
Vânătoarea
 Oamenii preistorici s-au hrănit, din cele mai vechi timpuri, prin culegerea de plante, fructe și 
mici animale, mai apoi,  prin vânătoare și pescuit. Activitățile de vânătoare au condus la întărirea 
spiritului de cooperare, la apariția și dezvoltarea limbajului, la apariția unor noi unelte și tehnici de 
producere a acestora. Întrucât carnea, mai ales cea preparată la foc, era ușor de mestecat, vânătoa- 
rea ne-a modelat chiar și fizionomia, spre exemplu, oamenii actuali neavând maxilarele puternice, 
specifice oamenilor primitivi. Cum specia umană a practicat vânătoarea vreme de multe sute de mii 

de ani, cu siguranță, noi, oamenii moderni am moștenit instinctele de 
vânători ale strămoșilor noștri.

 Dacă pentru început, vânătoarea s-a practicat în vederea 
obținerii hranei, ulterior aceasta a devenit un simbol al 

statutului social, fiind practicată, mai ales de către cei 
bogați. În zilele noastre, vânătoarea a devenit o 

activitate complexă, care are simultan rolul de a 
asigura supraviețuirea și proliferarea speciilor 

de interes vânătoresc, de reducere a 
pagubelor produse de vânat și de valorifi-

care economică a acestuia. Vânătoarea 
se practică organizat, de către vână- 

tori, constituiți în asociații, 
gospodărirea efectivelor de vânat 

se face pe suprafețe bine delimi-
tate, denumite ”fonduri cine-

getice”.
 Direcția Silvică Neamț 
administrează un număr de 
13 fonduri cinegetice a 
căror suprafață depășește 
140.000 de hectare și care 
se întind din luncile Mol- 
dovei și ale Siretului, până 
în vârful munților. Princi-

palele specii și efective de 
vânat întâlnite sunt cerbul 

carpatin (aprox. 800 exemplare), 
căpriorul (aprox. 900 exemplare), capra neagră (aprox. 50 exemplare), mistrețul (aprox. 700 exem-
plare), ursul (aprox. 150 exemplare), lupul (aprox. 60 exemplare), râsul (aprox. 100 exemplare), 
pisica sălbatică (aprox. 150 exemplare). Începând cu anul 2012, în fauna gospodărită de Direcția 
Silvică Neamț a fost reintrodus zimbrul, ale cărui efective în libertate, se ridică în prezent la aproxi-
mativ 40 de exemplare.
 Activitatea într-un fond cinegetic se desfășoară pe parcursul întregului an. În tot timpul anului 
se repară sau se construiesc hrănitori, observatoare sau sărării. În sezonul rece, dar mai ales în 
iernile foarte grele, se distribuie hrană suplimentară precum fân sau porumb, astfel ca exemplarele 
de vânat să nu sufere din cauza lipsei de hrană, fapt ce poate conduce la slăbirea sau chiar la moar-
tea acestora. Dacă zăpada este abundentă, vânătorii deschid pârtii către hrănitori pentru ca 
animalele să ajungă cu ușurință la acestea. Din punct de vedere al urmelor, stratul de zăpadă este o 
carte deschisă, în care se pot citi informații privind mișcarea vânatului și starea de sănătate a acestu-
ia.
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 La sfârșitul iernii – începutul primăverii se realizează evaluarea efectivelor principalelor specii 
de vânat prin observaţii indirecte bazate pe existenţa anumitor indicii precum urme lăsate pe 
zăpadă, excremente, etc.  Acestea sunt dublate de observaţiile directe, care se pot realiza pe parcur-
sul întregului an, cu ocazia patrulărilor, a distribuirii hranei, a acţiunilor de vânătoare, prin care 
vânătorii obțin informații cu privire la numărul exemplarelor și structura efectivelor pe sexe şi/sau 

clase de vârstă.  La final, 
acţiunea de evaluare se 
finalizează prin aflarea 
mărimii efectivului de 
vânat existent, care se 
compară  cu mărimea efec-
tivelor optime, la nivelul 
fiecărui fond cinegetic.  
Dacă în teren se află mai 
multe exemplare decât 
efectivul optim, surplusul 
de exemplare va face 
obiectul vânătorii pentru 
anul în curs.  
 Vânătoarea în sine 
este partea cea mai spec-
taculoasă a activității 
dintr-un fond cinegetic.  

