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S
cgurament que el primer aspecte que cal deixar ben clar fa referen-

cia a com podem definir I'entitat que anomenem mar. Certament

podriem referir- nos-hi corn una massa d'aigua ubicada en unes fon-

dalades -cubetes del planeta Terra-. Si be aixo no es incorrecte , caldra

afegir-hi alguns trets que caracteritzen 1'aigua del mar: la seva salinitat es

una d'elles, sens dubte la mes important. En segon floc , i corn a consegiien-

cia de la salinitat, resulta que la massa marina no es uniforme, sing que hi

ha, diferenciades , masses amb caracteristiques diverses. Aquestes caracte-

ristiques son principalment la temperatura i la salinitat. De la combinacio

d'ambdos parametres s'obte la densitat, que es el tret que caracteritza

cadascuna de les deferents masses d 'aigua marina . Darrerament , les dife-

rents masses marines no son estatiques, sino que, segons les diferents

caracteristiques , juntament amb processos derivats de la mecanica terres-

tre directament o a traves de la mecanica atmosferica , s'originen desplaca-

ments -currents entre d'altres- amb produccio o dispendi d'energia.

Precisament les caracteristiques globals del medi marl, Iligades en gran

part a les caracteristiques flsicoquimiques de l'aigua, de la molecula d'ai-

gua, permeten que el medi marl amb les seves particulars caracteristiques,

sigui especialment idoni per al manteniment de la vida, de 1'activitat vital.

Si per una banda es to en compte la dinamica marina i per una altra es

considera la dinamica interactiva dels diferents essers que en ella con-
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viuen es dibuixa una estructura coneguda amb el nom d'ecosistema. Hom

podria considerar que el conjunt, la totalitat del mar, constitueix un ecosis-

tema global, ja que existeix un grau molt elevat d'interaccions entre els

diversos components, pel que respecta a l'espai i al temps. Des d'un punt

de vista practic, es interessant diferenciar la part mes proxima al fons, con-

siderada com a ecosistema demerasal o bentonic, i la resta del mar, amb

especial atencio a la capa mes superficial, considerada un ecosistema pela-

gic. Si be existeix una dinamica global, cadascun d'aquests dos ecosiste-

mes tenen algunes caracteristiques dinamiques que els son propies. Es evi-

dent que, des d'un altre punt de vista, determinades zones del conjunt

dels oceans poden ser considerades corn a arees o ecosisternes indepen-

dents. Aixi, podem parlar de l'ecosistema mediterrani, o dels del mar

Carib, de la zona del Sahara, de la zona de les Malvines, entre d'altres. En

bastants casos, aquestes individualitats, sempre mal delimitades, estan

regides, particularitzades, per alguna circumstancia oceanografica concre-

ta, corn succeeix per exemple en el cas dell corrents marins; aixi, es pot

parlar de ('ecosistema o, millor dit, de la regio del corrent de Benguela, de

Humboldt, etc. En els exemples esmentats, es mes correcte parlar de

zones, arees o regions que d'ecosistemes, si be en cada cas hom pot distin-

gir l'ecosistema pelagic i l'ecosistema bentonic.

Un concepte nou, pero molt interessant quan es fa referencia als pro-

blemes relacionats amb la pesca, es el de grans ecosistemes marins -LME

(large marine ecosystems) en la versio anglesa-. Es un concepte important

perque no sols abasta els aspectes estrictament marins, sino tambe les

estrategies economicosocials en tant que aquestes afecten els recursos

marins -]a pesca- part important en I'estructura dinamica d'un deter-

minat ecosistema.

Un aspecte que cal destacar ben clar es l'estreta relacio que existeix

entre els dos ecosistemes, el pelagic i el bentonic. Si no existis el conjunt

pelagic amb el seu poblament planctonic, I'energia radiant d'origen solar

no podria ser captada i integrada en la dinamica productiva. Es la fraccio

terminal d'aquesta activitat la que a traves de mecanismes diversos arriba

al fons, a ('ecosistema bentonic, i el vivifica, al mateix temps que la mate-

ria organica es remineralitzada, permetent 1'existencia dels diferents

nutrients -N, P, Si, etc.- necessaris per a la vida. Pero al mateix temps,

si no existissin mecanismes capacos d'elevar les aigiies fondes, riques en

els nutrients, fins a la proximitat de la superficie, el plancton no es podria

desenvolupar donant Iloc al que es coneix com la cadena trofica, que permet

1'existencia i el manteniment de la vida en els seus diferents estadis.
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L'existencia d'aquest mecanisme i d'altres d'interrelacio es el que fa dificil

la separacio entre el que hem anomena ecosistema pelagic i 1'ecosistema

demersal o bentonic.

