Rafy koralowe: klejnoty koronne oceanów.
ISF family, ,wiemy, że jesteście bardzo świadomi sytuacji w jakiej znalazły się nasze oceany w
związku z zanieczyszczeniem, zagrożonym morskim życiem i zbytnim uprzemysłowieniem.
.Wiemy,że mamy wasze poparcie w misji ,żeby je chronić. Ale czy wiedzieliście, że rafy koralowe są
często pomijane kiedy myślimy o życiu w oceanach ? Rafy koralowe są czymś więcej niż pięknym
widokiem, który podziwiamy podczas nurkowania. Są ważne nie tylko dla życia w oceanie, ale także
dla nas i musimy zwiększyć ich ochronę. Możemy liczyć na waszą pomoc, prawda?
Czy wiedzieliście, że… ?
Australijska Wielka Rafa jest chroniona przez Światowe Dziedzictwo jako cud natury, ale w
przyszłym roku może się znaleźć na liście Zagrożonego Światowego Dziedzictwa, ponieważ straciła
około połowę swojej powierzchni z powodu globalnego ocieplenia , wycieku zanieczyszczeń i
zabudowy wybrzeży.
Rafy koralowe działają jak pielęgniarki dla wielu gatunków ryb. Pomyśl o filmie Disneya "Gdzie jest
Nemo". Wiele gatunków morskich zwierząt będzie wymierać bez dodatkowej ochrony oferowanej
przez koralowce.
Rafy koralowe pomagają zabezpieczyć nasze wybrzeża przed sztormami.Wkraczamy znów w okres
huraganów i gwałtownych burz i zdajemy sobie sprawę jakie zniszczenia mogą powodować.
Wyobraźcie sobie jak dużo gorzej mogłoby to wyglądać bez raf koralowych.
Może to także uderzyć w przemysł turystyczny ,ponieważ kto chciałby nurkować w zabłoconych
rafach bez kolorów i podniecającego morskiego życia.
Jak możemy pomóc?
Tutaj w Fundacji Iana Somerhaldera, pracujemy nad ochroną środowiska naturalnego i stworzeń,
także raf koralowych ,ale potrzebujemy ogólnoświatowej praktyki.
Jeżeli mieszkasz na wybrzeżu, pomagaj podnosić świadomość o tym co robimy w sprawie raf
koralowych i dlaczego potrzebują naszej ochrony. Wiedza jest połową sukcesu.
Miej udział w ograniczeniu zanieczyszczeń i nadmiernym połowie ryb,które są dwoma największymi
problemami raf na poziomie lokalnym.
Nawet jeżeli mieszkasz na obszarze śródlądowym ,możesz pisać listy do lokalnych władz ,aby rafy
koralowe były priorytetem w polityce środowiskowej.
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Read more: http://www.isfoundation.com/news/coral-reefs-crowned-jewels-ocean

