Per a una

Mediterrània
més blava,

Si navegues... recorda
• És molt més econòmic i net anar a vela que a motor.
• Si vas a un àrea protegida, consulta la normativa específica d’ancoratge a la zona a la qual vas.
• Informa’t de si existeixen boies d’amarament a la
zona on vulguis ancorar: aniràs més segur, evitaràs
erosionar el fons i transmetre espècies invasores.
Si no hi ha boies d’ancoratge disponibles i has de tirar
l’àncora, no ho facis damunt les prades marines o les
roques: cerca una bona clariana d’arena.

Sabies que...

• Deixa sempre prou cadena perquè l’ancora treballi
bé i que l’embarcació no arrossegui l’àncora pel fons.
• No aboquis líquids nocius, com olis, benzina, aigües
brutes o altres deixalles a la mar. Buida les aigües
negres i residus al port o als llocs permesos i no a les
cales mentre ancores. Les aigües residuals no només
són un problema mediambiental, sinó també d’higiene i sanitat de la costa on ens banyam i pescam.

La posidònia creix molt a poc a poc (1 a 6 cm per any).
Per això, quan una embarcació tira l’ancora i arrabassa
feixos de posidònia produeix un dany que tarda de mesos a anys a cicatritzar. A les cales molt freqüentades
la prada no aconsegueix recuperar-se d’un any per a un
altre, i entra en declivi.

No deixis rastre...
Ancoratge responsable

www.dospuntos.com - 971 220 555

Què puc fer per protegir
la posidònia?

cuidem de les nostres costes

On abocar?
A les instal·lacions preparades dels ports
de Calvià: Port Portals, Club Nàutic Palmanova, Portals Vells, Santa Ponça i
Port Adriano.

Telèfons d’interès
Urgències tots els serveis 112
Organizadores:

Ajuntament de Calvià,
Àrea de Medi Natural i Urbà

971 130 577

Con el apoyo de:

Participa:

Valors
ambientals
de la Posidonia
oceanica
La costa de Calvià, com a gran part de les Illes Balears,
és molt rica en Posidonia oceanica. Aquesta planta marina viu exclusivament a la mar Mediterrània, i compta
amb un gran valor ambiental a causa de l’estabilitat i la
protecció que atorga a la primera línia de costa.
• Atreu nombroses espècies animals i vegetals, i crea
així una gran diversitat d’hàbitats.
• Atrapa el sediment, protegeix les nostres platges de
l’onatge i és la principal font d’arena.
• Són grans productores d’oxigen i contribueixen a
mantenir les aigües netes i cristal·lines. Tan sols 1 m²
de posidònia allibera l’oxigen equivalent a deu metres quadrats de bosc tropical.

Algunes de les principals accions humanes són els abocaments de residus, la pesca d’arrossegament, la urbanització costanera, algues invasores i l’ancoratge lliure.
Està demostrat que l’ancoratge de les embarcacions damunt les prades de posidònia les afecta de forma directa
i provoca un gran descens de la seva cobertura.
Aquest fet es deu principalment a l’acció mecànica de
les àncores, les quals provoquen un efecte erosiu
ja que llauren les prades i acaben per obrir-hi
clarianes.

Amenaces
A mesura que anam ocupant el litoral, provocant una gran pressió
humana sobre el mitjà, les prades de posidònia experimenten
una regressió.

La Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat considera l’hàbitat de Posidonia oceanica com a prioritari perquè es considera un hàbitat amenaçat
de desaparició.
A Calvià...

La pèrdua d’aquestes prades pot suposar:
augment de la terbolesa de l’aigua, empobriment de la biodiversitat i desaparició de les
nostres platges.

Nivells de protecció
La posidònia té una important comesa
contra el canvi climàtic!

A nivell estatal...

Al municipi de Calvià comptam amb
dues reserves marines i un LIC (lloc
d’importància comunitària), a més
d’una actual proposta per a l’ampliació d’aquestes reserves.

Aquesta zones es troben gestionades,
i està prohibit danyar la flora i la fauna
d’aquests llocs!

A nivell europeu...
La Posidonia oceanica ha estat inclosa a l’Annex I de
la Convenció de Berna com a espècie de flora estrictament protegida.
La Directiva Hàbitats de la Unió Europea (Directiva
92/43 CEE del 21/05/1992) i les seves posteriors modificacions inclouen les prades de Posidonia oceanica
com a hàbitat prioritari a conservar dins el territori de
la Unió Europea.
El Reglament de pesca de la Unió Europea per a la Mediterrània (Reglament CE núm. 1626/94) prohibeix expressament la pesca d’arrossegament damunt prades
de fanerògames marines.

Zones marítimes protegides Municipi de Calvià