Există mai multe metode de practicare a vânătorii, care depind în primul rând de specia care se 
vânează. Se disting pânda (la lup, mistreț, cerb, cocoș de munte), dibuitul (la cerb, căprior, lopătar, 
capră neagră), vânătoarea cu chemătoare (la cerb, căprior, rațe) și goana (la lup, urs, mistreț, iepure, 
vulpe, fazan). Vânătoarea se desfășoară cu respectarea tradițiilor vânătorești care presupun respect 
față de ceilalți participanți, respectarea regulilor de etică, grija față de natură. 
 În vremurile noastre, pentru vânătoare se utilizează, în principal, armele de foc. Pentru a 
doborâ vânatul mic (păsări, iepuri, etc), mai greu de nimerit, se folosesc  doar cartușele cu alice. 
Pentru vânatul mare precum cerbul sau mistrețul sunt premise doar cartușele cu proiectul unic 
(glonț). În cazul unor specii ca bursucul, vulpea, șacalul se pot folosi atât cartușe cu alice cât și cu 
proiectil unic.
 Vânătorul care a doborât pentru prima oară un exemplar dintr-o anume specie este ”botezat”, 
fie la locul de dobândire a vânatului, fie în locul  în care se face tabloul vânatului (a se vedea mai jos). 
Nuiaua de botez, cu o lungime de aproximativ un metru, se taie la începerea ceremoniei. În partea 
mai groasă a acesteia se gravează de obicei numele speciei, numele fondului de vânătoare unde s-a 
dobândit vânatul și data evenimentului. Vânătorul își așează arma și pălăria peste vânatul doborât, 
loviturile cu nuiaua se aplică pe partea dorsală, fără să fie prea puternice, dar nici foarte slabe. 
Ceilalți vânători îl felicită cu căldură pe vânătorul debutant, iar nuia se păstrează de către cel botezat, 
spre amintire. 
 La finalul vânătorii, organizatorul,  ajutat de ceilalți vânători, dau valoare respectului pentru 
tradiția vânătorească aranjând tabloul vânătorii. Vânatul, pe specii, se aliniază culcat pe partea 
dreaptă, astfel:  mistreţii ocupă primul rând, urmați de căprior, de prădători ( lup, vulpe, etc), de 
iepuri, de fazani şi alte păsări. Sfârşitul fiecărei vânători se desfăşoară în ambianţa unei mese, 
moment pentru poveştile şi cântecele vânătoreşti, în spiritul obiceiurilor.
 Vânătoarea reprezintă o legatură specială a omului cu natura, care trebuie încurajată doar în 
cazul în care se practică  în conformitate cu tradiţiile vânătorești și cu restricţiile impuse prin lege.
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Dicționar:

Întrebări:

De reținut:

Aplicații practice:

• evaluarea efectivelor de faună de interes cinegetic - are ca scop 
stabilirea cât mai reală a efectivelor speciilor de interes cinegetic, apre-
cierea stării de sănătate a acestora, a calităţii trofeelor, precum şi a structu-
rii pe clase de vârstă şi sexe;
•  efectiv optim - numărul de exemplare aparţinând unei specii din 
fauna cinegetică, care asigură conservarea speciei, produce minimum de 
pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;
• dibuitul – presupune deplasarea între anumite puncte în care se 
bănuieşte că iese vânatul (unde a mai fost văzut);
• vânătoarea cu chemătoare  –  este un dibuit la care se utilizează un 
accesoriu vânătoresc numit „chemătoare” cu ajutorul căruia se imită  sune-
tele emise de indivizii speciei vizate, în anumite perioade ale anului;
• goana  – vânătorii  se aranjează în linie, iar gonașii se așează în faţa 
liniei vânătorilor aşa încât porţiunea de pădure în care se află vânatul să se 
afle între gonași şi vânători. La un semnal dinainte stabilit gonașii încep să 
facă gălăgie şi să stârnească vânatul, forţându-l să fugă către vânători.

