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EL COL·LAPSE DEL MAR MENOR

HISTÒRIA D’UNA JOIA ECOLÒGICA MALTRACTADA

Julia Martínez Fernández i Francisca Giménez Casalduero

Fotografies de Javier Murcia

 ■ VALORS AMBIENTALS D’UN ECOSISTEMA 
SINGULAR 

El Mar Menor era, fins fa pocs anys, una llacuna costanera 
d’aigües cristal·lines, poc profunda, hipersalina i oligo-
tròfica, o el que és el mateix, pobra en nutrients. Totes 
aquestes particularitats la convertien en un ecosistema 
singular i en la meravellosa llacuna que està en el record 
de la memòria social (Figura 1). Aquestes singularitats 
aportaven a la ciutadania nombrosos serveis ecosistèmics, 
com el gran potencial turístic, les pesqueres tradicionals 
i beneficis no materials com la qualitat de vida i valors 
estètics o culturals.

Aquest ecosistema de gran valor ecològic ha es-
tat reconegut amb la declaració 
de nombroses figures de protecció 
regionals, estatals, europees i in-
ternacionals, com el Parc Regional 
de Salinas y Arenales de San Pedro 

del Pinatar i el Paisatge Protegit d’Espais Oberts i Illes 
del Mar Menor. La llacuna és part de la llista Ramsar 
(o Llista de Zones Humides d’Importància Internacio-
nal), Zona Especialment Protegida d’Importància per al 
Mediterrani –Conveni de Barcelona–, Zona d’Especial 
Protecció per als Ocells i Lloc d’Importància Comunitària, 
pertanyent a la Xarxa Natura 2000. 

 ■ SITUACIÓ ACTUAL

La degradació del Mar Menor no va començar amb la 
dramàtica imatge de tones de peixos morint en les vores 
el mes d’octubre passat de 2019. Hem de remuntar-nos 

a començament de la segona meitat 
del segle passat, quan la llacuna 
i tota la seua zona d’influència 
van ser testimonis de l’activació 
d’un gran dinamisme socioeconò-

«Les particularitats 
del Mar Menor el convertien 
en un ecosistema singular 
i en la meravellosa llacuna 

que està en el record 
de la memòria social»



Figura 1. Imatge habitual 
de l’ambient lacustre 
del Mar Menor prèvia 
a 2016, en la qual es pot 
observar dos exemplars 
d’Hippocampus 
guttulatus sobre un fons 
de Cymodocea nodosa. 
El Mar Menor era fins 
fa pocs anys una llacuna 
costanera d’aigües 
cristal·lines. 
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mic, on convergien activitats com l’agricultura, 
la ramaderia, el turisme, la pesca i antigues 
explotacions mineres. Aquestes activitats 
han generat pressions des de fa dècades, i això 
ha provocat una lenta, encara que contínua, de-
gradació. Malgrat això, alguns sectors científics 
han considerat l’estat ambiental de la llacuna 
com relativament bo fins fa pocs anys, menys-
preant els senyals evidents i donant cobertura 
a la inacció de les administracions responsables.

Per a entendre el que ha ocorregut és neces-
sari definir un procés tristament popular a la 
regió de Múrcia: l’eutrofització. A partir d’un 
enriquiment excessiu de nutrients (nitrogen 
i fòsfor) en un medi aquàtic, es produeix un creixe-
ment accelerat de la producció primària i la biomassa 
algal i, com a conseqüència, la degradació de la qualitat 
de l’aigua. 

