
M o d u r i  d e  v Î n ă t o a r e  p o p u l a r ă  În Î m p r e ju r im e a  pÎrÎului lvo

Pîrîul Ivó este un afluent bogat în apă al Tîrnavei-Mari, care izvoreş- 
te din Muntii Architei si se varsă în Tîrnava la Nord de comuna Zetea 
(i aionul Odorhei, Regiunea Autonomă Maghiară).

Lungimea e cca 20 km. Afluenţii din Archita:Ci,ceu s î n t : pîrîul Sugó 
şi Deşag. Bazinul de recepţie e 160 kmp. In regiunea aceasta sînt aşezări 
secuieşti resfirate. Omul din această regiune, muntoasă a dus totdeauna un 
trai greu, plin cu eforturi eroice. Şi-a înfipt rădăcinile adînc în pămînt, ca 
şi bradul, care se ridică din solul stîncos, deşi nu avea pămînt, decît atît 
cît şi-a cucerit din codru. Cosea sau coseşte pe petecul de pămînt, sau dacă 
îl putea ara, semăna cartofi sau porumb, legume ori în timpurile recente 
cîteva soiuri de graminee. Pe lîngă pămînt încă era codrul: „totul“. A c e a s - 
ta îl recompensa de oboseala luptei cu el. Codrul era pentru el căminuî, 
viaţa, lupta, înviorarea. Săcuiul din codru s imte palpitînd în jurul său 
forţa primtivă a naturii şi această împrejurare i-a întărit fizicul şi 1-a 
făcut vîrtos. '

Pe lîngă agriculturi şi tăierea copacilor din pădure o ocupaţie com
pletivă a fost prinderea animalelor sălbatice. D’băca  omului sărac cîşti- 
gată în lupta cu viaţa, a fost îndemnul, care 1-a făcut să profite de ocazia 
oferită de pădure. Dar au contribuit şi instinctul străbun de vînător, l— 
apărarea rodului micului petec de pămînt, -— sentimentul răzbunării faţă 
de animalele, care i-au răpit oile, porcii sau juncile ; cîştigarea blănurilor 
— pentru apărarea contra frigului, —■ banii ce-i reveneau din vînzarea 
pieilor, şi nu în ultimul rînd bucuria de a dejuca pe „vînătorii domni'1, 
precum şi pasiunea de a prinde animalele sălbatice. Foarte puţini s-au 
putut gîndi — din lipsă de mijloace — să-şi procure puşti, sau permis de 
vînătoare, de aceea erau nevoiţi să născocească ei înşişi mijloacele .n e c e - 
sare pentru a prinde animalele sălbatice.

Modurile şi mijloacele vechi de prinderea animalelor sălbatice şi 
aplicarea celor noi, pe baza celor vechi, au devenit tot mai rare, deoarece 
şi printre munţi a pătruns „legea domnilor“, care veghea cu vigilenţă 
asupra teritoriilor de vînătoare ale bogaţilor proprietari şi arendaşi de 
pădure şi nu rareori avea urmări grave asupra săracilor locuitori din 
pădure.

Descrierea modurilor de vînătoare încă nu e complectă, de s :gur sînt 
şi alte moduri, însă cercetătorul se izbeşte de neîncrederea locuitorilor.

Afară de modurile şi mijloacele cunoscute în general, sînt şi unele, 
care au fost născocite de omul acestei regiuni.
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Modurile şi mijloacele de prinderea animalelor sălbatice: capcana, 
diferite curse, laţul, undiţa, băţul, vergeaua cu clei, etc. împuş--area cu
puşca lega t ă. Aceasta din urmă a m numărat-o pri n t re modu r i l e p o p ul a re, 
deoarece împuşcarea animalului e întîmplătoare.

