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COMUNICAT DE PRESĂ
Peste 500 de pești subdimensionați, folosiți ca momeală, de către braconieri,
au fost eliberați de comisarii Gărzii Naționale de Mediu
Peste 500 de pești subdimensionați, din speciile caras (Carrassius gibelio) și lin (Tinca
tinca), folosiți ca momeală, de către braconieri, au fost eliberați în mediul natural de
comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM), iar 8.000 de metri de pripon au fost
confiscați. Braconierii utilizau pripoanele și momeala, pentru a captura ilegal pești
răpitori, precum: somn, șalău, biban, avat și știucă.
„În perioada 24-28.05.2022, în urma unei solicitări de sprijin în vederea combaterii
braconajului piscicol, comisari din cadrul Comisariatul General al Gărzii Naționale de
Mediu, împreună cu comisari din cadrul Comisariatului Rezervației Biosferei Delta
Dunării, Comisariatului Județean Olt și Comisariatului Județean Teleorman au efectuat
acțiuni specifice de inspecție și control. Cu această ocazie, au fost verificate acumulările
generate de barajele râului Olt, începând de la baraj Babiciu până la baraj Mamura. Toate
acestea au fost posibile cu ajutorul sprijinului și logisticii puse la dispoziție de
reprezentanții A.J.V.P.S. Olt”, a declarat Marioara Artemis Gătej, Comisar General al
GNM.
Cu toate că încă ne aflăm în perioada de prohibiție, au fost identificate și extrase din
abandon, în vederea confiscării, un număr mare de unelte de pescuit comercial tip pripon
cu o lungime totală de peste 8.000 de metri precum și două unelte de pescuit tip setcă
monofilament, cu lungimea de 70 de metri.
De asemenea, conform notei întocmite de echipa de control, au fost identificate și extrase
mai multe recipiente din plastic utilizate pentru menținerea în stare vie a sute de
exemplare de pește subdimensionat din diferite specii, scopul lor fiind montarea pe
cârligele pripoanelor.
În urma acțiunilor de control, peste 500 de pești subdimensionați, din speciile caras
(Carrassius gibelio) și lin (Tinca tinca), folosiți ca momeală, de către braconieri, au fost
eliberați în mediul natural de comisarii GNM, iar 8.000 de metri de pripon au fost
confiscați. Braconierii utilizau pripoanele și momeala, pentru a captura ilegal pești
răpitori, precum: somn, șalău, biban, avat și știucă.
Conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministrului
Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 57/675, publicat în Monitorul Oficial nr.295/ 25
martie 2022, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum
și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022,
măsurile de prohibiţie, pe categoriile de pescuit specificate în document, sunt valabile
până la 7 iunie.
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