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Seks løver, seks tigre, et du-
sin ulver og syv bjørner var 
blant dyrene som vandret 
gatelangs i den georgiske 
hovedstaden.

I går ettermiddag var det fortsatt 
mange dyr som ikke var kommet 
til rette, og jakten pågikk.

Ordføreren i byen advarte folk 
mot å bevege seg til fots før alle dy-
rene enten er fanget eller avlivet.

Ekstremt vær
Flommen startet kl. 22 lørdag 
kveld lokal tid, og rammet har-
dest langs dalen Vere, hvor en ny 
motorvei ble bygget for noen år 
siden. Dyrehagen ligger i bunnen 
av dalen.

Dalføret ser nå ut som et katas-
trofeområde med gjørme, over-

svømte hus, ødelagte biler og fal-
ne trær.

Mange spør seg nå om flombøl-
gen kan ha sammenheng med at 
elven Vere ble lagt i rør da den nye 
motorveien ble bygget for noen år 
siden, og at røret ikke var dimen-
sjonert for store vannmengder.

Svømte blant dyrene
Pressetalsperson for dyreparken 
Mzia Sharashidze beskriver nat-
tens flom «som å være i en science 
fiction-film».

– Det var mørkt og en stor flod-
bølge kom ved midnatt og flom-
met inn over hele parken. Bølgen 
tok med seg opptil 20 biler inne 
på området, og disse ligger nå 
strødd rundt, i tillegg til trær og 
andre gjenstander, forteller hun.

I mørket måtte hun og resten av 
staben prøve å komme seg rundt 
til dyrene som nå svømte rundt 
i vannet.

– De som våre veterinærer kom 
seg frem til, ble bedøvet, men det 
var mange vi ikke nådde.

Tbilisi zoo har også mange slan-
ger, men ingen av dem har kom-
met seg ut i byens gjørmefylte 
gater.

– Slangene er i en annen avde-
ling av parken som ligger litt høy-
ere, så vannet nådde ikke dit.

12 bekreftet omkommet
Hittil er 12 mennesker bekreftet 
omkommet etter den voldsomme 
flommen. Minst ti er fortsatt sav-
net. 36 ble brakt til sykehus, men 
de fleste er nå utskrevet.

Innenriksministeriet ba søndag 
morgen folk om ikke å bevege seg 
til fots gjennom byen, på grunn 
av faren for å bli angrepet av de 
rømte dyrene.

TV-kanalen Rustavi 2 filmet en 
bjørn som hadde klatret opp i en 
vinduskarm.

Soldater ble utplassert med 500 
meters mellomrom rundt om i 
dyrehagen for å beskytte befolk-
ningen.

Foruten farlige rovdyr var også 
en flodhest og andre eksotiske dyr 
på frifot.

Tre av de omkomne etter nat-
tens flom var ansatte ved dyreha-
gen. En av dem, Guliko Chitadze, 
mistet en arm for ti dager siden, 
da hun ble angrepet av tigrene 
hun passet.

Vill jakt da flom slapp løs dyrene i 
dyreparken i Tbilisi i Georgia.

Flodhest, løver 
og bjørner 
løp i gatene

Flodhesten ble reddet etter at den hadde forvillet seg ut i Tbilisis gater. FOTO: TINATIN KIGURADZE, AP/NTB SCANPIX

Denne løven ble tatt av flommen og senere avlivet. FOTO: SHAKH AIVA-
ZOV, AP/NTB SCANPIX

En av bjørnene som kom seg ut av dyrehagen da flommen kom, men 
den ble senere avlivet. FOTO: SHAKH AIVAZOV, AP/NRTB SCANPIX
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Mandag er det klart for 
et nytt fotballoppgjør 
utenfor kronprinsboli-
gen i Asker. Arne Scheie 
kommenterer kampen.

Årets utfordrerlag er 
Brane Tigers Fotball fra 
Kongsvinger, det første 
laget som representerte 
Norge i Special Olympics 
i Irland i 2003. 

– Motstanderne blir 
Team Skaugum, som in-
kluderer kronprinsparet 
og barna, med forsterk-
ninger. Hele lagoppstil-
lingen blir ikke offent-
liggjort før kampstart, 
sier kommunikasjons-
sjef ved Slottet, Marianne 
Hagen. I fjor spilte blant 
andre Mats Møller Dæh-
li, og Jan Åge Fjørtoftpå 
Team Skaugum. (NTB) 

SKAUGUM

Løkkefotball 
med kongelige

En 45-årig mann møter 
mandag i retten, tiltalt 
for å ha forsøkt å drepe 
en annen mann i Oslo i 
mai i fjor.

Hendelsen skjedde på 
en restaurant i Oslo da 
den tiltalte gikk til an-
grep på den fornærme-
de med kniv. Offeret, som 
ble stukket både i øret og 
i halsen, fikk kort tid et-
ter førstehjelp fra en poli-
tipatrulje som befant seg 
i nærheten. (NTB)

OSLO

Mann tiltalt  
for drapsforsøk

En koreansk mann ble i 
går lagt inn på sykehus 
i Slovakia med mistan-
ke om merssmitte, men 
tester viser at mannen 
neppe er smittet. Luft-
veissykdommen har de 
siste ukene spredt frykt 
i Sør-Korea. I går ble det 
meldt om syv nye smit-
tede, og at det sørkorean-
ske utbruddet kunne ha 
kommet til Europa.

En 38 år gammel mann 
ble innlagt på et syke-
hus i Slovakias hoved-
stad Bratislava med mis-
tanke om smitte. I går 
kveld kom svar på blod-
prøvene. Tre av fire var 
negative, den fjerde var 
usikker. Slovakias helse-
departement konklude-
rer med at mannen nep-
pe var smittet. Mannen 
skal jobbe for et datter-
selskap av sørkoreanske 
bilprodusenten Kia i den 
slovakiske hovedstaden.

Folkehelseinstitut-
tet (FHI) har siden 2012 
– da viruset første gang 
ble oppdaget – fulgt ut-
viklingen tett. Siden den 
gang er 20 nordmenn 
blitt testet for mers, alle 
prøvene har vært negati-
ve, ifølge overlege Trude 
Arnesen ved FHI. Det vil si 
at de ikke har vært smit-
tet. (NTB)
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Europeisk mers- 
test var negativ


