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VÂNĂTOARE

Foto: NECULAI ȘELARU

Despre moralitatea
angajaților noștri (II)
NECULAI ȘELARU
De-a lungul istoriei noastre creștine, „Cele zece porunci”
biblice, considerate valori morale de netăgăduit ale societății
omenești, au suferit nuanțări și concretizări interesante,
generate de experiențe sociale diferite, precum și decăderi
temporare ale unora dintre acestea în desuetudine,
îndeosebi în perioadele în care interesul personal a fost
așezat mai presus de binele colectiv.

Î

n astfel de perioade de dezorientare
sau rătăcire, inacceptabile într-o societate morală, se poate constata și
un anumit cult al egoismului și ipocriziei,
minciunii și furtișagului, comodității și
narcisismului, lipsei de onoare, de cuvânt,
de punctualitate și de responsabilitate etc.
Deoarece riscăm să acceptăm resemnați astfel de stări de fapt, chiar și în momentele de îngrijorare generalizată precum cel pe care ne străduim acum să îl
depășim, ne încumetăm să readucem în
atenție, în mod punctual și cât se poate
de franc, câteva dintre calitățile umane
considerate încă valori morale. Le readucem în atenție cu gândul bun de îndemn constructiv la reflecție și la reconsiderarea acestora, în calitatea noastră

de deliberat și responsabili angajați în
slujba intereselor comune ale celor ce
au ales să ne angajeze.
Alegem așadar să ne referim, în cele
ce urmează, doar la câteva dintre aceste
valori morale și numai atât cât să nu devenim provocatori pentru cei ce le consideră perimate ori sechele ale unui trecut
apropiat, indecent etichetat, de prea
multe ori și pe drept sau pe nedrept, în
zilele noastre.
Simțul datoriei. Rămâne, în opinia noastră, o mare calitate, nicidecum vreun defect dăunător intereselor
comune, reliefat prin străduința de a ne
îndeplini în mod exemplar toate îndatoririle, legale, statutare și/sau contractuale,
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asumate sau acceptate la momentul angajării și, în continuare, pe parcursul
ocupării funcției sau locului rezervat și
retribuit. A veni ulterior cu tot felul de
cereri și pretenții ori cu anumite condiționări pentru realizarea îndatoririlor,
la care inițial sau pe parcurs ne-am angajat necondiționat, uneori chiar în condiții de insuficientă eficiență în activitatea
desfășurată, nu este deloc moral, ci dimpotrivă. Simțul datoriei implică, până la
urmă, chiar și sacrificii personale în
interes comun, fără gândul ascuns al
vreunui profit personal din asemenea
gesturi caritabile. Imboldul gestului trebuie să fie lăuntric, nu calculat, și urmat
doar de satisfacția personală de a fi fost
util celorlalți, precum și a lucrului bine
și la timp făcut. Cu certitudine că beneficiarii gestului ori sacrificiului cuiva nul pot uita, iar dacă îl vor uita, trebuie să
rămână problema lor de conștiință, dacă
au conștiință, nicidecum a celui ce a
făcut gestul caritabil.
Onestitate și sinceritate. Modul
cinstit, deschis, fără ascunzișuri
și plin de solicitudine manifestat în orice
împrejurare, în relațiile cu membrii asociați, cu colegii și cu toate persoanele cu
care se relaționează în societatea în care
suntem integrați, reprezintă alte valori
morale ce vin dintr-un trecut îndepărtat
și onorabil. Sunt calități tributare educației
din primii 7 ani de viată, instruirii ulterioare și, în mod cert, exemplelor preluate
din societate, potrivit propriilor aplecări
spre bine sau rău. Este locul să subliniem
că minciuna nu reprezintă numai o faptă
reprobabilă de ducere în eroare, cu bună
sau rea intenție, a interlocutorului, ci și
o desconsiderare a inteligenței și încrederii
acestuia, ceea ce este mult mai reprobabil.

2

Punctualitate și perseverență.
Iată alte două virtuți care se impun
a nu fi uitate, în nicio societate în care
primează respectul reciproc și realizarea
interesului colectiv. Ele sunt reliefate
prin prezentarea la timp, în orice împrejurare, mai ales la întâlniri și la serviciu,
și, respectiv, prin perseverare constantă,
chiar în condiții potrivnice, pentru soluționarea tuturor problemelor comune,
de orice fel, ale angajatorului, angajaților
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Vânătoare de căpriori
Despre moralitatea
angajaților noștri (II)
și colectivității din care fac parte. Sunt
virtuți care merg mână în mână și sunt
reliefate prin fapte nu doar prin simple
vorbe, promisiuni și laude fără suport,
ca de altfel toate calitățile și valorile
morale aduse selectiv în discuție.
Loialitate, responsabilitate și
spirit de sacrificiu. Iată încă trei
virtuți de care omul de omenie, recunoscător întotdeauna, serios în tot ceea ce
face și gata oricând de renunțare la anumite avantaje și privilegii personale în
interesul comunității, se impune să țină
seamă și să dea dovadă în orice împrejurare. În primul rând, în relațiile cu binefăcătorii săi, cu angajatorul și societatea
căreia îi aparține. Mai concret spus, în
relațiile cu persoanele juridice și fizice
față de care simte, fiindcă trebuie să
simtă dacă este suficient de sensibil, primele și cele mai importante îndatoriri,
în calitate de beneficiar al bunăvoinței,
încrederii și retribuției acordate. Aceasta
deoarece, fără a dovedi recunoștință,
respect și loialitate față de astfel de persoane și de interesele lor, în orice situație
și în orice decizie luată, și fără a fi capabil
de sacrificiu personal în interes colectiv,
chiar în condiții de intervenții și presiuni
contrare, nu poți fi demn de încrederea
acordată, cu îngăduință, bunăvoință, generozitate și/sau bună-credință, pentru
a putea ajunge și/sau a putea fi ceea ce
ești. Dacă astfel de îndatoriri morale se
uită sau, mult mai grav, se iau în derâdere,
despre ce fel de moralitate și bună creștere
mai poate fi vorba?

