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r ejemplo, una botella de plástico
esechada en un bosque tardaría

cientos de años en degradarse. 

Les PLATGES juguen un paper essencial en el funcionament de la interfície entre els

ecosistemes marins i terrestres aquàtics. Aquestes barreres, consolidades durant

mil·lennis, hui en dia realitzen una funció protectora davant dels temporals i

constitueixen un ecosistema molt valuós per a la conservació de la biodiversitat

gràcies a l'alta especialització de la fauna i flora que els utilitza.

 

El litoral ben conservat manté formacions dunars que, en funció de la seua

consolidació, poden albergar HÀBITATS PRIORITARIS per a la CONSERVACIÓ de

la BIODIVERSITAT a EUROPA, com a estepes salines mediterrànies, dunes mòbils

embrionàries, dunes amb gespes i dunes estabilitzades amb densa vegetació

arbustiva, on es formen mallades, és a dir depressions interdunares que mantenen

humitat gran part del cicle anual.

 

Aquests hàbitats acullen espècies d'ocells i flora singulars, que conformen el seu alt

valor ecològic; a més d'una comunitat florística molt diversa els sistemes dunars,

alberguen comunitats faunístiques singulars i són un dels principals hàbitats de cria

per a espècies catalogades com el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), perdiu

de mar (Glareola pratincola) i, el xatrac menut comú  (Sternula albifrons). Cal tindre en

compte, que aquesta fauna s'ha adaptat al llarg del temps a un medi inhòspit en el

qual hi ha una competència per l'escassa vegetació utilitzable per a construir refugis

i s'ha especialitzat a utilitzar materials críptics (es camuflen en el seu entorn

mitjançant el seu color) existents en el medi per a construir els seus nius.

 

Introducció1.
UNIDAD DIDÁCTICA DEL AGUA
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r ejemplo, una botella de plástico
esechada en un bosque tardaría

cientos de años en degradarse. 

Sobre aquests ecosistemes HI HA importants AMENACES i PRESSIONS. A la important pressió urbanística patida en el litoral

valencià en passades dècades, se suma la introducció de vegetació exòtica invasora, la qual ha alterat les comunitats biològiques

presents suposant un impacte afegit als ja presents. A més, cada vegada és major la pressió que sobre l'ecosistema litoral exerceix la

contaminació per presència de plàstics i uns altres els residus no orgànics, així com l'ús públic incontrolat a les platges.

 

La NETEJA DE PLATGES, de les quals hi ha un ús massiu, s'ha fet imprescindible a

causa de la gran quantitat de restes que arriben a aquestes tant del medi marí com

del terrestre, en cas que se situen pròximes a eixides d'aigua. Si es realitza per

mitjans mecànics no selectius, pot suposar a un factor alterador per al medi,

modificant l'estructura de les dunes per trepig, o deixant la platja desproveïda de

qualsevol depòsit de matèria orgànica, llocs on s'assenten tant la flora com la fauna

territorial característica.

 

 

 

 

 

EN  CONSEQÜÈNC IA ,  V O LUNTARI S  I  CENTRES  E SCOLARS

INTERESSATS  A  DUR  A  TERME  AQUEST  T IPUS  D 'ACT IV ITATS  HAN

DE  T INDRE  EN  COMPTE  CERTES  D IRECTR IUS  O  “BONES

PRÀCT IQUES  DE  NETEJA”  PER  A  RECUPERAR  LA  QUAL ITAT  I

NATURAL ITAT  DE  LE S  P LATGES ,  S ENSE  MENYSPREAR  E L

FUNC IONAMENT  A  N IVEL L  ECOS I STÈM IC  QUE  EXERCE IXEN
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UNIDAD DIDÁCTICA DEL AGUA
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Ajudar el professorat i els alumnes dels centres escolars de

l'entorn del parc natural perquè puguen treballar la

problemàtica dels fems que s'acumulen en les platges.    

Aprendre a distingir clarament els residus que s'han

Posar de manifest el problema de la presència de fems

marins a les platges en general, i en els espais naturals

protegits en particular.            

Destacar la importància de la biodiversitat, i conéixer els

danys a la fauna marina.               

Difondre valors com la sostenibilitat, el reciclatge i el

respecte pel medi ambient.

Conéixer les "Bones pràctiques de les neteges de platges",

per a la realització correcta d'activitats de retirada de fems

marins.              

Conscienciar els usuaris de les platges d'un ús racional

d'aquestes.  

Sensibilitzar sobre el consum desmesurat, promovent

hàbits de consum responsable.                  

