Introduzzjoni – X’inhi LIFE BaĦAR
L-għan tal-proġett ‘LIFE BaĦAR for N2K’ huwa li jiġbor informazzjoni,
jidentifika Siti ta’ Importanza għall-Komunità potenzjali (pSCI),
jiżviluppa miri ta’ konservazzjoni għall-pSCIs, ikabbar il-parteċipazzjoni
u l-kordinament bejn il-partijiet interessati kif ukoll ikabbar l-għarfien
dwar żoni marittimi protetti u habitats marittimi li huma inklużi
fil-proġett Natura 2000.

Ħarsa ġenerali

Xi wħud mill-aħjar prattiki f’żoni marittimi protetti

L-ambjent marittimu huwa riżors naturali importanti
li minnu jibbenefikaw ħafna nies. Sabiex inkomplu
ngawdu minn dak kollu li jipprovdi l-baħar bla ma
neqirdu dan l-ambjent u l-ħlejjaq li jgħixu fiħ, hemm
bżonn li dan ir-riżors ikun imħares u mmaneġġjat
b’mod sostenibbli. Il-qofol biex jintlaħaq dan l-għan hu
li dawk kollha li għandhom xi interess fil-baħar jaħdmu
flimkien. Il-partijiet interessati kollha jistgħu jagħtu
sehemhom billi jadottaw l-aħjar prattiki fl-attivitajiet
tagħhom meta jkunu qed joperaw fl-ilmijiet kostali jew
barra mix-xtut. Dawn huma xi wħud mill-aħjar prattiki
li l-partijiet interessati jistgħu jikkunsidraw.

1. Rimi ta’ kull tip ta’ skart għandu jsir b’mod xieraq.
2. L-irkaptu tas-sajd ma għandux jintrema l-baħar.
3. L-irkaptu tas-sajd jista’ jitħabbel ma’ qiegħ il-baħar, għalhekk
fejn ikun possibbli dan għandu jinġabar lura għax jista’
jikkawża ħsara kbira lill-ekosistema marittima.
4. Jekk xi rkaptu tas-sajd jitgħaqqad ma’ habitats f’qiegħ
il-baħar u ma jkunx jista’ jinġabar, għandu jsir rapport
lill-awtoritajiet rilevanti.
5. Fejn hu possibbli, għandu jintuża materjal bijodegradabbli
biex jitnaqqas l-impatt mill-irkaptu tas-sajd mitluf jew
abbandunat.
6. L-irkaptu tas-sajd għandu jkun utilizzat b’mod li jirriduċi
qabdiet sekondarji.
7. Is-sajjieda jistgħu jikkontribwixxu fil-ġbir tal-informazzjoni
dwar l-ambjent marittimu u jassistu speċijiet protetti li
jkunu feruti, u hekk isiru gwardjani tal-baħar.
8. Operaturi u propjetarji ta’ sport fuq l-ilma u vjaġġi biddgħajjes għandhom jirrispettaw l-integrità tal-għerien u
ma jiddisturbawx il-wildlife u l-ispeċijiet marittimi li jinstabu
ġewwa jew madwar dawn il-karatteristiċi naturali.
9. L-għaddasa għandhom jidħlu f’ċerti għerien biss jekk ikollhom
l-esperjenza u t-taħriġ meħtieġ, u għandhom jevitaw għerien
li jkunu partikolari u sensittivi ħafna.
10. In-numru ta’ għaddasa li jidħlu fl-għerien kuljum għandu
jkun irrekordjat u limitat mill-iskejjel u ċ-ċentri tal-għadis.
11. Għandu jkun hemm informazzjoni dwar il-karatteristiċi
tal-għerien u dwar il-livell ta’ esperjenza meħtieġ millgħaddasa, kemm waqt it-taħriġ għall-għaddasa kif ukoll fuq
il-post fejn isir l-għadis.
12. Mażżra ekoloġiċi permanenti jistgħu jiġu installati f’żoni
sensittivi partikolari għall-użu minn diversi partijiet
interessati.
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