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Gestionarea speciilor de vertebrate
străine invazive de interes pentru
Uniunea Europeană, cu respectarea
principiilor privind bunăstarea
animalelor
Alopochen aegyptiaca
Gâscă egipteană

Distribuție
Exemplare aparținând speciei Alopochen aegyptiaca au fost observate ocazional pe teritoriul României. Prezența speciei a
fost semnalată în mai multe regiuni ale țării (Dobrogea, Muntenia, Transilvania).

Principalele reglementări relevante pentru gestionarea speciilor
de vertebrate străine invazive
În România, principalele reglementări sunt reprezentate de Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul Ministrului mediului nr. 979 din 10
iulie 2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor
indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 și de Legea vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006.

Măsuri de gestionare disponibile
Informațiile sintetizate în această fișă au fost preluate din „Manualul pentru gestionarea speciilor de vertebrate străine invazive
de interes pentru Uniunea Europeană, cu respectarea principiilor privind bunăstarea animalelor” [A Manual for the management
of vertebrate invasive alien species of Union concern, incorporating animal welfare] [ec.europa.eu/environment/nature/
invasivealien/index_en.htm], pe care vă sugerăm să îl consultați pentru informații suplimentare asupra unor măsuri de
management specifice. Înainte de punerea în practică a oricărei măsuri descrise în manual, se recomandă efectuarea unei
analize amănunțite a aplicabilității acesteia, inclusiv a eficacității, a impactului potențial asupra bunăstării animalelor și a
efectelor secundare, precum și luarea în considerare a condițiilor locale, a resurselor disponibile și a capacității.
Utilizatorii manualului sunt puternic încurajați să adopte metoda cu cel mai mic impact asupra bunăstării animalelor, în
funcție de circumstanțele specifice statelor membre și fără a compromite eficacitatea măsurilor de gestionare. Măsurile
de control ar trebui să provoace cele mai mici efecte negative asupra bunăstării animalelor și asupra celui mai mic număr
posibil de animale, ținând cont și de alte considerente, cum ar fi costuri, nevoi, beneficii, fezabilitate și opinia publică.

Modul în care au fost evaluate și clasificate efectele asupra bunăstării animalelor:
Impact general asupra bunăstării (5 domenii)
Estimează impactul măsurii asupra bunăstării
animalului, fără a lua în calcul uciderea acestuia (în
cazul în care măsura presupune uciderea animalului)

Categorii
de impact

Fără impact
(0)

Măsura

Impact
redus/moderat
(1)

Obiectiv

Impact
ridicat/extrem
(2)

Modalitatea de ucidere
Estimează impactul metodei utilizate pentru uciderea
animalului asupra bunăstării acestuia (în cazul în care
măsura presupune uciderea animalului)
Deces
imediat (i.e. fără
suferință)
[0]

Decesul nu
survine imediat
(nivel redus/
moderat al
suferinței)
[1]

Eficacitate și costuri

Decesul nu
survine imediat
(nivel ridicat/
extrem al
suferinței)
[2]

Categorie de
impact asupra
bunăstării
Bunăstare
generală

Mod de
ucidere

*Capcane tip cușcă

[eradicare rapidă /
eradicare /
control /
izolare]

Capcanele tip cușcă au constituit o metodă eficientă
din punct de vedere economic în cadrul unei serii de
programe de control și eradicare a populațiilor la scară
largă. În cazul în care obiectivul este eradicarea, se
recomandă utilizarea acestor capcane în combinație cu o
altă metodă, pentru a elimina orice membru al populației
care evită capcanele și pentru a localiza animalele atunci
când ratele de capturare sunt scăzute. Sunt necesare
resurse în permanență și verificarea regulată a capcanelor.
Deși metoda are potențialul de a fi utilizată în cazul
speciei Alopochen aegyptiaca, sunt necesare informații
suplimentare cu privire la eficacitate și costuri.