Fins fa no molts anys, paràmetres clau com la con-
centració de nutrients dissolts o nivells de clorofil·la 
(indicador de la concentració d’algues fitoplanctòni-
ques) mostraven en l’estany valors baixos, la qual cosa 
s’interpretava com una relativa oligotròfia (baixa con-
centració de nutrients) de les seues aigües (Pérez-Ruzafa 
et al., 2005). Però la realitat és que això no indicava 
l’absència d’eutrofització. El que ha ocorregut a la lla-
cuna coincideix amb el model proposat per a badies 
o llacunes somes per McGlathery, Sundbäck i Anderson 
(2007). En una situació prèvia a l’entrada de nutrients, 
tot el fons de l’estany rep llum suficient per a permetre 
el creixement de les plantes que formen la comunitat 
bentònica. Amb les aportacions de nutrients procedents 
principalment de l’activitat agrícola i aigües residuals, 
el paisatge bentònic, dominat inicialment per praderies 
de la fanerògama Cymodocea nodosa, és substituït 
per una densa gespa de la macroalga Caulerpa prolifera, 
que comparteix en algunes zones espai amb la fanerò-
gama (Figura 2). 

En els anys previs al col·lapse, l’alga Caulerpa pro-
lifera va arribar a valors de més del 90 % de cobertura 
del fons lacustre. Era evident que l’excés de nutrients 
estava sent emmagatzemat en el fons per la comunitat 
bentònica. Això explicava que, malgrat l’entrada massiva 
de nutrients procedents de la conca, s’observaren baixes 
concentracions de nutrients i fitoplàncton en la columna 
d’aigua durant anys i per tant certa transparència. L’en-
trada de nutrients és la causa de l’important creixement 
de C. prolifera, però també la responsable de la prolifera-
ció de meduses que es va convertir en un greu problema 
per al turisme des de mitjan dècada dels anys noranta. 

A partir de la segona meitat de l’any 2015, les ai-
gües del Mar Menor van experimentar un canvi dràs-
tic a causa d’una proliferació massiva de fitoplàncton: 
es va produir un episodi de floració algal nociva (FAN) 

(Aguilar, Giménez Casalduero, Ramos i Mas, 2016). 
En aquest punt l’estany va arribar a un estadi d’eutro-
fització greu i posteriorment a un «col·lapse ambien-
tal». Aquesta fase del procés es va activar amb l’excés 
de nutrients en la columna d’aigua, la qual cosa va in-
duir a un creixement explosiu d’algues unicel·lulars. 
Aquesta situació es va batejar popularment amb el 
nom de sopa verda en la primavera del 2016 (Figura 3). 
L’alta concentració cel·lular impedia el pas de llum 
a les zones amb profunditats de més de tres metres, 
la qual cosa va provocar la mort de la vegetació a partir 
d’aquest límit. Els treballs realitzats per l’Institut Es-
panyol d’Oceanografia presentats a la tardor de 2016 
mostraven una pèrdua del 85 % de l’extensió inicial 
de praderies marines del Mar Menor. Les praderies 
supervivents es concentraven en les zones més somes 
i il·luminades, a profunditats menors de tres metres. 

La matèria orgànica morta procedent de l’antiga 
praderia i de la deposició de les cèl·lules planctòni-
ques es va acumular al fons i va començar un procés 
de descomposició per acció de les comunitats bacteria-
nes, i a conseqüència de la seua activitat es va produir 

Figura 2. Model conceptual que mostra els efectes generats 
per l’eutrofització moderada i eutrofització severa en llacunes cos-
taneres poc profundes, basat en McGlathery et al. (2007). Amb les 
aportacions de nutrients procedents principalment de l’activitat 
agrícola i aigües residuals, el paisatge bentònic, dominat inicialment 
per praderies de la fanerògama Cymodocea nodosa, és substituït 
per una densa gespa de la macroalga Caulerpa prolifera.
Font: Modificada a partir de McGlathery et al. (2007)

«La degradació del Mar Menor 
no va començar amb la dramàtica imatge 

de tones de peixos morint en les vores 
el mes d’octubre de 2019»

Domini de fitoplàncton

Eutrofització moderada

Eutrofització severa
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el consum d’oxigen dissolt en l’aigua i en el sediment. 
L’absència d’oxigen va provocar la mort massiva dels 
organismes bentònics (mol·luscos, poliquets, etc.). Es-
pècies com la nacra (Pinna nobilis) van veure reduïda 
dràsticament la seua població i van desaparèixer en les 
zones profundes; aquelles amb poca mobilitat, com el 
cavallet marí (Hippocampus guttulatus), van disminuir 
les seues poblacions, i els supervivents van ser relegats 
a zones superficials concretes del litoral de la llacuna 
durant els mesos d’estiu del 2016.