Aconseguir grups autònoms per a realitzar neteges de

platges, sense afectar la biodiversitat de l'entorn.

       

       d'eliminar de les platges.           

 

ESPECÍFICS:         

 

 

 

GENERALS:

 

2. Objectius

Posar en marxa una iniciativa de conscienciació

mediambiental per a acostar la problemàtica dels

residus que arriben a les platges, amb la intenció de:



Els fems marins no són només un PROBLEMA ESTÈTIC, sinó

que a més de generar un important IMPACTE

SOCIOECONÒMIC, AMENACEN la SALUT i la seguretat

humanes i produeixen EFECTES NEGATIUS sobre els

ORGANISMES i els HÀBITATS MARINS.

 

 

3. El fem marí: un problema global
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Dins del terme “FEM MARÍ” s'inclou una àmplia gamma de

materials d'ORIGEN HUMÀ que han sigut deliberadament

descartats o perduts a les platges, en les costes o en la mar,

inclosos els materials transportats al medi marí des de fonts

terrestres a través dels rius, escolament, clavegueram o per

l'acció del vent.

Imatge:  ACOREMA

La TIPOLOGIA del fem marí es compon fonamentalment de

plàstic, paper, residus higiènics sanitaris, metall, fusta,

ceràmica, roba, vidre o goma.



Un problema global
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Tots els anys arriben als mars i oceans prop de

10 MILIONS DE TONES de FEM que

generen un gran problema ambiental.

El 20% dels residus marins restants són el resultat

d'activitats que es realitzen en la mar: pesca,

transport marítim, etc.

 

S'estima que el 80% té procedència terrestre i

procedeix de l'abandó de residus.

 

Mars i oceans són la destinació final de gran part

dels fems alliberats a la naturalesa.

Imatge: 



NO HEM DE
TIRAR
AL WC:

PRODUCTES
D'HIGIENE
FEMENINA

TOVALLOLETES BASTONETS

MEDICAMENTS

BURILLESQUALSEVOL FEM

Els fems també procedeixen dels 

RESIDUS que LLANCEM

INCORRECTAMENT a través del WC.

 

Les depuradores estan dissenyades per a

recollir moltes d'aquestes restes però hi

ha materials que no poden processar i per

la qual cosa hem de tirar-los al fem...X
6



 

.

 

El fem marí pot ser

confós amb aliment.

En les aus, per

exemple, provoca un

bloqueig en el seu

tracte intestinal i evita

la digestió dels

aliments.
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Mamífers marins, aus, 

tortugues marines, 

peixos, etc. poden

quedar atrapats o

enredrats en el fem

marí i arribar a morir

per aquest motiu.

 

 

Les cries d'aus  acaben

sent alimentades amb

fem regurgitat

Les tortugues mengen

bosses de plàstic

creient que són

meduses i moren.

 

4. Danys ocasionats a la fauna marina

El fem marí pot causar

danys a 600 espècies

marines.

Al voltant del 15% de les

espècies afectades són

vulnerables, o en perill

o en perill crític segons

la *CBD.

 

 
 *Fundació per a la Conservació de la

Biodiversitat i el seu Hàbitat.

 
Els xicotets

organismes marins poden

ingerir diminutes

partícules de plàstic,

MICROPLÀSTICS,

que entren en la cadena

alimentària i poden

arribar fins a nosaltres.

 

Imatge:  ACOREMAImatge: 

 ACOREMA

Imatge: 

 ACOREMA



r ejemplo, una botella de plástico
esechada en un bosque tardaría

cientos de años en degradarse. 

En el litoral valencià, les PLATGES es troben sotmeses a un ÚS PÚBLIC molt INTENS, atesa la bona climatologia.

D'altra banda, els corrents marins ocasionen que sovint es retornen a aquestes zones els residus abocats a la mar.

Així, afectem inconscientment un medi natural amb fauna i flora molt característica, moltes vegades

amenaçada. Com per exemple, el corriol camanegre.

 

...és important que existisca una regulació de l'ús públic a les

platges, que es vigile el compliment de les lleis, i que es fomente

una neteja d'aquestes però de manera correcta, seguint unes

bones pràctiques.

 

Nosaltres podem col·laborar a disminuir la degradació produïda

per la contaminació i el mal ús de les zones costaneres.

 

Les nostres accions poden donar com a resultat una millora en

l'ecosistema dunar, i afavorir la presència d'una major

BIODIVERSITAT.

 

P E R  A I X Ò ,  A  M É S …

5. Platges i biodiversitat
UNIDAD DIDÁCTICA DEL AGUA
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L'ús sostenible de les platges ha de cuidar-se especialment en aquelles que es troben en espais naturals protegits,

com són les platges de L'ALBUFERA de València, espai INCLÒS en la XARXA NATURA 2000.

