
El Japó i Islàndia, amb l'excusa que fan una

“pesca científica”, i Noruega, incomplint

tractats internacionals, segueixen matant

balenes. Els seus productes es venen molt

cars en els mercats i restaurants.

• Les substàncies tòxiques llançades a la mar acaben

acumulades en els cossos d'aquests mamífers.

• La sobrepesca de moltes

poblacions de peixos, que

són el seu aliment.

• Els arts de pesca

destructius, on queden

atrapats.

Des de 1986 hi ha una moratòria (paralització) de la

caça de les balenes i actualment hi ha dos santuaris

-àrees de protecció- per a balenes: a l'oceà Índic i a

l'oceà Antàrtic.

ALTRES AMENACES

Actualment, la caça de balenes és totalment innecessària perquè

podem obtenir els mateixos productes sense necessitat que vinguin

d'aquests cetacis.
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Cal crear un santuari global de balenes,

per això és necessari prohibir-ne la caça

definitivament.

Més informació: www.greenpeace.es

La persecució de les balenes

Què pots

fer-hi tu

✔

✔

Escriu als governs perquè ningú caci

balenes.

Demana als governs que es protegeixin

més espais marins.

Les balenes són els mamífers més grossos del món i són grans viatgeres,

alleten les cries i es comuniquen cantant.

Balenes... caça... contaminació... Cal protegir-les!

Alguns països rics en cacen per

comercialitzar-ne la carn, i posen

en perill la seva supervivència.

denuncia la caça

il·legal de balenes perseguint els

baleners a la mar i pressiona als

governs perquè no permetin que

se'n cacin.
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Les afecten la contaminació i el soroll dels motors dels vaixells.

La caça de les balenes s'ha d'acabar.

Hem de deixar de contaminar

la mar i crear zones a l'oceà

per protegir-les.
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