(1)

NA

*Capcane cu momeală
vie

[eradicare rapidă /
eradicare /
control /
izolare]

Capcanele cu momeală vie sunt relativ ieftine, principalele
costuri fiind reprezentate de resursa umană necesară
pentru amplasarea și verificarea lor. Acestea oferă o
alternativă vânătorii, în sprijinul eradicării și controlului
populațiilor de Alopochen aegyptiaca, deși nu au fost
folosite încă în număr mare în cazul acestei specii.
Capcane cu momeală pentru Alopochen aegyptiaca au
fost utilizate doar în cadrul unor teste și s-au dovedit a
fi eficiente în îndepărtarea unor grupuri mici de păsări
stabilite în Belgia.

(1) – (2)

NA

*Acoperirea ouălor cu
ulei

[eradicare /
control /
izolare]

Eficacitatea măsurii în ce privește controlul populațiilor
depinde mai mult de detectabilitatea cuiburilor și de
capacitatea de a trata marea majoritate a acestora. Se
estimează că este necesară detectarea cuiburilor în
proporție de 88% pentru a avea efecte asupra creșterii
populației.

(0) – (1) [0] – [1]

*Îndepărtare manuală

[eradicare /
control /
izolare]

Îndepărtarea manuală este considerată eficientă pentru
eradicarea sau controlul populației doar în combinație
cu alte metode. Ouăle păsărilor pot fi îndepărtate
sau distruse (perforate, scuturate) pentru a reduce
productivitatea, ca metodă unică sau alături de reducerea
numărului de adulți. În anumite situații, ouăle îndepărtate
pot fi înlocuite cu ouă false, pentru a preveni depunerea
altor ouă. Sunt necesare informații suplimentare cu privire
la eficacitate și costuri.

(1)

NA

Măsuri privind eliminarea/îndepărtarea după capturare
Măsura

Categorie de impact asupra bunăstării
Bunăstare generală

Mod de ucidere

*Comoție cerebrală

(1)

[0]

*Substanțe gazoase

(1)

[1] – [2]

*Dislocare cervicală

(1)

[0]

*Decapitare

(1)

[0]

*Electrocutare

(2)

[1]

(0) – (1)

[0] – [1]

*Menținere în captivitate

(1)

NA

*Eutanasiere prin împușcare (a animalului capturat)

(1)

[0]

*Secționarea gâtului (cuțit)

(1)

[0]

*Sterilizare chirurgicală

(1)

NA

*Eutanasiere prin injectare

*Utilizarea metodei este supusă unor restricții
NA= nu este cazul
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Resurse
Manualul referitor la gestionarea speciilor de vertebrate străine invazive de interes pentru Uniunea Europeană, cu respectarea
principiilor privind bunăstarea animalelor, poate fi accesat pe pagina dedicată speciilor străine invazive a Comisiei Europene:
ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
Sursa foto: Alopochen aegyptiaca Gâscă egipteană ©Roland zh CC BY-SA 3.0.
Declinare a răspunderii: Acest document a fost redactat de IUCN în cadrul contractului Nr. 07.027746/2019/812504/SER/ENV.D.2. „Identificarea,
evaluarea, comunicarea și diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea etică a speciilor străine invazive” [“Identification, Assessment,
Sharing and Dissemination of Best Practices for Humane Management of Invasive Alien Species”]. Este posibil ca informațiile și punctele de vedere
prezentate în acest document să nu fie exhaustive, iar acestea nu reflectă neapărat opinia oficială a Comisiei Europene, IUCN și a altor organizații
care au contribuit la redactare (APHA, Eurogroup for Animals, EAZA, Universitatea Newcastle, EARS). Comisia Europeană nu garantează acuratețea
datelor cuprinse în acest document. Nici Comisia Europeană, nici IUCN și nicio persoană care acționează în numele Comisiei Europene sau IUCN,
inclusiv alți autori sau contribuitori ai documentului în sine, nu pot fi considerați responsabili pentru modul de utilizare a informațiilor conținute în
cadrul acestuia. Reproducerea este permisă cu condiția menționării sursei.
Feedback: Comentariile care ar putea sprijini îmbunătățirea acestui document sunt binevenite. Vă rugăm să trimiteți comentariile dvs. pe email la
următoarea adresă: ENV-IAS@ec.europa.eu