★  ★  ★

Ursul — fiară mare a Harghitei, — în trecut, dar chiar şi azi face 
multe neplăceri omului pădurilor. Vînarea lui era dreptul celor privilegiaţi, 
însă aceasta nu-l împ iede c a pe secuiul munţi lor să nu încerce prinderea 
acestui animal şi fără permi s. In' a Cest scop a comandat l a f i e rar o cap
cană mare, care -  din cauza greutăţii -  era transportată de doi oameni la 
destinaţi e. C a pca n a era eşezată în drumu l ursului. Pervazurile capcane1’ 

prevăzute cu dinţi — au fost desfăcute cu o prăjină , iar limba a fost 
fixată numai în măsură ca pervazurile să se poată închide la atingerea 
animalului. Capcana nu a fost legată, ci i-au fix a t la capăt un lanţ cu 
un cîrlig, astfel animalul prins a tărît-o după sine, iar cîrligul s-a agăţat 
în c op a c i, în rădăcini, împiedicîndu-1 să d isp ar ă . Capcana n u a fost l egată, 
ca să nu fie găsită de alt om. Insă au luat măsuri prin tăbliţe de aveFtis- 
ment — la depă rt ă r i mari de ca p c a n ă — ca omul să nu ca dă în ca pca n ă .

Nu apar ţi n e cu totul modurilor p opulare împuşcarea ursului cu puşca 
le ga tă de cop a ci, d eoa rece pentru pr i n derea animalului se întrebuinţează 
a r m a, dar am amintit pri n t re m odu r ile p o p ulare deoarece se f o l o s e ş t e de - 
către braconieri, nu de vînători legali. Braconierul leagă puşca încărcată 
de un copac în unghiu drep t spre drumul u r sul u i ca ţeava să stea Ia înăl
ţimea p i ept u lui ursului (Fig. Nr. 1). Cînd e gata, trage t r ă gaci u l la care 
a fixat un mic arc spiral. La capătul liber al arcului fixează o sfoară 
lungă, îngustă, dar t a re . Trage sfoara în di recţia opusă a trăgaci ul ui
(după cum arată fi gura Nr. 2) şi tra ge ■ sfoara în urma ursului la înălţimea 
pieptului şi o leagă de un copac la c e ala 11 ă parte a ulmei. Ursul înaintează 
pe ul mă fără bănuială, ati n ge sfoara cu pieptu l. In momentul acesta încă 
nu s e descarcă puşca, arcul se des tind e. Cînd însă trece cu j u mătat e a ' lun
gi m i i corpului înaintea ţevei puştii, întinde sfoara într-atît, încît arcul nu 
se mai p o a te destinde, tră g a ciu l se trage, puşca se descarcă. A s t f e l pro
babil — glonţul străpunge măruntaiele ursului, care dacă nu şi cade 
imediat, dar nu poate î n a int a mult. Rar se întîmplă ca să r ă m î n ă viu sau. 
să s c a p e cu răni mai mici.

Aşezarea puştii cere dibăcie mare, însă are avantajul că nu trebuie să 
stea la pîndă -— împrejurare importantă pentru braconier — nu trebuie 
să se întîlnească cu oameni „nedoriţi“. Se p oate în t reb u i n ţ a şi în întuneric 
şi nu trebuie să stea f aţă - n fată cu ursul.

