EVITEM LA
PESCA FANTASMA

Col·labora a conservar els nostres mars

Per saber-ne més:

Si trobes una xarxa abandonada al mar,
avisa’ns perquè puguem actuar

Nosaltres la traurem de forma neta,
segura i sense malmetre el fons

A mar

responsables

protecciomarina@gencat.cat

tots som

Coneixe’ns

www.pescafantasma.cat

Els arts de pesca perduts (APP) son els
ormejos de pesca esportiva o professional abandonats al fons marí. Degut als
diversos impactes que poden generar,
els APP han esdevingut una problemàtica
creixent per a la conservació i aprofitament sostenible dels nostres mars:
° Captura continuada de peix i altres
animals marins sense possibilitat
d’aprofitament comercial o recreatiu, més conegut com a “pesca
fantasma”.
° Poden causar lesions greus a animals marins protegits, com cetacis,
tortugues, taurons o aus marines.
° Degradació dels fons marins per
trencament d’espècies sèssils, erosió
física d’habitats o ofegament de
comunitats.
° Font de contaminació per introducció de material sintètic al mar i
potencial vector de transport d’espècies invasores.
° Risc per a la seguretat en la navegació i les activitats aquàtiques.
° Pèrdua de qualitat paisatgística
dels fons marins i, per tant, de possibilitat d’aprofitament per part d’activitats recreatives.

Per conscienciar i lluitar contra aquesta
problemàtica de forma segura, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha
publicat el Protocol per a l’extracció
d‘arts de pesca perduts a la costa catalana. Un document que, a més d’exposar la problemàtica, defineix uns protocols mínims per a la recollida d’informació i la retirada d’APP de forma segura.
D’aquesta forma, entre tots podrem:
° Eliminar la pesca fantasma i alliberar espècies atrapades.
° Evitar l’erosió i ajudar a la recuperació del fons marins.
° Eliminar residus marins i mantenir
els fons nets.
° Obtenir informació per millorar la
gestió futura dels mars.
A més, per lluitar activament contra la
problemàtica, la Direcció General de
Pesca i Afers Marítims coordina una línia
d’actuació dirigida a la retirada activa
d’APP del litoral Català i en centralitza
tota la documentació per poder millorar-ne la gestió futura.