4

Încredere. Avem în vedere încrederea ce se cuvine a fi acordată, până la proba contrarie, oricărei
persoane din anturajul fiecăruia dintre
noi. Oamenii, și nu doar aceștia, trebuie
tratați cu încredere, fiindcă această încredere îi și obligă. Neîncrederea fără
motiv nu poate veni decât din experiențele personale neplăcute, care au
generat și generează percepții eronate
despre intențiile unora dintre semeni,
judecați de prea multe ori după propriile
tare comportamentale. Neîncrederea
justificată, de înșelarea repetată a creditului de care cineva s-a bucurat, este
însă cu totul altceva. Este, cu îngăduință
spus, slăbiciune.

5

Cooperare. Altfel spus, este înclinarea personală spre conlucrare
deschisă, sinceră și eficientă cu orice
persoană de bună credință, chiar în con-

6
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diții de concesii și compromisuri personale
rezonabile, în scopul realizării obiectivelor
comune urmărite. Cooperarea presupune
însă, pentru a putea funcționa, recunoașterea meritelor fiecăruia, nicidecum
încercarea de a le minimaliza sau de a
le însuși în scopul urât al câștigării de
presupus prestigiu personal nemeritat.
Din contră, poți câștiga apreciere și prestigiu doar prin muncă concretă, competență, performanță și modestie din acest
punct de vedere. Nici încercarea șmecherească de a-i pune numai pe alții la
treabă, mai ales la treburi dificile pe
care tu însuți nu le poți face, nu se circumscrie noțiunii de cooperare. Într-o
cooperare echitabilă nu poți adopta postura de arbitru, ci numai de jucător, ca
să nu aducem în discuție pe cea de profitor.
Altruism. Virtute exteriorizată
prin bunăvoință, grijă, compasiune
și generozitate în relațiile cu toți semenii,
fie aceștia membrii ai societății angajatoare, fie ai societății integratoare.. Altfel
spus, un om bun în relațiile cu toți oamenii. Dar altruismul, categoric fără urmărirea vreunui beneficiu conștient premeditat din gestul caritabil făcut, nu
poate fi și nu trebuie niciodată confundat
cu slăbiciunea acceptării comodității și
indisciplinei în îndeplinirea obligațiilor
profesionale sau, infinit mai dăunător,
în încercarea de câștigare a cooperării
aparent benevole pe seama unor concesii
premeditate în chiar acest scop.

7

Răbdare. Virtute demonstrată prin
autocontrol în relațiile cu membrii
societății angajatoare și cu orice altă persoană cu care se relaționează, chiar în
condiții de stres, tentații și presiuni mai
puțin morale. În cazul nostru special, al
asociațiilor noastre apolitice, neguvernamentale și egalitariste, răbdarea trebuie
să ne determine să așteptăm, dar în nici
un caz să pierdem, momentul prielnic
soluționării problemelor comune sau de
interes general. Răbdarea presupune să
ne comportăm exact ca la vânătoare,
când ne autoimpunem să așteptăm momentul cel mai prielnic apăsării pe trăgaci.
Șansele nu trebuie pierdute din cauza
pripelii, dar nici din cauza lentorii.

8

Modestie. O calitate ce tinde săși piardă din importanță, într-o
societate contemporană în care dacă ești
modest riști să fii judecat și apreciat
greșit. Totuși modestia se impune a fi
apreciată și cultivată în continuare, mai
ales în societățile vânătorilor și pescarilor
amatori, în care pornirile și tentațiile
spre exagerări și excese, de regulă nevi-
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novate, sunt mari și relativ frecvente.
Aceasta deoarece, astfel de exagerări și
excese pot dăuna încrederii reciproce și,
adeseori, prestigiului tuturor.
Echidistanță. O altă calitate, reflectată prin echitate și egalitate
de tratament în relațiile cu toți ceilalți
membri ai societății angajatorului și ai
societăților integratoare. Aceasta deoarece
crearea de „bisericuțe” interesate, indiferent de criterii, mai ales în rândul asociațiilor neguvernamentale egalitariste,
pot conduce, mai devreme sau mai târziu,
la spargerea unității generate de afinități,
aspirații, idealuri, pasiuni și/sau interese
comune, și, în final, la dezbinare și
posibilă destrămare-dezintegrare.