• Care din speciile prezentate în desenul de la pagina 44 sunt de 
interes vânătoresc? 
• Care sunt speciile la care se pretează metoda de vânătoare cu 
chemătoare ?
• Care sunt speciile care se vânează doar cu cartușe cu  alice ?

• În România sunt constituite mai bine de 2000 de fonduri cinegetice.
• În afara speciilor de interes vânătoresc autohtone, cunoscute de 
toată lumea, în fauna României și-a făcut apariția șacalul, specie originară 
din Asia Mică.

• Completați integrama numărul 8 – MAMIFERE. Pentru ca și alți 
elevi să poată folosi acest manual, vă rugăm să scrieți utilizând doar 
creionul.

• Cu sprijinul ocolului silvic cel mai apropiat, organizaţi o vizită didac-
tică  într-unul din  fondurile cinegetice gestionate de acesta, pentru a afla 
despre speciile de interes cinegetic și pentru a viziona instalațiile 
vânătorești ( hrănitori, sărării, observatoare etc).

• Pentru a vă completa albumul, faceți fotografii, cele mai frumoase 
pot fi utilizate pentru postere.
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Reintroducerea marmotei

 Vânătoarea excesivă, unele activități umane precum agricultura sau creșterea animalelor au 
condus la dispariția unor specii din libertate. Cum fiecare din acestea își avea rolul său, pentru a se 
reface echilibrul natural, a devenit necesar ca aceste specii să fie reintroduse. În ultimii ani, în 
România au fost reintroduse marmota, castorul și zimbrul.
 Marmota este un rozător de talie mare, unele exemplare ajungând până la o greutate de 7-9 
kilograme.  Trăiește în zonele montane înalte, la altitudini ce trec de 1300 de metri, săpându-și galerii 
adânci în care hibernează iarna. Marmotele se hrănesc cu vegetale erbacee, semințe și mici neverte-
brate (insecte, păianjeni, viermi), folosindu-și cu succes membrele anterioare.
Marmota a fost prezentă în graiul autohton sub denumirile regionale de şuică, şoică, huică şi tuică. 

Aceste animale au dispărut de la noi pe la 
mijlocul secolului al XIX-lea pentru că au 

fost vânate masiv pentru blănurile 
lor scumpe, foarte preţuite în 

medicina populară, deoarece 
se credea că acestea vindecă 

durerile de şale. Carnea de 
marmotă era considerat 
un aliment potrivit 
pentru femeile gravide, 
iar untura sa era folo- 
sită tratamentul 
r e u m a ti s m u l u i , 
luxaţiilor, afecţiunilor 
pulmonare, etc. 
Dispariția marmotelor 
este legată și de faptul 

că Munţii Carpaţi nu 
sunt atât de înalţi 

precum Alpii sau Pirineii, 
deci nu au o zonă alpină 

foarte largă. Păşunatul intens, 
aducea în habitatul marmotelor 

numeroşi câini ciobăneşti care le 
atacau continuu. De teama câinilor, 

marmotele evitau să iasă din vizuini, astfel 
încât nu reuşeau să se hrănească corespunzător și să 

acumuleze cantitatea de grăsime care să le ajute să hiberneze, fiind sortite pieirii.  
 La mijlocul secolului trecut, o serie de silvicultori şi naturalişti români au propus reintro-
ducerea marmotei în fauna noastră. După un studiu de teren, s-a recomandat reintroducerea lor în 
zonele alpine ale Munţilor Retezat, Parâng şi Făgăraş. În anul 1973 au fost aduse cu avionul din 
Franţa, un număr de 35 de marmote capturate în Alpi. Dintre acestea, 20 de marmote au fost elibe- 
rate în Munții Făgăraş, 15 exemplare în Munţii Rodnei. Tot din Franţa a fost adus un transport de 17 
marmote, eliberate în Retezat, de unde au colonizat natural şi Parângul. La nivelul anului 2000, 
trăiau deja în Carpaţii României circa 600 de marmote, fauna ţării recâştigând asfel o specie deose-
bit de frumoasă şi importantă pentru sănătatea ecosistemului alpin. 
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