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Den e edishon aki: In deze editie:

Grátis Gratis
Met de concerten van

“Live Earth” in alle we-
relddelen stond klimaat-
verandering in de maand
juli in het middelpunt van de
belangstelling. Maar op ons
kleine eilandje was er niet
veel van te merken. Mis-
schien leven we nog in de
veronderstelling dat zo’n
groot wereldwijd probleem
ons niet raakt. Of dat we als
kleine gemeenschap of als
individu toch machteloos
staan tegenover een mi-
lieuprobleem van een der-
gelijke omvang.

Niets is minder waar. De
gevolgen van het broei-
kaseffect en klimaatveran-
dering zullen ook op Bo-
naire merkbaar zijn. Is onze
koralendijk hoog en sterk
genoeg voor de stijging van
zeespiegel? En een tem-
peratuurstijging van slechts
enkele graden heeft een
vernietigend effect op de
koraalriffen. Ach, er zal nog
heel wat water onder de
pier doorstromen voordat
het zover is, hoor ik u den-
ken. Dat is misschien zo.
Maar als we allemaal zo
denken, dan lossen we
niets op.

We moeten dus nu in
actie komen. Klimaatver-
andering is eigenlijk een
energieprobleem. Doordat
we fossiele brandstoffen
gebruiken voor onze ener-
gievoorziening, blazen we
broeikasgassen in de
dampkring. Beter is het om
zonne- en windenergie te
gebruiken. Aan dat laatste
wordt nu gewerkt op Bo-
naire.

Omdat we allemaal
energie gebruiken, draagt
ieder van ons bij aan
klimaatverandering. En dat
betekent ook dat we alle-
maal kunnen meewerken
aan de oplossing. Namelijk
door energie te besparen.
In deze Makubekèn staat
een artikel over het kli-
maatprobleem. Maar be-
langrijker nog: we geven
tips voor energiebesparing.
Heeft u nog tips? Vertel het
ons. De beste ener-
giebesparingstips zullen we
publiceren in onze vol-
gende editie.
De redactie
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KLIMAATVERANDERING

Subimentu di temperatura di awa ta un menasa pa e refnan di koral. Ku solamente un subida di algun grado koralnan
por kuminsá blikia. Si e fenómeno dura mas ku algun siman, e koral ta muri. E efektonan riba nos turismo di buseo lo
ta desastroso. Danki Dios e refnan di Boneiru te ainda a keda librá di e fenómeno aki.

De stijging van de watertemperatuur vormt een bedreiging voor koraalriffen. Al bij enkele graden verhoging van de
zeewatertemperatuur kan het koraal verbleken. Als dit verschijnsel langer dan een aantal weken duurt, sterft het
koraal. De gevolgen voor ons duiktoerisme laten zich raden. Gelukkig zijn de riffen van Bonaire tot dusver grotendeels
gespaard gebleven van dit verschijnsel.

KAMBIO DI KLIMAKAMBIO DI KLIMAKAMBIO DI KLIMAKAMBIO DI KLIMAKAMBIO DI KLIMA

Foto Credits: Hanny Kalk
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Bijna alle huishoudens op
Bonaire vinden natuur en mi-

lieu belangrijk. Ook vindt bijna
iedereen maatregelen ter

bescherming van natuur en mi-
lieu noodzakelijk.

Een grote meerderheid is
het eens met de stelling dat de
economie van Bonaire op toe-
risme steunt. Evenveel men-
sen denken dat het toerisme
op de natuur steunt. Bijna
tweederde deel vindt toerisme
belangrijk voor zijn of haar
inkomen. Uit deze uitkomsten
blijkt dat de leus van de
campagne “NOS TA BIBA DI

NATURALESA” goed gekozen
is. Natuurbescherming en eco-
nomische groei gaan samen
op Bonaire.

Iets meer dan de helft is het
niet eens met de stelling dat
economische ontwikkeling
belangrijker is dan natuur en
milieu. Slechts eenvijfde deel
is het hier wel mee eens.

Een grote meerderheid
praat soms of geregeld over
natuur en milieu, een klein deel
doet dat elke dag en eenvijfde
nooit. Ruim eenderde deel van
de huishoudens is bezorgd
over natuur en milieu. De zorg
voor natuur en milieu is een
zaak van ons allemaal, vindt
tweederde deel. De actiebe-
reidheid is erg groot. Bijna
iedereen is bereid om zelf bij
te dragen aan natuur- en
milieubescherming.

Informatie over natuur en
milieu afkomstig van de
natuur- en milieuorganisaties
op het eiland wordt door twee-
derde deel van de huishou-
dens als geloofwaardig be-

schouwd. Informatie afkomstig
van de overheid slechts door
eenderde deel.

Bij ruim een kwart is
bekend dat de overheid een
Natuurbeleidsplan heeft. Bijna
driekwart weet dat niet. Het
Milieubeleidsplan is nagenoeg
onbekend. De kennis over het
natuur- en milieubeleid van de
overheid is niet erg groot.

De enquete is eind vorig
jaar uitgevoerd. STINAPA
maakt uit deze uitkomsten op
dat natuur en milieu een groot
draagvlak hebben op Bonaire,
maar dat meer kennisover-
dracht  over beleidsmaatrege-
len noodzakelijk is. Voor de
uitvoering van de maatregelen
is de medewerking van alle
mensen en organisaties nodig.
Met de campagne “NOS TA
BIBA DI NATURALESA”, die in
januari is begonnen, zal de
natuurorganisatie samen met
andere maatschappelijke
organisaties, bedrijven en de
overheid de bevolking van
Bonaire blijven informeren.
De redactie
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Kralendijk. De economie van Bonaire steunt op toerisme

en toerisme steunt op onze natuur. Dat blijkt uit een enquete
die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht
van STINAPA Bonaire heeft uitgevoerd onder 245
huishoudens op Bonaire. Het is voor het eerst dat op
Bonaire een grote enquete is uitgevoerd naar natuur en
milieu. Het onderzoek is gedaan in het kader van de
voorlichtingscampagne “NOS TA BIBA DI NATURALESA”.
De enquete zal in de toekomst worden herhaald om zo de
effecten van de campagne te kunnen meten.

CLIFFORD CICILIA
Geboren op Bonaire op 20
april 1969.
Huidige positie: Washing-
ton Slagbaai National Park
Ranger.
Ik werk sinds 1995 in
Washington Park en iedere
dag is verschillend! Ik
verkoop de toegangs-
kaartjes bij de ingang, snoei
de bomen en struiken, help
de toeristen wanneer ze
verdwaald zijn of proble-
men met hun auto hebben,
controleer en repareer de
omheining, en verzorg het
onderhoud van de ge-

bouwen en de voertuigen. Ik heb zelfs een cursus “bird watch-
ing” in Portland, Maine, gevolgd.
Wat ik het liefst doe? Buiten in het veld werken!
STINAPA zorgt goed voor het park en zorgt er ook voor dat
alles op de juiste manier gebeurd.