Afară de urs se ob i şnuieşte şi p r ind erea l u pulu i, ori vul p i i cu capc a - 
nă, d a r mai ales a vulpii. Om u l ui munţilor în general nu-i p asă de lu p , 
deoarece prinderea cu capcană a lupului, cere o pregătire mai mare, —  
lupul nu are ulmă obişnuită, — rătăceşte în p ă du re, astfel dacă cineva 
vrea să-l atragă în cursă — . trebuie să-1 atragă la locul, unde e pusă. 
capcana.
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Timpul punerii capcanei cade pe lunile de iarnă. Alegerea locului se 
face într-o parte neumblată de oameni a pădurii, într-un loc stufos. „Obiş- 
nuirea“ se face prin momeală. In scopul acesta oamenii cumpără un cal 
îmbătrînit, îl taie, iar carnea proaspătă o aşează în mai multe locuri. Lea
gă cu sîrmă tare o bucată mare, ca sîrma să intre în carne şi o aga ţă  de 
o creangă, la o înălţime, ca lupul să nu o poată muşca decit sărind. Lupul 
rătăcitor merge după mirosul de carne, observă momeala agăţată, muşcă 
din carne cît poate, sau trage toată bucata. „Mîncarea obişnuitoare“ se 
repetă de mai multe ori şi astfel lupul revine după carne. Cînd timpul e 
favorabil, adică e frig cu zăpadă proaspătă, aruncătorul de capcană merge 
la „mîncare obişnuitoare“, leagă carnea niai jos, sau pune alta. Scopul 
său este ca lupul să poată mînca' cel puţin jumătate. După aceasta vine 
aşezarea capcanei. Se întrebuinţează o capcană de fier, cu diametrul de 
25—30 cm. Face o gaură în zăpadă şi pune capcana. Leagă de capcană

un lanţ cu cîrlig, ca să se agaţe de tufiş. Apoi cu un ciur mare ciuruieşte 
zăpada pe capcană, îşi ciuruieşte şi urmele, ca din cauza zăpezii. lupul să 
nu simtă mirosul de fier şi cel de om. La căderea serii 'lupul se apropie 
de „mîncarea obisnuitoare“. Fiind obişnuit cu mîncarea nu e destul de 
vigilent şi împins de foame sare la carne şi în acelaşi timp ;cade în cap
cană. Se întîmplă rareori, că atunci cînd se înseninează şi e frig mare, 
capcana îngheaţă, nu funcţionează şi nu prinde lupul.

Tifân Emeric în vîrstă d e -65 de ani declară că într-o iarnă a prins 
17 1 upi în felul acesta.

Cu capcana se prinde şi vulpea. Vulpea nu trebuie să fie obişnuită, 
ea are ulma sa. La prinderea ei se întrebuinţează capcana, care se aşează 
în drumul ei 2—3 bucăţi. Lăsînd capcana la locul aşezării, înaintează 
5—800 m spre locul de unde vine vulpea. Mergînd lîngă ulma, munteanul
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aruncă bucăţi de carne sau jumări, întîi mai des, apoi tot mai rar  spre 
capcană, la sfîrşit la raza de 1 0 -1 5  m iarăşi mtli des. Vulpea, dacă nu 
simte mirosul- de om, .mănîncă primele, apoi, aduimecînd, fuge şi după 
c e lel a l te. Din cauză că î n c a rea se răreşte, îşi pierde vigile nţa şi în jurul
capcanei puse caută adulmecînd, intrînd în capcană. Capcana p0ate ti
fixată sau numai prevăzută cu lanţ cu cîrlig. '

Capcana se întrebuinţează şi la prinderea vidrei ■ (lutrei). S e observă 
dinainte ulma vidrei şi locul unde iese din apă pentru a mînca. Locul' s e 
poate recunoaşte după fecalele vidrei pline dq oase de peşte şi de rămăşiţe 
de rac. Capcana se pune lîngă pietre mari pe mal, la topirea gheţii sau 
d u p ă aversele de primăvară sau de t o am nă, - cînd vidra e nevo i t ă să i a s ă 
din apă pentru mîncarea prăzii. Cînd apa e scundă capcana se poate pune 
şi pe' p fe t re l e mari în albia p î r î ului, însă aici nu se p o ate cam ufl a b i n e. 2

. Fig. 2. — Puşca cu limbulită trasă. — Ini Gebrauchsetzung des Gewehres.

Cap c a n a se a cope r ă cu ierburi. Se poate fixa, sau s e poa t e lega de ramuri 
verzi, ca să se observe pe a p ă .

Şi dihorul poa te fi prins cu cap can ă , Se pune la locul, unde umblă
■fioro

Dintre păsăr i, soiurile de vultur pot fi prinse cu- capcana. Pe „limba“' 
c a p c anei se pune ca momea l ă hoit de animale. C ap cana se fixează.

