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Teutońskie plaże wysypiskiem 
śmieci? 

Ekolodzy alarmują, że co roku na teutońskich       
plażach gromadzi się ok. 150 kg odpadów.       
Składają się na nie m. in. puszki po napojach,         
opakowania po chipsach i szklane butelki po       
alkoholach. W ciągu ostatnich dwóch lat      
odnotowano aż 30 zgonów ptaków, ryb i żółwi        
morskich spowodowanych zjedzeniem   
kawałków plastiku lub szkła. 

Rekord padł na plaży w pobliżu Srebrnego       
Rogu, gdzie po sezonie letnim członkowie      
akcji sprzątania teutońskich plaż zebrali około      
25 kg odpadów, w tym 10 kg puszek, 10 kg          
szklanych butelek i 5 kg plastikowych      
opakowań. 

 

Nowa niepokojąca choroba z 
Palatynatu Leocji. 

Do Kliniki Chorób Zakaźnych Teutońskiej     
Akademii Medycznej trafiła 58-letnia kobieta     
z Palatynatu Leocji. Pacjentka skarży się na       
suchy kaszel i silny ból brzucha. Dodatkowo       
na jej ciele pojawiła się ciemnofioletowa,      

gruboplamista wysypka, a temperatura ciała     
kobiety wynosi 37,8°C. 

Te same objawy występują u kilku innych       
mieszkańców Leocji. Lekarze nie potrafią     
przyporządkować objawów do żadnej znanej     
choroby. Zlecono diagnostykę, która ma     
pomóc w leczeniu. Należy zachować spokój i       
przestrzegać podstawowych zasad higieny.    
Jeśli występują u państwa podobne objawy      
należy bezzwłocznie zwrócić się do Kliniki      
Chorób Zakaźnych. 

 

Jak doprowadzono do 
wyginięcia całego gatunku? 

Na terenie Konsulatu Sclavinii odkopano     
szkielet nieznanego zwierzęcia. Naukowcy    
szacują, że gatunek, do którego należał      
wyginął kilkaset lat temu. 

Nieistniejący już gatunek nazwano extinctus     
sclavinian i według badań należał do rodziny       
kotowatych. Budową bardzo przypominał    
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tygrysa. Był mięsożerny i gromadził się w       
stada. 

Najbardziej prawdopodobnym powodem   
wyginięcia tych zwierząt było pozyskiwanie     
ich skóry przez ludzi. Analizując kroniki      
spisane ok. 500 lat temu, skóra extinctus       
sclavinian była powszechnie uważana za     
oznakę wysokiego statusu społecznego. Nosili     

ją wysoko postawieni urzędnicy i osoby      
bogate. Jako, że zwierzę żyło tylko na       
ziemiach sclavińskch wysoki popyt na skórę      
doprowadził do zabicia wszystkich    
przedstawicieli tego gatunku. 
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