WIST JE DAT DE NIEUWE WEBSITE VAN
STINAPA, WWW.STINAPA .ORG, BORDEVOL

INTERESSANTE INFORMATIE STAAT?

BO TABATA SA KU STINAPA TIN UN WEBSITE
NOBO, WWW.STINAPA .ORG, I ESAKI TA YEN,
YEN DI INFORMASHON HOPI INTERESANTE?
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Kappen, rapen, schieten,
branden, graven, jagen, stro-
pen, verzamelen, bouwen,
ontwikkelen, en natuurlijk....
alles weer verkopen.... dat was
het leven op de plantages. Een
heel andere manier van leven
dan wij, de supermarktgene-
ratie, vandaag de dag kennen.

In die tijd telde overleven
nog echt, en de term ‘geba-
lanceerde ontwikkeling’ be-
stond nog niet eens. Zelfs toen

WWWWWashington Slaashington Slaashington Slaashington Slaashington Slagbaaigbaaigbaaigbaaigbaai
NaNaNaNaNational Ptional Ptional Ptional Ptional Parararararkkkkk

Habrí tur dia ku eksepshon di 25
di desèmber i promé di yanüari.

Iedere dag geopend behalve op
25 december en 1 januari.
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al begonnen sommige mensen
zich te realiseren dat een aan-
tal van deze natuurlijke bron-
nen voorgoed uitgeput zouden
raken als al deze activiteiten
ongecontroleerd zouden door-
gaan. Door dit besef ontstond
de eerste regelgeving op het
gebied van natuurbescher-
ming, meestal opgelegd door
de plantage-eigenaar. Zo werd
bepaald dat bomen, die voor
het branden van houtskool
gebruikt werden, niet meer tot

op de grond toe mochten
worden omgekapt. De boom
moest vervolgens 5 jaar met
rust worden gelaten zodat
deze zich kon herstellen. Er
waren in die tijd geen middelen
om nauwkeurige metingen te
verrichten naar de schade die
werd aangericht en hoe lang
het zou duren voor er onher-
stelbare schade zou zijn aan-
gericht. Simpele observatie en
gezond verstand waren van
groot belang bij het bedenken
van deze regelgeving.

Toen de plantages werden
aangekocht en in een natio-
naal park veranderden, kreeg
men nog een grote “plantage
erfenis” mee. In de eerste jaren
werd nog doorgegaan met het
‘ontginnen’ van het park om de
hoognodige fondsen voor het
beheer van het park bij elkaar
te krijgen. Er werd nog steeds
houtskool en geitenvlees ver-
kocht, evenals hout voor het
maken van omheiningen. En-
kele van deze praktijken zijn
slechts een paar jaar geleden
gestaakt en één ervan, het
verkopen van geiten, vindt nog
steeds plaats maar nu met een
totaal ander doel dan voor-
heen. De geiten worden ver-
kocht voor de slacht met de
bedoeling hun aantal terug te
brengen zodat de vegetatie
eindelijk weer kan terug-
groeien naar een ecologisch
evenwicht.

De nieuwe visie van het
park is gebaseerd op het
gebruik van natuurlijke grond-
stoffen op zodanige wijze dat
de natuur behouden blijft.
Eenvoudig gezegd  betekent
dit het verkrijgen van geld door
gebruik te maken van de
natuur terwijl men haar zo min

mogelijk beschadigt. Het is
juist de bedoeling om na-
tuurlijke en historische bron-
nen te beschermen en even-
tueel te herstellen terwijl
mensen worden uitgenodigd
om er recreatief van te
genieten.

Om deze duurzame ontwik-
keling te kunnen bereiken,
heeft het park een gigantische
taak voor zich. Het doel is om
het natuurreservaat in een
staat van ecologisch evenwicht
te brengen dat gelijk is aan de
situatie vóór de komst van de
Europese kolonisten. Zij voer-
den namelijk vele uitheemse
soorten in, zoals ezels en gei-
ten, die later weer werden vrij-
gelaten in de natuur. Hierdoor
werd grote schade aangericht.
Om duurzame ontwikkeling te
bereiken zijn er twee hoofdta-
ken te onderscheiden. Ten
eerste, het onder controle
krijgen van alle zoogdieren
zoals geiten, ezels, varkens en
katten die vrij rondlopen in het
park. Ten tweede, het vergaren
van informatie over inheemse
soorten flora en fauna om te
onderzoeken of de populaties
sterk en gezond genoeg zijn.

En ook om te bepalen of er
maatregelen nodig zijn zodat
deze soorten niet zullen ver-
dwijnen uit onze prachtige
natuur. Deze informatie wordt
verkregen door wetenschap-
pelijk onderzoek en het
instellen van controle (monitor-
ing)  programma’s van de flora
en fauna. Tegelijkertijd wordt er
hard gewerkt om het park zo
aantrekkelijk en comfortabel
mogelijk te maken voor de
bezoekers. Ook zorgen we
ervoor dat zij alle beschikbare
informatie krijgen over de
natuur en over tussentijdse
informatie uit de monitoring
programma’s en het weten-
schappelijk onderzoek.

Als alle doelen bereikt zijn,
zal het park een modelpark zijn
voor de Caribische regio. We
zullen dan proberen andere
landen en eilanden te helpen
bij het beschermen van hun
natuurlijke bronnen omdat
natuurbescherming vanzelf-
sprekend niet alleen een
eilandsaangelegenheid is,
maar werelwijd van groot
belang is.
Geschreven door Fernando
Simal, vertaald door Marcel
Nahr.
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Amantenan di naturalesa ta
krusa un region no eksplorá
ainda den un mondi. Nan ta
haña un bunita lagun, rondoná
pa serunan i di un bunitesa
inkreibel. Animalnan ku no tin
miedu di nada. E hendenan aki
ta konta amigunan, di e sitio i
esakinan, na nan turno, ta bai
konta otronan. Pronto nos ta
haña un fluo kontínuo di aman-
tenan di naturalesa den e área.
Nan ta kap palunan pa por
yega, ta bai laga sushi i restu
di karbon atras.

E área ta bira konosí pero
no ta fásil pa yega. Un kom-
pania ta kuminsá ku tour di
helikòpter pa hasié mas ase-
sibel pa hende. Hopi di e
bestianan ta bandoná e área i
otronan ta bai ser alimentá pa
hende, kousando un relashon
ku no ta natural. Despues nos
ta haña ku e lagun ta yen di
restu di liña di piska.

Artíkulonan ta sali den
revistanan di biahe, poniendo
ku mas hende ta yega. Mester
rosa mondi pa traha mas lugá
pa kamper. Partinan di e

tereno ta wòrdu bendé pa
“desaroyo limitá”, pero ku
tempu kasnan ta bira mas i
mas grandi.

Hendenan lo bisa ku natu-
ralesa ta kambiando. Holó di
hende i su produktonan ta bai
yena e aire. Vehíkulonan ‘off
road’  por ser tendé henter dia.
Protektornan di naturalesa ta
kai aden i konfrontashonnan ta
start. Komo un táktika defen-
sivo, un promotor ta bini ku e
gritu ‘ekoturismo’( turismo ku
ta bai bon ku medioambiente)
pa purba trankilisá esnan ku ta
kontra.

