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Már kevesebb mint 800 hegyi gorilla él a Földön, ezért fontos minden
egyed védelme
A hegyi gorillák (Gorilla beringei beringei) a kihalás szélén élő állatok, a
Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös listáján a „kritikusan veszélyeztetett
fajok” között tartják nyilván őket. Az orvvadászat, az élve elfogás és az élőhelyük
csökkenése veszélyezteti a faj fennmaradását.

Te is tehetsz valamit élőhelyük megőrzése érdekében, régi,
nem használt mobiltelefonod újrahasznosításával!
Hozd be a régi, használaton kívüli mobiltelefonodat és dobd
a B.ép. földszintjén kihelyezett speciális gyűjtőbe.
Miért van szükség a mobilok újrahasznosítására, és mi az a “koltán”?
A koltán nevű ércből nyerik a tantál nevű fémet. Ezt kondenzátor bevonatok készítésére
használják, így megtalálható a mobilokban, a laptopokban, gps-ekben, táblagépekben.
A világ koltán készletének 80% Afrikában található, ennek is nagy része a Kongói
Demokratikus Köztársaságban (DRC). Ugyanott, ahol a hegyi gorillák, Grauer gorillák,
bonobók, a csimpánzok is élnek. Élőhelyüket drasztikusan megváltoztatja a bányászat.
Számítások szerint, ha a növekedési tendenciák ebben az ütemben folytatódnak 2025-re a
8.6 milliárdnyi emberiségből 5.9 milliárd előfizető lesz. Ebből következően 2020-ra a
koltán kereslet meghaladhatja az 1000 tonnát.
Ha azonban a használt mobiltelefonokban található ásványok újrahasznosításra kerülnek,
akkor ezen ércek bányászata csökkenni fog.

Dr. Jane Goodall 1977-ben hozta létre a Jane Goodall Intézetet a csimpánzok és
élőhelyük védelmének érdekében. Az azóta eltelt idő alatt pedig már a világ 24
országában alakult Jane Goodall Intézet, s a globális hálózat összesen több mint 110
országot foglal magában.
A globális hálózat szervezetei az állatok, a környezet és az embertársak védelmét
tűzték ki célul Afrikában és a világ számos egyéb területén.

„Gorillák a ködben”
Dian Fossey amerikai etológus 18 éven keresztül tanulmányozta a hegyi gorillák
viselkedését.
1967-ben hozta létre a ruandai Ruhengeri tartományban a Karisoke Kutatóállomást
ahol szinte együtt élt a gorillákkal. Tapasztalatait a „Gorillák a ködben” című
könyvében publikálta. A könyvét később megfilmesítették.
1978-ban, miután az orrvadászok kedvenc gorilláját, Digitet 20 dollárért lefejezték,
létrehozta a Digit Alapítványt. Az alapítványt ma már Dian Fossey Gorilla
Alapítványnak nevezik.
A film főszereplője Sigourney Weaver, aki a film forgatása után az alapítvány
támogatójává vált és jelenleg az alapítvány tiszteletbeli elnöke.

Forrás: https://termeszetbolond.hu/Magazin/Allat-es-termeszetvedelem/Mar-kevesebb-mint-800-hegyi-gorilla-el-a-Foldonezert-fontos-minden-egyed-vedelme
https://www.facebook.com/pg/jane.goodall.intezet/about/?ref=page_internal
https://humusz.hu/hirek/hiv-az-erdo-de-nem-mobilon/25194?fbclid=IwAR1UZ9BRrq3QTMzalKYbEuPjWJHYQxHD_O9D95cdTGFCQLGKmWltG8pa_ak
https://www.janegoodall.hu/mobilkampany.html