10

Simțul măsurii. Am lăsat în cele
din urmă această calitate sau virtute, mai concret apreciată ca „bun simț”
în tot ceea ce facem prin vorbe și fapte,
pentru că, exagerările și excesele de orice
fel, pot dăuna nebănuit de mult bunelor
noastre intenții, inclusiv din punct de
vedere al conservării sau reconsiderării
valorilor morale la care ne-am referit.
Trebuie avut mare grijă, întotdeauna, să
„întindem elasticul” numai atât cât se
poate, fiindcă altfel riscăm să risipim tot
câștigul anterior, obținut cu răbdare și
efort, uneori fără nici o șansă de a mai
recupera câte ceva din ce-am pierdut.
Ne oprim aici din prea concisa noastră
expunere, subliniind necesitatea respectării, mai ales în cadrul special al asociațiilor noastre civile ale vânătorilor și pescarilor recreativi, a minimului de valori
morale readuse în atenție. Readuse cu
cele mai bune intenții, pentru reflexie
rațională și însușire a ceea ce se consideră
demn de reținut de fiecare. Iar dacă simțim că nu putem fi de acord cu respectarea
unor astfel de valori morale, care pot să
ni se pară îngrăditoare pentru libertatea
de opțiune și interesele personale, ar fi
mai onorabil să ne dezlegăm singuri de
angajamentele luate în fața angajatorilor,
în interesul colectivității, și să ne vedem,
cu conștiința împăcată, de propriile treburi
și interese personale. La o astfel de
opțiune trebuie să reflectăm singuri, cu
maturitate și responsabilitate, fără a ne
lăsa influențați de cei ce vor să ne dea
sfaturi interesate, gândindu-se mai mult
la ei decât la calvarul unei vieți sacrificate
și neîmplinite. Rămâne însă valabilă și
cealaltă opțiune, a apucării de muncă
serioasă și onorabilă în interesul comunității, în deplin acord cu valorile morale
readuse în atenție, pentru realizarea tuturor angajamentelor luate inițial și ridicarea la nivelul așteptărilor colectivității
angajatoare.
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Pe țeava puștii

Braconaj, vină,
justiție
ELIADE BĂLAN
În vremuri de suferință, precum este carantina impusă de
pandemia de coronavirus, se schimbă preocupările,
prioritățile și, în unele cazuri, conduita unor semeni de-ai
noștri. Pe cale de consecință, o serie de deprinderi rele
tind să înflorescă, iar altele, cum este braconajul cinegetic,
sunt pe buza prăpastiei penale.

M

izând pe comasarea forțelor
de ordine în scopul protejării populației de noul coronavirus, braconierii cred că sunt feriți
de consecințe. Gândirea lor se deșiră
pe firul propiilor aberații comportamentale. Cu tot dinadinsul vor să impună contrariul. Adică, cred ei, că pot
să-și satisfacă voile chiar și în perioadă
dificilă, multiplicând apucături aflate
în afara legii, în situații cu obligații personale și colective de maximă actualitate. Sunt oameni cu facultăți reduse,
cu suflete ciuntite și minți clătinate.
Orice om normal înțelege că legea trebuie respectată fără abatere cu atât mai
mult într-o etapă cu ordonanțe de urgență cu caracter militar. Căderea în
dezordinea circulară provoacă mari dezechilibre mediului înconjurător și deopotrivă aduce prejudicii climatului
din societate.
Milioane de oameni au înțeles să
respecte măsurile restrictive de ordin
medical, social și economic luate de au-

torități pentru a împiedica răspândirea
coronavirusului, una dintre măsuri
fiind restrângerea libertății de circulație. Câțiva hunedoreni cu o gândire
șchioapă, dintr-o asociație de buzunar
constituită cu gânduri necunoscute, s-au
plictisit însă să stea acasă și au plecat la
vânătoare de mistreți, nesocotind în primul rând starea de urgență militară instituită de Guvern, care interzice
inclusiv vânătoarea pe perioada instituirii ordonanței. Aceștia au fost convinși
că acum e momentul să-și etaleze capacitatea de vânător și dibăcia de a se descurca în orice situație, oricât ar fi de
restrictivă și care atrage de la sine sancțiuni severe dacă legea este încălcată.
În miez de stare de urgență, cu polițiști, jandarmi, militari și cadre MApN,
efective aflate în misiune zi și noapte în
toată țara, braconierii, dar și complicele
care le-a eliberat sau nu le-a retras autorizațiile, au nesocotit în cel mai clar
mod cu putință legi, ordine, ordonanțe,
reguli, norme și dispoziții, prin săvârși-