Ku ekoturismo ta bini
hotèlnan nobo ku ta yama nan
mes ‘bèrdè’, pues amigu di
naturalesa. Pero polushon den
e área ta sigui krese sali for di
man. Ta pèrmití botonan di
motor den e lagun. Ainda
mester konstruí e hotèl ‘bèrdè’
di mas grandi. Den apénas
binti aña hende a dominá e
área kompletamente. Tur
bestianan a bandoná e área i
kostanan di e lagun ta yen di
edifisio. Awor e awa di e lagun

tambe ta kontaminá i mayoria
di piská a bai. Ta kiko nos a
hasi ?

Tabata tin mester di empleo
pa hende lokal? A krea esaki?
No, poko lokal a haña empleo.
Tabata kestion di desaroyadó
i probechadónan ku a drenta,
eksplotá i laga kai. Nan no tin
mester di wak e lagun mas.
Nan ta buskando otro lagun
kaba na un otro parti di mundu.

Islanan karibense
Islanan karibense ta mes-

kos, sufriendo di sobre-de-
saroyo. Un isla ku tabata tin
fama mundial pa su refnan, a
atraé asina tantu sambuyadó
ku konsekuensia ku e refnan
a sufri hopi.  I awor e loke ku
tantu nan por a atmirá i apre-
siá, a keda ruiná.

E destrukshon no tabata
kousá tantu dor di kontakto
direkto, sino dor di e nesesidat
pa mas hotèl. Esaki a nifiká
mas hende, mas sushi i mas
awa sushi. Sea inkapas òf sin
e boluntat pa paga pa un planta
di kloaka, a resultá ku mas i

mas e refnan a keda konta-
miná.

Trahadónan di afó
Segun ku e popularidat di

e isla tabata kresiendo, e po-
blashon lokal no tabata sufi-
siente pa kumpli ku e demanda
pa trahadó. Trahadónan di afó
a yega. Tabata tin mester di
mas kas i skol. Ken lo a bai
traha esakinan? Mas trahadó
di afó. Pronto e poblashon a
bira dòbel. Diripiente tráfiko a
bira un problema i kriminalidat
a subi. E diferente nashona-
lidatnan a klèsh ku otro i e
poblashon lokal a kuminsá
pèrdè su identidat.

Siendo ku biahamentu pa
tur parti di mundu a bira algu
normal, e sitionan faborito ta
bira asina sobre-desaroyá, ku
un dado momentu hendenan
no ke bai einan mas. E indus-
tria di biahe ta habri otro sitio-
nan pa hende por eksplorá. Si
no bini e posibilidat pa bai di
vakashon riba e planeta Mars,
ku tempu lo bai sobra poko di
nos mundu manera ku lo ta-
bata intenshon  di naturalesa.

E desaroyo aki a tuma lugá
den nòmber di progreso. Pro-
greso i desaroyo ta sinónimo
di otro? Progreso no semper
ta igual na desaroyo, i desa-
royo no por tuma lugá eko-
lógikamente. Ni maske kon
kuidadoso nos purba di ta,
semper un tiki naturalesa ta bai
pèrdí.

Ekspanshon, desaroyo, i
kresementu no ta garantia pa
éksito. Un lagun por eksistí pa
siglonan sin bira mas grandi.
E no ta disparsé pasobra e no
ta kresiendo. Kisas ora ku
hende yega i bin kob’é pa hasié
kuater bia mas grandi sí, esaki
por nifiká fin di henter e
sistema ekológiko.

Ekoturismo lo no mester
nifiká ku ta habri áreanan nobo
bou di preteksto ku ta tene nan
limpi i ta edukando e pueblo.
Si nos riska mes na usa e
palabra ‘ekoturismo’ e mester
ser definí komo un proseso
edukashonal ( pa e pueblo i e
bishitante), i apliká solamente
na áreanan kaminda turismo

ya a establesé. Ekoturismo lo
mester ta e partisipashon den
e preservashon di nos mundu.
Pa bisa: “Ata un region kom-
pletamente nobo aki ku bos-
nan por bishitá pero ban ku
kuidou’ simplemente no ta
sufisiente.

Importansia di ekoturismo
No por aksentuá e im-

portansha di ekoturismo komo
un hèrmènt pa edukashonal
sufisientemente! Tin un gran
oportunidat aki pa mustra hen-
de kon importante nos mundu
ta, i kon nan por yuda, siendo
gosando i disfrutando di un
vakashon. Ekoturismo no por
nifiká ku nos ta drenta outo i
bai kaminda ku ningun otro a
yega di bai anto djis pèrkurá
pa trese nos blekinan bashí
bèk.

Leu for di esei! Ekoturismo
lo mester nifiká ku nos no ta
bai einan ku outo ètòl. Laga tur
kos den man di naturalesa.
Ekoturismo lo mester ta pa
kana bai einan enbes di kore
outo, mirando tur kos di un
ángulo diferente. Yuda drecha
loke ku otronana daña.

Kisas ekoturismo no ta ni e
palabra adekuá. Kisas ta
palabranan manera rèspèt,
preukupashon, i kuido nos tin
ku usa. Kisas asta miedu –
miedu pa lokual ku por pasa
ku nos mundu frágil. Natu-
ralesa lo bai bèk un dia na su
orígen i kuminsá di nobo. E
pregunta ta si e ser humano lo
tei ainda pa mira esaki?

Nos sí ta kere ku ya ku
kada un di nos ta responsabel
pa nos medioambiente, nos tur
por traha huntu pa yega na un
solushon. I na tempu.
Skirbí pa Bruce Bowker, tradusí
pa Marcel Nahr.

Foto Credits: Hanny Kalk
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WIST JE DAT KORALEN ZICH SLECHTS VAN
EIND SEPTEMBER TOT BEGIN NOVEMBER

VOORTPLANTEN?

BO TABATA SA KU KORALNAN TA REPRODUSÍ
SOLAMENTE ENTRE FIN DI SÈPTÈMBER PA

KUMINSAMENTU DI NOVÈMBER?
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Mi nòmber ta Anthony Janga (Sion)
Mi tin 7 aña
Mi ta biba  na  Kaya Rincon 8
Telefon nr.  5671073/7175774

Dikon mi ta haña ku tin ku tene Bonaire limpi?
Pasó un dushi isla manera Bonaire mester ta limpi pa nos
mes i pa nos hendenan ku ta bin bishitá nos por sigui bin nos
dushi isla Bonaire. Pasó e ta limpi i bunita. Tambe e ta salú
pa nos mes komo hendenan ku ta biba riba e dushi isla aki
pa nos tin bientu fresku sin sushi den dje.

Kiko mas por hasi pa tene Bonaire limpi?
Piki tur sushi ku tin bentá abou benta den kos di sushi. Anto
siña tur hende pa no tira sushi abou òf riba kaya, benta nan
den kos di sushi.
Un isla limpi ta bon pa nos medio ambiente i pa nos salú
tambe, menos malesa.

