
 
La pesca d‘arrossegament. 

L’arrossegament és un art de pesca desvastador. 

Sempre s’ha sabut que no és selectiu i que destruïx tot quant troba al seu pas. 
Per això està prohibit el seu ús a menys de 50 metres de profunditat. 

Però fins fa poc no s’havia quantificat la verdadera dimensió del desastre. 

Ara ja s’han realitzat estudis experimentals de l’efecte de les xarxes 
d’arrossegament sobre les praderies de Posidonia oceànica.  

Esta planta fanerògama forma denses praderies, que alberguen algunes de les 
comunitats submarines més riques i productives del litoral mediterrani. A més, 
és recer de juvenils de moltes espècies, aporta una gran quantitat d’oxigen a 
l’aigua i protegix la costa de l’erosió, ja que les seues arrels fixen el substrat i 
els seus fulls frenen l’embat de l’onades. 

En els estudis van participar pescadors de les costes murcianes, que saben 
que eixes xarxes els arrosseguen també a ells cap a la desolació. 

Es va analitzar la topografia de fons marins i es van registrar les variables 
físicoquímiques de l’aigua i del substrat.  

Davall l’aigua es realitza un treball precís i rigorós. Cal fitar parcel·les, 
arreplegar la mates que habiten en una àrea determinada i extraure-la per a 
quantificar la biomassa de posidonia, tant de fulls com d’arrels,  i altres 
variables biològiques que definixen la comunitat vegetal i permeten conéixer la 
seua activitat fisiològica i el seu efectes ecològics.  

Les peces que mantenen oberta les xarxes colpegen i rastellen el fons. Un 
remolí de caos i destrucció. 

En la xarxa d’arrossegament cau quant es troba al seu pas, tinga o no valor 
comercial. Ja en el vaixell se separen els organismes atrapats per grans grups. 

El treball continua en el laboratori, fins a calcular que en poc més d’hora i mitja 
d’arrossegament es devasten unes cinc hectàrees de praderia de posidonia.  

Plantes arrancades, fons remoguts, aigües enterbolides i amb menys oxigen: 
tota la vida marina alterada, disminuïda. Menys peixos. 

Tard o d´hora les conseqüències arribaran a la llotja. Les xarxes arrosseguen 
també la vida dels pescadors. 