En la segona meitat de 2017 es va observar una certa 
recuperació de la superfície ocupada per l’alga C. pro-
lifera, alhora que altres espècies aprofitaven la nova 
situació. Es va detectar un creixement extraordinari 
de poliquets serpúlids filtradors del gènere Hydroides 
sp., com a resposta a la gran disponibilitat de matèria 
orgànica en suspensió. Aquests cucs amb tubs calcaris 
fixen el carbonat càlcic i generen microesculls que in-
crementen l’heterogeneïtat del sediment (Figura 4). 

Però el procés de recolonització que semblava haver 
començat va tornar a truncar-se durant l’estiu de 2019, 
quan de nou es va activar una crisi d’eutrofització simi-
lar a la de 2016. Amb un nou episodi de «sopa verda» 
en potència i la columna d’aigua carregada de matèria 
orgànica en descomposició, la llacuna va patir una en-
trada massiva d’aigua carregada de nutrients procedent 
de la gran avinguda associada amb la DANA d’intensitat 
extraordinària ocorreguda a l’octubre de 2019. 

La massa d’aigua de baixa salinitat que provenia 
de l’avinguda va arribar a la llacuna «patinant» sobre 
la massa d’aigua típicament lacustre d’alta salinitat. 
Es van formar dues capes diferencials: d’una banda, 
la superficial de baixa densitat, carregada de nutrients 
procedents dels arrossegaments del Camp de Cartagena 
i, d’una altra, una capa profunda més densa, on el pro-
cés d’eutrofització de l’estiu havia portat prèviament 
al consum d’oxigen i al predomini de bacteris anaerò-
bics. Segons tots els indicis, el metabolisme d’aquests 
bacteris va generar compostos tòxics (sulfurs i metans). 
Aquesta massa d’aigua profunda va tornar a arrasar tota 
la vida existent per davall dels tres metres de profunditat 
(Figura 5). I és la massa d’aigua que, a causa d’aquest 
efecte dels vents de llevant, va aflorar en la zona nord 
de la llacuna el 12 d’octubre de 2019, cosa que va pro-
vocar la fugida cap a la vora de milions d’exemplars 
d’espècies mòbils (peixos, crancs, llagostins i diversos 
invertebrats), on van morir de manera massiva acorralats 
i afectats per la massa d’aigua anòxica i tòxica. 

 ■ USOS I ABUSOS DEL MAR MENOR I EL SEU 
ENTORN

Els residus produïts per antigues explotacions mineres 
a cel obert abandonades provoquen alteracions a la lla-
cuna entre les quals destaquen les generades pel lixiviat 
de residus carregats de metalls pesants, que arriben 
al Mar Menor a través dels sistemes de drenatge (Ál-
varez-Rogel, Ramos-Aparicio, Delgado-Iniesta i Ar-
naldos-Lozano, 2004) i acaben afectant-lo, a través 
de processos com la bioacumulació, tots els nivells trò-
fics (Marín-Guirao, Cesar, Marín i Vita, 2005; Serrano 
et al., 2019).

El desenvolupament turístic de la zona va arrancar 
a partir dels anys seixanta, amb un creixement del 199 % 

Figura 3. Floració algal nociva (FAN) o «sopa verda» en la llacuna 
del Mar Menor durant la primavera de 2016. L’excés de nutrients 
en la columna d’aigua va induir a un creixement explosiu d’algues 
unicel·lulars, que impedia el pas de llum a les zones de més de tres 
metres de profunditat. Això va provocar la mort de vegetació 
a partir d’aquest límit.