Ami Vanessa, un boneriana ku gusta pa nos tin un Boneiru
limpi i bunita.
Kon nos por hasi tene nos Boneiru limpi i bunita?
Laga e kos aki kuminsá na nos mesun kas.
Un kas limpi i bunita serka tur hende por yuda mantené
Boneiru limpi i bunita.
Dùs laga nos tur ban tira sushi den kos di sushi pa asina e
turista ku bishitá nos dushi Boneiru por hiba e mensahenan
di un Boneiru Dushi, Bunita i Limpi.
Esaki ta un mensahe di mi pa tur hende ku ke pa Boneiru ta
limpi i bunita.

Vanessa Wanga
Kaya Buní # 8

39 aña

Mi nòmber ta: Shanyvienne Seraus
Edat              : 5 aña (25-09-2001)
Adrès            : Kaya Marimba 4
Dikon un Bonaire limpi??????
Ami Shanyvienne kier bisa asinaki:
Shonnan ban sigui di Grandi te Chikí pa mantené nos dushi
isla Boneiru limpi.
Pues pa nos biba den un ambiente sano, limpi i higiéniko.
Korda semper di usa e kliko.
Danki.

Fundashon Tene Boneiru
Limpi (FTBL), a ranka sali e
aña aki ku un tremendo akti-
vidat òf proyekto. E famoso
“kamara skondí”.

Esaki a kuminsá dia 29 di
aprel 2007, sigui dia 30 di aprel
(ku ta dia di Rincon) i a tèrminá
dia promé di mei 2007.

Nos a logra kapta algun
imágen momentu ku algun
persona tabata tira kos di sushi
den kliko. Tabata great di por
a mira kon: grandi i chikitu
tabata tira sushi den kliko i ala-
bes pous pa e kámara kapta
nan sin sa unda e kámara
tabata situá.

Awor nos no sa ken e
hendenan tabata!

Dùs e personanan mester
a identifiká nan mes i pa
despues e públiko vota pa nan.
Kon esei a bai? MASHA FASIL
MES!!!!!

1. Nan mester a subi riba e
website di oby1canoby
(www.oby1canoby.com) i klik
riba e parti di FTBL. Wak e
potrèt i si tabata nan a ser
saká, mester a yama 700-4258
òf  717- 8120 (SGB) puntra pa
Milena Cicilia entre 7’or am pa
3’or pm.

Tabata tin e  oportunidat pa
hasi esaki ± 2 siman, di 21 di
mei te ku 31 di mei 2007.

2. Di djaluna 4 di yüni pa
djabièrnè 8 di yüni 2007 pueblo
tabata tin e oportunidat di subi
e  website di oby1canoby i vota
pa e personanan partisipante.

E persona ku risibí mas
tantu voto den e siman ei, lo a
bira e ganador lo risibí  pre-
mionan atraktivo.

Nos a konta ku koperashon
di algun emisoranan: Radio
Digital, Voz di Boneiru, Bon
FM, tambe BO TV, ku a pèrmití
nos di FTBL den nan notisia òf
espasio pa asina e mensahe
yega mas serka e pueblo
boneriano.

Tambe di Obersi Electron-
ics (XEROX) ku a kontrubuí ku
35 di e posternan di nos
emblema di FTBL na koló.
Tambe spònsernan ku a sòru
pa premio ku ta Digicel, FTBL
i Tung Fong store.
Tambe tabata tin koperashon
di e koördinadó mes: Milena ku
a yuda kapta algun imágen
mas ku asina nos por a yega
na e totalidat di potrètnan ku
tin aktualmente.
Otro koperashon tabata di
OBY1CANOBY ku a kere den
FTBL i no opstante di tabata tin
kontratiempo a logra tòg algun
imágen pa FTBL su proyekto.
Pesei mes  FTBL a hasi uso di
nan website pa pone e po-
trètnan i pa vota, asina pueblo
boneriano por a sera konosí ku
nan website!

E ganadornan lo wòrdu
anunsiá via e website mes.
Tambe via radio i korant si ta
posibel.

Last but not least:
Danki na pueblo boneriano

kompletu ku a reakshoná
asina positivo riba e proyekto.
Mui espeshal na Selibon i e
bario di Rincon ku a kontrubuí
pa yuda tene Boneiru limpi.

Keda pendiente, pasobra
despues di aki nos ta bai tira
un tèk, pero na otro aktividat
nos tei bèk!

Nos ta pidi tur e doñonan
di e stèntnan / tur persona ku
a risibí e poster di emblema di
FTBL pa entregá esaki bèk
mas pronto ku ta posibel serka
Milena Cicilia na SGB òf na
Rincon serka Emma Sint Jago,

pa otro aktividat nos por sigui
usa nan.

Koördinadó di  e proyekto:
Milena Cicilia

FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDASHON ASHON ASHON ASHON ASHON TENE BONEIRTENE BONEIRTENE BONEIRTENE BONEIRTENE BONEIRU LIMPI KUU LIMPI KUU LIMPI KUU LIMPI KUU LIMPI KU
PRPRPRPRPROOOOOYEKTYEKTYEKTYEKTYEKTO “KÁMARA SKO “KÁMARA SKO “KÁMARA SKO “KÁMARA SKO “KÁMARA SKONDÍ”ONDÍ”ONDÍ”ONDÍ”ONDÍ”

Aki e resultado final, kuminsando ku e ganadó ta An-
thony Janga.

Nòmber                                          Voto                              
1. Anthony Janga                           44
2. Shanyvienne Seraus                  25
3. Norison Conquet                        23
4. Rigna Molina                               15
4. Vannesa Wanga                          15
5. Lucretie Leming                           9
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De Lora op Bonaire wordt
al vele tientallen jaren
beschermd. Op basis van onze
eigen wet al sinds 1931. Later
ook door internationale
verdragen. Waarom is dat
eigenlijk? Wat is er nou zo
belangrijk aan het in stand
houden van de Lora? Het lijkt
een alledaagse vogel waarvan
er honderden rond vliegen op
Bonaire. Vooral in de droge tijd
zie en hoor je ze elke dag.
Niets bijzonders dus. Of toch?

KAREN VAN DIJK
Geboren op Aruba, op 16 mei 1963.
Huidige positie: Communicatie
Coördinator.
Sinds 1 maart 2006, werk ik bij
STINAPA.
Vanwege mijn grote liefde en respect
voor de natuur, heb ik voor deze
baan bij STINAPA gekozen. Ik wil
graag mijn steentje bijdragen aan het
behoud en de bescherming van de

natuur. Ik onderhoud de contacten met de pers, we hebben
de communicatie campagne “NOS TA BIBA DI
NATURALESA” ontwikkeld en er volgt nog een campagne
gericht op onze bezoekers. Daarnaast draag ik zorg voor het
drukken en herdrukken van onze brochures.
Wat mij het meest aanspreekt in mijn werk, is dat ik in
aanraking kom met interessante mensen, en toegang heb
tot bergen informatie met betrekking tot natuur & milieu, niet
alleen op Bonaire, maar wereldwijd.
STINAPA is van groot belang, omdat het de natuur helpt
behouden en beschermen en op veel verschillende manieren
informatie aanbiedt aan de mensen op Bonaire. Daarnaast
zorgt STINAPA er ook voor dat onze bezoekers op de hoogte
worden gebracht van onze regels en wetgeving en van het
belang zich aan die regels en wetgeving te houden.