Un altre aspecte molt important en la definicio estructural del mar es

el que es denominen les interficies. Com en qualsevol sistema liquid hete-

rogeni, les interficies son les superficies de contacte entre dues situacions

distintes. El concepte es important no sols per la seva funcio com a super-

ficie separadora, sing pel fet que a la interficie tenen hoc processos dina-

mics i de flux fonamentals. Aquests fluxos son sempre de tipus energetic

i fregiaentment d'intercanvi de materia. En primer Iloc, les interficies mes

conegudes son tres: la interficie atmosfera/mar, la interficie mar/fons i

finalment la interficie mar/costa. Conve considerar, si be s'hi ha prestat

menys atencio, les interficies corresponents a altres situacions. Abans s'ha

fet esment de 1'existencia de diferents masses d'aigua, de corrents, etc.

Doncs be, les superficies de contacte son tambe autentiques interficies, les

caracteristiques de les quals cal que siguin estudiades en el futur amb el

mateix rigor, especialment pel que fa al balanc energetic.

Si totes les caracteristiques esmentades, si els balancos energetics i

materials es mantenen en els seus justos limits i amb una dinamica ade-

quada, podra afirmar-se que el mar frueix de bona salut.

Els problemes de les interficies i la seva labilitat

Sens dubte, la interficie atmosfera/mar es una de les que presentee una

alteracio mes facil. La influencia de les diferents circumstancies atmosferi-

ques to variades consegiiencies sobre la superficie del mar. Els vents inten-

sos provoquen canvis en la superficie que poden donar hoc a mortalitats

elevades en els alevins de moltes especies de peixos que acostumen a

viure arran de la interficie. Un altre aspecte que cal tenir en compte, si be

no es pot considerar com una manca de salut en tots els casos, es I'accio

dels vents forts i persistents que originen una rapida disminucio adiabati-

ca de la temperatura i que pot causar un refredament brusc de la capa

superficial i, en consequencia, la mort de moltes de les especies que hi

viuen. En altres casos, aquest refredament dona lloc a un aument de la

densitat i, en consequencia, a 1'enfonsament de les aigues superficials que

han esdevingut mes denses. Es aquest el mecanisme que dona lloc a la for-

macio de les aigues profundes a la Mediterrania. En altres ocasions, fums

o pols originariament en 1'atmosfera es van dipositant per un simple pro-
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ces de decantacio i poden donar hoc a dues situacions completament dife-

rents. En alguns casos, aquestes microparticules contenen substancies

nutritives -N, Si, etc.- i, per tant, son beneficioses perque permeten la

produccio de plancton en aigues Ilunyanes de la plataforma continental.

Aixi podria explicar-se 1'existencia d'arees molt productives en oceans

Ilunyans. En altres casos, les substancies son toxiques i poden donar hoc a

greus pertorbacions en les poblacions que viuen prop de la interficie.

Tambe es coneix I'efecte que el vent to sobre la formacio de temporals i fins

i tot en alguns casos en pertorbacions dels propis corrents marins.

La interficie aigua/fons es tambe molt important no sols en les caracte-

ristiques de contacte, sing tambe pel que fa a les aigues situades a grans

fondaries. En aquestes zones, la gran pressio que suporten les molecules

d'aigua fa que mantinguin una estructura espacial amb fortes interrela-

cions entre les molecules, cosa que fa que el fluid aigua tingui unes carac-

teristiques semblants a les que tindria un gel de tipus colloidal. Aquesta

estructura de tipus fisic to rellevancia pel que fa al poblament biotic, pos-

siblement de tipus bacteria. Pel que fa a la interficie propiament dita, cal

considerar diferents aspectes: la plataforma continental, el talus continen-

tal i les zones batials o abissals.

En la plataforma continental hi ha diverses subzones: les mes properes

a la costa tenen una dinamica molt complexa a causa de la presencia de

formacions vegetals-algues i fanerogames marines-, d'arees amb abun-

dancia de restes esqueletiques d'organismes amb estructures calvaries, for-

macions de tipus madreporari i/o coral-ligen, aixi com abundancia de

roques que poden modificar la dinamica sedimentaria i la zonacio de les

aportacions d'origen continental que es van dipositant en proporcio direc-

ta amb el pes de les diverses particules i la distancia de la costa. En aquest

sentit, la capa superficial guanya en finor de textura i en uniformitat. La

segona zona correspon a la isobata de 200 m, si be aquest valor varia con-

siderablement d'una zona a una altra. Una de les principals caracteristi-

ques es la inclinacio, que fa que els diposits tendeixin a relliscar acumu-

lant-se a la part baixa del talus. Altrament, en molts Ilocs del talus son pre-

sents nombrosos canals que son el reflex de rieres o rius continentals que

han anat excavant-los, o be en el cas de grans canonades, que poden tenir

origen tectonic. La interficie d'aquestes canonades esta dotada d'un fort

dinamisme que pot variar d'intensitat depenent de les dinamiques mari-

nes o atmosferiques. L'efecte xemeneia pot donar Iloc a ascensions de par-

ticules o fluxos d'aigiies superficials que en alguns casos poden afavorir

tipus d'afloraments d'aigues profundes riques en nutrients en les capcale-
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res d'aquestes canonades. Per altra banda, 1'existencia de fortes ventades

en la mateixa direccio de la canonada afavoreix el descens d'aigues i fangs

superficials i, en contrapartida, to hoc un proces ascendent que compensa la

situacio. En alguns casos, aquest efecte es constata fins a 800 m de fondaria.