 



Sóc un au limícola,
m'agraden molt les platges iels aiguamolls.Soc de grandària molt xicoteta.  

Només pese 42 grams!.
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Un convidat especial de les nostres platges:

Pots veure'm corrent per
les ribes a la recerca de

menjar.

 
Una de les meues principals

amenaces és l 'alteració del
meu hàbitat,

especialment en zones de
costa. A més, de l 'ús

intensiu de les platges pels

turistes. .

 

 

el corriol camanegre



Em trobe
catalogat com a

Vulnerable..

 

 

Excave un xicotet clot en el sòl per a posar els meus ous, i  l 'emplene

amb xicotetes pedretes, palets,  restes de petxines de mol·luscos, o

restes depositades per les marees que em trobe per la platja.  Quan

abandone el niu tape els ous amb aquests elements perquè cap

depredador els veja. A més tenen uns colors que els permeten

camuflar-se molt bé.

 

Com els meus nius estan en el sòl directament, corren molt de perill  a

les platges entre els mesos d'abril i  juliol.

 
10Imatge:J. A. Amat

Quan els meus pollets estan amenaçats isc

corrent i fingisc que tinc una ala ferida per a

cridar l 'atenció del depredador. 

És una estratègia de distracció per a

augmentar la supervivència de les meues cries. .

 



Recorda que només has de recollir les restes i productes d'origen
plàstic de l'entorn. Així mateix, es retiraran de les platges els
possibles estris, residus sòlids urbans, burilles que es troben en
l'arena. Aquests són algunes de les principals restes que contaminen
les nostres platges:
 

Retirar només
les restes
plàstiques i
residus sòlids
urbans (RSU)

6. Bones pràctiques en les neteges de platges
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Burilles
Bastonets per a les
orelles
Envasos

Microplàstics

Ocupar i
transitar el
menys possible
el sistema dunar

Les dunes són un hàbitat mòbil, fràgil i sensible.
És imprescindible no alterar la biodiversitat que
aquestes alberguen ja que en moltes ocasions
compten amb la presència d'espècies amenaçades.

Les restes orgàniques que
porten les marees formen
part de la platja, i són
usades per alguns dels seus 
 habitants.



No es retiraran les restes orgàniques de la platja llevat que la seua
acumulació presente problemes de sanitat.
 

No recollir ni
alterar les restes
orgàniques
presents a la
platja
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Selección y
separación de los
residuos retirados
durante la
limpieza
És important depositar en els contenidors
corresponents, i si és necessari en un punt net, tot el
fem per a efectuar unes bones pràctiques i correcta
gestió dels residus.
 
Recorda, que com fem a casa, és necessari separar els
fems recollits.

Les restes d'algues i plantes marines tenen un important paper
ecològic com a component natural en el litoral.
Per tant, en relació amb la retirada de les restes vegetals de les
platges, cal no oblidar:
 
Les restes d'algues i
plantes NO seran
retirades en les
neteges, ja que
suposen en si mateix
un hàbitat d'interés
per a la conservació
de la biodiversitat.
 
Es reconeixen perquè
són elements que
formen part de
l'ecosistema marí i no
han sigut fabricats per
l'home



En el litoral conviuen diferents espècies d'ocells, les quals
poden patir molèsties durant les jornades de neteja si el
soroll que provoquem és molt elevat.
 

Evitar sorolls
innecessaris
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Coordinació entre els
participants i permisos
per al desenvolupament
d'activitats en platges
La coordinació entre els assistents a la neteja de platja serà
essencial per a dur a terme una bona acció de recollida,
optimitzant el temps i dividint les tasques de recol·lecció.
D'altra banda, l'ocupació de les platges per a aquestes
activitats requereix de la sol·licitud de permisos i
notificació de la seua realització a l'Oficina de Gestió
Tècnica del parc natural i a l'Oficina de Gestió Devesa-
Albufera.
 
A més, aquestes entitats poden ser unes aliades
imprescindibles per a aconsellar el millor punt del litoral
en el qual realitzar les neteges, concretar alguns aspectes a
tindre en compte i, coordinar la retirada de residus.

A les platges ens hem de comportar amb el màxim respecte
per les espècies d'animals que allí viuen.
 
Nosaltres estem de visita, i no podem convertir-nos en una
molèstia.
 



