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Реакциите по повод гро-
зоморниот колеж во 
Зоо лошката градина не 

стивнуваат. Масакрот кој се 
случи ноќта меѓу 4 и 5 август 
и три дена подоцна, видно ги 
вознемири ско пјани и ги "раз-
буди" град ски те татковци во 
однос на овој проблем кој 
тлее подолго време.

Како што изминува вре-
мето, така и клопчето со овој 
мистериозен настан полека 
се одмотува. Првичните ко-
ментари за него беа дека ноќ-
та меѓу 4 и 5 и 7 август не поз-
нати хулигани упаднале во 
скопската Зоолошка гра дина 
и ѕверски заклале три незаш-
титени срни. Тие див јачки им 
ги отсекле главите и ги фр ли-
ле во живеалиштата на меч-
ките. Подоцна, според по ли-
циската истрага, се ут вр дило 
дека срните биле убие ни со 
стап, а не заклани ниту, пак, 
главите им биле за бо дени на 
колец, како што об јавија не-
кои медиуми.

МАСАКР

Колењето на срните поч-
нало ноќта меѓу четврти и 
петти овој месец. Прво на-
страдала една од трите бес-
помошни срни, со име Ленче. 
Ноќните посетители, нај ве-
ројатно вооружени со ста-
пови и со нож, лесно и не-
забележани од обезбеду ва-
њето, влегле во живеа лиш-
тето на срничките и ја на-
паднале Ленче. Прво ја пре-
тепале со стап, ѕверски ја ма-
челе и на крај полумртва им 
ја фрлиле на мечките за да ја 
изедат. Оваа срничка била 
омилена кај посетителите, 
особено кај децата, бидејќи 
била толку питома што ја де-
ла од рацете на луѓето.

По наредба на директорката на скопската Зо о-
лошка градина, Верица Николова - Ефре мов-
ска, настанот се чувал во најголема тајност. 
Веднаш по настанот директорката Николова 
- Ефремовска, заедно со вете ри нарниот тех-
ничар и асистентката, заминала на службено 
патување во Нирнберг.

Утрото по масакрот мрт-
вото тело на срната го нашле 
чуварите, кои веднаш при-
јавиле во полиција. Од МВР 
потврдија дека бил пријавен 
ваков инцидент и дека сè 
уште се трага по хулиганите.
Изживувањето со невините 
животни, познати како нај-
кротки на Земјата, не пре ста-
нало само со колењето на 
срничката Ленче. Обезбе ду-
вањето на скопската Зо олош-
ка градина затаило и по два 
дена. На 7 август вечерта 
убиј ците повторно се вра-
тиле да ги доколат другите 
две срни во живеалиштето. 
Срните ги фрлиле во кафезот 
на мечките, кој е 20-30 метри 
оддалечен од нивното жи-
веалиште. Дека ѕверството 
најверојатно го извршиле 
истите сторители, покажува 
фактот дека тие повторно 
срнините полумртви тела им 
ги дале на мечките за да ги 
докасапат. Имено, досега меч  -
ките во скопската Зо о лошка 
градина не се хранети со 
месо, но мирисот на свежа 
крв ги натерал да ги јадат 
полуживи. Еден од труповите 
на срната бил затрупан од 
мечката. Во Зоолошката гра-
дина се вработени само двај-
ца чувари, а објектот го обез-
бедувала скопска агенција.

Според шпекулациите, на-
станот во скопската Зоо-
лошка градина се чувал во 
тајност, а раководството по 
случувањето заминало во 
стран  ство.

Во полициските извори е 
наведено дека во истрагата 
за убиството на срните се 
сослушувани и дел од вра-
ботените во Зоолошката гра-
дина, поради сомневање за 
нивна евентуална вмешаност 
во грозоморниот чин. Кол ку 

за потсетување, минатата 
про лет беше претепан нил-
скиот коњ Ниско. И тогаш ди-
ректорката им забрани на 
вработените да зборуваат за 

живување, за што сведочат 
испакнатите коски на нив ни-
те грбови, млитавоста и вал-
каниот и запуштен изглед, 
туку Зоолошката веќе ста ну-

МОНСТРУОЗ 

случајот. Откако веста излезе 
во медиумите, таа го деман-
тираше настанот и објасну-
ваше дека "Ниско имал про-
летно крвавење". Во Зоолош-
ката градина во Скопје овој 
пат се случи масакр, несфат-
лив за цивилизираните зо о-
лошки градини каде било во 
светот. Во скопското жи ве-
алиште животните не само 
што се оставени на голо пре-

ва опасно место за живеење. 
Последниот настан ја прелеа 
чашата. Како што тргнала ра-
ботата со претепување, ма-
сакрирање, изгладнување и 
болести поради неводењето 
сметка за хигиената на жи-
вотните, Зоолошката и на-
таму ќе ја има на насловните 
страници на најтиражните 
медиуми во Европа, како 
лани во "Daily mirror" и на 

ЧОВЕЧКИ Д 

НЕХУМАН ТРЕТМАН НА ЖИВОТНИТЕНЕХУМАН ТРЕТМАН НА ЖИВОТНИТЕ
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Интернет, а Македонија мо-
же да биде опсервирана, па 
дури и санкционирана со 
европски методи за нехуман 
третман на животните. 