Finalment, en els grans tons batials/abissals s'acumulen fines particules

d'origen terrestre juntament amb els esquelets dels essers planctonics de

tipus calcari -cocolitoforids i foraminifers- o silicic -radiolaris, diato-

mees, silicoflagelats- que caracteritzen amplies zones de les superficies

profundes. Fins aqui les caracteristiques geologiques de la interficie

mar/fons, pero hi ha un aspecte molt important que fa referencia a la cap-

tacio biologica. En aquesta estructura es dona ]a major concentracio de

bacteris que es troben en la massa marina. Aquesta important biomassa

bacteriana es 1'encarregada de la remineralitzacio de la materia organica

que des de la superficie es va dipositant sobre el tons. La seva activitat per-

met que aquesta materia organica es transformi en compostos nitrogenats,

silicats, carboni, etc., que, mitjancant processos d'aflorament, poden arri-

bar a la superficie i nodrir les poblacions fitoplanctoniques que son l'ori-

gen de la cadena trofica. Fins aqui les caracteristiques normals de bona

salut dels fons marins.

Les causes que propicien les conditions negatives cal buscar-les en els

processos o les actions capaces d'alterar l'estructura de la interficie. En

aquest cas, sens dubte, l'element mes perjudicial esta relacionat amb l'efec-

te destructor dels arts d'arrossegament. Tant fart com les cordes i cables,

aixi com les portes divergents, remouen greument la superficie dels fons,

que es converteix en una gran polseguera. A mes de les alteracions de

tipus mecanic que causen, cal no oblidar que es provoca un considerable

augment de la superficie de contacte entre l'aigua i el tons i aixo pot fer

que es produeixin mes reaccions quimiques, no sempre favorables, per

causa de fenomens de catalisi de contacte, ben coneguts en altres circums-

tancies. Entre altres alteracions/manta de salut, aquest es un dels mes

importants. Entre moltes altres alteracions de la interficie mar/fons cal

assenyalar les alteracions de l'estructura bacteriana, entre altres situacions,

per la carencia d'oxigen que pot donar lloc a la formacio de sapropels,

molt abundants en els fops de la Mediterrania oriental, aixi com en alguns

llocs isolats de la part occidental.

La tercera interficie que es molt frequentment i fortament alterada es la

que marca el contacte entre el mar i la costa. Aquest contacte pot ser molt

estable quan es de caracter rows o mes fragil quan es de tipus sorrenc

-platges-. Amb independencia de les alteracions que, via els temporals,
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causen en Ia dita interficie, un factor huma que contribueix a les altera-

cions es la construccio d'estructures portuaries, i d'altres, con ara canona-

des de desguas de depuradores, espigons que ,pretenen, protegir la
costa, junt amb altres tipus de construccions que alteren la dinamica de la

interficie. Aquestes construccions no sempre son en el mar. En alguns

casos poden estar sobre terra ferma prop de la linia de la costa. Aixi, en la

linia de la costa de Punta del Este (Uruguai) existia un equilibri dinamic

entre la influencia terminal dels efectes de la convergencia antartica, per-

torbacio que arriba fins a aquesta costa i els vents que bufen de la part con-

tinental. Periodicament, el mar empeny la sorra cap a la costa, augmentant

la formacio de dunes i els vents rebaixen les dunes i retornen la sorra al

mar. La immobilitzacio de les dunes per la construccio de xalets i jardins

sobre les mateixes ha trencat aquesta dinamica i ha causat un greu perju-

dici a I'estabilitat de la linia costanera.

La construccio de ports i espigons altera de manera drastica l'estructu-

ra de la dinamica litoral causant la desaparicio de sorres -platge al

nord de la construccio i aixi mateix, acumulacions anomales al sud de

dites estructures. Subsidiariament, molts d'aquests ports, generalment de

petites dimensions, es colmaten de sorra, cosa que obliga a frequents dra-

gatges per tal de deixar-los en condicions correctes. Altrament, la recupe-

racio de les platges a partir del transvasament de sorres de la part submer-

gida es causa de perjudicis mes o menys greus de les poblacions biolbgi-

ques que alli viuen, algunes d'elles de gran importancia des del punt de

vista de la pesca. Si be personalment opino que aquests perjudicis son

facilment recuperables, no per aix6 deixen de ser una important alteracio

de la linia de costa, expressio de la interficie.

