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Nadace NatureLife-International (NLI), sídlící v německém Ludwigsburgu zvolila frontmana 
kapely Jethro Tull Iana Andersona laureátem ceny Environmental Award pro rok 2012. 
 

“Ian Anderson  nejenže psal historii rockové hudby tím, že 
do ní přinesl prvky klasické hudby a použitím flétny vytvořil 
zcela nový typ rocku, on se také s velkým nasazením po 
celá destiletí podílel na udržování biologické pestrosti naší 
planety.“ řekl Claus-Peter Hutter, president NatureLife-
International. 
 
NatureLife-International tímto udělením ceny oceňuje 
Andersonův stále trvající příspěvek k ochraně ohrožených 
druhů, boj za ohrožené oblasti a obnovování přírodních 
biotopů. „Ian Anderson, který se ve světě proslavil písněmi 
jako Locomotive Breath a Bungle in the Jungle či alby 
Aqualung nebo Thick as a Brick, vyzývá k diskuzi o 
přírodních zdrojích a to často bez jakékoliv veřejné 
publicity“, zdůraznil Hutter. Stal se rovněž jedním z prvních 
patronů kampaně za záchranu rezervace St.Lucia v Jižní 
Africe ohrožené těžebními projekty. Rezervace je nyní 
chráněna jako světové dědictví. Mimo to vysázel ve 

Skotsku více než 35 000 dubů a jasanů a některé lesy zachránil jejich odkoupením.  
 
Ian Anderson rovněž poskytuje finanční podporu nejrůznějším výzkumným a ochranným 
projektům, pomáhá ohroženým divokým kočkám žijícím jak ve volné přírodě, tak v zoo. 
„Ian je důležitým vzorem v úsilí o uchování našeho dědictví, aktivně podporuje ekologické, 
kulturní a sociální iniciativy.“ uvádí 
NatureLife-International.  
Vloni byla tato cena, která s sebou 
nenese žádné finanční 
ohodnocení, udělena herci a 
filmovému tvůrci Hannesi 
Jaenickemu. Letos v květnu bude 
předána Ianu Andersonovi při 
příležitosti 44. výročí jeho aktivního 
působení na pódiích a 40. výročí 
legendárního alba Thick as a Brick s 
nímž v roce 2012 Ian Anderson a 
jeho kapela vyrážejí na turné.  
NatureLife-International, nadace 
pro životní prostředí, vzdělání a trvalý rozvoj se zasazuje za rozšíření ekologického 
vzdělání a profesionální ochranu přírody, stejně tak jako za mezinárodní dialog a 
spolupráci v oblasti ochrany přírody. Zaměřuje se zejména na ochranu klimatu, spolupráci 
v otázkách chudoby, obnovení poškozených lesních porostů a ochranu ohrožených 
rostlinných a živočišných druhů v tropických a subtropických oblastech.


