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Cel mai bun prieten al urşilor
M
ai bine de două
d ec e n i i ,
Charl ie
Vandergaw, un fost
profesor american
de gimnaziu ajuns
astăzi la vârs
ta
de 74 de ani, şi-a
împărţit existenţa
singuratică, în Alas
ka, cu urşii negri şi
grizzly. Dragostea lui
ciudată pentru aceşti te
muţi prădători a devenit chiar
subiect de serial documentar pe canalul
Discovery, emoţionanta poveste a bărbatului care hrăneşte cu mâna urşi sălbatici şi-i tolerează
pe lângă şi chiar în cabana lui din Yentna River (Ţinutul Mat-Su) impresionând milioane de
privitori. Din păcate, aceeaşi ciudată pasiune i-a atras şi nenumărate avertismente şi somaţii din
partea autorităţilor, în Alaska fiind cu desăvârşire interzisă hrănirea sălbăticiunilor. Ba mai mult,
lui Vandergaw i s-a intentat chiar un proces, fiind condamnat la 180 de zile de închisoare cu
suspendare şi 3 ani de probaţiune, plata unei amenzi de 20.000 de dolari, plus încetarea oricărui
contact direct cu animalele. Vandergaw a pledat vinovat, dar a căutat să-şi apere punctul de
vedere, arătând că nu a dorit să facă rău cuiva, deşi ofiţerii silvici îl anunţaseră încă din 2008 că
este supus monitorizării şi că nu are voie să primească oaspeţi la cabană – inclusiv familii cu
copii- atunci când umblă urşii pe-acolo. Procurorii l-au acuzat la proces şi de faptul că a obţinut
profit de pe urma contactului său direct cu fiarele, mai exact suma de 70.000 de dolari pentru
consultanţă la filmul documentar produs de Firecracker Films, Ltd. Autorităţile au mai arătat
că din cauza faptului că Vandergaw a hrănit decenii bune sălbăticiunile, mai multe generaţii de
urşi s-au învăţat să primească mâncare de la om, şi chiar dacă vecinii cabanei au depus mărturie
că n-au avut niciodată probleme cu uriaşii blănoşi, aceştia reprezintă totuşi un risc major în
zonă. Asta pentru că, spre deosebire de Charlie, expert în comportamentul urşilor şi capabil să
le vorbească oarecum pe limba lor, având ca unic instrument de apărare un...toiag, alţi oameni
pot cădea oricând pradă fiarelor. Avocata lui Vandergaw a afirmat însă că, deşi sute de oaspeţi
au trecut de-a lungul anilor pragul cabanei supranumite “Raiul urşilor”, singura persoană rănită
a fost un cameraman de la Firecracker Films, care a fost muşcat de gleznă de o ursoaică după
ce s-a căţărat într-un copac pe urmele puiului acesteia. În cele din urmă, procesul s-a încheiat
dureros pentru Charlie Vandergaw, nevoit să ridice un gard de sârmă înalt şi rezistent între
cabană şi pădurea de unde îi veneau zinic prietenii să-l viziteze, să-i hrănească şi să-i mângâie.
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