Figura 4. Creixement massiu d’Hydroides elegans com a resposta 
a la gran disponibilitat de matèria orgànica en suspensió en 2017. 
Aquests cucs amb tubs calcaris fixen el carbonat càlcic i generen 
microesculls que incrementen l’heterogeneïtat del sediment. 
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entre 1956 i 1981 de l’ocupació urbana de l’en-
torn de l’estany (banda de 150 metres des de 
la línia de costa), inclosa la totalitat de la Manga. 
En els últims anys, el Mar Menor ha patit un nou 
boom urbanístic que ha ampliat de manera ex-
ponencial la zona ocupada. Entre altres impac-
tes, l’expansió urbanoturística va augmentar 
els abocaments urbans, especialment a l’estiu, 
quan l’increment de la població estival sol des-
bordar la capacitat de les depuradores. En els 
últims anys els abocaments urbans s’han reduït 
molt a causa d’una millor gestió de les aigües 
residuals. D’altra banda, el nombre de ports 
per quilòmetre de costa en la llacuna és quasi 
cinc vegades superior al de les illes Balears i el 
de punts d’amarrament per quilòmetre de costa 
solament és superat per la costa de Barcelona 
i és set vegades superior al de la costa de Gra-
nada. Aquestes dades mostren l’excessiva càr-
rega i la necessitat d’un pla urgent d’ordenació 
d’infraestructures portuàries.

No obstant això, són les activitats agrà-
ries les principals responsables del procés 
d’eutrofització de la llacuna i de l’actual col-
lapse del Mar Menor. L’arribada de les aigües 
del transvasament Tajo-Segura va representar 
una important transformació. Només entre 1988 
i 2009, el regadiu de la conca va passar d’unes 
25.150 hectàrees a unes 60.700, un increment del 141 % 
(Carreño, 2015). Això ha significat l’augment dels dre-
natges agraris i per tant dels fluxos hídrics que arriben 
als aiguamolls perifèrics de la llacuna, la qual cosa ha al-
terat els seus equilibris hidricosalins (Esteve Selma et al., 
2016). Aquestes alteracions han provocat canvis en les 
comunitats vegetals, amb pèrdua del seu valor ambiental 
des del punt de vista de la Directiva Hàbitats (Carreño, 
Esteve, Martinez, Palazón i Pardo, 2008); en la comuni-
tat d’ocells esteparis (Robledano, Esteve, Farinós, Car-
reño i Martínez, 2010), així com en els ocells aquàtics 
i altres comunitats. Tot això comporta una important 
pèrdua de valor ambiental i ecològic de l’estany. 

Els nutrients procedents de les activitats agràries ar-
riben a la llacuna del Mar Menor a través de diferents 
fluxos hídrics superficials i subterranis, amb valors 
que superen els 100 mg/l de nitrat i en alguns casos 
els 200 mg/l. La contaminació agrària ha arribat també 
a les aigües subterrànies, que presenten en l’aqüífer 
Quaternari valors mitjans per damunt dels 100 mg/l 
de nitrat i freqüents pics que superen els 250 mg/l. D’al-
tra banda, arran de la intensa sequera de 1995, es va 
iniciar la posada en marxa de plantes dessaladores d’ai-
gües subterrànies, i això va donar lloc a abocaments 
de salmorres amb altes concentracions de nutrients 
(atesa l’elevada contaminació per nitrats dels aqüífers), 

i va afavorir encara més el procés d’eutrofització. Es-
timacions a partir d’un model dinàmic (Esteve Selma 
et al., 2016; Martínez-Fernández, Fitz, Esteve Selma, 
Guaita, i Martínez-López, 2013), apunten que l’activitat 
agrària del Camp de Cartagena potser és responsable 
del 85 % de l’entrada total de nutrients a la llacuna, 
i només el 15 % restant és d’origen urbà. Aquests re-
sultats concorden amb molts estudis més sobre conques 
agràries arreu del món. 

D’altra banda, l’augment del regadiu en la conca 
del Mar Menor ha significat també un increment de l’en-
trada de sediments durant les precipitacions intenses, 
la qual cosa dona lloc a una major terbolesa i menor 
disponibilitat de llum per a la vegetació del fons, a més 
d’afectar els organismes filtradors i la ictiofauna.