OPINIE

rea mai multor fărădelegi, printre care
se află și infracțiunea privind interzicerea vănătorii, respectiv cea de braconaj
cinegetic, sancționată aspru de lege.
Astfel, jandarmii de la postul montan Câmpu lui Neag au găsit asupra hoților de vânat trei mistreți împușcați,
victime ale braconajului. Verificările au
arătat că doar cinci persoane dețineau
arme de vânătoare și două autorizații de
vânătoare nelegale, care nici măcar nu
erau completate corespunzător, în sensul că nu era menționată zona în care se
execută vânătoarea, perioada și cota de
vânat. În aceste condiții, jandarmii au
întocmit documentele privind săvârșirea
infracțiunii de braconaj conform prevederilor Legii 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic pentru
vânătoare fără respectarea condițiilor
înscrise în autorizația de vânătoare. Polițiștii sosiți la fața locului au ridicat armele de vânătoare folosite de
braconieri. Probabil că nici complicele,
cunoscut cu antecedente, nu va scăpa
neimplicat.
Este vident că există deraieri umane
de la cele mai importante obligații instituite de autoritățile de stat, care indiscutabil trebuie amendate prompt,
mergând până la soluții penale. Ne-am
fi așteptat în această perioadă dificilă
să vedem alt tip de ținută vânătorească, alt tip de gândire, alt tip de
abordare într-o criză complexă, extrem
de dăunătoare și periculoasă. Eu, unul,
nu prea simt însă vreo adiere de schimbare pe o astfel de scenă a privaților cu
o nefastă continuitate a moravurilor
primitive. Esențială era gândirea sănătoasă, adică renunțarea la faptele rele
sancționate de instituțiile justiției, cea
care administrează corectitudinea. E
nevoie de participare, de responsabilitate, nu de distrugere. Greșesc grav cei
care cred că există un anumit tip de
„libertate personală” care ar susține
braconajul de conjunctură. Nu, obligația cea dintâi impusă de o urgență națională este revenirea la bun simț, cea
mai exactă din științele virtuții. Nimic
mai periculos decât să crezi că poți face
ce vrei în vremuri de restriște, socotind
că alții ar fi prinși cu alte treburi importante de țară și că vigilența acestora ar
fi mai redusă când vine vorba braconaj.
Nu este cazul ca unii să facă vânt regulilor pentru împlinirea unor dorințe
oarbe, ieșite din granițele normalului.
Dacă era momentul ca acești vânâtori
să-și dovedească rostul și răspunderea
civică, atunci braconajul care a lovit în
lege nu ar fi trebuit sub nici o formă să
aibă loc.
MAI 2020
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STUDIU
DINAMICA POPULAȚIILOR
DE FAUNĂ CINEGETICĂ (V)

Evoluția populației
de căprior
Text și fotografie NECULAI ȘELARU
Căpriorul este una dintre speciile de faună cinegetică cele
mai apreciate din punct de vedere vânătoresc, economic,
ecologic și estetic. Aceasta deoarece căpriorul a fost și
rămâne accesibil unui număr mare de vânători, are carne
de calitate superioară, reprezintă hrană de bază pentru
mai multe specii carnivore, inclusiv pentru unele strict
protejate (râs, lup etc.), și constituie un element faunistic
care încântă privirile iubitorilor de natură.

R

emarcăm, din punct de vedere
ecologic, și interdependența
dintre râs, ca prădător, și căprior, ca specie pradă de bază pentru
cel dintâi, deoarece înmulțirea râsului
duce la rărirea, uneori până aproape
de dispariție, a căpriorului și invers,
împuținarea efectivelor de căprior, conduce la scăderea efectivelor de râs din
lipsă de suficientă hrană, urmată fiind
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de refacerea efectivelor de căprior. Interdependența dintre populațiile acestor
două specii, mai ales în zona de munte,
este guvernată, în mod exemplificativ,
de legea ciclului periodic.
În zonele fără râs și lup, menținerea
efectivelor de căprior la un nivel relativ
constant, apreciat ca puțin păgubitor
pentru agricultori și silvicultori, se realizează prin adaptarea cotelor de recoltă

la nivelul sporurilor anuale locale, diferite de la un habitat specific la altul.
Vânătorii, în calitate de gestionari
ai resursei naturale regenerabile în discuție, sunt cei mai interesați de creșterea
sporului natural, prin intervenții deliberate în favoarea îmbunătățirii condițiilor de hrană, adăpost și liniște pentru
specie. Eficiența acestor acțiuni manageriale ale vânătorilor, prin care se urmărește creșterea efectivelor, cotelor
de recoltă și calității trofeelor, este cel
mai evident reflectată în dinamicile
efectivelor, recoltelor și sporurilor naturale ale speciei.

Dinamica efectivelor și recoltelor
De la început putem remarca evoluția spectaculoasă, cu urcușuri și scăderi
explicabile, a efectivelor de căprior, de
la cca. 16.000 de exemplare în România
anului 1950 până la apogeul de 297.221
exemplare în anul 1978. În mod similar
au crescut și cotele de recoltă oficial
înregistrate, de la 50 de exemplare în
anul 1950 (0,3%), până la 30.379
exemplare în anul 1980 (10,4%).
Dacă ne referim la nivelurile efectivelor și recoltelor medii multianuale,
putem constata că efectivul mediu multianual a fost de 168.051 exemplare,

iar al cotelor medii de recoltă de 7.358
exemplare/an. Deci cota medie multianuală de recoltă s-a situat la un nivel
de 4,4% din efectivul real, în condițiile
unui spor natural mediu multianual
de 6,1%. Abordând evoluția efectivelor
și recoltelor de căprior pe decade,
putem remarca următoarele:
• în prima decadă 1950-1960, efectivele speciei au crescut semnificativ
pe seama combaterii susținute a prădătorilor specifici, cu arma, capcane și
otravă, și pe seama ținerii nivelului recoltelor la valori simbolice, reprezentând
sub 1% din efectivul real; mai remarcăm, pentru această perioadă, interdicția
de împușcare a femelelor și populările
cu iezi de căprior, demarate încă din
anul 1950, în continuarea populărilor
anterioare din perioada 1947-1948;
• în cele două decade care au urmat,
între 1960 și 1980, efectivele de căprior
au continuat să crească continuu, cu o
mică sincopă după 1970, care se suprapune peste perioada practicării vânătorii cu străinii; această evoluție se
datorează măsurilor de combatere a
braconajului și a dăunătorilor speciei,
prin toate metodele admise de lege pe
atunci; la acestea s-au adăugat hrănirea
complementară pe timpul iernii, din

