
Ursii au facut prapad la Crint: 19 vaci, doi cerbi si un mistret au fost mancati de fiarele salbatice

   Administratorii Fermei Crint au inregistrat o paguba fara precedent, dupa ce ursii au intrat in
Complexul de Vanatoare, unde, pe timpul verii, erau si vacile de carne de rasa Galloway. Animalele
salbatice au mancat 19 bovine, un mistret si doi cerbi, dintre care unul era de trofeu. Este cea mai mare
paguba inregistrata in ultimii ani si se pare ca lucrurile sunt departe de a fi rezolvate. Ursii au facut gropi
adanci sub gardul electric care imprejmuieste Complexul de Vanatoare si nimeni nu poate sti daca acestia
au iesit sau inca sunt printre animalele din tarcul Fermei Crint. Situatia este cu atat mai dificila cu cat
ursul, animal ocrotit de lege, nu poate fi impuscat, desi oamenii care au grija de animale, sus, in munte,
spun ca nu o data s-au intalnit cu ursul.  

   Ferma de la Crint se afla la o altitudine de 1.256 de metri, are in administrare circa 700 de hectare de
teren, pasuni si fanete, are complex de vanatoare, intins pe un perimetru de 175 de hectare, imprejmuit cu
gard electric de 12 kilometri lungime, care inconjoara tarcul. Aici sunt mistreti si cervide, iar pentru o
protectie maxima a animalelor au fost introduse, pe perioada verii, bovine de carne rasa Galloway, o rasa
veche de bovine care provine din Irlanda, care rezista la temperaturi extreme si nu necesita o ingrijire
speciala, ca la rasele autohtone clasice. De asemenea, ferma mai are si patru bazine piscicole care sunt
populate cu peste: pastrav, crap, caras si novac.  

   Aproximativ 30.000 de euro paguba  

   La sfarsitul lunii iunie, la Ferma de la Crint erau programate actiunile sanitar-veterinare obligatorii
pentru bovine si atunci s-a constatat ca exista un minus de inventar de 19 vaci. Personalul care
administreaza ferma a inceput cautarile sustinute pe fondul de vanatoare pentru a identifica animalele.     
    -      "Joi, 29 iunie, administratorul societatii a anuntat catre organele abilitate ale statului:, respectiv
Primaria Saliste, Ocolul Silvic Saliste, Garda Forestiera Sibiu si APM Sibiu ca in incinta tarcului de
vanatoare au patruns ursi prin gropi sapate de circa un metru sub gardul care imprejmuieste complexul
de vanatoare. In perioada 29 iunie - 2 iulie, au fost identificate un numar de 9 astfel de gropi prin care
animalele salbatice au intrat in complex. Prin adresa noastra, am solicitat ajutor in identificarea
animalelor salbatice pradatoare si indepartarea acestora pentru protectia animalelor si a personalului
din ferma. In data de 3 iulie s-a deplasat la ferma Crint o comisie constituita din reprezentanti ai
Primariei Saliste, APM Sibiu si ai Fondului de Vanatoare Saroaia care au constatat pagubele
inregistrate in cadrul Complexului de Vanatoare Crint. Insa problema in fond a ramas nerezolvata
pentru ca nu stim daca ursii au iesit din complex, in zona fiind atat noi, cat si ciobanii cu oile", spune
Magda Horhat, administratorul societatii.  
  

   Reprezentantii Fermei Crint cer ca autoritatilor statului sa ia masuri pentru autorizarea vanatorii la urs
sau pentru imprastierea acestora, intrucat viata fermierilor, dar si a animalelor pe care le au in
administrare, ingrijire si protectie sunt in pericol iminent.     
    -      "Daca lasam ursii sa se inmulteasca atat de mult nu o sa mai stea nimeni cu animalele in munte.
Paguba poate o sa o recuperez, dar eu nu pot distruge o ferma pentru ca ursii sunt lasati sa zburde. Si
vanatorii au niste actiuni pe care pot sa le faca pentru aceste animale de prada. Sa le dea de mancare, de
exemplu, fondurile au buget de hrana a animalelor, au norme, regulamente de gestionare a animalelor
salbatice de prada. Paguba este extraordinar de mare, de aproximativ 30.000 de euro, este o paguba fara
precedent", a mai spus Magda Horhat.  
  

