal·lació, a les cales, 
de boies de fondeig per a les barques de lleure. Per evitar que les àncores deteriorin els herbeis 
de posidònia o d’altres vegetals marins, en molts indrets es col·loquen boies de fondeig que no 
malmeten el fons. En aquests casos, separats de la posidònia hi ha uns cables d’acer que recorren 
el fons. Fixades als cables hi ha les cadenes de les boies on les barques poden amarrar. 

Fig. 11.  ↑ Per tal d’evitar malmetre les praderies de posidònia (Posidonia oceanica) amb les àncores de les 
barques, ↓ es poden instal·lar boies de fondeig que permeten millorar-ne la conservació.

Bioimatge S. L.

Bioimatge S. L. Bioimatge S. L.



13

El mar a fons Guia didàctica

����������������������������

Una part importantíssima de la contaminació química del mar procedeix de les activitats in-
dustrials, urbanes i agrícoles. Actualment hi ha una normativa que obliga les empreses a fer una 
recollida selectiva de les substàncies contaminants, sòlides o líquides.  Fins i tot en determinats 
casos, les empreses han d’instal·lar depuradores que, per exemple, separin els olis de l’aigua i 
així no la contaminin. De la mateixa manera que les industrials, les aigües residuals urbanes han 
de ser depurades. Després d’aquest procés, pràcticament, no haurien de tenir càrrega de matèria 
orgànica. Això en permet la reutilització i evita que l’aigua bruta i carregada de nutrients arribi 
al mar. Però aquestes depuradores no poden treure de l’aigua determinats productes químics ni 
tampoc metalls pesats, que acaben arribant al mar. Per aquest motiu moltes substàncies que es 
fan servir a casa s’han de portar a les plantes de reciclatge o als punts verds, en comptes de llen-
çar-les pel desguàs de casa.

Fig. 12. Representació esquemàtica d’una planta depuradora.

La protecció del litoral passa també per la protecció dels ecosistemes costaners, tant els de 
sorra com els de roca. En molts indrets han estat malmesos pel turisme —i la seva necessitat 
d’infraestructures diverses i de la regeneració de platges— i per la urbanització del litoral, amb 
la construcció de residències, dics i ports, per exemple. A la zona litoral podem trobar alguns 

Jordi Corbera
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ecosistemes únics, de gran valor ecològic i paisatgístic, però molt sensibles als impactes humans, 
com els ecosistemes dunars. La seva destrucció fa que aquest patrimoni natural sigui pràcticament 
irrecuperable. 

Per evitar l’abocament al mar de residus sòlids, com els productes de plàstic, és convenient 
promoure actituds de reciclatge i, sobretot, les que fomenten la reutilització d’aquests materials. 
La reutilització i el reciclatge permeten reduir la quantitat d’objectes sòlids que es llencen, a més 
a més, d’afavorir una menor explotació dels recursos naturals que s’empren per fabricar-los. Tot i 
amb això, idealment s’hauria de promoure la reducció de l’ús d’aquest tipus de materials.

Fig. 13.  ↑ S’aboca al mar una gran quantitat de residus sòlids, alguns dels quals tornen a les platges amb els 
temporals. ↓ Les construccions a primera línia de costa (esq.) sovint han malmès ecosistemes litorals tan 
fràgils com els dunars (dta.).

Bioimatge S. L. ICM-CSIC IFM-GEOMAR

Àlex LorenteBegoña Vendrell (ICM-CSIC)
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Àrees marines protegides i figures de protecció de l’espai marí

En el medi marí les reserves i les diferents figures de protecció de l’espai tenen un paper 
fonamental en la protecció de la biodiversitat a la zona litoral, i també —tot i que de moment, 
escassament— a la plataforma continental i en una part del talús. 