ce în ce mai în serios aplicată, și popularea sistematică cu iezi de căprior,
prinși, crescuți și aduși din toată țara,
în mai multe zone din Transilvania,
sudul Munteniei, Moldova și Dobrogea,
din care specia dispăruse sau era pe
cale de dispariție; toate aceste măsuri
au permis o triplare a recoltelor de că-

prior, care au crescut de la 3,1% în decada 1960-1970 până la 7,0% în decada
1970-1980;
• în prima jumătate a decadei 19801990, efectivele de căprior au scăzut
brusc, din cauza mortalităților ridicate
datorate pneumoniei, generate de temperaturile excesiv de scăzute din iernile
grele cu strat gros de zăpadă înghețată,
suprapusă peste anumite parazitoze,
care începuseră să afecteze efectivele
dense de căprior; scăderea explicabilă
a efectivelor de căprior a obligat administratorul fondului cinegetic național
la reducerea drastică a cotelor de recolte,
până la sub 1%, pentru 6 ani succesivi
(1983-1988); de abia după anul 1989,
cotele de recoltă au putut fi crescute
până la peste 1,3% din efectiv;
• decada care a urmat, 1990-2000,
a evoluat sub presiunea braconajului
revanșard deja amintit, datorat libertății
rău înțeleasă în viața socială și căderii
în desuetudine a Legii nr. 26/1976,
ceea ce a determinat o altă scădere
brutală a efectivelor speciei, chiar mai
vizibilă pe teren decât o regăsim în cifrele statistice oficiale din acea perioadă;
din acest motiv, cotele de recoltă au
fost adaptiv ținute la niveluri relativ
scăzute, în medie de 2,3% din efectiv;
• în decada 2000-2010, efectivele
de căprior s-au refăcut treptat, ca efect
al intrării în vigoare a noii Legi nr.
103/1996, care a contribuit în mod
vizibil la reducerea actelor de braconaj,
inclusiv prin înăsprirea pedepselor pentru
acestea, și, implicit, la creșterea cotelor
de recoltă, dar fără exagerări; remarcăm
și faptul că intrarea lupului și râsului
sub protecție strictă a obligat administratorul faunei cinegetice să mențină
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cotele de recoltă la un nivel redus, în
medie de numai 3,6% din efectivul real,
pentru a nu afecta stocurile de reproducere;
• în ceea ce privește ultima decadă
analizată, 2010-2019, putem remarca
două aspecte: evaluări aproximative,
cu tendința de exagerare a efectivelor
reale pentru obținerea de cote de recoltă
ridicate, și cote de recoltă solicitate și
aprobate la un nivel procentual prea
ridicat, în medie de 7,5%.
De remarcat că acest nivel ridicat
al cotelor de recoltă din ultima perioadă
(de 7,5%) și sporul natural, de asemenea foarte ridicat (de 10,2%), ne indică,
în condițiile unei evaluări credibile a
populației de căprior, un trend ascendent, care ar impune cote de recoltă
sporite pentru evitarea suprapopulării
și repercusiunilor ei negative. Dar ce
se poate întâmpla dacă estimările de
efective sunt supraevaluate?

Sporul natural
În privința sporului natural înregistrat de-a lungul perioadei analizate,
putem remarca următoarele:
• cel mai mare spor natural mediu
decadal a fost înregistrat în deceniul
1950-1959, la nivelul a 19,2% pe total
țară, explicabil prin surplusul de nișă
trofică disponibil și densitățile reduse
ale populației de căprior, compuse din
exemplare viguroase și sănătoase, în
ciuda presiunii braconajului și prădării,
mai ridicate în acea vreme decât în decadele ce au urmat; la acest spor natural
ridicat au contribuit, în mod direct și
indirect, și populările cu iezi de căprior,
reluate din 1950;
• în următoarele două decade, 19601969 și 1970-1979, pe măsură ce populația de căprior a ocupat treptat aproape
întreaga nișă ecologică propice speciei,
s-a înregistrat și o scădere a sporului
natural, rămas însă peste media multianuală a acestuia de 6,3%, mai exact la
nivelul de 7,7%, în prima decadă, și de
13,0%, în cea de-a doua; această menținere ridicată a sporului natural a fost
posibilă în condițiile reducerii presiunii
prădării și braconajului, precum și a
unei hrăniri complementare susținute,
cu frunzare și fânuri de bună calitate;
• în decada 1980-1989 s-a produs
însă o prăbușire surprinzătoare a efectivelor de căprior, de la 292.670 exemplare, evaluate în primăvara anului
1980, până la 229.713 exemplare, evaluate în anul 1985; cauzele principale
ale mortalității, surprinzător de ridicate,
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19,2
7,7