Unes altres interficies que tenen molta importancia corresponen a les

segi.ients estructures: la termoclina i la capa de difusio profunda. La pri-

mera es correspon amb un canvi de densitat causat principalment per una

forta disminucio del gradient de temperatura que, si be disminucix en

direccio al fons, es normal que entre 40 m i 100 m experimenti una forta

disminucio. Aquest fet dona lloc a I'existencia d'una capa mes densa en la

qual el plancton superficial sembla quedar retingut. Les variacions en la

profunditat o en l'estructura d'aquesta lamina o interficie to molta impor-

tancia en la dinamica productiva del mar. En la proximitat del fons, en

moltes ocasions, es possible constatar I'acumulacio de petits organismes,

principalment macrozooplancton -crustacis i peixos Iluminosos-.

Aquesta lamina, coneguda amb el nom angles deep scattering layer es

important pel que fa a I'alimentacio de moltes especies que viuen en el
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fons. La desaparicio o migradesa d'aquesta estructura es reflecteix en una

disminucio important del poblament macrobentdnic. Evidentment que, a

diferencia de les anteriors estructures, aquestes dues ultimes no poden ser

alterades pets humans de manera directa, perd si es cert que les seves alte-

racions son molt importants pel que fa a la dinamica productiva global.

Encara es important assenyalar, com s'ha dit mes amunt, clue Cl mar no

es una massa uniforme sing que esta formada per diverses masses facil-

ment identificables. Doncs be, les superficies que separen aquestes masses

caldra considerar-les com a altres tantes interficies. Son especialment

importants pel fet que el refregament entre dues masses d'aigua sempre

dona lloc a la generacio d'energia. Son interficies energeticament actives, i

aixd to molta importancia, no tan sots des del punt de vista de la dinami-

ca marina, sino tambe pel que fa a un proces mes directament lligat al fet

biologic, com per exemple la possible particularitzacio de la materia orga-

nica dissolta, entre d'altres.

Canvis en el medi

Fins agrn s'ha prestat especial atencio a possibles alteracions de I'estructu-

ra del mar a partir del fet que les estructures limitants -interficies- son

les que el defineixen. Per tant, la seva alteracio, pel motiu que sigui, natu-

ral/intern o artificial/extern, son causa evident de manca de salut on el con-

junt del sistema mari. A continuacio es prestara atencio a aspectes mes

coneguts pel que fa a les alteracions del medi. En primer Iloc es prestara

atencio als processos d'eutrdfia greu, que en molts casos donen hoc at que

s'anomena marees roges». Els altres dos factors que son causa de les alte-

racions mes importants son la pesca i la contaminacio. Son, sons cap mena

de dubte, els dos factors causants de les formes mes greus de 1'alteraci6 de

la satut del mar. El primer actua per extraccio, retirada de certes especies

de pobladors del medi mari, i el segon per addicio de substancies de dife-

rents tipus i procedencies que alteren la salut del mar. Totes dues son alte-

racions molt greus i encara clue on general es tendeix a considerar que la

contaminacio es molt important, aqui es preten demostrar que el proces

mes incisiu i greu es senzillament la pesca.

Marees roges . Una de les pertorbacions mes frequents son les marees

roges. Aquestes situacions es donen sempre que les temperatures experi-

menter un sensible increment coincidint amb situacions d'eutrdfia, espe-
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cialment en els nivells superficials o subsuperficials. Quan es donen con-

juntament ambdues circumstancies en el context d'una massa d'aigua de

caracteristiques ben definides i independents, certes cellules sempre pre-

sents en el fitoplancton, materialment exploten donant hoc a la formaci6

de denses masses d'aquestes microalgues, que per la seva coloraci6 lleuge-

rament rogenca donen hoc al nom amb que es coneixen aquestes aglome-

racions d'algues. El perill de les marees roges es deu a les caracteristiques

toxiques dels seus components. Les especies que amb mes fregi.iencia

donen Iloc a la formacio de les marees roges son la Noctiluca sp. i especies

varies del grup de les dinoflagelades, entre les quals cal destacar

Goui/aulax sp., algunes especies de genere Ceratium i tambe del genere

Gi/ninodiuiurn. En algunes zones de l'alt Adriatic, el mal temps arrenca

grans quantitats de diatomees del Eons, que s'acumulen en les aigi es

superficials donant lloc a 1'existencia de masses, en aquest cas de tonalitats

grogues-terroses caracteristiques.