Prinderea mistreţului e o preocupare vie a omului munţilor, p e - deo . 
p a rte din cauza pagubelor ce face acest an im al1 p e micul petec d e p ă mîn t, 
pe de altă p a r te p e n t r u. carnea sa gustoasă.

La prin d ere a m i s treţ u lui se întrebuinţează şi capcana, d a r  se face şi 
aşa numit a ,,cursă cu dinţi“ (Fig. 3). Capcana uriaşă se construieşte 
p r i n tre copaci. Partea de jos e fixată,' cea l altă, cea de sus, se . poate ridica 
în jurul unei axe, şi se poate răzima, cu o limbă lungă de lemn. Cursa se 
aşează c r u c i ş pe ulma anim a l u l u i între doi copaci,' cu o d i s t a nţ ă de 3 m. 
între ei. Partea de sus se aşează . d e a sup r a grinzii de jos în aşa fel, să se 
poată deschide ca o foarfecă. In grinda de sus se fixează cuie de fier 
lungi de 30—35 cm. şi groşi de 2—3 cm. Pe limba de jos se fixează o
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limbă lungă şi subţire, elastică, din lemn de carpen, al cărei capăt lîngă 
locul de fixare e puţin îndoit în sus. Partea această îndoită e sfredelită şi 
fixată de grinda de jos printr-un cui de lemn. La capătul jliber se face a  
tăietură mai mică pentru limba de reazim, lungă de 120— 140 cm. L imba 
e legată de grinda de sus în aşa fel să se poată mişca uşor. După term i
narea acestei construcţii se pune-cursa, după cum’ arată figura 3 .

Grinda de jos se camuflează cu crengi pline de frunze. Trecînd pe 
ulma sub cursă, mistreţu1 atinge cu piciorul limba lungă a cursei, limba 
de reazim cade şi grinda grea de sus se înfige cu cuii săi în. spinarea fiarei.

Fig. 3. — Capcana cu dinte pentru prinderea mistreţului; —■ Wildschwein falle.

Modul acesta presupune o pregătire mai îndelungată şi are nevoie. de 
mai mulţi oamen-i, pentru aceasta se întrebuinţa mai rar, iar acum de loc.

Prinderea jderului se face -cu o cursă asemănătoare cu cea de mai 
înainte, dar mai mică. Acapararea blănii frumoase e dorinţa fiecărui m un
tean şi deoarece n-are puşcă, pune mai multe curse născocite cu dibăcie. 
se aleg 2 brazi tineri, cari stau Ia distanţă -dei P /2 m. Pe brazi fixează cîte 
o prăjină de lemn în aşa fel să fie o deschizătură între ei. (Fig. 4). In 
aceste deschizături la P /2 m de Ia pămuat aşează o grindă cioplită tăios 
şi o fixează ‘de amîndouă capetele. O grmdă astfel cioplită, dar mai grea, 
se aşează în aşa fel, să stea cu muchea spre pămînt. Grinda aceasta se 
fixează numai la un capăt, să- se potă deschide ca o foarfecă. Limba, care
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reazimă grinda de sus, este o creangă lungă de 1 5 -1 8  cm, din care s e  
ridică o crenguţă la mijloc. Capătul de jos e ascuţit, care fee aşează în 
gaura făcută în grinda de jos, capătul de sus e plat, care se asează îrJL 
tăietura de sus. Pe crenguţa limbii, se pune carne de veveriţă sau de pasă
re. J  derul. simţind momeala, se urcă pînă la limba de reazim. şi cînd începe 
să tragă de momeală, limba alunecă şi grinda de sus căzînd, prinde jderul 
înte cele două grinzi cioplite tăios. '