13,0

bruște și fără precedent, au fost considerate gerul și zăpada groasă din iernile
dificile ale perioadei 1981-1985, când
au murit foarte mulți căpriori, diagnosticați cu pneumonie, lângă hrănitorile pline cu furaj de calitate; s-a discutat,
deși nu s-a clarificat în totalitate pe

5,4

10,2

atunci, și despre o parazitare intensă a
speciei, în condițiile celei mai mari
densități înregistrate vreodată în România; în contextul prezentat, sporul
natural mediu decadal a scăzut până
la -0,6%, cel mai mic înregistrat vreodată la această specie;

• a urmat decada 1990-1999, a evoluției speciilor cinegetice sub presiunea
braconajului, a începutului de intrare a
lupului și râsului sub protecție și a apariției șacalului; efectivele de căprior au
continuat să scadă până la minimum
postdecembrist de 142.251 exemplare,
înregistrat în anul 2000; în aceste condiții
și al unor cote de recoltă neadaptiv reduse, de 2,3% din efectiv, sporul natural
mediu decadal a fost de numai 1,5%;
• decada 2000-2009 s-a constituit
într-o perioadă de refacere lentă a efectivelor de căprior, sporul natural decadal
crescând până la 5,4%, în condițiile unei
cote de recoltă medii decadale de 3,6%;
• ultima decadă 2010-2019, pare
însă mult mai favorabilă căpriorului, deoarece s-a înregistrat scriptic un spor natural mediu de 10,2%, în condițiile unei
cote medii de recoltă ridicate la 7,5%.
Sporul natural mediu multianual al
căpriorului din România (6,1%), foarte
redus ca valoare prin comparație cu
sporul natural al speciei înregistrat în
centrul Europei, ne demonstrează, cum
nu se poate mai convingător, reversul
protecției și conservării unor suprapopulații de râși și lupi în țara noastră, a
căror prădare se adaugă presiunii celorlalți dăunători ai speciei și braconajului. Așa se explică de ce în România,
sporurile naturale și implicit cotele de
recoltă la căprior, ca de altfel și la alte
specii de faună cinegetică plantivoră,
sunt atât de reduse.
De aici frustrările vânătorilor români,
care au înțeles importanța protecției și
conservării carnivorelor exterminate în
multe țări central europene, dar nu pot
fi de acord cu supraprotecția actuală a

Sporul natural mediu
multianual al
căpriorului din România
(6,1%), foarte redus ca
valoare prin comparație cu
sporul natural al speciei
înregistrat în centrul
Europei, ne demonstrează,
cum nu se poate mai
convingător, reversul
protecției și conservării unor
suprapopulații de râși și lupi
în țara noastră, a căror
prădare se adaugă presiunii
celorlalți dăunători ai
speciei și braconajului.

acestora, fiindcă tulbură echilibrul ecologic și fac ineficiente eforturile de conservare a unor efective normale de căprior și de alte specii cinegetice plantivore. De aceea nu sunt deloc entuziasmați de politica obtuză de ocrotire și
îngrijire costisitoare, pe cheltuiala proprie,
a căpriorului și altor specii plantivore
în România, pentru a avea cu ce hrăni
suprapopulațiile de râși și lupi, protejate
de anumiți activiști conservatoriști care
în țările lor nu le-au putut salvgarda.

Raportul între sexe
Din datele statistice oficiale incomplete avute la dispoziție, s-au putut
calcula, pentru trei etape distincte din
perioada analizată, următoarele raporturi medii multianuale între sexe:
• în perioada 1971-1989 … 1:1,41
• în perioada 1990-1997 … 1:1,37
• în perioada 1999-2019 … 1:1,48

Facem aceiași remarcă precum în
cazul celorlalte specii de cervide, anume
că disproporția între sexe observată pe
teren este chiar mai pronunțată în favoarea femelelor, deși iezii de căpriori
se nasc și se pot observa în proporție
de 1:1. Din această situație tragem concluzia unui risc mai mare pentru masculii
de căprior, în care un rol important
poate sa-l aibă braconajul cinegetic.

Concluzii
Din analiza datelor și graficelor referitoare la dinamica efectivelor, recoltelor și sporurilor naturale ale populației de căprior din România, se
pot trage câteva concluzii importante
pentru managementul speciei și anume:
• în România pot să viețuiască peste
200.000 de căpriori, de ambele sexe și
din toate categoriile de vârstă, în condițiile unor cote anuale de recoltă precaute, de cel puțin 8.800 de exemplare/an (4,4%) și de cel mult 12.600
exemplare/an (6,3%), în funcție de
trendul creșterii sau scăderii efectivelor
speciei; doar în situațiile de excepție,
ale unor suprapopulări locale, se poate
interveni prin depășirea acestui interval
de cote de recolte, pentru evitarea repercusiunilor unei astfel de situații
(prejudicii, supraprădare, supraparazitare, degenerare etc.);
• raportul între sexe, calculat din
cifrele oficiale stabilite cu ocazia evaluărilor de primăvară, se impune a fi
condus, prin intermediul cotelor de recoltă acordate pe sexe, spre raportul
1:1, așa încât să poată fi influențată
pozitiv calitatea exemplarelor rămase
să se reproducă după trecerea sezonului
de vânătoare și depășirea vicisitudinilor
iernii;
• hrănirea complementară trebuie
să se efectueze numai în perioadele dificile de iarnă, iar combaterea dăunătorilor speciei admiși la vânătoare, în
tot timpul anului; de reținut că fără ținerea sub control a efectivelor de râs
și lup, efectivele de căprior din zona
de munte și de dealuri înalte sunt în
real pericol de reducere, ceea ce va
afecta în timp, în mod categoric, și populația de râs cel puțin;
• foarte importantă pentru specie
rămâne selecția artificială, care se presupune a fi aplicată cu mai mult profesionalism decât în ultima perioadă.
În concluzie, putem afirma că specia
căprior poate rămâne, mai ales în viitor,
una dintre speciile de faună cinegetică
cele mai importante din punct de vedere
vânătoresc, ecologic, economic și estetic.
MAI 2020
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DE SEZON

