
Consells per a un
ancoratge segur i

respectuós amb el mar

1. Apropar el vaixell de cara al vent ¡ localitzar una zona clara (fons
de sorra).

2. Tirar l'áncora quan el vaixell estigui parat.
3. Filar cadena almenys tres vegades la profunditat de l'aigua.
4. Esperar que el vaixell hagi tornat a l'eix del vent i verificar

l'ancoratge.
5. En el moment de la sortida, avancar fins a l'aplom de l'áncora

sense tirar de la cadena i després pujar l'áncora.

Alguers de
fanerógames
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Portbou
Cala Culip
Cala Jugadora
Cala Jonquet
Portlligat
Monjoi

7. Ferriol
Montgó

. Pedrosa
10. Negre de Falaguer
11. L'Estartit
12. Ules Medes
13. Ses Negres
14. Sa Tuna
15. Llafranc
16. Palamós
17. Giverola
18. Lloret
19. Canyelles
20. Arenys de Mar
21. Mataré

22. Vilanova i la Geltrú
23. Masía Blanca
24. Torredembarra
25. Salou
26. Cambrils
27. Montroig
28. L'Hospitalet de l'Infant
29. Almadrava
30. Sant Jordi
31. L'AmetlIa de Mar
32. Bon Capo
33. Podrit
34. L'Ampolla
35. Barra del Trabucador

Cada feix de posidónia
compta. Ajuda'ns a

conservar-la!

L'any 1994 el Departament
d'Agricultura, Alimentació i Acció

Rural va endegar la Xarxa de
Vigilancia de la Qualitat Biológica deis
Herbassars de Fanerógames Marines,

pionera a l'Estat espanyol, que permet detectar
l'increment o la regressió deis diferents

herbassars d'arreu de Catalunya mitjancant el
control de les estacions de seguiment.

Tots podem contribuir a la protecció deis fons
marins. En els habitáis singulars (alguers,

grapissars o fons rocosos) amarreu a les boies
habilitades i, si no podeu, ancoreu sobre la sorra

(fons ciar).
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L'ancoratge sobre la sorra es segur i no
destrueix els fons.

L'ancoratge sobre els alguers es ineficac,
s'encalla i destrueix els organismes que
conformen aquest habitat.

Ais grapissars, l'áncora i la cadena
destrueixen la flora i la fauna fixades (el
coral-ligen).

A les roques, l'áncora s'encalla
freqüentment i malmet els organismes.

Alguers de fanerógames

Les fanerógames marines son plantes
amb flors exclusives del mar Mediterrani.

Hi ha quatre especies principáis:
Posidónia oceánica, Cymodocea nodosa,
Zostera marina i Zostera noltii.

Els alguers son zones de reproduccio i
alevinatge d'espécies d'interés pesquer.

Son un habitat frágil i amenacat, i per
aixó, les fanerógames son especies
protegidas.

Un fondeig respectuós sobre els boscos submarins del Mediterrani