O metodă interesantă de prinderea vulpii este prinderea cu „undiţa de
prins vulpe“ (Fig. 5). Cîrligul acesta cu trei braţe se fixează înt-un mîner 
de lemn, care astfel are o lungime de 25—30 cm. Se fac mai multe undiţe. 
de .acest fel. Prinderea se face iarna, cînd vulpea are blană preţioasă,, 
înainte de a lega cîrligul de coptife, se pune pe e j !atîta carne, să fie aco
perit şi cîrligul şi mînerul, de carne. Cîrligul se leagă de o cracă înaltă,. 
care nu poate fi ajuns de vulpe, decît prin săritură. Vulpea sare după
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carne, şi cu carnea cîrligul se agaţă în gură de cerul gurii. Vulpea e prins ă. 
S  bătîn d u - s e v u l p e a agăţată, cîrligul se înfige şi mai mult în cer u l gurii. 
Nu se poate răzima de trunchiul copacului, fiind agăţat de o cracă înde
părtată.

Fig. 5. — Cîrlig pentru pri nd e re a vulpei. — Fuchsfang.

Prinderea animatelor cu laţul se f a ce mai rar. D up ă cum am aflat se 
•întrehuinţeză iarna pentru prinderea iepurelui.

Iarna, cînd zăpada mare acoperă orice mîncare, iepurii sînt obişnu iţi 
l a  loc fixat, cu ramuri înmugurite. După cîteva zile se fac laţuri din sîr ă . 
--de oţel (Fig. 6) şi .se aşează în aşa fel, încît momeala să fie accesibilă 
numai prin laţ. Cînd iepurele vrea să mănînce creanga înmăgurită atinge 
laţul întins, care sărind din locul de fixare, p rin d e iepurele.'

Prinderea alunarului şi veveriţei, în trecut era un mod plăcut de 
-prinderea fiarelor. Astăzi e o distracţie a copiilor ce păzesc vitele, dar şi 
munteanul o încearcă cîteodată* 1.

Note:

1. H a ă z Francisc : Prinderea alunarului şi v e ver i ţ e i la Vărşag. (Közlemények az 
Frdélyi Múzeum érem- és regisegtărâboL 1941. évf. I. k. 153-1955 1.) comunică modurile 
de prmdens ale acestor animale mici şi prinderea alunarului de către mai mulţi oameni. 
Pe Ungă pîrîul teó şi văile fluenţilor e cunoscut şi modul acesta dar are şi o variantă 
de m°du! descris aici — care e mai rnult prinderea făcută de către omul singuratic.
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Alunarul se retrage în scorbura vreunui copac bătrîn în timpul coa-- 
cerii alunei în aluniş. Intr-o scorbură se adună . şi mai mulţi. C ăutătorul 
de aluriar ciocăneşte copacii cu un băţ şi dacă. aude un fel de murmur, a 
găsit cuibul. Atunci cuciocăniri precaute stabileşte fundul scorburi i. Astupă 
deschizătura de sus a scorburii şi taie o gaură în copac spre fun dul scor
burii, prin care nu poate ieşi numai un singur a lunar odată. Deoarece- 
deschizătura scorburii e mai mare, ar putea ieşi deodată toţi şi un singur 
om nu i-ar putea prinde. Se astupă şi gura de jos. Atunci prin deschiză
tura de sus goneşte alunarii cu un băţ spre fundul scorburii, care prin 
gura de jos destupată î n . acest moment — vreau să scape, iar alunarii 
sărind unul după altul sînt lovite pe rînd.

Fig. 6. — Laţ pentru prinderea iepurilor. — Hasenfang mit Schin e.

Carnea se consumă friptă la grătar sau în cratiţă, ori afumată.
Prinderea veveriţei.. E o distracţie a copiilor ce păzesc vitele. Nu se 

poate prinde în codri deşi, numai în copacii resfiraţi în păşune sau în 
rarişte, ca veveriţa să nu poată sări de la un copac la a 11 u l.

