Teroare la Colți, un loc uitat din România. Senator: Există o MAFIE întreagă
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Descriere foto:

Colți este o comună din județul Buzău, cunoscută până mai ieri pentru Muzeul
Chihlimbarului, singurul din România și pentru biserica din piatră de la Aluniș.
Acum, mai nou, este cunoscută pentru teroare. Oamenilor le este frică de urșii care le
atacă gospodăriile și le mănâncă animalele. Situația este disperată, localnicii se tem să
mai iasă seara din casă. În plus, pentru că autoritățile nu fac mare lucru, oamenii s-au
gândit la o metodă care să țină urșii la distanță. De câteva seri, în jurul orei 22:30, este
haos în comună. Peste tot se aud sunete speciﬁce pentru a speria animalele. Oamenii
iau ce au la îndemână - de la goarne, la oale și linguri pe care le lovesc între ele, doardoar vor scăpa și de data aceasta.
Ți se rupe suﬂetul când îi auzi pe bătrânii comunei cum se plâng de situația în care au
ajuns. Par abandonați și singura speranță le-a rămas în Dumnezeu.
"Ne este frică și nouă aici. De la vale nu mai e nimenea. E vraiște ce-i aici. Lângă casa
noastră, mai stătea o familie, dar acum nu mai stă nimeni acolo și gardurile sunt făcute
praf pe acolo. Vine ursul cum o vrea. Mi-e frică să ies noaptea. Unei vecine i-a mâncat
porcul. Ni s-a zis că ursul este mai mare de 300 de kilograme. Dacă nu vrea nimeni să
îi omoare... Primarul ne-a zis că autoritățile nu au voie să îi omoare. Ce să facem?
Seara este o altă nebuneală. Batem în garduri, sună goarnele, ce să facem? Asta e
treaba. Nu este prima dată când se întâmplă să vină ursul, dar anul ăsta a luat-o rău", a
spus o bunică de 82 de ani, din Colți, pentru DC News.
Imaginați-vă cum arată o comună, cu oameni în vârstă, care în loc să-și trăiască în
liniște bătrânețea, stau cu teamă că vine ursul. Și cu siguranță, astfel de situație nu
este doar în Buzău, ci și în alte zone din România.
Autorităţile locale au venit cu o idee mai mult sau mai puțin ortodoxă: au solicitat
împușcarea ursului, însă durează mult obţinerea autorizațiilor de vânătoare.
DC News l-a contactat pe senatorul Marius Marinescu pentru a cere un punct de
vedere cu privire la situația dramatică de la Colți.
"Împușcarea ursului, ceea ce spuneți că au cerut autoritățile locale, este o crimă.

Vânătoarea în România ar trebui interzisă. Există mai multe soluții în cazul în care
sunt mulți urși într-un anumit loc: de exemplu, să ﬁe relocați în zone unde nu sunt
urși sau să ﬁe vânduți în străinătate pentru că sunt foarte căutați. Nici în Munții Pirinei,
nici în Munții Alpi nu mai sunt urși în momentul de față. O altă soluție ar ﬁ ca
exemplarele care sunt degenerate să fie sterilizate pentru a nu se mai înmulți.
Cele mai frumoase exemplare de urși au fost împușcate. Există o maﬁe întreagă a
vânătorilor din străinătate, dar și din România. Aceștia vin și, îndrumați de ghizi,
împușcă cele mai frumoase exemplare. În felul acesta, au rămas doar urșii de talie
mică. Soluții sunt. Pe de altă parte, statul român ar trebui să înființeze o rezervație
pentru animalele sălbatice, pentru animalele care nu se mai pot adapta mediului
distrus de om", a zis Marius Marinescu, președinte fondator al Federației pentru
Protecția Animalelor și Mediului, pentru DC News.
"Animalele nu au nicio vină. Oamenii sunt responsabili pentru că le-au distrus
habitatul. Odată pentru totdeauna, vânătoarea trebuie desﬁințată. Nu este un sport,
este o crimă! Autoritățile statului sunt obligate să aplice legea și să îi sancționeze
exemplar pe braconieri. În ﬁecare localitate există cel puțin unul care pune tot felul de
lațuri în drumul animalelor sălbatice", a adăugat senatorul.
[citeste si]
Dacă și dumneavoastră ați cunoscut astfel de situații, vă invităm să ne scrieți în
secțiunea comentarii.

