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Bine ati venit la Zoo Linx
BUN VENIT LA ZOO-LINX
Zoo-Linx a început acum patru ani ca instrument de comunicare pentru instituciile zoologice _i diferici factori interesaci de
aceste probleme din România sub forma unui buletin informativ lunar transmis prin email. Din ianuarie 2009 a luat forma
unui sit internet _i lista de destinatari a fost extins, pentru a include comunitatea zoologic în general.
Obiectivul su este de a oferi asistenc practic _i de informare cu privire la practicile moderne de mencinere a animalelor în
pentru instituciile zoologice care au cea mai mare nevoie de ele. Frontierele în continu extindere ale Uniunii Europene _i
sistemele de comunicare tot mai perfeccionate care exist astzi &ndash; mai ales internetul &ndash; au fcut ca lumea
celor preocupaci de instituciile zoo s se apropie _i în acela_i timp s vin mai aproape de public.
În acela_i timp, tema bunstrii animalelor în captivitate a devenit centrul unei mai mari atencii _i au reie_it mai pregnant
domeniile în care, dintr-un motiv sau altul, este necesar asistenc. Pe internet au fost publicate sute de pagini de articole
negative la adresa grdinilor zoologice, dar în activitatea acestora _i prea pucin se discut în mod proactiv despre bunstarea
animalelor cinute în captivitate!
&ldquo;Mrecia unei naciuni _i progresul su moral pot fi judecate dup felul în care î_i trateaz animalele&rdquo;.
Mahatma Gandhi
Din pcate nu ne stau la dispozicie milioane de dolari cu care s putem salva acele institucii care, din diferite motive, se afl
acum în situacii negative &ndash; dar nu întotdeauna banii sunt în primul rând necesari pentru îmbuntcirea condiciilor de
bunstare a animalelor _i, desigur, lumea zoo reprezint mult mai mult decât simpla bunstare a animalelor &ndash;
educacie, conservare _i cercetare etc.
Prin urmare ce încercm _i sperm noi s realizm? În primul rând, cum am mai spus, s oferim un instrument de comunicare
pentru instituciile zoologice &ndash; mai ales cu cele care poate nu aparcin înc unei asociacii sau care se lupt s
supraviecuiasc _i s se afirme ca exemple pozitive &ndash; oferind ceea ce este mai bun în asigurarea bunstrii animalelor,
conservare, cercetare _i educacie.
Acest deziderat nu se va materializa decât dac exist persoane dispuse s ofere asistenc prin scrierea _i donarea de articole
(oricât de scurte) sau transmiterea de sfaturi în domenii precum bunstarea animalelor, nutricie, enrichment &ndash; practic
pe orice tem legat de mencinerea animalelor slbatice în captivitate.
Dac cineva are nevoie de un ajutor anume, v rugm s cereci _i noi vom transmite cererile de asistenc cititorilor no_tri.
Ar fi minunat dac am putea s ne obi_nuim s conlucrm în beneficiul animalelor aflate în grija noastr &ndash; exist cazuri în
care o astfel de colaborare nu are loc &ndash; _i, cu ajutorul acestei reviste _i al celor care scriu pentru ea, putem face
ca lucrurile s se schimbe, cât de pucin, în bine.
Zoo-Linx este publicat acum în limbile român _i englez &ndash; dac dorici s ajutaci prin traducerea articolelor în limba crii
dumneavoastr, v rog s m contactaci. Dac dorici s trimiteci articole, v rugm s folosici butonul &bdquo;Contact&rdquo;.
Articolele trimise înainte de 21 ale lunii vor fi publicate în numrul din luna respectiv.
Dac unele articole pe care le-aci publicat în alte medii de informare ar putea fi utile colegilor din cara dumneavoastr sau
de peste hotare, v rugm s ne trimiteci o scurt descriere _i referinca (link) la publicacia respectiv.
^tiri scurte despre evenimente petrecute la institucia dumneavoastr vor fi publicate pe prima pagin, cu titlul _i opciunea
&bdquo;Read more&rdquo; pentru textul întreg.
V mulcumim anticipat pentru orice comentarii _i critici constructive transmise pe acest site.
Mal T. Hyett
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