DIALOG – RESPECT - CONSENS
Stimați colegi,
După cum cunoaștem Ordinul M.M.A.P. 1400/2020, privind aprobarea cotelor de recoltă la
speciile din Anexa 1 a Legii 407/2006, a fost parțial anulat, Curtea de Apel Brașov suspendând vânarea
păsărilor migratoare pentru sezonul 2020/2021, pe motivul principal că nu există studii care stau la baza
acordării acestor cote de recoltă.
Conform art. 6 al Legii 407/2006, M.M.A.P. este obligat să emită un ordin ce aprobă cotele de
recoltă, inclusiv pentru speciile de păsări migratoare admise la vânătoare.
Pe cale de consecință, susținem Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea emiterii
unui ordin, în concordanță cu actualele prevederi obligatorii ale Legii 407/2006, nefiind nevoie sau
motiv pentru a justifica stabilirea cotelor anuale totale, având în vedere că:
•
•

•

•

Nu există dovezi că nivelurile anterioare de recoltare a speciilor migratoare afectează statutul populației
speciilor în cauză;
„Stabilirea cotelor naționale totale pentru speciile migratoare pe baza științei, independent de
activitatea internațională privind A.H.M. la nivelul culoarelor de zbor, nu este fezabilă pentru o singură
țară” (citat F.A.C.E.).
România a transmis Comisiei Europene Rapoartele naționale cu privire la starea și structura populațiilor
de păsări, având la bază studiile întocmite conform metodologiei impusă de Uniune, pentru perioadele
2008-2013 și 2013-2018. Astfel, obligația întocmirii și transmiterii acestor Rapoarte, ce rezultă din
prevederile art. 12 Directiva Păsări, a fost îndeplinită;
În Europa, nicio țară membră a U.E. nu acordă cotele de recoltă la speciile de păsări migratoare pe baza
unor studii naționale.
Totuși, „în practica europeană astfel de cote nu sunt de obicei exprimate ca un număr total
maxim de indivizi care pot fi recoltați la nivel național, ci mai degrabă prin stabilirea unor limitări
precum ajustarea duratei sezonului de vânătoare sau ajustarea numărului de păsări care pot fi vânate
pe zi/sezon/vânător, care duc la creșterea sau scăderea recoltei” (F.A.C.E.). Diferența este doar modul,
perioada și faptul că fiecare țară are propria sa abordare despre fiecare specie în parte, în majoritatea
cazurilor pe baza unor cutume și tradiții.
În 2017, F.A.C.E. a realizat un studiu pentru a evalua dacă în țările europene existau cote privind
speciile de păsări migratoare. Tabelul de mai jos prezintă rezultatele pentru 16 țări:
Țară
Austria (Stiria)
Belgia
Bosnia si Hertegovina

Bulgaria

Limite ale cotelor de recolta in vigoare
Niciuna.
Niciuna.
În cadrul protecției generale a păsărilor migratoare: vânătoarea sitarului de pădure
(Scolopax rusticola) este limitată pe unitate de suprafață (4 păsări / 100 de hectare
de teren acoperit cu pădure). Vânătoarea de prepelițe este limitată până la 10 păsări
pe vânător pe zi sau 10% din numărul total de prepelițe care locuiesc în zona de
vânătoare.
Cote definite de legea bulgară de vânătoare:
-

Rațe sălbatice – 5
Gârlița mare – 3
Sitarul de pădure – 10
Prepelița – 15
Turturica – 10
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Danemarca

Nu există astfel de cote, dar durata sezonului de vânătoare pentru gâscă cu picioare
roz este ajustată anual pentru a reflecta deciziile Grupului de lucru pentru chestiuni
de nivel internațional AEWA European Goose Management Internațional.

Estonia
Franţa

Niciuna.
La nivel național pentru sitarul de pădure: cota este de 30 pe sezon cu divizări pe
lună sau pe săptămână în multe regiuni. Nu exista nicio metodă științifică pentru
determinare, ci considerații etice și noțiuni potențiale de „economie” de păsări neomorâte, bazate pe statistici anterioare de eșantioane individuale.
În unele regiuni, există cote pentru alte specii (rațe, porumbei, sturzi…). Voluntar (pe
bază etică) în unele regiuni, există cote de 20 de rațe și gâște pe noapte și pe stand
de vânătoare.
Niciuna.
Limita de cota de recolta permisă pentru fiecare vânător/per ieșire:
- Rața fluierătoare, Rața mică, Raţa mare, Rața suliţar, Rața cârâitoare, Rața lingurar,
Rața cu cap castaniu, Rața moțată, Lișita, Rața pestriță, Gârlița mare: 12 (total din
toate speciile)
- Găinușa de baltă, Becațina, Nagâțul, Sitarul de pădure, Ciocârlia de câmp: 10
- Prepelita, Turturica: 12
- Sturzul cântător, Sturzul viilor, Cocoșarul, Mierla: 25 (total din toate speciile)
- Porumbelul gulerat, Porumbelul, Graurul: fără restricții

Germania
Grecia

Irlanda
Italia

Olanda
Slovenia

Niciuna.
Cotele anuale pe vânător sunt în vigoare pentru 6 specii în toate regiunile: turturica
(20 la 50), Rața suliţar (25 la 50), Nagâțul (25 la 30), Ciocârlia de câmp (50 la 100),
prepeliță (25 la 50), sitarul de pădure (20-25). Există, de asemenea, limite de zi
pentru toate speciile și în special acestea. Unele regiuni au introdus cote și pentru
alte specii precum Pochard (Rața cu cap castaniu) și alte păsări de apă. Astfel de
reglementări provin din recomandările I.S.P.R.A. către regiuni, dar nu sunt rezultatul
vreunei metodologii, ci simple „măsuri de precauție”.
Niciuna.
Rața mare: cota de recolta anuala a întregii țări este de aproximativ 2.500 de
exemplare.

Suedia

Niciuna. Dar acest lucru poate fi în curs de realizare pentru a îndeplini criteriile
pentru recolta adaptivă în cadrul planurilor de management din cadrul AEWA.

Marea Britanie

Niciuna. Doar cele impuse de asociaţiile individuale.

Portugalia

Limitele cotelor de recolta pentru fiecare vânător în sezonul de vânătoare. Exemple:
- Rața pestriță, Rața lingurar, Rața cu cap castaniu, Rața moțată: 1
- Rața mică, Rața sulițar, Rața fluierătoare, Anas platyrhynchos, Lișița: 10
- Becațina, Becațina mica: 8
- Sitarul de pădure: 3
- Turturica: 4
- Prepeliţa: 10
- Cocoșarul, Sturzul cântător, Sturzul viilor, Sturzul de vâsc, Graurul: 40