   Ne e teama pentru viata noastra  
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   Ioan Herculea, administratorul Fermei Crint, spune ca se teme pentru viata lui, deoarece nu o data s-a
intalnit cu ursul. Chiar si in timpul noptii de marti spre miercuri a gasit o groapa noua, pe unde se pare ca
din nou au intrat ursul sau ursii in Complexul de Vanatoare.     
    -      "Animalele au fost gasite mancate de ursi in tarcul de vanatoare, unde erau tinute. Le-am gasit
saptamana trecuta, imprastiate pe o distanta de aproximativ 2 kilometri. Sunt mai multi ursi pentru ca am
gasit cam 10 gauri mari. Ursii au sapat sub plasa de curent la o adancime de aproximativ un metru sub
plasa, au intrat, au si iesit, chiar am gasit o groapa proaspata de azi-noapte. Nu stiu daca a creat
pagube. Urmeaza sa vedem. Ceea ce pot spune este ca e foarte periculos. Ursul este un animal foarte
periculos. Pe unde mergem sa verificam tarcul e o zona foarte impadurita, foarte indesita, un loc foarte
greu accesibil, ceea ce pentru ursi si lupi e foarte usor de patruns: acolo e liniste, sunt paraie mari, e
foarte bine pentru ei, acolo le place", a povestit Herculea.  
  

   Acesta spune ca ursii s-au inmultit foarte mult, pentru ca nu se mai da autorizatie de vanatoare.  
     
    -      "Ursul este animal de vanatoare si nu se mai da aprobare pentru vanatoare la urs. Din aceasta
cauza s-au inmultit, a fost o iarna grea, ciobanii au urcat doar la 1 iunie. Ursii nu au avut ce manca.
Mi-e teama, intr-o seara l-am si vazut. Sunt si eu om. E interzis sa il impuscam, putem doar sa il speriem.
Ar trebui tranchilizat si dus la rezervatia de ursi, altfel noi nu scapam de ei. De asemenea, fondul de
vanatoare ar trebui sa le asigure hrana, sa le duca in padure carne, dar eu nu am vazut pe nimeni sa faca
asta de cand stiu Crintul, de cativa ani. Din aceasta cauza animalele sunt infometate si ne fac pagube
noua", a mai spus Ioan Herculea.  
  

   De patru ori mai multi ursi decat ar trebui  

   Doar in Fondul Saroaia, din care face parte si Ferma Crint sunt identificati 20 de ursi, desi in mod optim
ar trebui sa fie doar cinci astfel de animale. Reprezentantii Fondului de Vanatoare spun ca au facut
solicitari pentru aprobarea vanatorii, dar dupa ce s-a aprobat ordinul de ministru, totul s-a blocat, din
cauza demonstratiilor impotriva vanatorii.     
    -      "Optim ar fi sa fie 5 ursi in Fondul acesta, dar am evaluat 20. E mult. Lucrul acesta se intampla
pe majoritatea fondurilor din tara. Din cauza unor asociatii care au facut demonstratii s-a blocat planul
de recolta pentru anul trecut. Sunt 600 ? 700 de ursi in plus in tara. Daca nici anul acesta nu aproba, vor
fi 1.200 sau poate mai multi. Am facut in fiecare an solicitari. Anul trecut s-a aprobat vanatoarea, apoi
s-a blocat ordinul ministrului din cauza demonstratiilor publice. In aceasta situatie, noi chiar nu mai
avem ce face. E specie strict protejata, totul tine de Minister", au spus reprezentantii Fondului de
Vanatoare Saroaia.  
  

   Aprobarile pentru vanatoarea de ursi vin in jur de 10 - 15 octombrie. Vanatoarea poate incepe din acel
moment pana in 31 decembrie si apoi, din martie, pana in 14 mai.  

   In tot acest timp, pana cand autoritatile statului se decid ce se va intampla cu ursii, fermierii sunt in
pericol, pentru ca nimeni nu ii ajuta si nu ii protejeaza. Tot ce pot spera este ca autoritatile sa intervina
inainte de a se produce o tragedie si fiarele salbatice sa atace oameni. Poate atunci, forurile competente
vor avea un raspuns.  

Cuvinte cheie: saliste  apm sibiu  animale  fermieri  rent  maria  irlanda  arai  lice  crint  primaria saliste  1
decembrie  anc  protectia  protectia animalelor  indesit  ciobani  team  cupe  xtreme  veterinar  &lt;/em
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