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Η  αστυνομία του Κουίνσλαντ 
επιβεβαίωσε ότι το πτώμα 
που βρέθηκε τη Δευτέρα 

κοντά σε μικρή λίμνη δυτικά του 
Μπρίσμπαν, ανήκει στην εξαφα-
νισθείσα μητέρα τριών κοριτσιών, 
Allison Baden-Clay. Το πτώμα 
βρέθηκε κοντά στη Kholo στο 
Anstead, 10 χλμ δυτικά από το 

σπίτι της Allison στο Brookfield. 
Ο σύζυγός της Τζέραλντ είχε δηλώ-
σει στην αστυνομία ότι η Allison 
θεάθηκε τελευταία φορά το βράδυ 
της 20ης Απριλίου όταν έφυγε από 
το σπίτι της για βραδινό περίπατο. 
Η αστυνομία χειρίζεται την υπόθε-
ση της μητέρας τριών μικρών κορι-
τσιών, ως δολοφονία.

Βρέθηκε το πτώμα
της  Allison Baden-Clay

Τ ο «Φεστιβάλ της Ελιάς» στη 
Μιλντούρα της Βικτώριας 
θα πραγματοποιηθεί φέ-

τος την Κυριακή 6 Μαΐου με τη 
συμμετοχή καλλιτεχνικών και 
χορευτικών συγκροτημάτων και 
την προσφορά ελληνικών παρα-
δοσιακών εδεσμάτων. Μέσα από 
τη διοργάνωση της εκδήλωσης θα 

αναδειχθεί η παρουσία και η προ-
σφορά των ομογενών στην  περι-
οχή και θα αποδοθεί ειδική μνεία 
στους πρωτοπόρους Έλληνες που 
εγκαταστάθηκαν εκεί από το 1900 
και συνέβαλαν σημαντικά στην οι-
κονομική της ανάπτυξη. Το Φεστι-
βάλ θα πραγματοποιηθεί στο Old 
Mildura Homestead. 

Την Κυριακή 6 Μαϊου 
το «Φεστιβάλ της Ελιάς»

Εξονυχιστικές έρευνες για την 
εντόπιση ενός κροκόδειλου 
που θεάθηκε σε ποταμό κοντά 

στο Maryborough, διεξάγουν οι 
αρμόδιες Αρχές του Κουίνσλαντ. Ο 
κροκόδειλος, μήκους 3,5 μ., θεά-
θηκε από επαγγελματία ψαρά στον 
ποταμό Μέρι. Είναι η πρώτη φορά 

που κροκόδειλος εμφανίζεται σε 
τόσο νότια περιοχή της χώρας. Ο 
υπουργός Περιβάλλοντος, Άντριου 
Πάουελ, είπε ότι καταβάλλονταν 
προσπάθειες χθες για να παγιδευ-
τεί ο κροκόδειλος και να μεταφερ-
θεί σε ζωολογικό κήπο ή στο φυσι-
κό του περιβάλλον.

Κροκόδειλος 3,5 μ. εμφανίστηκε
κοντά στο Maryborough!

Σύμφωνα με μία νέα έρευ-
να, τα κοάλα θα πρέπει να 
θεωρούνται στο εξής απει-

λούμενο είδος, καθώς ο πληθυ-
σμός τους δεν ξεπερνάει πλέον 
τις 80.000. Συγκεκριμένα, από το 
1993 ο αριθμός τους έχει μειω-
θεί κατά 75%.

Βασικά αίτια της μείωσης του 
πληθυσμού τους, είναι η κλιμα-
τική αλλαγή και η καταστροφή 
του φυσικού τους περιβάλλοντος, 
ενώ αρκετά κοάλα πάσχουν από 
χλαμύδια, η οποία εμποδίζει την 
αναπαραγωγή τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
αυστραλιανού Τύπου, ο υπουρ-
γός περιβάλλοντος της χώρας, 

Tony Burke, θα χρήσει και επί-
σημα τα κοάλα του νοτιοανατο-
λικού Κουίνσλαντ ως «απειλού-
μενα» και εκείνα στην ανατολική 
Νέα Νότια Ουαλία ως «ευάλωτα». 
Αυτό σημαίνει ότι θα τεθούν πε-
ριορισμοί σε έργα εξόρυξης, υλο-
τομικές δραστηριότητες και την 
οικοδόμηση, στους φυσικούς βι-
οτόπους του απειλούμενο ζώου. 
Ωστόσο, περιβαλλοντικές ομάδες 
της Αυστραλίας ισχυρίζονται ότι 
αυτοί οι περιορισμοί δεν έχουν 
μακροπρόθεσμο στόχο και δεν 
καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος.

Η Deborah Tabart, Διευθύνων 
Σύμβουλος του αυστραλιανού 
Ιδρύματος Κοάλα, δήλωσε στο 

ABC: «Ο υπουργός περιβάλλο-
ντος έχει ήδη προαναγγείλει την 
απροθυμία του να προστατεύσει 
τα κοάλα. Δεν συμφέρει τις μεγά-
λες βιομηχανίες η κατηγοριοποί-
ηση των κοάλα ως «απειλούμε-
νου» είδους».

Ο επιστήμονας David Paull, ο 
οποίος διεξήγαγε τη μελέτη κοντά 
στο Σίδνεϊ, απέδωσε τη κατακό-
ρυφη μείωση του πληθυσμού 
των κοάλα στη ξηρασία και τις 
υψηλές θερμοκρασίες που κατα-
γράφονται τα τελευταία έτη. «Πολ-
λά από τα ζώα ήταν αφυδατωμένα 
και προφανώς γι’ αυτό ευθύνεται 
η ανθρωπογενής κλιματική αλλα-
γή», δήλωσε ο κ. Paull.

Ο Claude, ένα γιγαντιαίο κα-
βούρι επρόκειτο να γίνει 
το κυρίως πιάτο σε εστια-

τόριο στην Αυστραλία, ωστόσο 
για καλή του τύχη σήμερα είναι 
ασφαλές και θα αποτελέσει το 
κυρίως έκθεμα σε ενυδρείο της 
Αγγλίας.

Ο βασιλικός κάβουρας αποτε-
λεί μια ξεχωριστή λιχουδιά στη 
πατρίδα του, ωστόσο ένας Βρε-
τανός εργαζόμενος σε ενυδρείο 
συμφώνησε να αγοράσει τον 
Claude, μαζί με άλλα δύο τερά-
στια καβούρια, για το επιβλητικό 
ποσό των 3.000 λιρών.

Σήμερα, προστατεύεται στο Θα-
λάσσιο Πάρκο του Weymouth, 
στο Dorset και το ευρύ κοινό 
θα είναι σε θέση να απολαύσει 
τη σπάνια ομορφιά του στο ενυ-
δρείο του πάρκου.

Ο Claude ζυγίζει 7 περίπου κιλά 
και ξεπερνάει τα 38 εκατοστά στο 
μήκος. Όταν αναπτυχθεί πλήρως 
θα ζυγίζει 14 κιλά και το μήκος 
του θα ξεπερνάει τα 45 εκατοστά. 

Το βασιλικό καβούρι - το οποίο 
είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του 
είδους - είναι πιθανό να αποτε-

λέσει τη βασική ατραξιόν και σε 
άλλα θαλάσσια πάρκα, όπως του 
Μπέρμιγχαμ και του Βερολίνου.

Απειλούμενο είδος πλέον τα κοάλα 

Ο Claude, το γιγαντιαίο καβούρι, 
«μετανάστευσε» στην Αγγλία

Η άτυχη Allison Baden-Clay