Hoe stop ik Lora’s die mijn
mango’s opeten?

De wilde Lora is een schu-
we vogel, die zich het liefst ver
van de mensen houdt. Honger
drijft hem naar ons toe. Heel
vervelend is dat Lora’s op zoek
naar voedsel geen onder-
scheid maken tussen voedsel
uit de mondi of voedsel uit de
kunuku of tuin. Dat is iets dat
je de Lora’s natuurlijk niet kwa-
lijk kunt nemen. Maar lastig is
het wel. Nog vervelender is dat

Lora’s slordige eters zijn. Veel
vruchten vallen op de grond.

Dat vogels uit fruitbomen of
van landbouwgewassen eten,
is overigens een probleem dat
overal ter wereld voorkomt. De
Fundashon Salba Nos Lora wil
onderzoeken welke oplossin-
gen hiervoor zijn gevonden en
of die ook op Bonaire toepas-
baar zijn. Zo is er een plan om
verschillende vogelverschrik-
kers uit te testen. Een ander
idee is om meer inheemse
vruchtdragende bomen en
struiken aan te planten op
kunuku’s of in de mondi waar-
van de Lora gewoon mag eten.
Als de mondi voldoende voed-
sel biedt, is er geen reden voor
Lora’s om hun kostje elders bij
elkaar te scharrelen. De Lora-
club houdt zich aanbevolen
voor andere ideeën en voor
mensen die willen meewerken
aan de uitvoering hiervan.

Hoe kan ik helpen?
Zelf kunt u helpen door in

tijden van droogte, als de vo-
gels door voedselgebrek mas-
saal naar de woonwijken
trekken, ze bij te voeren. Zet
een hoge paal met daarop een
platform tussen de bomen en
de planten in uw tuin. Elke dag
wat vers water, wat fruit of
zaden erop en wacht rustig af.
Als de vogels eenmaal door
hebben dat de kust veilig is,
komen ze vanzelf. En is het
niet fantastisch om vanaf je
porch wilde Lora’s te kunnen
observeren en ze tegelijkertijd
een handje te helpen?

Op langere termijn zou het
zelfs nog beter zijn om in uw
tuin bomen te planten die
vruchten en zaden voortbren-
gen, die de Lora’s graag
lusten. Inheemse bomen, die
weinig of geen water nodig
hebben, die schaduw geven en

je huis koel houden. Bomen
zoals de Watakeri, de Wayaka,
de Kwi, de Dreifi di Laman, de
Hoba, de Mangel (Kamari), de
Shimaruku of Palu di Boneiru.
De zaden en peulen van deze
bomen lust u zelf niet, dus
hoeft u niet kwaad te worden
als de Lora’s ervan eten. Heeft
u een boom in de tuin, zoals
een Mango, waarvan u zelf
graag de vruchten lust, pluk die
dan voordat ze helemaal rijp
zijn. De vruchten kunt u in uw
huis verder laten rijpen. Verrijk
uw tuin en het eiland met meer
bomen en planten. Wat jonge
aanplant en een paar uurtjes
arbeid is alles wat het kost. De
Lora’s zullen u dankbaar zijn.

U kunt ook helpen door u
aan te sluiten bij de Fundashon
Salba Nos Lora. Deze organi-
satie zet zich in voor het be-
houd van onze Lora op ons
unieke eiland. Er zijn plannen
om voorlichting te geven over
de wilde Lora en over het
verzorgen van legale, geringde
Lora’s in gevangenschap. Ook
wil de Loraclub een broedpro-
gramma beginnen met Lora’s
die voor dit doel aan de club
zijn uitgeleend of geschonken.
De gekweekte Lora’s kunnen
worden verkocht aan inwoners
van Bonaire die graag een le-

gale Lora willen houden. Zo
wordt voorkomen dat Lorakui-
kens uit de mondi worden
gehaald. Over de plannen voor
vogelverschrikkers en het
aanplanten van vruchtdra-
gende bomen hebben we het
al gehad. De uitvoering van al
deze ideeën kost veel tijd en
geld. De Fundashon Salba
Nos Lora is een organisatie die
nog niet zolang bestaat en een
tekort heeft aan beide. Als u
kunt helpen, door het be-
schikbaar stellen van een Lora,
door u in te zetten als
vrijwilliger, door sponsoring of
een donatie dan bent u van
harte welkom. Bel de secre-
taris op telefoonnummer: 785
7749. Neem ook eens een kij-
kje op het internet:
www.parrotwatch.org

Tenslotte kunt u helpen
door de politie, de SSV, Polis
Ambiental of de rangers van
STINAPA te bellen als u ziet
dat iemand Lora’s te koop
aanbiedt of een nest verstoort
of leeghaalt. Het nummer is
717 - 3741 of 717 - 8000.

Laten we er samen voor
zorgen dat we nog lang van
onze Lora’s kunnen genieten
op ons eiland dat rijk is geze-
gend met prachtige natuur.

WIST JE DAT JE STINAPA KAN BELLEN OP
 717 – 8444, WANNEER JE VRAGEN HEBT

OVER NATUUR EN/OF MILIEU?

BO TABATA SA KU BO POR YAMA STINAPA NA
717 – 8444, ORA KU BO TIN PREGUNTA

TOKANTE NATURALESA I MEDIO AMBIENTE?

VRAVRAVRAVRAVRAGEN EN GEN EN GEN EN GEN EN GEN EN ANTWANTWANTWANTWANTWOORDEN OOORDEN OOORDEN OOORDEN OOORDEN OVER DEVER DEVER DEVER DEVER DE
BESCHERMING BESCHERMING BESCHERMING BESCHERMING BESCHERMING VVVVVAN LAN LAN LAN LAN LORAORAORAORAORA’S’S’S’S’S
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Voor de viering van het
“Clean Up the World Week-
end”, hetgeen plaatsvindt op
15 en 16 september 2007, zal
Tourism Corporation Bonaire
de “Love Our Planet Week”
verzorgen. Dit zal plaatsvinden
van 15 tm. 22 september 2007

en is onderdeel van de zomer-
lange promotie van “Bonaire
Dive Into Summer” 2007.

In deze  “Love Our Planet
Week” worden er tal van gratis
activiteiten aangeboden, waar-
onder een Fish ID snorkel en

een duik begeleid door
STINAPA vrijwilligers. De week
zal starten met het uitnodigen
van bezoekers om samen met
de lokale bevolking deel te
nemen aan de Yellow Subma-
rine/NetTech N.V. Underwater
Cleanup op 15 september.

