O QUE É UMA BALEIA?

As baleias são muito conhecidas pelo seu gigantismo.
As baleias classificadas como verdadeiras fazem parte de
um grupo chamado Misticeto. Esse grupo é conhecido
por conter barbatanas em sua boca, que são usadas para
obtenção de alimento.

A BALEIA MAIS FAMOSA DO MUNDO
A baleia-azul é o maior animal não colonial do mundo. Por esse
motivo, ela está muito presente no imaginário popular. Em termos de
comprimento, ela pode chegar até cerca de 33 metros!
A origem do seu nome se dá em razão de seu padrão de coloração.
Ao contrário do que muitos pensam, a baleia-azul não serve apenas
para "continuar a nadar". Ela é muito importante para a regulação
climática.
.

AS FEZES QUE PODEM NOS SALVAR
Assim como outras espécies de baleia, a baleia-azul se alimenta no
fundo do mar, essencialmente de peixes e pequenos crustáceos .
Após a refeição, voltam para a superfície e realizam a eliminação
de suas fezes. Isso pode parecer algo simplesmente normal, porém,
essas fezes são muito ricas em ferro e nitrogênio, servindo de
adubo para
organismos que realizam fotossíntese junto à
superfície.

UM SERVIÇO ESSENCIAL
Os organismos fotossintetizantes, ao receberem nutrientes,
irão se reproduzir e aumentar sua população. Com isso, farão
cada vez mais fotossíntese, e por consequência, sequestrarão
níveis maiores de carbono da atmosfera, o que é muito bom,
porque reduz a concentração desse poluente no ar em que
respiramos, mitigando o efeito do aquecimento global.

A IMPORTÂNCIA DAS BALEIAS-AZUIS
Tanto a baleia-azul. como outras espécies de baleia, possuem
comportamento migratório e, portanto, praticam esse serviço
ecossistêmico em todo o oceano. Isso mostra que a reciclagem de
carbono realizada pela baleia-azul gera um grande e importante
impacto no clima. É válido lembrar que os oceanos correspondem a
70% do espaço terrestre.

Todas essas razões pelas quais esse grande mamífero é tão
importante, estão ameaçadas por conta do perigo de extinção
da espécie.
As reduções de suas populações são causadas pela
exploração humana. Já foi constatado que houve uma redução
de 97 mil indivíduos de baleia-azul!
Portanto, se não lutarmos contra sua extinção, uma das
estratégias para se vencer essa batalha contra a mudança
climática estará em risco de desaparecer.