Căpriorii din
marginea pădurii
Text și fotografie MAC

Vremea primăverii pusese stăpânire de-a binelea peste fire
iar sezonul la căprior debutase cu ceva timp în urmă.
Dealurile îmbrăcaseră haina ierbii înalte iar pădurea
încheiase verdele frunzișului care foșnea îmbietor la
fiecare adiere a vânticelului de mai.

P

rimisem autorizație la căprior
într-o zonă în care trupurile de
pădure îmbrățișau, asemenea
unui golf, două livezi, una de meri și
alta amestecată, pruni, corcoduși, meri
și peri, pe jumătate sălbăticiți, probabil
o fostă parcelă a unui CAP din vremuri
de-acum trecute. Un drum de contur,
înconjura livada de meri iar altul o tăia
de-a curmezișul, coborând panta dealului…
Văzusem terenul în grabă cu câteva
zile înainte, împreună cu Mihai, ce obținuse și el autorizație pentru un țap
roșu pe același fond, iar acum, echipați
cum se cuvine, inauguram sezonul de
vănătoare la căprior. Vremea era de
partea noastră și, deși pornisem cu
noaptea-n cap, primele gene de lumină
se profilau deja în zare. Planul era să
ocupăm poziții de o parte și alta a livezii de meri, la capete opuse, unul spre
liziera pădurii, altul chiar la marginea
drumului. De unde mă aflam vedeam
destul de bine drumul care tăia în diagonală livada cu pruni și corcoduși,
având o deschidere suficient de largă
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de observat. De partea cealaltă, Mihai
avea merii de o parte a drumului iar de
cealaltă, marginea cu rariști, și câteva
luminișuri, a pădurii.

Roua dimineții
Puteam observa în felul acesta, gândisem noi, căile de trecere dintr-o parte
în alta între cele două livezi și între livadă și pădure. Echipamentul camuflaj

ne punea docamdată la adăpost de privirile agere ale căpriorilor despre care
auzisem că s-ar afla pe acele locuri, iar
urmele găsite stăteau mărturie. Soarele
se ridica încet peste culmea dealurilor
din zare, punând luciri de diamant în
perlele de rouă ale dimineții…
Prima zi speram să observăm mișcarea din teren, urmând ca apoi să stabilim ce și cum vom face. Trecuseră
câteva ore de când ne ocupasem standurile și niciun căprior nu se arătase vederii. Doi iepuri făcuseră câteva
ocolișuri printre pomi și o vulpe cam
zbârlită traversase către pădure, probabil retrăgându-se spre vizuină. Când
roua de pe firele ierbii s-a uscat complet, am ieșit la drum și ne-am împărtășit impresiile. Am pornit apoi să
facem înconjurul terenului, atenți la urmele întipărite în lutul încă jilav al drumului. Nu mică ne-a fost suprinderea să
vedem că la capetele opuse standurilor
noastre, exact la limita vizibilității pe
care o avusesem, două perechi de urme
traversaseră drumul, o dată din pruni
în meri și apoi, în diagonala livezii, din
meri spre pădure. Căpriorii erau acolo,
își petrecuseră noaptea pe panta de mai
jos de noi și, retrăgându-se spre culcușul de peste zi, probabil ne simțiseră,
ocoliseră atât cât era necesar pentru a
fi în siguranță și apoi traversaseră dru-

mul intrând la adăpostul pădurii. Probabil aceasta era rutina de zi cu zi. Am
continuat să mergem de-a lungul drumului și presupunerea nostră avea să se
adeverească. Exact acolo unde vegetația era mai deasă iar drumul se îngusta
am găsit trecătoarea de o parte și alta a
livezii de meri spre pădure și spre livada părăsită. Era o potecă îngustă, ce
traversa merii, frecventată probabil cu
regularitate și de alt vânat, nu numai
de căpriori. În plus, nu văzusem sau auzisem nici un câine hoinar, semn bun

pentru liniștea locurilor și a vănatului.
La lăsarea serii am mai făcut o pândă,
dar, în afara unor crenguțe rupte cu discreție și a unor ciufi ieșiți din umbra pădurii, nu am văzut nimic altceva.

Puterea obișnuinței
Dimineața următoare am shimbat
puțin locurile de observație dar nu
ne-a fost de mare folos. Am plecat și
am revenit după câteva zile. Am mers
direct la trecători și urmele proaspete
ne-au confirmat presupunerile inițiale.