Hoogtepunt van de week
zijn de twee experts van The
Coral Reef Alliance (CORAL).
Rick Macpherson; program di-
rector van CORAL, en Sherry
Flumerfelt, tot voor kort pro-
gram manager van CORAL.
Ze zullen drie activiteiten
openstellen voor het publiek.
De activiteiten omvatten train-
ing modules gebruikt door
CORAL met als doel het perso-
neel en marine industrie pro-
fessionals op te leiden. CORAL
CSI, een interactief seminar
welke plaatsvindt onder water,
leert deelnemers over de ge-
zondheid van het rif met behulp
van specifieke gereedschap-
pen om zo te verzekeren dat
het rif op lange termijn be-
schermd wordt. Deelnemers
van Marine Protection zullen
leren waarom de beschermde
gebieden de beste verdediging
zijn in het beschermen van het
koraal en de verschillende
diersoorten, en ook waarom
het Bonaire National Marine
Park een goed voorbeeld is
voor andere bestemmingen.
Met de activiteit Saving Reefs
zullen deelnemers eenvoudige
dingen identificeren welke ze
kunnen toepassen in het da-
gelijkse leven om zo het rif en
de omgeving te beschermen.

Tijdens de “Love Our Pla-
net Week” zullen Rick
Macpherson en Sherry Flu-
merfelt ook een presentatie op
de hoge scholen geven voor
studenten aan wetenschappe-
lijke opleidingen. Tevens zullen
alle water activiteiten gerela-
teerde professionals uitgeno-
digd worden om de presentatie
van Rick en Sheryl bij te wonen
over het beoordelen van de
schade aan het rif en manieren
om op lange termijn het rif te
beschermen. Als onderdeel
van het lokale initiatief van
FTBL, STCB en STINAPA zal
de “Love Our Planet Week”
ook een speciale Clean Up van
het eiland inhouden.

“We zijn blij dat we de
bezoekers en lokale bevolking
een hele week kunnen aanbie-
den gericht op het behoud van
een gezond Bonaire National
Marine Park” zei Ronella

Croes, Director of Tourism
Corporation Bonaire. “In zee
begint het beschermen van
onze omgeving, en we zijn blij
dat we een hele week volop
activiteiten hebben kunnen
organiseren met betrekking tot
dit belangrijk onderwerp.
Verder zijn we ook trots dat we
twee experts van CORAL
mogen verwelkomen om zo
meer te kunnen leren over wat
we kunnen doen om ons Ma-
rine Park als beste rolmodel-

bestemming in de wereld te
kunnen behouden”.

Alle deelnemers van de
“Love Our Planet Week” zullen
een certificaat ontvangen van
de Clean Up the World Foun-
dation, partner organisatie van
The United Nations Environ-
ment Program. Bezoek
www.bonairediveintosummer.com
voor meer informatie over de
“Love Our Planet Week”.

WIST JE DAT STINAPA  DE STICHTING IS DIE
DE  NATIONALE NATUURPARKEN BEHEERD

VOOR HET GOUVERNEMENT?

BO TABATA SA KU STINAPA TA E FUNDASHON,
KU TA MANEHA E  PARKENAN NASHONAL PA

GOBIERNU?

TTTTTCB ORCB ORCB ORCB ORCB ORGANISEERGANISEERGANISEERGANISEERGANISEERT “LT “LT “LT “LT “LOOOOOVE OUR PLANET VE OUR PLANET VE OUR PLANET VE OUR PLANET VE OUR PLANET WEEK”WEEK”WEEK”WEEK”WEEK”
VVVVVAN  15 AN  15 AN  15 AN  15 AN  15 TM.TM.TM.TM.TM. 22 SEPTEMBER 22 SEPTEMBER 22 SEPTEMBER 22 SEPTEMBER 22 SEPTEMBER
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Het Dierenasiel op Bonaire
is een onmisbare instelling,
zoals dagelijks valt af te leiden
uit de diverse bezoekers die
komen om een huisdier te
adopteren, een huisdier af te
staan, een probleem komen
melden, of gewoon om vragen
te stellen. De meeste inwoners
van Bonaire zijn dan ook wel
overtuigd van het nut van het
asiel.

Echter ............!!!!!!
Het asiel draait, net als de

vele andere natuurgerela-

Sunbelt Realty is de beste
keuze die u kunt maken om u
te assisteren bij het vinden van
uw eigen stukje paradijs op
Bonaire. Met meer dan 13 jaar
ervaring op de locale onroe-
rende goed markt en een nog
langere ervaring op de interna-
tionale onroerend goed markt
kan onze ervaren staf u
daarom uitstekend begeleiden
bij elke onroerend goed trans-
actie. Verder kunnen wij u
uiteraard accuraat en correct
informeren over de laatste
ontwikkelingen op Bonaire.

Net zoals iedereen die hier
op Bonaire woont en leeft is
ons kantoor gebaat bij de

KAREL ROSARIA
Geboren op Bonaire op 19 augustus
1972.
Huidige positie: Assistent Ranger bij
het Bonaire National Marine Park.
Ik werk bij STINAPA sinds 1 mei 2005,
omdat ik erg veel van de zee hou.
In mijn vorige baan, bracht ik al mijn
vrije tijd door bij de zee. Nu ik hier werk
hoef ik niet meer te wachten tot ik vrij
ben! Mijn werk bij het Marine Park,

bestaat voornamelijk uit het patrouilleren per auto of per boot.
We controleren dan of de mensen hun “Nature Fee” gekocht
hebben, maar treden ook op wanneer er illegale dingen
gebeuren, zoals “spear fishing” en het stropen van karko.
We zorgen ook voor het onderhoud aan de boeien, de auto’s
en de boten. En wanneer er iets gerepareerd moet worden,
ook al staat dat niet in mijn functie omschrijving, dan doe ik
dat graag! Ik kan zelfstandig werken, omdat ik zie wat er
gedaan moet worden. Wat ik het leukste vindt in mijn werk,
is het plaatsen van de geboorde ankerplaatsen; we boren
dan pinnen in de zee bodem waaraan we dan de boeien
bevestigen.
Het beste van STINAPA, vindt ik de manier waarop ze onze
natuur beschermd!

WIST JE DAT JE DE SLAGBAAI GEBOUWEN KAN
HUREN VOOR 1 OF MEER NACHTEN?

BO TABATA SA KU BO POR HÜR E  EDIFISIONAN
DI SLAGBAAI PA 1 ANOCHI ÒF MAS?

economische ontwikkelingen
van Bonaire. Wij zijn ons
echter terdege bewust van wat
de aantrekkelijke kanten zijn
van Bonaire en dat onze natuur
daarin een heel grote rol
speelt. Onze steun voor de
campagne ‘NOS TA BIBA DI
NATURALESA’ spreekt daar-
om voor zich.

U kunt bij ons terecht voor
de aankoop en verkoop van
bestaande woningen, nieuw-
bouwprojecten en kavels, voor
elk budget. Daarnaast hebben
wij een ruime portefeuille aan
huurwoningen en apparte-
menten, voor permanente
bewoning en vakantieverhuur.