El perill de les marees roges es que produeixen greus intoxicacions, en

particular a les especies que s'alimenten filtrant I'aigua del mar, animals

filtradors, com succeeix en molts molluscs i tambe en peixos que filtren

plancton. Si be en alguns casos aquests animals resisteixen la toxina, no

passa aixi quan els humans s'alimenten dels filtradors, que els poden pro-

duir greus pertorbacions i fins i tot la mort. El que es mes important des

del punt de vista del que aqui s'esta examinant es que en tots aquests casos

es tracta d'una grew pertorbacio de la salut del mar. Altrament la produc-

ci6 massiva de materia organica acaba decantant-se en el tons, on la seva

reducci6 dena floc a una disminuci6, que pot ser greu, dels nivells d'oxi-

gen de les aigues de prop del tons amb greu perill per a les especies que

viuen en aquestes zones.

La pesca . En diferents ocasions, la pesca ha estat considerada com un

proces de extracci6/selecci6 que causa una certa alteraci6, generalment

molt important, dels ecosistemes marins. Normalment els esfor4os realit-

zats per tal de pal-liar 1'efecte destructiu de I'accio de la pesca han anat

encaminats a preservar o recuperar el recurs explotat. Actualment s'ha

anat obrint pas la visi6 global de l'efecte de la pesca no sols sobre el recurs,

sine mes especialment el seu efecte desequilibrador en la dinamica i en

l'estrategia de l'ecosistema a que pertany l'estoc explotat. Es des d'aquest

punt de vista que s'assajara de dur a terme una reflexio sobre I'efecte de la

pesca, pel que fa a la salut del mar.

El primer punt de reflexio esta relacionat amb l'objectiu principal de la
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pesca. En les grans pesqueries el que es preten obtenir es una determina-

da especie specie objectiu- sense fer esment del dany que es causa a

les altres especies acompanyants. Si es to en compte que la situacio optima

en el desenvolupament d'un ecosistema correspon a aquella en la qual es

perceptible una situacio d'equilibri dinamic, tot seguit esdevindra molt

clar que I'extincio massiva i sistematica d'una determinada especie, no

sempre la mes abundant, pero si la mes cobejada per raons de tipus eco-

nomic, provocara en no massa temps un deteriorament de 1'esmentat equi-

libri dinamic. Aixi, per exemple, la important pesqueria de pops (Octopus

vulgaris) en la plataforma sahariana representa 1'extracci6 d'una de les

especies importants en la zona, pero no pas la que representa la major bio-

massa. En cadascuna de les cadenes, la quantitat de les especies acompa-

nyants pot ser fins i tot superior a la dels pops -especie objectiu-.

En la regi6 atlantica de I'est del Canada i Estats Units, la zona dels

Grans Banes, 1'especie objectiu es sens dubte el bacalla (Gadus iuorhua).

L'explotacio intensissima a que les flotes de diferents pa'isos han sotmes

aquestes poblacions les ha conduit a Ia seva quasi total extincio. Aixi

tambe es podrien mencionar altres pesqueries en les quals, a fi de benefi-

ciar-se d'una determinada especie, s'ha arribat a destruir sense cap sentit

bona part de les altres especies acompanyants. Aquesta actuacio de la

pesca podria pensar-se que es perjudicial en tant que destrueix greument

les reserves de I'especie principal i tambe per la gran quantitat d'especies

acompanyants. Pero segurament no son aquests dos aspectes els mes

greus i perjudicials, sin6 que I'efecte mes perjudicial i el que costa mes de

recuperar es la destrucci6 de 1'equilibri dinamic abans esmentat o el que es

el mateix, la destrucci6 de l'ecosistema. Es en aquest sentit que la pesca es

la causant de una de les mes greus alteracions de la salut del mar. Aquesta

situacio es formalment molt greu, no sols pel fet mateix d'alterar les carac-

teristiques de ('ecosistema, sin6 per la dificultat d'aconseguir una adequa-

da recuperacio. Aquesta dificultat no cols prove tots els factors que cal

tenir en compte quan es plantegen les possibles estrategies per tal d'inten-

tar assolir aquesta restauraci6, sin6 pel fet que no es segur que fins i tot en

el cas que s'aconsegueixi una reestructuraci6, 1'especie objectiu de I'activi-

tat pesquera tingui la mateixa importancia relativa que tenia abans de I'al-

teracio del seu ecosistema. Un exemple molt interessant del que s'acaba

d'esmentar el trobem en I'explotacio pesquera de la plataforma sahariana i

en concret pel que fa als recursos demersals. Primitivament, ('especie objec-

tiu va estar constituida pel grup dels esparids-pagells, besucs, cantares,

etc., que tenien una gran importancia economica i tambe constituien una
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part molt important de la biomassa del fons. La progressiva explotaci6

d'aquestes especies fins al seu esgotament, almenys des del punt de vista

economic, va provocar un fort desequilibri en 1'estructura de l'ecosistema

demersal. Aquesta alteracio permete I'aparicio i molt important expansi6

d'una especie que fins aleshores es mantenia limitada per 1'acci6 depreda-

dora dels esparids, els seus depredadors naturals. Des del punt de vista de

1'estrategia de la pesca, el canvi ha estat casualment benefici6s a causa del

major valor economic dels pops, especie oportunista que ha passat a ocu-

par la situaci6 predominant tant des del punt de vista de I'activitat pes-

quera corn pel que fa a la dinamica de les poblacions. Si be en aquest cas

el canvi ecologic ha estat fins i tot benefici6s, no succeeix aixi en la majo-

ria de les altres situacions de collapse i/o alteraci6 de l'ecosistema.

