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  Vânatul şi vânătoarea în România 

Specificaţii  tehnice: 

  Format             17 x 24 cm 

  Număr pag.      aprox. 800 

  Tipar   interior alb-negru, hârtie offset 80 gr., 12 planşe color – 

hârtie cretată, carte legată, cusută cu aţă, cu coperte cartonate, 

policromie. 

            

Date despre carte: 

 Prima ediţie a lucrării, o enciclopedie a cinegeticii româneşti, a apărut în anul 1969, sub 

titlul “Vânatul României”, având ca autori pe regretaţii profesor Vasile Cotta şi inginer 

Mihai Modea. 

 Ediţia a II-a, având la bază lucrarea din 1969, a apărut în anul 2001, sub titlul: “Vânatul şi 

vânătoarea în România”, avându-i ca autori pe Vasile Cotta, Mihai Bodea şi Ion Micu. 

Această ediţie, apărută în cadrul Editurii Ceres, la solicitarea specialiştilor, aduce în plus 

noutăţile apărute în domeniul cinegeticii, înregistrate pe parcursul celor peste 30 de ani 

scurşi de la ediţia I.  

 Ediţia a III-a. La 15 ani de la ediţia a II-a, există numeroase solicitări din partea 

specialiştilor şi nu numai pentru lucrarea “Vânatul şi vânătoarea în România”. Această a 

III-a ediţie vine cu completări cuprinse în două capitole, adăugate la finalul cărţii şi 

anume: Noţiuni de etologie generală şi Antropizarea faunei sălbatice. 

 Din cuprinsul lucrării: biologia speciilor de vânat, mamifere de interes cinegetic, păsări 

de interes vânătoresc, fauna vânătorească din Delta Dunării, ocrotirea şi îngrijirea 

vânatului, recoltarea şi valorificarea vânatului, organizarea administrativă a vânătorii. 

Date despre autori:  

 Vasile Cotta, Mihai Bodea şi Ion Micu sunt specialişti de renume, recunoscuţi în ţară şi 

străinătate pentru cercetările şi realizările din domeniul cinegeticii.  

 

Ofertă preţ: 85 lei fără TVA, din care se acordă rabat de 40 %, cu plata ramburs sau la 

facturare. 

 