U kunt ons ook een specifieke
zoekopdracht geven.

Wij adviseren u geheel
vrijblijvend en kosteloos over
uw mogelijkheden op de on-
roerend goed markt op Bo-
naire. Loop eens binnen in ons
kantoor aan de Kaya L.D. Ger-
harts 8, schuin tegenover de
MCB bank. Wij zijn maandag
tot en met vrijdag continue
open tussen 8:30 en 18:00 en
op zaterdag van 8:30 tot 12:30.
Verder zijn we bereikbaar op
info@sunbelt.an en telefoon-
nummer 717 65 60. Op onze
website treft u naast ons volle-
dige bestand ook veel nuttige
informatie over wonen op
Bonaire.

Shelter algemeen: ook kinderen kunnen vrijwilliger zijn.

Schilderdag: noeste arbeid.

“NOS “NOS “NOS “NOS “NOS TTTTTA BIBA BIBA BIBA BIBA BIBA DI NA DI NA DI NA DI NA DI NAAAAATURALESA!!!”TURALESA!!!”TURALESA!!!”TURALESA!!!”TURALESA!!!”
teerde organisaties, vooral op
vrijwilligers. De dagelijkse
leiding is in handen van een
betaalde werkne(e)m(st)er,
doch verder wordt al het werk
gedaan door diverse zeer wel-
willende mensen die allemaal
onbetaald een steentje bijdra-
gen aan het in stand houden
van het asiel.

Bij vrijwilligers in het asiel
wordt meestal vooral gedacht
aan mensen die de hokken
schoonmaken, die de honden
en katten verzorgen (voeren,
teken (karpatten) verwijderen,

evt. medicijnen geven, etc.) en
de dieren aandacht geven,
zodat ze gewend blijven aan
mensen.

Achter de schermen ge-
beurt echter nog veel meer. Zo
zijn er ook vrijwilligers die de
T-shirts van het asiel verkopen,
die de geldhuisjes (donaties)
verzorgen die overal op het
eiland staan, die de nieuws-
brief verzorgen, helpen bij
andere fundraisings, die fold-
ers vouwen, die het onkruid op
terrein van het asiel zo nu en
dan weghalen, die in werk-
groepjes zitten voor bepaalde
deelprojecten, die bestuurs-
functies vervullen, etc., etc.

Het is belangrijk dat
iedereen zich realiseert dat
organisaties zoals het asiel erg
belangrijk zijn binnen een ge-
meenschap, maar dat iede-
reen zich ook realiseert dan
deze zeer zeker niet vanzelf
blijven bestaan.

Daarvoor is de inzet van
veel goedwillende mensen
nodig. Deze mensen verdie-
nen dan ook waardering voor

hun inzet.
We zullen echt samen onze

leefomgeving (woonomgeving
én natuuromgeving) moeten
bewaren en verbeteren. Dat
kan iemand niet alleen.

Wie weet wilt u deze men-
sen wel helpen. Neem dan
gewoon contact op met het
dierenasiel (tel. 717 4989) of
één van de andere organi-
saties.

WWWWWONEN OP BONONEN OP BONONEN OP BONONEN OP BONONEN OP BONAIRE,AIRE,AIRE,AIRE,AIRE, ZO  ZO  ZO  ZO  ZO AANTREKKELIJKAANTREKKELIJKAANTREKKELIJKAANTREKKELIJKAANTREKKELIJK
VVVVVANWEGE HET NANWEGE HET NANWEGE HET NANWEGE HET NANWEGE HET NAAAAATUURSCHOONTUURSCHOONTUURSCHOONTUURSCHOONTUURSCHOON
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Your signal to the world

> Kumpra on-line, chèk bo e-mail, sùrf 
riba internèt, chat ku bo sernan kerí, 
skucha músika... i mas ku un par di klik! 

> Surf It: Prepaid internet ServiceSurf It: Prepaid internet Service ta Telbo su servisio 
nobo ku ta duna abo chèns di subi internèt mas 
fásil i lihé. Chèk nos Surf iT® HotSpots den 
region di Kralendijk!

> Kue bo laptop, sinta kant’i awa, restorant 
of na bo kas i disfrutá di bo músika ku bo 
a download óf chat ku bo famia na otro 
parti di mundu. Bo karchi ta optenibel 
na Telbo i na tur negoshi ku tin un 
bòrchi Authorized Reseller.
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www.telbosurfit.com

Gucci or Prada?

E ta un persona masha
kreativo i ku diversidat. For di
mucha e tabata interesá den
sambuyá i na mucha el a traha
komo asistente di e dive
masternan na Captain Don’s
Aquaventure.

Despues di a studia na
Hulanda pa tékniko di músika,
el a regresá Boneiru na 1999.
Durante un aña el a traha den
sektor hotelero pa despues
studia pa bira operator na
BOPEC kaminda ku e trahan-
do ainda. Dia 4 di yanüari 2005
e ku su señora a habri porta-
nan di su restorant/bar ‘Kos
Bon So’, speshalmente pa
amantenan di un bon grill,
hendenan lokal pero tambe pa
turistanan. Ken no konos’é den
Rincon? Javier “Mighty Mike”
Boezem!

Durante varios temporada
den su bida Javier a biba pa
un temporada na kunuku di su
tata na Tra’i Montaña. Sin duda

esaki ta un di su lugánan fabo-
rito den naturalesa boneriano.
Sèmper e tabata drumi pafó
den hamaka i gosa di tur e
zonidonan. I pa straño ku por
parse, ningun sangura ni otro
bestia tabata molesti’é pafó.

Años pasá durante su
treinmentu di tokamentu den e
banda popular ‘One Blood’ i
korementu tur dia di Tra’i Mon-
taña pa Bopec, el a siña kono-
sé mihó e kultura i naturalesa
bunita ku ta rondoná Rincon.
Asina el a enamorá di Rincon i
disidí di bin biba ei. “This is my
place!”, manera e mes ta
ekspresé.

Otro lugá faborito di Javier
ta e ‘skypark boneriano’,
manera e mes ta yam’é. Sí, e
parke di strea grátis riba bo
kabes. Despues di a regresá
Boneiru for di Hulanda, e la
keda desapuntá kuantu ‘polu-
shon di lus’ tin na Boneiru ku

yegada di barionan nobo ma-
nera Sabadeco. El a purba
promové e lantamentu di un
movimentu pa paga mas tantu
lus anochi. No solamente
esaki lo ta bon pa spar energia
i kuida nos medio ambiente.
Pero tambe tur hende lo gosa
di e bunita streanan. “Si nos tin
un marine park, dikon no un
skypark?” e ta aklará ku un
sonrisa.

Ademas di tur e rasonnan
ku Javier a menshoná kaba, e
ta sinti’é asina previlegiá di
biba na Boneiru dor ku e
naturalesa ta asina aksesibel.
“Bo ta drenta i forma parti di
dje mesora.”  E ta sigui aklará
ku no tin peliger di por ehèmpel
animalnan salbahe ku sí tin na
otro isla òf pais.