Observació de la platja. Detectar elements aliens a aquest ecosistema                

Realització de subgrups. 10 persones màxim per monitor/professor                

Repartiment de material: guants, bosses, pinces                

Repartiment de les carpetes amb les fitxes de registre, i un llapis. Una per monitor/professor                   

Explicació d'unes mínimes normes de seguretat, i la duració de l'activitat.       

Separar el fem recollit per al seu posterior reciclatge durant la neteja                

Fer una reflexió final davant del fem marí recollit. Què podem fer per a millorar-ho?

 

7. Neteja de platges: planificació de l'activitat

14

És necessari planificar les neteges de platges per a poder emportar-se una estadística del fem recollit.

A més, és important registrar la quantitat i identificar la tipologia dels residus, això ajudarà a conéixer millor les fonts i poder

definir accions per a solucionar el problema.

 

 ARRIBEM A LA PLATJA...I ARA QUÈ...

Sol·licita la

fitxa de 

registre  per

email:

raco_olla@
gva.es



8. Activitat 1: quant tarda a desaparéixer?
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Infografia amb les taxes de descomposició de diferents tipus de fem marí (NOAA/Oliver Lüüde).

 

Fes un llistat de més a menys temps.

 
----------------------------
----------------------------
-------------------------
 
----------------------------
----------------------------
----------------------------
------------------------
 
----------------------------
----------------------------
-------------------------



9. Activitat 2: taller de reutilització
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DESPRÉS DE LA NETEJA A LA PLATJA ORGANITZA UN TALLER DE

REUTILITZACIÓ AMB ELS TAPS DE PLÀSTIC TROBATS

Pots usar material extra com cartolines,
gomaeva, pals de fusta, etc.

 
Recorda desinfectar prèviament els taps recollits.



10. Activitat 3: analitza les dades recollides
Quants objectes dels recollits són biodegradables?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quants poden reciclar-se?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quants podria haver-se evitat el seu consum?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ref lex iona :

PUC CANVIAR ELS MEUS HÀBITS DE CONSUM ACTUALS?
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Imatge: Acorema



Encercla tots els objectes que no corresponen a aquest  ecosistema marí.

 

Tens 60 segons!
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11. Activitat 4: qui sobra ací?

Imagen: Acorema

0
Quants hi ha?

............



La disminució de l'ús del plàstic és un dels grans reptes de la

nostra societat.

 

 

 
PENSA...

ELS FEMS MARINS SÓN UN PROBLEMA TAN

IMPORTANT COM LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT O EL

CANVI CLIMÀTIC 
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12. Activitat 5: toca canviar

Busca informació i enumera 5 CANVIS fàcils en la teua

RUTINA que ajuden a DISMINUIR la quantitat de FEM marí:

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------
------------------------------------------
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13. Activitat 6: pinta un corriol camanegre

Pinta'm!, retalla la meua silueta i fes-te una foto amb mi quan vages a netejar a la platja.

Recorda que
compartim les

mateixes platges.
Respecta els meus

nius, no t'acostes aaquests i no portes els
gossos solts

Necessite

elements naturals

de les platges per a

fer els meus nius.

 

 Recull només el

fem humà!



No es queda a la platja
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14. Activitat 7: Aquest sí, aquest no
Recorda que no tot el que ens trobem a la platja ha d'anar a un contenidor.

Reconeix els elements que formen part d'aquesta i ajuden a la conservació de la seua biodiversitat.

Marca amb fletxes en quina casella va cada resta oposada a la platja. Reflexiona per què.

Es queda a la platja
Restes d'algues

Palets de fusta

Petxines, o restes de petxines

Taps

Burilles

Bastonets per a les orelles

Envasos

Microplàstics

Restes de plantes marines



 

http://www.acorema.org.pe/documentos/elmarseahoga.pdf

 

http://www.acorema.org.pe/documentos/Pautas_basicas_para_la_limpieza_de_playas.pdf

 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/informe2017_tcm30-455446.pdf

 

https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-basuras-playas.pdf

 

Protocolos y recomendaciones para realizar las labores de limpieza, mantenimiento y vigilancia de las playas

para el fomento de la biodiversidad. SEO/Bird/Life.

 

Manual de buenas prácticas de limpiezas de playas. SEO/Bird/Life.

 

15. Bibliografia.

Imatge: Acorema
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FES ALGUNA
COSA HUI QUE
EL TEU JO
DEL FUTUR
AGRAÏSCA

Les nostres accions i decisions
de hui determinaran el nostre

futur.

Centre d'Interpretació Racó del'Olla

Parc Natural de l'Albufera

Telèfon: 96 386 80 50

raco_olla@gva.es

www.parquesnaturales.gva.es/albufera

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-l-albufera

