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Birdo dc la Jsro
Venkis la tufgreho
Por la unua fojo la Asoein por Naturprotcktado
(N:JIJ/I) clcktis ak vohirdou:
la tufgrcbo podicipo kristata (Podiccps criststus Iarigis "Birdo d~ la J,~rtl
2001 ''. Per tio oni volas atcntigi pri la cndangcrigitaj
akvoflucjoj
kaj ucs
bestaro, komunikis vicprezidanto
de Nabu, s-ro Helmut Opitz.
La öirkaü 50 centimetrojn
gran da tufgrebo apartenas
al la plej signifaj
germanaj akvobirdoj.
Gin karakterizas
la rugbrune kaj nigrc kolorita plumkufo, brile blanka antaükolo kaj maiheia pinta beko. Dum printern po rcsonas giaj amludaj vokkrioj
"kraulT"kaj "eorr" je la lagoj.
.
.
En Germanujo
ekzistas, lau Nsbu; öirkaü 32 000 kovad-paroj.
Same kiel
la plej multaj aliaj akvobirdoj
ankaü la tufgrebo suferas de la hom~ "libcrtempsociismo".
Diras Opitz: "Ununura vel-tabulisto
sufiöas, forpcli cn cirkaüo de duona kilometro
gis 90% de la tie ripozantaj
akvobirdoj".
Cento
da birdoj plue kaptigas jaron post jaro en la retoj de fisistoj kaj dronas.
(FOllIO: dpa)

La germana

esplorado

itoj atestas gran laborefikecon.
Tarnen, kaj la MPG-institutoj
kaj la Germanaj universitatoj
devas rnulte pli mal fermi sin reciproke,
unu al la a1ia.

tro fermita

por reformoj

Laüopinie
de internacia
ekspertkomisiono,
la germana
scieucsistcmo
ne
estas sufiöe malferma
por novaj esplortemoj
kaj estontecprovokoj.
Subtcnon per stata mono trovas nur tio, kio dum daüro de jaroj montrigis taüga
kaj kio estas internacie agnoskita.
Tio estas la rezulto de reviziado de la du plej grandaj scicncorganizajoj,
norne la Gcrmana Esplorunuigo
(DfG) kaj la Max-Planck-Asocio
(MPG).
kiun oni prczentis cn Bann al la Germanaj Fcderacio kaj Landoj, La du institucioj kune disponas pri jara bugeto de preskaü du miliardoj da cüroj.
La komisiono
sub prezido
dc la Brita naturseieneiste
Rioherd B~(}(}k
postulis
de DFG, de MPG kaj de la Germanaj
univer~itatoj,
~irekt~ la
esplorlaborojn
ankaü al novaj, estonteCPI~laj
sciadprojektoj,
torla~1 la
eluzitajn
padojn, kaj evoluigi pli da kurag
kaj preteco ~nkaü .p0~ r!sk~.
Oni malfermu
la reciprokajn
rigidajn limoji kaj subtcnu interdisciplinajn
esplorlaborojn.
La ekspertizistoj
klare atestas al DFG, same al MPG, kc multaj cl iliaj
aktivadoj estas rigardataj
rnodelaj. Okaze de DFG, kiu gravas kiel financisto de universitata
esplorado,
estas dirite ke gia aütonorna decidstrukt~ro
kun mernclektitaj
ekspertizistkomisionoj
estas lau kvalito absolute unika
en internacia
komparo.
Sed tia strukturo favoradas jam estab1itajn esploristojn dum disdono de esplorrimedoj.
Okaze de la Max-Planck-institutoj,
kiuj estas la portantoj
de la scienca
fundamenta
esplorado,
estas dirite ke jam la nombro dc giaj Nobelpremi-

251andoj

senarharaj

La Organizajo
de Unuigintaj
Nacioj (UN) admonas
registarojn,
pli bone
zorgi por naturprotektado,
öar laü UN-ekkonoj:
en 25 landoj post dehakado
faktc ne plu ekzistas arbaroj. Se .la registaroj
ne sangus sian respektivan
politikon,
tia detruo rapide daürus, raportas la UN-komisiono
por Arbaroj
kaj Longdaüra
Evoluo. La spertuloj
sugestis la starigon de 'Iokaj iniciativoj' kiuj prilaboru metodojn
por pli efika arbarprotektado.
Oni kuragigu
registarojn
kaj entreprenojn,
fari pli multe por naturkonservado.
La komisiono
kritikas,
ke arbaroj generale
estas rigardataj
"Iignoliverantoj",
sed i1ia valoro por konservado
de la klimato
sufice da pol itika atento. (Fonto: AP)

kiel nuraj
ne trovas

La arbarnj
de ßohemio
plej grave damagitaj
La nord- kaj orient-bohemiaj
arbaroj apartenas
al la plej damagitaj
en
Eüropo. Nur en Ukrainio la arbarmortado
estas pli grava, citas la öelia jurnalo Mlada Fronte Dnes el komuna raporto de Eüropa Unio kaj Unuigintaj
Nacioj. Sole 12% de la koniferarabaro
en Celiio estas sana. La ercmontaro
(Krusne hory) kaj la orientbohemia
Orlico-montaro
(Orlicke bory) estas en
kriza situacio. Tiuj regionoj, daürigas la jurnalo, ankoraü ne resanigis de la
forta frostpcriodo
de la vintro 1995/96 kaj de la venenaj substancoj
el la
proksimaj karbo-elektrocentraloj
kaj fiemiaj fabrikoj. (dpa)
En ßerlino

strikte

malpermesita

Doni mangajon
al sovagaj porkoj en Berlino estas strikte malpermesite.
M inacas alta punmono
al personoj,
kiuj nutrajprovizas
la hirtharajn
bestojn. Pri tio atentigis la medioadministracio
de la Berlina Senato. La plena
kaüzo por tiu iom ekzota pllnmona minaco: öian printempon
malsataj aproj
vizitas la pcrifcrion dc la Gcrrnanuja
öefurbo kaj avidc scröatakas
rubositelojn kaj kornpostfosajojn.
(Fonto: Moin Post 1999-04-17. p. J 12)
Homoj

provokas

sarkdangeron

antaüe ekzistis sarkproblernoj
je la Brazila strandoj apud Reede gis kiam estis konstruita nova haveno. De post septembro
1992 la rabofisoj
atakis pli 01 20 homojn laülonge de marborda
sektoro öirkaü dek kilometroj longa. Du surfantoj kaj kvar nagantoj jarn perdis pro tio siajn vivojn.
La plej grava kaüzo laü sciencistaj
opinioj estas, ke la konstruado
de la
haveno detruis la vivomediojn
de fisoj, kiuj servas kiel kaptajo por sarkoj.
La fisoj formigris hangolfdirekten
kaj la sarkoj sekvis i1in.

Neniarn