Finalment s’ha detectat l’entrada d’uns setanta con-
taminants orgànics a través de la rambla d’El Albujón 
(Moreno-González, Campillo, García i León, 2013), 

Figura 5. Fons de l’estany afectat per la massa d’aigua profunda a causa 
del procés d’eutrofització de l’estiu de 2019. En la imatge s’observen restes 
de cavallet marí i la capa bacteriana típica de zones amb eutrofització severa. 
Segons tots els indicis, el metabolisme d’aquests bacteris va generar com-
postos tòxics, que són els que van provocar la mort de milions d’exemplars 
d’espècies mòbils a l’octubre de 2019.

«Les activitats agràries són les principals 
responsables del procés d’eutrofització 

de la llacuna i de l’actual col·lapse 
del Mar Menor»
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uns 18 kg anuals de pesticides procedents de l’agri-
cultura i 11 kg anuals de fàrmacs procedents d’abo-
caments urbans (León, Moreno-González i Campillo, 
2016). Els herbicides i pesticides inhibeixen el crei-
xement dels fanerògams lacustres com Cymodocea 
nodosa i Ruppia sp. (Marín-Guirao et al., 2005).

 ■ ALGUNES FALSES CREENCES SOBRE LA 
PROBLEMÀTICA DEL MAR MENOR I LES 
POSSIBLES SOLUCIONS

Una de les falses idees més esteses és la que consi-
dera la transparència de l’aigua com un bon indicador 
de l’estat ecològic de la llacuna. No obstant això, 
l’estat ambiental del Mar Menor depèn de molts fac-
tors, incloent-hi les espècies i comunitats que l’ha-
biten. La transparència de l’aigua pot augmentar 
o disminuir per raons conjunturals sense que això 
implique que hi haja un procés sostingut de millora 
ecològica. Per a una millora real és essencial recu-

perar la vegetació dels fons, que té un paper fonamental 
en el control dels nutrients i en el manteniment de la 
fauna. En diferents moments s’han escoltat veus que afir-
men que «el Mar Menor està millor que mai», coincidint 
amb moments de major transparència, malgrat que els 
fons lacustres continuaven amb impactes severs en la ve-
getació bentònica i pèrdues dràstiques en l’abundància 
de múltiples espècies, incloent-n’hi algunes d’emblemà-
tiques com la nacra (Pinna nobilis) (Figura 6).

Una altra idea que sol repetir-se amb certa freqüèn-
cia és la que apunta al fet que el Mar Menor es troba 
en una situació estable. Ben al contrari, la crisi eutròfica 
de 2016 ha posat de manifest que la magnitud dels fluxos 
de nutrients que entren a la llacuna ha superat els seus 
mecanismes de regulació i aquesta ha perdut capacitat 
de resiliència. Des de 2016, la llacuna es troba en una si-
tuació de gran vulnerabilitat, de manera que qualsevol fac-
tor extern (com ara precipitacions intenses, canvis en la 
dinàmica dels vents, etc.), que fa poques dècades a penes 
tenia conseqüències en l’estany, ara és capaç de desenca-
denar una nova crisi, com va ocórrer a l’octubre de 2019.

S’ha estès també la idea que l’aqüífer Quaternari 
constitueix la principal via d’entrada d’aigua i nutrients 
al Mar Menor, i per això molts proposen reduir els nivells 
piezomètrics del Quaternari mitjançant diferents infraes-
tructures hidràuliques per a disminuir el flux subterrani 
cap a la llacuna. No obstant això, no hi ha evidències 
contrastades que la principal via de contaminació del Mar 
Menor siga aquest aqüífer. D’acord amb la Declaració 
d’impacte ambiental del projecte Abocament Zero, l’en-
trada superficial s’estima entre 35 i 40 hm³, quatre vega-
des superior a l’entrada subterrània, que segons Tragsatec 
(2019) se situaria entre 5 i 13 hm³. Cal tenir en compte, 
a més, que les aigües subterrànies no contenen fòsfor 
i que part dels nitrats continguts en els fluxos subterranis, 
en funció de les característiques de les àrees d’aflorament, 
podrien experimentar processos de desnitrificació abans 
d’arribar a la llacuna, de manera que la proporció dels nu-
trients que entren per via subterrània seria encara menor.

