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Το µεγαλύτερο πάρκο δεινοσαύρων ετοι-
µάζεται να κατασκευαστεί στο Sunshine 
Coast του Κουίνσλαντ, καθώς ο µεγιστά-
νας των ορυχείων, Κλάϊβ Πάλµερ, έπεισε 
το τοπικό συµβούλιο και πήρε το «πρά-
σινο φως» για να ξεκινήσει το µεγαλεπή-
βολο σχέδιό του. Με µία προϋπόθεση, 
βέβαια, οι δεινόσαυροι δεν θα κάνουν... 
θόρυβο και δεν θα ξεσηκώνουν τη γειτο-
νιά. Το τοπικό συµβούλιο του Sunshine 

Coast ψήφισε οµόφωνα και ενέκρινε τα 
σχέδια του Πάλµερ.
Το πάρκο που θα ονοµαστεί 
«Palmersauria» θα δηµιουργηθεί στο θέ-
ρετρο του Πάλµερ. Εκεί θα φιλοξενηθούν 
149 πιστά αντίγραφα δεινοσαύρων σε 
πραγµατικό µέγεθος, τα οποία θα κάνουν 
παρέα στον τυραννόσαυρο Ρεξ µε το όνο-
µα Τζεφ που βρίσκεται ήδη στη συλλογή 
του Πάλµερ. Στο πάρκο θα υπάρχει, επί-

σης, µουσείο µε αυτοκίνητα - αντίκες.
Οι δεινόσαυροι θα βρυχώνται, αλλά ο 
ήχος που θα βγάζουν δεν θα ξεπερνάει 
την ένταση των πέντε ντεσιµπέλ, σύµφω-
να µε τις υποδείξεις του συµβουλίου.
Επίσης, τα µέλη του έλαβαν τις απαραίτητες 
διαβεβαιώσεις ότι η λειτουργία του πάρκου 
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλ-
λον και ότι οι δεινόσαυροι που θα φιλοξε-
νηθούν δεν θα ξεπερνούν τα έξι µέτρα ύψος.

«Τα νέα αυτά αξιοθέατα (πάρκο και µου-
σείο) θα βρίσκονται µέσα στο θέρετρο 
του Πάλµερ και έτσι δεν θα επηρεάσουν 
τον χαρακτήρα της περιοχής» ανέφεραν 
τα µέλη του συµβουλίου.
Τον περασµένο Απρίλιο ο µεγιστάνας 
ανακοίνωσε την ναυπήγηση του νέου 
«Τιτανικού». Στόχος του είναι ο νέος «Τι-
τανικός» να σαλπάρει το 2016 από το 
Λονδίνο µε προορισµό τη Νέα Υόρκη.

Στο  Κουίνσλαντ το µεγαλύτερο πάρκο δεινοσαύρων

Αφαίρεσαν αγκίστρι καρφωμένο  στο σαγόνι καρχαρία
Με λάσο έπιασαν δύτες στο Κουίν-

σλαντ έναν γκρι καρχαρία- το είδος θε-
ωρείται απειλούµενο- προκειµένου να 
καταφέρουν να τον απαλλάξουν από 
αγκίστρι µήκους ενός µέτρου που είχε 
διαπεράσει το στόµα του. 

Η επιχείρηση στήθηκε στα ανοιχτά 
του Byron Bay όταν ο καρχαρίας εντο-
πίστηκε µε το αγκίστρι να τον ταλαιπω-
ρεί.  Φοβούµενοι πως ο καρχαρίας θα 
πέθαινε από την πείνα οι υπεύθυνοι 
του Sea World Research and Rescue 
Foundation ανέλαβαν δράση. 

«Εντόπισαν τον καρχαρία και στη 
συνέχεια πέταξαν ένα λάσο για να 
µπορέσουν να τον τραβήξουν προς την 
επιφάνεια», περιέγραψε ο διευθυντής 
θαλασσίων Ερευνών του Sea World, 
Trevor Long.

«Η επιχείρηση ήταν δύσκολη επειδή 
δεν υπήρχε µεγάλη ορατότητα µέσα 
στο νερό, υπήρχαν ισχυρά ρεύµατα 
στην περιοχή αλλά κι επειδή ο καρχα-
ρίας έδωσε µία πραγµατική µάχη για 
να απελευθερωθεί. Όταν κουράστηκε, 
µεταφέρθηκε πάνω στο σκάφος του 

Sea World και τοποθετήθηκε σε µία 
ειδικά σχεδιασµένη δεξαµενή όπου 
ναρκώθηκε. 

Στη συνέχεια τον γύρισαν ανάσκελα 
και οι δύτες τοποθέτησαν ένα σωλήνα 
στο στόµα του, για να το κρατά ανοι-
χτό, όσο ο κτηνίατρος προχωρούσε 
τη λεπτή διαδικασία αφαίρεσης του 
αγκιστριού, που ήταν καρφωµένο στο 
χόνδρο του σαγονιού του», πρόσθεσε. 

Η διαδικασία διήρκεσε 25 λεπτά 
και στη συνέχεια ο καρχαρίας αφέθη-
κε ελεύθερος.  Ο Long είπε πως ήταν 
υπέροχο να βλέπουν τον καρχαρία να 
απολαµβάνει την ελευθερία του απαλ-
λαγµένος από το αγκίστρι και πως όλη 
η οµάδα ήταν πολύ ικανοποιηµένη µε 
το αποτέλεσµα. 

«Έχουν µείνει λιγότεροι από 1500 
καρχαρίες αυτού του είδους- ονοµά-
ζονται καρχαρίες ταύροι ή γκρι καρ-
χαρίες τροφοί- στην ανατολική ακτή 
της Αυστραλίας κι έτσι κάθε ένας από 
αυτούς είναι πολύ σηµαντικός», τόνισε. 

«Είµαστε πολύ τυχεροί που στο Sea 
World έχουµε το προσωπικό, τη γνώ-

ση και τον εξοπλισµό για να µπορούµε 
να αναλαµβάνουµε τέτοιες επιχειρή-
σεις διάσωσης», κατέληξε. 

Οι συγκεκριµένοι καρχαρίες ανα-
παράγονται µε πολύ αργούς ρυθµούς, 
µόνο µία φορά στα τρία χρόνια, και 
γεννούν συνήθως ένα ή το πολύ δύο 
µικρά κάθε φορά.

ΑπελευθερωσΑν 
τον πΑγιδευμενο γιγΑντΑ
Είναι εντυπωσιακό το πώς ένας γί-

γαντας των θαλασσών, όπως µία µεγά-
πτερη φάλαινα, µπορεί να παγιδευτεί 
και να ακινητοποιηθεί σχεδόν όταν 
µπλεχτεί σε δίχτυα. 

Η συγκεκριµένη φάλαινα εντοπίστη-
κε πριν από λίγες µέρες µπερδεµένη σε 
δίχτυα που είχαν τοποθετηθεί για να 
κρατούν µακριά τους καρχαρίες, στα 
ανοιχτά του Κουίνσλαντ. 

Οι ειδικοί χρησιµοποίησαν αιχµηρά 
εργαλεία για να απελευθερώσουν την 
αρσενική φάλαινα και την παρακολου-
θούσαν να κολυµπά αργά αργά προς 
την ελευθερία της. 