Bradul pe care se află veveriţa are la rădăcină o mulţime de gogoaşe 
de brad roase. Veveriţei îi plac seminţele. de brazi. Copiii înconjoară b ra 
dul şi încep să zvîrle cu pietre în veveriţă. Dacă veveriţa nu ei dispusă să 
coboare, un copil se urcă în copac şi o sileşte la fugă. Veveriţa ori sare de 
pe o creangă, ori alunecă pe tulpina brad ului. Dacă copiii s î n t - d i baci, ' o 
lovesc cu băţul, iar dacă veveriţa.scapă şi se urcă într-un alt copac, copiii 
continuă lupta.

C a rec api tulare putem stabili că obiceiul de a prinde fiarele - -  deşi 
unele moduri au dispărut, sau sînt pe ' calc de dispariţie — şi azi dăinuieşte 
printre munteni. Insă din precauţie aceşti oameni cu greu mărturisesc 
ştiinţa l o ^

Modurile de prindere a fiarelor din regiunea studiată se pot împărţi 
în trei grupe :
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La primul aparţin acelea, care cer „obişnuirea“ fiarei.
La a doua, acelea, care se bazează pe întîmplare.. Primul cere o pregă

tire prealabilă mai îndelungată şi rolul p rin ci p al îl joacă „obişnuirea fia
rei“ la locul unde e aşezată cursa. P r inderea . fiarei' vine după aceea. Cele 
din a doua' grupă se bazează pe prinderea la întîmp 1'are a fiarei, fără 
o pregătire mai îndelungată. Aceasta -însă presupune o grijă. mare la  întin
derea cursei si rezultat mai mi-c.

Cea de a treia grupă cuprinde modurile acelea, la care omul ia parte 
direct la prinderea animalului, ca la prinderea veveriţei, sau alunarului.

Mijloacele gru p e i a 1-11. sînt capcanele, diferite curse, laţuri,’ undiţe 
şi excepţional puşca legată de copac, — se pregătesc în prealab il şi le 
aparţine şi momeala. •

La grupa a treia mijloacele de prindere sînt : băţurile, creanga. Mo
meala nu există. Aplicarea lor se bazează pe observaţie şi pe mina dibace 
sigura.

Modurile populare de a prinde fiarele au fost întrebuinţate în general, 
altele, ca. cursa cea mare pentru . nrinderea mistreţului, puşca legată de 
copac, prinderea jderului — sînt săvîrşite numai de unii, —- dar sînt mo
duri cunoscute de toţi.

MOLNÁR ŞTEFAN

AUSZUG.

Im Odcrhei-er Raion, in der Gegend des. „Ivó patak" im Gebierge der Hargita 
wurden von den dort einsassigen Seklern selbstenzeugte Wildfang gerate beim jagen 
verwendet. Der Bär wird mit Falle u. selbstauslösendem Gewehr erlegt, sowohl wird 
der \Volf a l s auch der Fuchs mit Falle gef an gen. Mit. vorliebd verwendet die Bevölkerung 
die Falle zum Fang von Fischottern, Iltis und Raubvögeln. Sogar die Wildschweine 
werden mit Fallen gefangen diese sind ganz eigenartig. ■ Zum fangen des Marders wer
den so gen an n te Scherenfallen verwendet. Das f a ngen von Füchsen geschieht oft ausser 
der Falle auch mit Schlingen, der Hase wird ausschlieslich mit der Schlinge gefangen. 
Beim Wildfang werden drei grundsätzliche Momente eingehalten : 1. Das Wild wird 
gewohnt den gewünschten Ort aufzusuchen, 2. Der Fang der Tiere wird auf den Zufall 
verlassen, 3. Der Mensch nimmt selbst teil beim fangen d e r Ti ere. 2

2. Modurile die prindere a animalelor descrise de mine au fost culese de la Mihály 
Imre de 64 ani, Dak6 György de 65 ani, Tif án Imre şi Tif ári. Gergely de 60 şi 62 de ani, 
locuitori din „Uzina Zetea“ sau de la locuitori de lîngă pîrîul Ivó. In majoritatea pe 
baza celor spuse de Mihály Imre, după demonstrarea şi pregătirea modelelor făcute 
de către el.