D’altra banda, de manera recurrent sorgeixen veus 
que proposen obrir les goles que comuniquen la llacuna 
del Mar Menor amb el Mediterrani per a permetre l’eixida 
de part dels nutrients. Aquesta mesura no és eficaç, ja que 
un major flux per les goles es veuria compensat per una 
reducció del flux a través del canal artificial de l’Estacio, 
de manera que la renovació general de l’aigua es mo-
dificaria en no més d’un 10 %. En cas de produir-se 
la renovació, l’entrada d’aigua procedent del Mediter-
rani, juntament amb l’entrada permanent de nutrients, 
provocaria el creixement en fase exponencial de manera 
contínua del fitoplàncton, i això mantindria la situació 
de «sopa verda» de manera permanent. A més de resul-
tar ineficaç, el dragatge ocasionaria importants impactes 
ambientals sobre hàbitats i espècies protegides i en al-

Figura 6. Conquilla de nacra (Pinna nobilis) coberta per tubs de po-
liquet Hydroides dianthus, colonitzada per un Gobius paganellus. 
La situació del Mar Menor ha produït una pèrdua dràstica de múl-
tiples espècies com la nacra, declarada en perill crític d’extinció.

«És essencial recuperar 
la vegetació dels fons, el paper de la qual 
és fonamental en el control dels nutrients 

i en el manteniment de la fauna»
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guns casos, en perill crític d’extinció, 
com és el cas de la nacra (Pinna no-
bilis) (Figura 7). D’altra banda, si es 
pretén augmentar de manera extrema 
l’intercanvi d’aigua a través de nous 
grans canals artificials, això suposaria 
la desaparició definitiva de l’ecosis-
tema lacustre i de les seues característi-
ques més singulars i ocasionaria danys 
irreversibles i irrecuperables als seus 
valors ecològics i naturalístics.

 ■ PROPOSTES PER A LA 
RECUPERACIÓ ECOLÒGICA 
DEL MAR MENOR

Les actuacions per a la restauració 
ecològica de la llacuna del Mar Menor 
haurien de respondre a l’objectiu pri-
oritari de conservar i recuperar la seua 
diversitat biològica i ecològica. Per a 
això, és necessari aplicar una gestió in-
tegrada de zones costaneres en la qual 
els programes de restauració respon-
guen a un diagnòstic detallat i es formulen de manera 
participada i consensuada per equips multidisciplinaris 
i pels col·lectius interessats. Les iniciatives de restau-
ració han de disposar d’un estudi pilot per a comprovar 
l’eficàcia de l’actuació a petita escala i la seua viabilitat 
ecològica, tècnica, econòmica i social. A més, sem-
pre s’ha de valorar com a primera opció la restauració 
passiva, prioritzant les «solucions basades en la natu-
ralesa» i potenciant el desenvolupament d’«infraestruc-
tura verda-blava».1 D’altra banda, es necessiten estudis 
cost-benefici per a prioritzar les accions més eficients, 
programes de seguiment a llarg termini i l’intercanvi 
de coneixement entre els diferents sectors implicats 
en la restauració del Mar Menor. És, a més, important 
que qualsevol acció, pla o projecte se sotmeta a una ava-
luació detallada de les seues repercussions ambientals. 

La recuperació del Mar Menor requereix cinc línies 
d’acció: reduir en origen la contaminació a escala d’ex-
plotació agrària; aplicar solucions basades en la natura 
en el conjunt de la conca; crear una banda perimetral 
de protecció del Mar Menor; dur a terme l’adaptació 
ambiental dels ports esportius i la navegació i, final-
ment, avaluar la successió ambiental de la llacuna davant 
de cada actuació. A continuació es detallen breument 
aquestes línies d’acció.

