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Руски председник хвали глумца због бриге о тигровима

  

Премијер Русије Владимир Путин похвалио је холивудског глумца Леонарда Дикаприја
за којег је рекао да је "прави мушкарац" јер је упркос проблемима допутовао у Санк
Петербург на самит о очувању тигрова.

  

"Хтео бих да Вам захвалим што сте дошли упркос свим препрекама", рекао је Путин по
завршетку конференције са које су руске телевизије јутрос емитовале снимке. Дикаприо
је има два пута проблеме с авионима на путу од САД до Русије: прво је у недељу авион
на линији Њујорк-Москва морао да се врати због пожара не једном од мотора.

  

Глумац је онда сео у други авион, а овај је у уторак ујутру морао непланирано да се
спусти у Хелсинки по додатно гориво пошто је све резерве потрошио борећи се са
неуобичајено јаким ветровима, јавиле су агенције.

  

"Нека особа са мање јаким нервима би могла да помисли да не вреди труда долазити
овамо. Али, господин Дикаприо не спада у такве људе", навео је Путин и захвалио се
глумцу за донацију од милион долара које је дао за програм заштите тигрова.

  

"Ако је заштита тигрова у рукама људи таквог карактера, успећемо", додао је он.

  

Декларација о очувању тигрова
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Санкт Петербург - Званичници 13 земаља, учесница Међународног форума за тигрове,усвојиле су у Санкт Петербургу декларацију о очувању тигрова.  Тигрови су, иначе, једна од најугроженијих животињских врста.  Бангладеш, Бутан, Камбоџа, Кина, Индија, Индонезија, Лаос, Малезија, Мјанмар, Непал,Тајланд, Вијетнам и Русија постигле су договор да се до 2022. године број тигрова удивљини удвостручи и сузбије илегална трговина крзном и деловима тела тигрова.  На првом скупу на високом нивоу посвећеном опстанку само једне животињске врсте,постигнут је договор да се очивају станишта тигрова, као и да се локално становништвоукључи у акцију спасавања ових животиња.  "Циљ је тешко постићи, али је могуће", рекао је руски премијер Владимир Путинучесницима скупа у Санкт Петербургу.  Многе земље у којима живе тигрови су сиромашне, попут Лаоса, Бангладеша и Непала,тако да очување ове врсте зависи од донација са запада.  "Тешко је решавати проблеме очувања природних врста у тим земљама", рекао је Путини додао да ће Русија помоћи у заштити тигрова у суседним земаљама, Ирану иКазахстану.  Учеснице скупа у Санкт Петербургу издвојиће 330,8 милиона долара у наредних петгодина како би се омогућио пораст броја тигрова у тих 13 држава, док ће Русија самаиздвојити 45 милиона долара, договорено је на самиту, јавили су раније данас рускимедији.  Према процени Светског фонда за природу у свету је остало између 3.200 и 3.500јединки тигра, према 100.000 колико их је било пре стогодина. Три врсте тигра - тигар сБалија, с Јаве и каспијски тигар - су нестале, а опстанак још шест је неизвестан.  (Блиц, Бета)  
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