стра да и фоката Доријан. 
Нил скиот коњ Ниско, пак, бе-
ше претепан со железни пр-
ачки. Директорката Нико ло-
ва - Ефремовска ги криеше 

градоначалникот Трифун Ко-
стовски, на сметка на Градот, 
го исполни ветувањето и ан-
гажира чувари кои 24 часа ќе 
ги чуваат животните во зоо-
лошката. Градона чални кот 
Костовски, кој бил во зне ми-
рен од монструозниот чин, 
вети итна рекон струк ција на 
кадарот во ЗОО. Спо ред из-
вори од Градот, прво ќе биде 
сменета директор ката Ве ри-
ца Николова - Ефре мовска. 
Костовски најави и ком плет-
на реконструкција на кафе-
зите на животните. Во реви-
тализацијата ќе би дат вклу-
чени експерти од ЕАЗА ( Ев-
ропска асоцијација за ЗОО 
градини и аквариуми), кои 
ќе организираат ворк шо по-
ви за подобрување на сос-
тојбата на Зоолошката и неј-
зино успешно менаџи рање.

Со свој коментар по повод 
најновите настани, специ јал-

лем виновник за ваквата со-
стојба е  Министерството за 
култура. Инертниот однос на 
секоја владејачка гарнитура, 
а со тоа и на секое министер-
ство, ја доведе Зоолошката 
градина до степен на опасно 
место за живеење. Друш тво-
то планира да поднесе кри-
вична пријава до Министер-
ството, со што еднаш за се-
когаш ќе се затвори ова мрач-
но сценарио од скопското 
секојдневие. Ова Друштво 
најмногу е револтирано од 
односот и од условите за жи-
вот на животните во Зоо лош-
ката. 

"Животните во Зоолош-
ката опстојуваат како музеј-
ски експонати. Третманот и 
условите се повеќе од ми-
зерни и непотребно е да се 
коментира или да се об раз ло-
жува нивната положба. Уште 
еден факт кој не смее да се за-
немари, а говори за неху ма-
носта на нашите гра ѓани. По-
знато е дека со Закон е за-
брането да се лови дивеч. 
Доколку посетите некои на-
ши ресторани, како  "Ореов 
лад", "Лав" и други, ќе забе ле-
жите дека во менито има ди-
веч, иако се знае дека е за-
брането да се увезува, уште 
помалку да се лови", вели Го-
џиров. 

Скопската Зоолошка гра-
дина прв пат е отворена за 
јавноста во далечната 1926 
година. Досега со неа упра-
вуваше Министерството за 
култура, а директорите се 
менуваа заедно со власта. 
Последниве неколку години 
таа е на мета на јавноста по-
ради нехуманото чување на 
животните. Токму поради 
ова, скопската ЗОО се најде и 
во британскиот дневен вес-
ник "Daily mirror" под наслов 
"Зоолошката градина од пе-
колот", а на Интернет сè уште 
е прва на црниот список на 
зоолошки градини, со нај-
нехуман однос кон жи вот-
ните. Виновни се сите - Упра-
вата на Зоолошката, Мини-
стерството за култура, Гра-
дот, за жал, и сите оние кои 
се неми сведоци на стра да-
њата на животните - залож-
ници во скопската ЗОО. Зоо-
лошката градина треба да 
заличи на вистинско живе а-
лиште за животните, а нај-
голем акцент ќе се стави на 
нивната безбедност и за ш ти-
та од нехуманите по с ети-
тели.

НОСТ НАД СИТЕ 

Случајот со ѕверското уби-
вање на трите срни е трет 
инцидент во ЗОО за шест ме-
сеци. Еден месец по пристиг-
нувањето од Нирнберг, по-
дарената фока Лагуна умре, 
а како што кажаа од ЗОО, од 
природна смрт. Набрзо по-
тоа, од несовесни посети-
тели, кои во базенот фрлија 
ќеса полна со камења, на-

сите овие инциденти, но по 
нивното обелоденување, таа 
призна за нив, меѓутоа за 
случените настани секогаш 
имаше образложение ло гич-
но само за неа.

РЕАКЦИИ
 
По масакрот на срните во 

скопската Зоолошка градина, 

ОСТОИНСТВА
но за нашиот неделник се 
изјасни и Друштвото за за-
штита на животни "Срна" од 
Скопје. Според претседа те-
лот на Друштвото, госпо ди-
нот Бранимир Гоџиров, ова 
злодело е сериозен атак врз 
достоинството и правата на 
животните, кои не по своја 
вина се осудени на терор.

"Никој не очекуваше да се 
случи ваков грозоморен чин. 
Скопската Зоолошка градина 
воопшто не е заштитена од 
надворешните влијанија. Двај-
ца чувари во две смени е 
повеќе од утопистичка за-
мисла за комплетна заштита 
на животните и на посе ти те-
лите. Сосема е небезбедно. 
Зоолошката располага со  ре-
лативно голем неиско рис тен 
работен простор. Како со-
лиден пример, доколку тре-
ба да се уредува и да се не-
гува една зоолошка гра дина, 
можам да го посочам при-
мерот со Зоолошката гра ди-
на во Белград, каде стан дар-
дите и условите се на завид-
но ниво", истакнува Го џиров.

Според Друштвото, нај го-

СРНИТЕ СТАНАЛЕ ХРАНА ЗА МЕЧКИТЕСРНИТЕ СТАНАЛЕ ХРАНА ЗА МЕЧКИТЕ

НИСКО ИМАЛ ПРОЛЕТНО КРВАВЕЊЕ?!НИСКО ИМАЛ ПРОЛЕТНО КРВАВЕЊЕ?!