La reducció en origen de la contaminació a escala 
d’explotació agrària inclou l’eliminació dels perímetres 

1  Sistemes que aprofiten els múltiples beneficis de les solucions basades en la 
natura, en la gestió de sistemes i problemàtiques relacionades amb l’aigua.

irregulars de reg, la reducció de la lixiviació de fertilit-
zants i l’aplicació del principi de «qui contamina paga» 
a totes les activitats de la conca, incloses les agràries. 
Les solucions basades en la naturalesa en el conjunt 
de la conca inclouen la creació de franges de vegeta-
ció natural i la recuperació i revegetació de la xarxa 
de drenatge natural. Aquestes mesures actuarien com a 
paranys de retenció de nutrients i en reduirien l’en-
trada a la llacuna. Les solucions basades en la natura, 
a més de retenir nutrients, aporten beneficis addicio-
nals, com retenir el sòl i reduir els escorriments (el 
que disminueix els danys per inundacions), millorar 
la qualitat del paisatge i contribuir al manteniment de la 
biodiversitat. La tercera línia d’acció consisteix en la 
creació d’una banda perimetral de protecció del Mar 
Menor per a retenir els nutrients i sediments procedents 

«Les actuacions per a la restauració 
ecològica de la llacuna del Mar Menor 

haurien de respondre a l’objectiu prioritari 
de conservar i recuperar la seua diversitat 

biològica i ecològica»

Figura 7. Dos exemplars de Pinna nobilis en una praderia de Cau-
lerpa prolifera i una colònia del briozou Amathia verticillata entre 
els bivalves, a l’estany del Mar Menor. Una de les solucions que es 
proposen per a la llacuna és el dragatge de les aigües, però això 
provocaria importants impactes ambientals sobre hàbitats i es-
pècies protegides.
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del Camp de Cartagena. Aquesta banda perime-
tral hauria de destinar-se prioritàriament a re-
cuperar i ampliar les superfícies d’aiguamoll 
natural, una mesura més cost-efectiva per a 
retenir nutrients que un altre tipus de mesures 
com la captació de drenatges amb obres hidràu-
liques (Martínez Paz, Martínez Fernández i Es-
teve Selma, 2007). Com les pluges torrencials 
de setembre de 2019 van demostrar una vegada 
més, les avingudes constitueixen una de les en-
trades de nutrients a la llacuna més importants 
i justament aquesta entrada no es pot gestio-
nar amb obres d’enginyeria civil, sinó que són 
els aiguamolls naturals l’únic mecanisme capaç 
de retenir aquests nutrients. 

Una altra actuació necessària és l’adaptació 
ambiental dels ports esportius i les activitats 
de navegació. Els ports del Mar Menor hau-
rien d’aplicar un pla d’adaptació ambiental 
que garantisca la seua permeabilitat als fluxos 
hídrics i que evite els greus problemes d’en-
fangament que actualment provoquen. També 
s’hauria de prohibir la navegació a motor 
de combustió amb finalitats recreatives i es-

portives dins de l’estany. Això reduiria la contaminació 
acústica, l’emissió d’abocaments i residus i les molès-
ties a la fauna, a més de permetre 
un ús ecoturístic de qualitat en la 
Mar Menor, com a element dife-
renciador i atractiu d’activitats eco-
nòmiques sostenibles. La cinquena 
línia d’acció és avaluar la succes-
sió ambiental de la llacuna davant 
de cada actuació i proposar accions 
de restauració ecològica assentades 
en solucions basades en la natura-
lesa i en la gestió adaptativa. La successió ecosistèmica 
de les comunitats lacustres ha de ser ser el full de ruta 
per a afavorir el procés de recuperació del bon estat am-
biental i les actuacions s’han de basar a potenciar la fun-
cionalitat de les mateixes espècies lacustres.

La recuperació ecològica del Mar Menor serà llarga, 
complexa i requerirà una estratègia integral, que incor-
pore canvis substancials en els models productius i de 
gestió del territori, no dirigits a pal·liar els símptomes, 
sinó destinats a eliminar les causes de fons: la insosteni-
bilitat de les activitats econòmiques que incideixen en el 
Mar Menor.  
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