Les reserves marines tenen una gran importància ecològica, perquè pretenen recuperar un 
ecosistema a curt termini, i conservar-lo a llarg termini. A més a més, poden tenir una importància 
social i econòmica cabdal, ja que en moltes zones protegides es combinen els usos tradicionals, 
com certs tipus de pesca professional —encara que amb restriccions—, amb usos turístics. Als es-
pais naturals protegits les espècies poden trobar les condicions necessàries per viure i desenvolu-
par-se més tranquil·lament, cosa que alhora afavoreix la dispersió de nous individus cap a zones 
properes més degradades i més sotmeses a la pressió humana. Però, perquè siguin efectives, les 
àrees protegides han de tenir les dimensions adients i estar prou a prop les unes de les altres per 
tal d’assegurar el manteniment idoni del nombre d’individus de diverses espècies —sobretot en les 
poblacions d’organismes explotats comercialment— que permeti disposar de poblacions renovades 
i sanes. Malgrat que una reserva marina no augmenta sempre significativament el nombre d’espè-
cies, sí que propicia que els animals que hi viuen siguin més grossos. Aquest fenomen s’anomena 
efecte reserva. 

A més de la importància de la preservació de les espècies i dels ecosistemes marins, les àrees 
protegides i les reserves marines contribueixen, a curt i a mitjà termini, a l’increment de les po-
blacions de molts organismes marins i de la productivitat de les aigües. Aquesta situació també pot 
afavorir que l’activitat pesquera es desenvolupi en aquestes àrees o al seu voltant. 

Fig. 14. Fons marí ben preservat dins d’una reserva.

Àlex Lorente
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Zones protegides a Espanya

A Espanya, s’han creat diverses figures de protecció del medi marí, així com un catàleg naci-
onal d’espècies amenaçades —llista de les espècies en perill d’extinció i les considerades vulne-
rables— i diverses xarxes que agrupen espais protegits. Per exemple, la Xarxa Natura 2000 és una 
xarxa europea d’àrees de conservació de la biodiversitat, que pretén assegurar la supervivència 
a llarg termini de les espècies i hàbitats més amenaçats d’Europa i frenar la pèrdua de diversitat 
que impliquen les activitats humanes. 

Nombroses zones litorals espanyoles for-
men part d’aquesta xarxa. La xarxa de Re-
serves de la Biosfera Espanyoles forma part 
de la Xarxa Mundial de Reserves de la Bios-
fera, sobre les quals hi actua el programa 
MAB (sigla de Man and Biosphere, o Persona 
i Biosfera) de l’UNESCO; aquestes reserves 
són gestionades per les comunitats autòno-
mes, tot i que les proposen els governs es-
tatals. Algunes de les reserves de la biosfera 
espanyoles inclouen les illes de Lanzarote, el 
Hierro, Menorca i Fuerteventura. 

Fig. 15. Reserva de la Biosfera a l’illa de el Hierro.

Miquel Sacanell

Miquel Sacanell
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A Espanya hi ha diverses categories de protecció dels espais naturals: parcs, reserves naturals, 
àrees marines protegides, monuments naturals i paisatges protegits. 

Els parcs naturals són zones no tan transformades per l’ésser humà que mereixen una atenció 
especial; alguns exemples, el Parc Natural de Cap de Creus, a Catalunya; el Parc Natural de les 
Salines de Santa Pola i el de l’Albufera, a València. 

Fig. 16. Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (dalt). Parc Natural del Cabo de Gata-Níjar (centre). 
Parc Natural de Cap de Creus (baix).

Àlex Lorente
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Begoña Vendrell (ICM-CSIC)
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Les reserves naturals són espais que pretenen protegir els ecosistemes, les comunitats o els 
elements biològics que, per motius de fragilitat, importància, singularitat o raresa, tenen especial 
interès de conservació; un exemple en serien els aiguamolls de Santoña, a Cantàbria; i els aigua-
molls de l’Empordà i les Illes Medes, a Catalunya. 

Les àrees marines protegides guarden els ecosistemes, les comunitats o els elements biològics 
i geològics marins, com en el cas del Cachucho, una muntanya submarina d’uns 4500 metres d’al-
çada, Cantàbric, davant la costa d’Astúries. 