Situacions una mica diferents es troben en ]'explotacio d'ecosistemes

mes particulars, com es el cas de grups d'especies que viuen en els fons del

talus o menys frequentment en els fons quasiabissals. En aquests casos, es

tracta de poblacions generalment constituides per pocs components i es

possible que I'accio de la pesca, encara que dirigida especialment a la cap-

tura d'una determinada especie-especie objectiu-impacti per igual Ies

altres especies. En aquest cas, si be la biomassa global disminueix, pot

donar-se el cas que la composici6 relativa segueixi mantenint-se i en

aquestes circumstancies es possible considerar que 1'ecosistema, encara

que progressivament mes empobrit, mante la seva estructura. Aquesta cir-

cumstancia sembla donar-se en ('explotacio del talus mediterrani, on les

especies presents son relativament poques: gambes, escamarla, maire,

lluc, brotoles, amb algunes poques especies acompanyants, que en general

no tenen valor economic. No obstant aixo, una especie considerada tipica

d'aquestes fondaries, el celenteri Isidella elongata ha estat practicament eli-

minada. En aquest cas, possiblement una disminucio/aturada de l'activitat

pesquera es podria esperar que clones Iloc a una recuperaci6 equilibrada

de I'ecosistema degradat per l'acci6 de la pesca, sense que es produis un

canvi en I'estructura dels seus components. Aquesta situaci6, que es

podria considerar menys perjudicial pel que fa a la destrucci6 dels ecosis-

temes, es, no obstant aixo, ocasional, ja que la major part de les grans

explotacions tenen lloc a la plataforma continental.

En defensa de la pesca, es podria objectar que altres modalitats, a part

de I'arrossegament, no causen tants danys al conjunt del sistema. Aixo es

cert ja que altres estris de pesca, corn per exemple les nanses, palangres,

poteres, trasmalls, etc., son altament selectives. Fins i tot els grans arts

d'encerclament actuen preferentment sobre una especie concreta - sardi-



SE GUNA PONFNCIA: DESFNVOEUPAN-F Ni I SAt < r 143

na, ceito, alatxa, maleta, sorell, etc.- en el cas dels peixos petits i mitjans

pelagics, i tonyines, bonitols, peix espasa i d'altres, en el cas dels grans

migradors. En aquests casos, d'alguna manera l'acci6 es pot considerar

encara mts perjudicial ja que retiren del medi mari grans quantitats d'una

determinada especie amb un greu desequilibri del conjunt de l'ecosistema.

Si es tracta dels petits pelagics, s'eliminen una gran quantitat d'especies

que serveixen d'aliment als grans depredadors i en el cas del grans migra-

dors son precisament els depredadors els que son eliminats. El resultat es

sempre un greu desequilibri en 1'estructura poblacional, molt dificil de

recuperar. En qualsevol dels casos esmentats es produeix un fort/greu

deteriorament de I'ecosistema i, en consegiiencia, la seva recuperacio

resulta problematica. Es per tant un greu deteriorament de la salut del

mar, i la seva recuperacio es molt dificil i, com ja s'ha esmentat, no assegu-

ra la recuperacio plena de ('especie objectiu en les mateixes condicions en

que es trobava abans de l'accio de la pesca.

