
Actualment els oceans i la costa estan en perill

per les activitats econòmiques humanes, per la

falta de mecanismes de protecció i gestió

eficaços dels recursos que s'hi troben.

denuncia les agressions ambientals,

proposa solucions a empreses i governs i anima els

ciutadans perquè s'impliquin en la resolució

d'aquests problemes.

La contaminació de la mar

amb abocaments de petroli,

substàncies químiques i

substàncies radioactives,

altera l'ecosistema marí i

pot causar l'extinció de les

espècies més sensibles.

L'augment de les construccions a les

nostres costes -apartaments, hotels,

ports, espigons- posa en perill el

futur de l'ecosistema litoral.

Però la situació pot canviar. Hi ha solucions alternatives per

a cadascun d'aquests problemes. Tot depèn de si nosaltres

mateixos, realment, volem que les coses canviïn.

Més informació: www.greenpeace.es

Pesquem més del que es pot

capturar de manera

sostenible –sobreexplotació

pesquera. A més, ho fem a

escala industrial i amb

mètodes de pesca no

selectius.

Amb el canvi climàtic augmenta la

temperatura de l'aigua de la mar, i això

modifica la distribució d'algunes espècies

i les perjudica. A més, implica una pujada

del nivell de la mar que augmenta

l'erosió de les costes.

Països com Noruega, el Japó i

Islàndia segueixen caçant

balenes i fan que algunes

espècies estiguin a punt

d'extingir-se.
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L'ésser humà i els oceans

Els oceans estan malalts per culpa

dels éssers humans. Pesquem massa

peixos, seguim caçant balenes,

embrutem el mar amb la nostra

brossa, construïm molts edificis i

ports a les nostres costes; al

cremar petroli i utilitzar molts

cotxes contaminem l’aire, de manera

que la mar i el planeta s’escalfen

encara més...

Cal trobar una solució!

Massa pesca... destrucció de la costa...

contaminació... Solucions ja!
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