
La Zoo, in timpul serviciului

   Soarele se face vazut dintre nori din cand in cand si doar cate o pala de vant aduce un suflu rece in
aerul ce miroase a primavara. Odata trecuti de poarta Gradinii Zoologice, de vizavi, un macac scruteaza
zarea cocotat in varful unui trunchi de copac. Primul care ne intampina pe aleea de la intrare este poneiul,
dus de capastru de un stapan ce asteapta clienti pentru o plimbare. "Vrei o tura?", glumeste Rares. Nu, nu
vreau, asa ca poneiul, cu tot cu stapan, isi continua plimbarea pe aleile aproape pustii. Dar nu de tot, caci
desi este luni dimineata, cativa vizitatori tot sunt prin gradina; doi tineri zabovesc cu rabdare prin fata
fiecarui adapost, iar o mama impinge un carucior, in timp ce copilul zburda prin jur.
   
   Pe directorul Gradinii Zoologice, Marius Lunca, il gasim in sediul administratiei, si il rugam sa il lase
pe medicul veterinar sa vina cu noi sa ne ^nsoeasc[ la o plimbare.
   
   Liviu Todescu este veterinarul Zoo din Sibiu de ani buni si din felul in care vorbeste se vede clar ca ii
place mult munca lui. Ştie fiecare colt al gradinii, fiecare animal. Dar si animalele il stiu pe el, mai ales
macacii, aveam sa aflam peste cateva minute.
   
   Din tarcul in aer liber, acoperit peste tot cu plasa din metal, Nadia se indreapta spre Mogli - sunt cei doi
jaguari ai Gradinii. Au avut pui in toti anii acestia de doua ori, insa niciodata puii nu au supravietuit, caci
femela i-a mancat. in conditii de captivitate, uneori, animalele sufera devieri comportamentale. Undeva in
apropiere, un tigru leneveste intr-o margine de tarc. Indiferenta se transforma instantaneu in vigilenta in
clipa in care poneiul se iveste pe alee. Cu pasi tiptili, cu gatul cufundat intre umeri, cu miscari lente,
tigrul ii da tarcoale in speranta unei vanatori veritabile. Gardul dur de fier ii spulbera visul.
   
   Inamicul
   
   Intram de pe alee in adapostul reptilelor si al papagalilor, care pentru moment gazduieste si maimutele,
in conditiile in care pe locul vechii lor case se ridica acum un adapost nou, inca in constructie.
   
   Prin geamul de sticla, maimutele se zaresc care catarate pe cate ceva, care rontaind un fruct, care
scarpinandu-si blana. Macacii ne vad imediat si se apropie de geam. Pe rand isi dezvelesc dintii, scotand
la iveala un ranjet amenintator, scot un sasait asemeni pisicilor gata sa atace, se agita dintr-o parte in alta
si dau nervoase cu ghearele in geam. intai una, apoi alta i se alatura, toate in acelasi stil razboinic.
Medicul veterinar isi apropie mana de sticla care ne desparte de macaci, gest suficient sa dezlantuie un alt
atac al maimutelor care il sageata cu priviri amenintatoare. Imit si eu gestul veterinarului si imi apropi
mana de sticla, dar maimutele ma ignora, fara sa isi dezlipeasca privirea de inamicul lor. Atunci aflam si
de ce. Macacii s-au batut intre ei tare, imediat ce au fost adusi, pentru ca a fost nevoie sa isi stabileasca
seful, odata ce au ajuns intr-un nou teritoriu. Unii dintre ei s-au ales cu buza spintecata, altii au avut
muschii de-a dreptul sfasiati, iar medicul veterinar a fost cel care le-a tratat toate ranile si de atunci il tin
minte.
   
   Liviu Todescu ne povesteste ca toate animalele din Gradina Zoologica il recunosc, si toate cele care au
fost anesteziate de el pentru interventii reactioneaza cand il vad.
   
   Pitonul pare inert, incolacit in spatele geamului. Are cam 100 de kilograme dupa estimarea
veterinarului. Şerpi veninosi nu sunt tinuti la gradina din Sibiu pentru ca este nevoie de personal
specializat, de anumite conditii, si atunci sunt putine gradini zoologice in tara care se incumeta la asa
ceva.
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   Peste drum de reptile se ridica aproape gata noua casa a maimutelor, un pavilion modern unde, teoretic,
vor putea fi aduse si maimute de talie mare, iar actualele specii se vor putea inmulti
   
   in conditii bune, caci adaposturile sunt prevazute sa gazduiasca mai multe exemplare.
   
   Devoratorii
   
   Cel mai batran leu de la Zoo din Sibiu are 20 de ani si un nume unguresc cu o conotatie rusinoasa, de
altfel multe din animalele gradinii au nume si raspund la ele. Leul este deja batran, iar personalul gradinii
il ajuta cu vitamine si alte stimulente ca sa-i faca batranetea mai usoara.
   
   Perechea tanara de lei sta intr-un alt adapost care comunica printr-un tunel amenajat pe sub alee cu un
tarc il aer liber, vecin cu tarcul altor trei tigri.
   
   Despartiti de garduri inalte si electrificate, tigrii au la dispozitie nu mai putin de 2.000 de metri patrati.
Sunt trei la numar, doua femele si un mascul si sunt vecini cu leii. Liviu Todescu spune ca spatiul tigrilor
este unul extrem de generos si potrivit pentru aceste animale si isi aminteste ca in urma cu 12 ani cand s-a
angajat la Zoo aici erau nu mai putin de 11 tigri. Gradina nu avea insa spatiu si conditii pentru atat de
multe animale, motiv pentru care o parte din ele au fost date la schimb altor gradini.
   
   Ursii stau culcati in adapostul lor, mari si blanosi, sunt cu adevarat frumosi. Primesc de mancare cate
sase paini pe zi, fructe si lactate, insa nu si carne pentru ca devin violenti. in schimb tigrii mananca si 12
kilograme de carne pe zi, leii tot cam asa, jaguarii cate 8, rasii cate 6 si lupii cate 3.
   
   O zi sau doua pe saptamana, carnivorele nu primesc hrana, deoarece nici in libertate animalele nu fac
rost de hrana zilnic.
   
   Care este animalul care i-a dat cel mai mult de furca veterinarului de la Zoo? Bagheera, tigrul nascut
aici. A fost luni de zile tratat, iar pana la urma au reusit sa il puna pe picioare. Şi macacii, care se bat si
urmarile sunt destul de grave.
   
   Mai bine de o ora am zabovit prin Gradina Zoologica privind animalele si ascultandu-le povestile.
Asemenea noua, doar in cursul zilei de duminica, 1.617 de adulti, 679 de copii si 22 de bebelusi au fost
vizitatori la Zoo Sibiu.  
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