En aquest mateix ordre d'idees cal remarcar l'efecte altrament perjudi-

cial causat per l'aplicaci6 de la pesca amb xarxes de deriva de grans

dimensions emprades per a la pesca de tunids i peix espasa. Amb inde-

pendencia dels danys que pugui causar sobre els estocs d'aquests grans

migradors/depredadors, hi ha un efecte collateral extraordinariament

greu: es tracta de la mortalitat sobre els dofins, l'abundancia dels quals ha

disminu'it considerablement des que s'han aplicat intensament aquests

metodes de pesca. Si es greu la forta disminucio dels estocs de petits pela-

gics en tant que representa la baula de la cadena trofica que permet 1'exis-

tencia dels grans depredadors, igualment la situacio esdeve perjudicial pel

que fa als components ultims de la dita cadena trofica. Horn pot conside-

rar la importancia d'aquesta massiva eliminacio si horn recorda ('efecte

pernici6s del foc quan crema un bosc eliminant-ne els arbres, ultims ele-

ments de I'ecosistema vegetal terrestre. Finalment, un altre aspecte que

mostra amb claredat ('efecte perjudicial del desequilibri que pot produir la

pesca, en aquest cas combinada amb la caca, to relaci6 amb la captura de

les balenes. Aquests grans cetacis, i aqui es fa relacio especial dels cetacis

mistomicets, s'alimenten especialment de les importants masses que en

I'ocea antartic forma uin petit crustaci eufausiacid -Euphasia superba-

molt abundant en aquelles aigiies. Doncs be, 1'equilibri existent entre

I'abundancia d'aquesta especie, la poblacio de balenes, la de pingi.iins i

altres mamifers marins es greument desequilibrada tant per I'excessiva

caca de balenes, que permet una sobreabundancia cl'eufausids, corn per la

pesca massiva que s'ha intentat, si be amb poc exit, d'aquesta especie, cosa
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que deixa sense recursos alimentaris els sous depredadors. Aquest tipus

de pesca, pesca multiespecifica, mostra la dificultat de mantenir 1'equilibri

dinimic assolit per un ecosistema al llarg de la seva evolucio natural. En

aquest cas, tant la caca dels grans cetacis o altres mamifers marins -Hops

marins, morses, etc.- corn la pesca de 1'Euphasia, provoquen la destruccio

de l'equilibri i en son perjudicades les poblacions de les diferents especies

de pingi.iins.

Totes aquestes situacions que s'han comentat no son mes que una

col-lecci6 d'exemples que ens il-lustren sobre el grew efecte de la pesca

sobre la salut del mar.

Contaminacio marina

I )e tots els aspectes perjudicials peril mar, sens dubte que l'apreciacioi nu's

generalitzada fa referencia a la distorsio causada per I'arribada al medi

mari de substancies que n'alteren d 'alguna manera les caracteristiques

naturals. En termes molt generals podem considerar que l'origen d'aquests

elements contaminants es: terrestre , aeri o be procedeix dell elements que

solquen els mars especialment els navilis de transport , sense menystenir

altres fonts de contaminacio.

Contaminacio d'origen terrestre . Una part molt important de les

aportacions de substauicies de tot tipus, toxiques o no, que van a parar al

mar son d'origen terrestre. En moltes ocasions son els residus de l'activitat

industrial, en altres son substancies perjudicials, policlorobifenils (PCB),

organoclorats i d'altres que son emprats en els conreus -plaguicides,

insecticides, restes d'adobs, etc.- i que son molt toxics i generalment no

degradables. Pero en alguns Ilocs els contaminants mes greus i perjudi-

cials son les restes i deixalles produfdes per les aglomeracions urbanes, ja

sigui prop de la costa o be en la proximitat dels grans rius. Si es to en

compte que en I'actualitat la major part de la poblacio humana es troba

ubicada prop de la costa -interficie aigua/costa- tot seguit sera palesa la

gran quantitat de materia, principalment de tipus organic, que va a parar

at mar. Si be es podria pensar en la instal•laci6 de depuradores, per tal de

pal-liar total o parcialment aquests efectes nocius, en algunes zones en

particular de forta implantacio turistica, aquesta practica esdeve inefica4

en general perque en la temporada turistica serien necessaries depuradores
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molt potents, innecessaries la resta de l'any. Aixo implica una despesa eco-

nomica no sempre assumible. Aquesta situacio fa referencia sempre a costes

situades en els pa*fsos del primer mon, pero cal no oblidar la gran importan-

cia que tenen les costes i enormes aglomeracions humanes que es troben en

les costes dels anomenats paYsos en desenvolupament, en els quals son prac-

ticament inexistents les practiques de depuracio. Cal no oblidar que en algu-

nes d'aquestes costes s'han desenvolupat importantissims complexos turis-

tics, promoguts en la major part dell casos per empreses situades en el pri-

mer mon amb escassa o nul•la atencio a aquest tipus de problemes.

Per posar un exemple il-lustratiu, penseu tan sols en les aportacions

contaminants en fare mediterrani que s'esten des d'Almeria fins a les illes

toscanes, Elba i acompanyants. Aquesta amplia i variada costa mediterra-

nia mostra situacions ben caracteristiques: per una banda, cal assenyalar

les aportacions dels rius, amb especial incidencia del Roine i de l'Ebre. Per

altra banda, la totalitat de la costa es caracteritza per una fortissima

implantacio turistica --Costa Blava, Costa Brava, costa alacantina, Illes

Balears, etc.-amb molts problemes que aquesta estructura comporta com

ja s'ha assenyalat mes amunt. I finalment cal fer esment de l'existencia de

nombrosos nuclis urbans --Genova, Marsella, Barcelona, Valencia, etc.-

amb el seu gran potencial contaminador. En aquest context, es important

assenyalar que mentre que el Roine arrossega cap al mar bona part de la

gran quantitat de les deixalles de la industria pesada europea -centroeu-

ropea-, I'Ebre, a 1'igual que altres rius menys importants corn son el

Turia, Xuquer i Segura, envien al mar bona part dels contaminants d'ori-

gen agricola relacionats amb la forta productivitat agraria de les seves con-

ques fluvials. Aquesta zona de la Mediterrania es un bon exemple de com

es produeixen i s'interconnexionen les diferents fonts de contaminacio

marina d'origen terrestre.