Koriendo riba “toeristen-
weg” e tin e sensashon ku e ta
den un aventura: e forma di
barankanan ta kambia, e koló-

nan, e paisahe, kada senario
ta un sorpresa. I mas kant’i
awa, durante ku awa yobe òf
anochi, e ta sinti e holó di
’huku’: un flor blanku ku tin un
fragansia masha dushi mes.
Bo ta sinti’é solamente si bo ta
na pia òf riba scooter.

Javier ta sigui konta di su
atmirashon pa Boneiru ilu-
strando kuantu tipo di paisahe
tin aunke kon chikitu Boneiru
ta.

Komo inspektor di karga di
salu pa Caleb Brett, e tabata
tin e previlegio di subi riba e
waf haltu di Salt Company.
Segun Javier, no tin mihó lugá
na Boneiru pa eksperenshá tur
e diferente kolónan i variashon
den e paisahe i laman bone-

riano.
Javier ta di opinion ku natu-

ralesa ta importante pa NOS
TUR su entrada. Pasobra e ta
un ‘spin-off’, bo tambe ta bene-
fisiá di dje. Dor ku e turista ta
bini pa nos naturalesa. Na pro-
mé instante e ‘link’ no ta meso-
ra klaru, pero sin e turista hopi
entrada lo no tei. E sèn ta dren-
ta den kaha di gobièrnu pa pa-
ga amtenar, enfermeranan èts.

“Dor di e desaroyo di indu-
strialisashon, hopi hende ta
kere ku nos komo hende ta su-
perior na naturalesa. Esun ku
ainda ta kere esaki, tin ku
pens’é dos biaha. Nos ta forma
parti di naturalesa!” e ta bisa
ku firmesa.
Skirbí pa Natalie Wanga.
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E in-water surveys i mar-
kamentu di turtuga ku tags ta
un parti importante di nos, di
STCB, su proyekto di inves-
tigashon. E meta prinsipal di e
monitoreo den awa ta pa nos
por determiná e tamaño i
komposishon di e poblashon di
turtuga den área di alimen-
tashon na Boneiru. Ku uso di
métodonan standarisá, nos
por haña sa kuantu turtuga nos
tin, kuantu turtuganan ta yega
pa aña den área, kon lihé nan
ta krese i kon nan ta move na
Boneiru mes.

Nos ta kapturá e turtuganan
ku hopi kuidou, landando na
snòrkel, ku un pòni tank òf ku
e sistema di reda. Nos ta mar-
ka nan ku markanan plástiko
òf metáliko dependé di e
tamaño di e turtuga. Nos ta pi-
sa nan, midi nan i saka portrèt
di kada turtuga. Tur eseinan ta
e datonan ku ta laga nos sa e
komposishon di e poblashon di
turtuga ku nos tin na Boneiru,
e estado di salú i tambe kon-
trolá e área na unda nan ta
biba.

Te na e momentu aki, nos
a marka un kantidat di 465
turtuga. E velosidat di krese-
mentu ku nos ta hañando ku e
midimentu di kaska ta asom-
broso. Na Lac e turtuganan ta
mustra un kresementu hopi

mas haltu ku turtuganan di otro
lugánan rònt Karibe.

Nos turtuganan blanku di
Lac ta mustra un kresementu
anual di 8 cm, kompará ku un
promedio di 3 cm pa aña na
otro banda di isla. E diferensha
di e kresementu aki ta mustra
e importansha ekológiko
eksepshonal di e área di Lac.

Ta nesesario pa kolektá i
analisá mas datonan, pa nos
por komprondé kua ta e motibu
ku ta hasi ku Lac ta un hábitat
asina espesial pa kresementu
di e turtuganan i mesora ta e
kaminda na unda nos ta ha-
ñando turtuganan ku tumor dor
di e malesa fibropapillo-
matosis.

Turtuganan di laman ta
migratorio, esei ta nifiká ku nan
no ta keda biba mes un ka-
minda pa henter nan bida. Nan
ta kambia di hábitat i nan ta bai
traha nan nèshi kaminda nan
a nase.

Pa haña sa esaki, nos a
kuminsá sigui e turtuganan ku
zènder, despues ku nan kaba
di pone nan último nèshi. E
zènder òf transmisor ta un
aparato ku ta traha ku señal di
satélite i asina nos ta haña sa
na unda nan ta biba i kome.

For di aña 2003 nos a
kuminsá hasi esaki. Te awor

aki nos a sigui un kantidat di
11 turtuga. Nos a wak nan bai
wèst te Nicaragua i Hondúras,
nort te Puerto Rico i Repúblika
Dominicana, i èst te na Los
Roques. Esakinan ta wòrdu
konsiderá e paisnan ku ta
kompartí ku nos e responsa-
bilidat di protehá nos turtuga-
nan di laman, pa e motibu ku
e turtuganan ta pasa tempu
den e lugánan aki durante nan
bida.

Asina nos por bisa ku, dor
di sa na unda nos turtuganan
ta biba, nos por amplia e in-
fluensha i konservashon di tur-
tuganan di laman rònt mundu.

Otro aktividat importante ku
nos ta hasi na Boneiru ta e
kontròl di playanan pa pone-
mentu di webu di turtuga. E
temporada di nèshi ta for di

aprel te yanüari. Staf di STCB
huntu ku boluntarionan ta kana
e playanan pa konta i kuida e
nèshinan. Ku esaki nos ta haña
sa kuantu nèshi tin pa aña i di
kua espésie di turtuga nan ta.

Den 2006 nos tabata tin 42
nèshi di Karèt i 13 nèshi di
Kawama. Esakinan a produsí
un kantidat di 5800 yu di
turtuga na 2006. Den 2005 nos
a kalkulá ku 4500 yu di turtuga
i na 2004 ku 7000 yu di turtuga
a sali for di e nèshinan.

Ta despues di mas ku 10
aña di kolektá datonan, nos
por tin un informashon mas
indikativo di e variashon anual
di e poblashon di nos turtu-
ganan ku ta pone webu na
Boneiru. Esei kier men, nos
turtuganan boneriano.

Nos ta bezig tambe ku

estudionan genétiko (di DNA).
Esaki lo bai yuda nos haña  sa
di unda e turtuganan ku ta biba
na Boneiru a bin. Pa hasi esaki
nos ta tuma muestra chikitu di
kueru i nos ta manda nan na
un laboratorio na Universidat
di Puerto Rico pa análisis. E
resultadonan lo bai wórdu
kompará ku resultado di otro
proyektonan rònt mundu i
asina nos por determiná di
unda nan ta bin.

Na Boneiru nos tin dos
grupo importante di turtuga. Un
ta e adultonan ku ta bin so-
lamente den temporada di
reprodukshon, pa par i pone
webu.

E otro ta e grupo ku ta biba
na Boneiru. Esaki ta konsistí
prinsipalmente di turtuganan
hubenil i sup-adulto.
Skirbí pa Mabel Nava.
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