
Tigrul evadat de la Zoo, impuscat in timp ce-si ataca urmaritorii
Vanatori, jandarmi, politisti, pompieri si echipaje ale SMURD au impanzit, ieri dimineata, zona
Gradinii Zoologice din Sibiu si a Padurii Dumbrava, dupa ce unul din cei doi tigri de la Zoo a scapat din
cusca in timpul diminetii.
  
  Timp de aproximativ trei ore, tigroaica a fost urmarita prin padurile din preajma, a fost zarita de cateva
ori, apoi iar pierduta, si intr-un final, a fost impuscata, pentru ca si-a atacat urmaritorii.
  
  Nimeni nu a fost ranit, dar in unele zone de blocuri din Valea Aurie politistii au interzis circulatia si i-au
sfatuit pe oameni sa nu iasa din locuinte.
  
  Liber in "jungla urbana"
  
  in cursul diminetii, unul dintre ingrijitorii de la Zoo nu a inchis bine cusca tigrilor, iar tigroaica a iesit.
Incidentul a fost anuntat in jurul orei 9.30, cand la Gradina Zoologica au ajuns politistii, jandarmii,
politistii locali, pompierii si un echipaj SMURD. Initial, tigroaica a fost urmarita in perimetrul Gradinii
Zoologice, au fost cateva momente in care a fost zarita, iar cei care erau implicati in prinderea ei au
anuntat ca a fost localizata pe teritoriul Zoo.
  
  Dupa aproximativ o ora, deja animalul ajunsese in zona padurii de langa Calea Poplacii, chiar in
apropierea unitatii militare.
  
  Vanatorii au impanzit padurea, iar pe margine jandarmii urmareau si ei zona. Viceprimarul Sibiului,
Astrid Fodor, a ajuns in zona Calea Poplacii, iar la ceva timp, primarul Klaus Iohannis ajungea si el la
Gradina Zoologica.
  
  in jurul orei 11.30, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cosmin Balcu, pleaca din zona
Calea Poplacii si urmareste situatia de pe o alta latura a padurii. Vorbeste des la telefon si prin statie si
spune ca, de aproximativ un sfert de ora animalul nu a mai fost zarit.
  
  Pe aleile dintre blocurile din Valea Aurie, politistii interzic circulatia masinilor si sfatuiesc oamenii sa
ramana in case. Unul din politisti spune ca cei mai multi dintre sibieni sunt cooperanti si inteleg
pericolul, dar altii isi vad nestingheriti de treaba. Dintr-un balcon, o familie urmareste intregul
spectacol.
  
  Echipajele de la ISU si jandarmii aflati la marginea padurii supravegheaza zona cu ajutorul
binoclurilor. Prefectul Horatiu Racuciu soseste si el si discuta cu Cosmin Balcu. Nu trec mai mult de
cateva minute, iar din padure se aude o impuscatura puternica, dupa care seful ISU confirma faptul ca
tigroaica a fost prinsa.
  
  Animalul fusese impuscat in padure, in apropiere de Uzina de apa, in jurul orei 12.30.
  
  "Paguba este destul de mare: animalul care a fost ucis, dar si toata nelinistea care s-a creat", a spus
primarul Iohannis.
  
  Tigroaica Mihaela, avea 16 ani si s-a nascut in captivitate, chiar la Gradina Zoologica din Sibiu. Acum,
la Gr[dina Zoologica a ramas doar puiul ei, Baghera in varsta de 6 ani.
  
  Care pe care: omul sau animalul
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  Multi oameni au fost dezamagiti ca, in loc sa fie tranchilizat, animalul a fost omorat. Marturiile celor
care au stat fata in fata cu tigrul scot la iveala tensiunea in care s-au aflat cei care, timp de cateva ore, au
fost pe urmele sale. intalnirea cu tigrul se putea sfarsi tragic, insa vanatorul care a tras a avut sansa sa
nimereasca animalul dintr-un singur foc. Sigur o a doua sansa nu ar mai fi avut-o.
  
  "A fost ultima sansa, daca nu trageam in secunda aceea, urmatoarea nu mai era", spune Marin Valeanu,
omul care a impuscat tigrul evadat de la Zoo. Este vanator din 1984 si responsabil cu probleme de
vanatoare la Directia Silvica. 
  
  Povesteste ca, in dimineata zilei de ieri a fost contactat de cei de la Zoo sa ii sprijine in prinderea
animalului. "Am facut echipa cu medicul veterinar si un angajat de la Zoo, apoi au mai venit si alti
vanatori. Noi am vrut sa-l protejam, am spus de la inceput ca nu tragem si incercam cat putem sa-l
recuperam viu", spune Valeanu.
  
  "L-am vazut de cateva ori inainte. Apoi, am tras in el cu doua tranchilizante, iar la al doilea tranchilizant
a devenit agresiv. Din doua sarituri a fost la cativa metri de noi. A ajuns cam la 5 metri de noi, l-am
impuscat in aer, in gat, iar in clipa in care a ajuns pe sol, era langa noi" povesteste vanatorul.
  
  Animalul a fost incarcat intr-o camioneta si dus la Gradina Zoologica.
  
  La aproximativ o ora distanta, portile Gradinii Zoologice din Sibiu erau din nou deschise pentru
vizitatori, dar aleile au ramas goale.
  
  Cine-i vinovat?
  
  Incidentul de ieri s-a incheiat cu bine, pentru ca nimeni nu a fost ranit. Probabil, animalul ar fi putut fi
salvat, daca ar fi reactionat rapid la tranchilizante, daca urmaritorii sai nu ar fi fost atacati, daca, daca,
daca.
  
  Un animal periculos a ajuns sa umble liber prin zone unde puteau fi oameni si, cu siguranta, daca
ingrijitorul nu a inchis bine usa de la adapostul tigrilor este vinovat. Nu exista scuza pentru faptul ca a
pus in pericol vietile altor oameni. 
  
  Dar, la o privire mai atenta, iese la iveala o situatie nefireasca: ar trebui sa fie 23 de oameni care sa se
ocupe de Gradina Zoologica, dar sunt doar 14, pentru ca noua posturi sunt blocate. Şi atunci nu poti sa
nu-ti pui intrebarea cum se poate lasa o astfel de raspundere, una uriasa, pe umerii unui om care castiga
cateva sute de lei si probabil trebuie sa faca munca pentru doi?!
  
  Anul acesta, in luna martie, un jaguar a evadat de la Gradina Zoologica din Ploiesti si a atacat un cal
si trei ingrijitori aflati pe o alee, dar a fost tranchilizat si dus inapoi in adapost. in anul 2007, o pantera a
evadat de la Gradina Zoologica din Bucuresti si a fost impuscata in timp ce incerca sa sara gardul
parcului. Şi atunci medicii au incercat tranchilizarea, dar fara efect.

Cuvinte cheie: gradina zoologica  calea poplacii  bucuresti  smurd  sibiul  urbana  ploiesti  gradina
zoologica din sibiu  dumbrava  eva  tensiunea  primarul sibiului  valea aurie  situatii de urgenta  medici  5
metri  klaus iohannis  veterinar  padurii dumbrava
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