A praia acolle unha vida moi diversa que debemos conservar
A praia de Mera e a costa próxima é un espazo que compartimos no noso ocio con moitos outros seres vivos que ás veces nos pasan desapercibidos.
Os seres vivos da costa son verdadeiros especialistas para cada zona do litoral e teñen distintas estratexias para vivir neste medio hostil,
O límite superior acadado pola preamar descóbrenos os restos da arribazón formada principalmente por restos de algas, cunchas, restos de
animais... que cumpren funcións ecolóxicas moi importantes nas praias. Por unha parte, serve de alimento para diversos organismos, como
crustáceos e insectos que á súa vez alimentan a moitas aves como pilros, gabitas e virapedras. Pero ademais, os restos de arribazón evitan a
perda de area das praias ao frear e reter parte da area transportada polo vento, mesmo chegando a ser a base na que comeza a formación das
dunas.
A riqueza ecolóxica da nosa costa e do litoral beneficia á nosa saúde e calidade de vida, polo que debemos coidala e conservala para acadar un
futuro máis sustentable.

O lixo e os microplásticos: un grave problema ambiental
A arribazón devólvenos gran cantidade dos restos que tiramos ao mar
e que xa son un problema ambiental de primeira magnitude.
Despois dun día de praia, resulta habitual atopar no areal todo tipo de
residuos. A maioría son plásticos ou microplásticos (menores de 5 mm)
que son inxeridos pola fauna mariña e lles causan problemas, tanto
pola presenza no seu aparato dixestivo como polos contaminantes
químicos que levan. Sospeitase, ademais, que poden pasar á cadea
alimentaria e chegar de volta aos nosos pratos.
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A conservación das praias precisan da túa axuda
• Nunca deixes lixo na praia: cando marches, recolle todos os residuos
que produzas e deposítaos cada cal no seu colector adecuado.
• Lembra que as cabichas dos cigarros, non son biodegradables e non
desaparecen en moito tempo. Deposítaas no colector amarelo.
• Evita deteriorar a calidade da auga do mar e respecta a fauna e
flora mariñas, non retirándoa do seu entorno, nin recolectándoa.
• Evita as bolsas de plástico: utiliza bolsas de tea e cestas.
• Prioriza a compra e utilización de botellas e envases reutilizables
e/ou retornables.
• Achégate á praia camiñando, en bici ou en transporte público.
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