
El llagostí tropical s'ha convertit en un

"convidat" freqüent a la nostra taula,

però sabies que per "cultivar-ne" es

destrueixen els boscos de manglar?

En el darrer segle s'han destruït la

meitat dels manglars del món, per

produir intensivament el llagostí

tropical. Per això es talen manglars,

s'hi construeixen piscines i s'empren

antibiòtics i fertilitzants que

contaminen les aigües.

El resultat és que les poblacions locals

perden la font d'alimentació i les

seves maneres de viure, creix l'erosió

i s’empitjoren els efectes dels huracans

tropicals.

Arran de les costes tropicals

i equatorials creixen els

manglars: uns boscos amb

unes arrels adaptades a

l'ambient salí i a les

marees. Només

representen l'1%

dels boscos del món, però

s'hi troba una gran

biodiversitat.
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Què hi

pots fer tu

✔

✔

Evita comprar llagostí tropical si no estàs

segur d'on ve ni de com s'ha obtingut.

Envia cartes a les empreses que venen

llagostins que procedeixen de la

destrucció dels manglars.

El llagostí tropical

Els manglars són boscos que creixen amb les arrels dins la

mar a zones tropicals. Produeixen aliments, fusta i

medicines per als habitants dels pobles costaners

i protegeixen les costes dels huracans.

    MANGLARS... boscos a la vora del mar... refugi...

protecció de la costa... aliments per a la població local

Als voltants del manglar s'han establert

poblacions que viuen de la pesca, el marisc,

la fusta, el carbó vegetal, les medicines…

que genera aquest ecosistema.ANTES

© GREENPEACE/ NOVIS ajuda les poblacions locals

denunciant la destrucció del manglar i

cridant l'atenció dels consumidors dels

països rics perquè no comprin llagostí

tropical.

Més informació: www.greenpeace.es

Però, per produir aliments de luxe com el llagostí tropical, es

construeixen piscines, tallant els manglars i contaminant les aigües.

Així desapareix la zona on creixien molts animals i plantes i empobreix

els pobles que hi viuen. Cal evitar-ho!
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