
Protectorul pestilor
Pasionat de pesti de zeci de ori mai mult decat un pescar, Doru Banaduc s-a facut ihtiolog. sase ani
incheiati a studiat numai si numai pestii Gobio. Acum incearca sa salveze aspretele.
  
  Pasiunea lui Doru Banaduc pentru pesti s-a nascut acum 15 ani, pe cand era inca un adolescent indecis.
stia totusi ca ii place tare mult sa-si petreaca timpul singur, in natura. "Imi era frica - inainte sa intru la
Facultatea de Ecologie, ca am sa inteleg toate dedesubturile meseriei, dar voi pierde placerea de a ma
plimba prin natura", isi aminteste Doru Banaduc. 
  
  Intre timp, a absolvit cursurile Facultatii de Ecologie din Bucuresti, si-a sustinut teza de licenta si mai
apoi doctoratul, este profesor al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, sef de sectie al Muzeului de
Istorie Naturala si mai gaseste ragaz si pentru iesiri in natura, alaturi de studentii sai. "Avem proiecte in
fiecare luna, trebuie sa mergem pe albia raului, sa spargem gheata si sa ajungem la apa si la pesti",
declara Doru Banaduc.
  
  6 ani de Gobio
  
  A inceput studiul pentru teza de doctorat in anul 1997 si l-a terminat in 2003. In acest timp, profesorul a
calatorit prin Romania si Republica Moldova, a parcurs 71 de rauri cu acoperire nationala si a facut 31 de
statii de colectare. Ce-a cautat? Pesti Gobio. "Dormeam pe unde apucam. Uneori aveam asigurata
cazarea, alteori innoptam in cort, pe la vreo gazda, sub un pom sau in masina", isi aduce aminte, amuzat,
Doru Banaduc. 
  
  I-a ales pe "gobio" mai ales pentru ca starea acestora spune foarte multe si despre mediul in care traiesc.
Timp de 6 ani, i-a cautat si i-a studiat. "In timpul realizarii lucrarii mele de doctorat, mi-a scazut acuitatea
vizuala cu 40% si am facut reumatism. Dar nu am regretat niciodata", marturiseste Banaduc. 
  
  Aspretele si piatra
  
  Ihtiologul are acum alt ideal: incearca sa salveze o specie de peste - aspretele, Romanichtys valsanicola,
relict preglaciar, care mai traieste intr-un singur loc din lume - in raul Valsan, din bazinul hidrografic al
Argesului. Hrana aspretelui este alcatuita aproape exclusiv din larve de insecte acvatice, care pot fi gasite
pentru fata inferioara a pietrelor. Cum in fiecare an, bolovanii de pe marginea raului sunt ridicati si
folositi de oameni in constructii, aspretele este actualmente un peste pe cale de disparitie. 
  
  Doru Banaduc este initiatorul unei campanii de strangere de fonduri pentru renovarea si extinderea
Muzeului de Istorie Naturala din Sibiu. 
  
  Despre Gobio
  
  Cuprinde trei specii: gobio albipinatus - porcusorul de nisip, gobio gobio - porcusorul si
gobiouranoscopus - petrocul. Corpul fusiform, acoperit cu solzi mari, in general cenusii-argintii. Laturile
corpului au 6-12 pete inunecate, albastrui. Traiesc in toate raurile din regiunea submontana, dar si in
bazinul Dunarii. Se hranesc cu viermisori, larve de insecte, raci mici, resturi vegetale si chiar cu icrele
altor pesti. Se reproduc prin mai-iunie, cand urca in carduri spre paraiele cu prundis, putin adanci,
femelele depunand icre albastrui, pe care le lipesc pe pietre si plante.
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