Fig. 19. Reserva Marina de Ses Negres.

Els paisatges protegits es consideren zones amb interès de protecció especial pels seus valors 
naturals, estètics i culturals. Un exemple seria el paisatge protegit de El Tablado, a Tenerife. 

Els monuments naturals són espais o elements naturals de molta singularitat, raresa o bellesa. 
Com a exemple, tenim els volcans de Teneguía o Los Islotes, a les Illes Canàries; la barrera de 
posidònia i l’Illa de San Andrés, a Almeria; la Duna de Bolonia, a Cadis; la platja de Penarronda, a 
Astúries; i la rasa mareal de Deba i Zumaia, al Pais Basc. 

Jordi CoronaJordi Corona
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Els parcs nacionals protegeixen zones que encara són relativament verges i d’interès general 
perquè representen els principals sistemes naturals espanyols i la seva cultura tradicional. Entre 
els que abracen l’àmbit marí o litoral hi ha el parc nacional de Doñana, a Andalusia; l’arxipèlag de 
Cabrera, a les Illes Balears; i el de les Illes Atlàntiques, a Galícia. 

Fig. 20. Parc Nacional i Natural de Doñana.

La protecció dels espais marins evitant qualsevol activitat que en provoqui la degradació és 
l’única manera de garantir en el futur la supervivència i el desenvolupament de les espècies de les 
quals depenen l’ecosistema marí, la pesca i també l’alimentació humana. 

L’educació ambiental i l’actitud individual

El mar, a més a més, permet desenvolupar nombroses tasques educatives que n’haurien de 
promoure el coneixement, la comprensió del seu funcionament i l’adopció d’actituds respectuo-
ses cap el medi marí. És veritat que cada vegada hi ha més consciència ecològica i que sorgeixen 
entitats i voluntaris que col·laboren en les tasques diverses de conservació del medi marí. Les 
campanyes de recollida de brossa a les platges i les zones costaneres, de seguiment o visió de certs 
organismes marins, o de recuperació de xarxes i ormeigs de pesca abandonats —que malmeten el 
fons del mar i continuen pescant— comencen a estar a l’ordre del dia. 

Jotdi Corbera Jordi Corbera
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Fig. 21.  Gràcies a l’actitud individual de les persones i a l’actuació i col·laboració de diversos col·lectius vinculats 
amb el mar, es poden efectuar tasques per millorar la conservació del medi marí, com la de recollida de 
xarxes de pesca abandonades al fons del mar que s’observa en aquesta seqüència de fotografies. 

Àlex Lorente
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El medi marí és imprescindible per a la vida a la Terra, ja que, entre altres coses, és una de les 
principals fonts de l’oxigen atmosfèric, contribueix enormement a l’absorció del diòxid de carboni 
de l’atmosfera, fa un paper clau en la regulació dels grans climes terrestres i allotja moltíssima 
diversitat biològica i ecològica. Però, lamentablement, encara que contribueix enormement al 
benestar humà, els oceans reben agressions ecològiques de tota mena. Per aquest motiu, malgrat 
els esforços que es dediquen a la conservació, encara queden molts problemes que amenacen el 
medi marí. És, per tant, molt important arribar a aconseguir un ús sostenible dels recursos marins 
i la preservació dels ecosistemes, i que els governs i les institucions internacionals prenguin les 
mesures adients de gestió per assegurar la conservació dels oceans. De totes maneres, si bé la 
lluita per evitar la degradació del mar és en bona part responsabilitat de les autoritats, tothom pot 
actuar per reduir l’impacte que les nostres activitats tenen sobre el mar i ajudar a preservar-lo: 
l’actitud individual i col·lectiva de respecte vers el mar i la zona litoral és la millor eina per a 
l’acció. El mar és de tots i, per tant, també és conjunta la responsabilitat de mantenir-lo sa.

Àlex Lorente