Aquestes potents fonts de contaminacio caldra considerar-les en rela-

cio als seus efectes nocius, com a un gran atac a la salut del mar, pero

redu'it en la major part dels casos a la franja costanera a causa no sols del

poder dispersor del mar en general, sing especialment per l'efecte poten-

tissim dels corrents que circulen prop de la costa. En resum, aquest tipus

de contaminacio es causa d'una greu alteracio de la salut del mar en una

zona mes o menys amplia del litoral.

Contaminacio d'origen atmosferie . Es clar que els contaminants

procedents de I'atmosfera no s'han originat en ella, sing que provenen de

situacions o processos que tenen Iloc a la terra emergida. En una repassa-
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da molt rapida i esquematica es poden distingir dos grans grups: aquells

constitu'its per particules de gra molt fi i que per tant poden romandre en

suspensio durant bastant temps a l'atmosfera i els fums o aerosols que es

troben barrejats amb I'aire. Al Ilarg del temps, tots aquests productes aca-

ben decantant-se sobre la terra ferma i pel que fa al tema que ens ocupa,

sobre la superficie del mar. La decantacio de particules moltes procedents

de les arees desertiques, to poca importancia pel que fa a possibles altera-

cions del medi mari. Altra cosa son les particules procedents de l'activitat

humana, com ara fabriques, i fins i tot les explosions volcaniques. En

aquests casos dependra de la naturalesa toxica o innocua de les particules

en suspensio. Aquestes particules a voltes formen estrats molt densos,

s'expandeixen sobre grans superficies i els seus efectes impacten arees

molt Ilunyanes de la costa.

En el cas dels fums i aerosols, la seva decantacio es produeix de diver-

ses maneres, pero lens dubte la pluja es un dels vehicles mes actius.

L'arribada d'aquestes substancies es pot considerar perjudicial encara que

no sempre. La seva principal caracteristica es la de poder actuar lluny dels

seus origens. Quan les substancies que es troben en aquests fums estan

formades principalment per compostos nitrogenats, fosforats, etc., en

altres paraules, per substancies del tipus de les que constitueixen els

nutrients minerals del medi mari, la decantacio d'aquestes substancies pot

permetre 1'existencia d'arees d'alta productivitat en zones on I'aflorament

no seria possible per la gran profunditat del fons. En aquest cas, lluny de

ser perjudicials, son molt beneficioses i permeten importants produccions

i abundancia de vida on normalment no seria d'esperar. En altres ocasions,

substancies com el dioxid de carboni, que es produeix en grans quantitats

com a resultat de l'activitat humana, pot anar a parar al mar, alterant de

forma grew les seves caracteristiques, sembla que fins i tot el seu grau

d'acidesa, amb una important alteracio de la salut del mar i de la vida

marina.

Contaminacio provinent dels elements de diferent tipus que

solquen el mar. Finalment, una altra font de contaminacio lion les dci-

xalles i essaments de diferents tipus procedents dels navilis que solquen

els mars. Es tracta basicament de dos tipus de vessaments: per una part,

residus de I'activitat humana, menjar, restes de diferents origens, subpro-

ductes, etc. Per altra banda, el vessament de combustibles i altres compos-

tos, olis, etc., relacionats amb el mecanisme de navegacio. En principi es

podria considerar que aquestes accions sempre perjudicials poden consi-
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derar-se anecdotes pel que fa a la salut del mar. Pero alguns exemples ens

permeten constatar I'alta incidencia del seu efecte. En primer lloc, si be es

prescrit que les deixalles de les embarcacions siguin emmagatzemades i

descarregades en els ports, aquesta norma s'incompleix moltes vegades.

Grans quantitats de deixalles de tipus impensable s'han recollit, per exetn-

ple, de les grans profunditats de la Mediterrania. Esta igualment prohibit

buidar o netejar sentinel i diposits a mar obert, cosa que es practica amb

certa frequencia. En mars com la Mediterrania, amb un transit maritim

molt elevat, les consegi.iencies son catastrofiques.

Finalment, els accidents de diferents tipus que ocasionen vessaments

de combustible -Exxon Valdez, Prestige, etc.- donen Hoc a gravissimes

pertorbacions del medi marl afectant tant la interficie mar/costa com la

mar/tons. Resumint, es possible afirmar que amb independencia de l'ex-

traordinaria capacitat del mar per recuperar-se, la salut del mar esta en

molts Ilocs seriament amenacada.
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