POVESTEA SYLVIEI EARLE
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Încă de pe vremea când
era o fetiță, Sylvia iubea
marea. De câte ori avea
ocazia, își ruga părinții s-o
ducă la mare.

Îi plăcea să facă scufundări, să vadă peștișorii de diferite culori
cum înoată în apă și adora peisajul pe care lumea submarină i-l
oferea, era ca o lume de basm.
Petrecea ore întregi în apă și incepuse să învețe tot felul de lucruri
despre pești. Știa multe despre pisici de mare, crabi, călțti de
mare. Nu exista niciun peste pe care să nu-l iubească. Îi plăceau
până și fioroșii rechini.
În timp, pasiunea ei pentru lumea subacvatică s-a dezvoltat. Își lua
camera și făcea poze sau filma sub apă. Era cea mai fericită când
făcea scufundări și înota alături de bancurile de pești sau admira
alegele și coralii de diverse culori.
Într-o zi, însă, a observat ceva îngrozitor. În fiecare poză pe care o
făcea se observa un obiect de plastic. Uneori era o pungă de
cumpărături, alteori o sticlă de plastic goală.
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Această mizerie nu numai
că le făcea rău peștilor,
dar le distrugea habitatul.
Peștii se îmbolnăveau și
nimeni nu știa acest lucru.

Sylvia era foarte tristă să vadă acest lucru și nu înțelegea cum
oamenii pot fi atât de nepăsători și cum le pot face rău peștilor pe
care ea a învățat să-i iubească de când era mică?
Apoi Sylvia s-a gândit: poate oamenii nu știau și nu-și dădeau
seama ce se întâmplă. A început să meargă în fiecare zi pe malul
mării și să privească ce fac oamenii. Apoi i-a rugat să-și strângă
gunoiul și să-l pună la coș. Oamenii au început s-o cunoască și să
aprecieze pasiunea ei. Chiar îi respectau dorința și sfaturile și nu
lăsau gunoi în urma lor.
Cu timpul, lucrurile au început să se schimbe în bine, iar când
Sylvia își vizita prietenii din apă, vedea că aceștia erau mult mai
fericiți. Peștii nu mai erau bolnavi, iar casa lor era mai prosperă ca
niciodată.
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Apoi și-a dat seama că
doar peștii din acea zonă
erau așa de norocoși,
ceilalți din alte mări și
oceane erau încă în
pericol.

Sylvia și-a dedicat astfel viața misiunii ei de a salva lumea marină, iar
pe măsură ce au trecut anii, ea a călătorit cât de mult a putut, a făcut
scufundări peste tot pe unde a fost și i-a informat pe oameni despre
pericolul aruncării plasticului în apă. Chiar și în zilele noastre, Sylvia
Earle își urmează misiunea și lucrează în continuare pentru a salva
lumea marină, iar toate acestea se întâmplă datorită pasiunii ei de
fetiță cu o inimă mare, mare.
Spune și tu 3 lucruri pe care poți să le faci pentru a
proteja natura de plastic:
1. Aș putea să ______________________________________________________
2. Aș putea să ______________________________________________________
3. Aș putea să ___________________________________________________
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