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

MUȘCHIULEȚ DE CĂPRIOR
CU SOS DE VIN ȘI AFINE
NANA NINA

Cantități necesare: 750 g mușchiuleț de căprior, 150 g unt, un pahar de vin
roșu, 3 linguri gem/jeleu de afine.

Pentru baiț: se amestecă 3 pahare
de vin roșu, un pahar de apă, o lingură
de cimbru, 1-2 foi de dafin, sare, piper.

Erau probabil două exemplare ce-și
respectau rutina deplasării în fiecare zi,
doar cu mici devieri de la traseul principal, pentru a se pune la adăpost de
pericolele pe care le simțeau. Devenise
clar că este doar o chestiune de timp
până când vom reuși să ne așezăm așa
încât să nu ne simtă și să-i putem avea
în cătare. A urmat un timp în care
parcă ne învârteam în cerc, căpriorii
reușind să se strecoare pe lângă noi în
fiecare dimineață spre pădure. Probabil
învățaseră deja că suntem acolo dis-dedimineață și ne ocoleau. Trebuia să
schimbăm ceva. Am lăsat dimineața următoare liniștită și ne-am odihnit. Am
revenit după-amiaza devreme și am
ocupat locuri noi, foarte aproape de
poteca bătută, retrase de la drum, de
data aceasta chiar în marginea pădurii.
Soarele coborâse dincolo de bolta arborilor iar zborul ciufilor anunța înserarea. Un foc de armă a curmat liniștea
locurilor. Am ieșit din stand și am
urmat drumul. De partea cealaltă a livezii, la numai câțiva pași de potecă,
căpriorul culcase iarba înaltă sub ramurile merilor din vecinătatea lizierei.
Puterea obișnuinței îi purtase încă
odată pașii pe cărarea binecunoscută
din marginea pădurii…!

Preparare: Se curăță bine carnea de
toate pielițele și se ține în baiț cel puțin
2-3 ore. Se scoate carnea și se taie felii
groase de cel puțin 2 cm. Feliile de mușchiuleț se bat puțin și se pun într-o tigaie
cu unt încins bine, la foc iute, întorcânduse carnea pe o parte și alta până se frăgezește. Se poate ține în tigaie mai multe
sau mai puține minute, în funcție de gradul de pregătire dorit, dar nu mai mult de
„mediu”, pentru a păstra sucul natural în
carne. Se scot feliile pe o farfurie adâncă,
se adaugă sare și piper măcinat după
gust, după care se acoperă cu un capac.
Tigaia cu sosul rămas după pregătirea
cărnii se pune din nou pe foc și se adaugă
paharul de vin roșu și gemul/jeleul de
afine. Se amestecă bine și se lasă totul să
fiarbă până se îngroașă sosul.
Servire: se servesc feliile de mușchiuleț pe farfurii calde și se stropește
carnea cu sosul de vin și afine, după
care se presară cu boabe de piper verde
și negru, sfărâmate și se ornează cu
frunze de busuioc. Pentru garnitură se
pot folosi muguri de sparanghel dat la
aburi. Un pahar de vin roșu sec/demisec, cabernet sauvignon sau shiraz, va
adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Cinegetică

Foto: NECULAI ȘELARU

STUDIU

Cinegetică (XXIX)
CONSIDERAȚII PRIVIND
GENETICA FAUNEI CINEGETICE
NECULAI ȘELARU
Ca în orice alt domeniu al creșterii animalelor, și în
Cinegetică se urmărește înmulțirea echilibrată a
populațiilor de faună cinegetică și conservarea vitalității
indivizilor care le compun, țeluri realizabile doar într-un
mediu natural corespunzător.

A
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trofeu etc.), și conservarea vigurozității
indivizilor populației, necesită însă cunoștințe aprofundate despre procesele
biologice din natura neîncătușată de om,
dar și în materie de genetică animală.
Tocmai astfel de cunoștințe vom încerca
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șadar, și în Cinegetică se urmărește păstrarea de „animale viguroase într-un mediu sănătos”,
dar animale sălbatice în mediul lor natural de viață.
Pentru realizarea primului obiectiv,
cinegeticianul urmărește asigurarea
condițiilor necesare de hrănire, adăpost
și liniște, corespunzătoare cerințelor
biologice ale speciilor cinegetice respective, precum și extragerea surplusurilor
populaționale ale acestora, prin vânătoare. În continuare, pentru conservarea
vitalității indivizilor populației, cinegeticianul are la îndemână posibilitatea
extragerilor selective, adică a înlăturării
cu prioritate a exemplarelor care nu corespund ori se îndepărtează de la standardele speciilor. Acest obiectiv îl
realizează prin selecție artificială, în
completarea selecției naturale efectuate
de prădătorii specifici, dar nu numai.
Intervenția selectivă a omului, care
are drept scop conservarea standardului
speciei, nicidecum modificarea acestuia
după criterii subiective (culoare, talie,

să abordăm, sistematic și cât de cât inteligibil, în continuare.
Începem prin a reaminti că supraviețuirea oricărei specii în natură se realizează pe două căi, prin înmulțire și prin
asigurarea vitalității, ambele determinate de două grupe de factori, interni
(genetici) și externi (aparținând mediului). Ambele grupe de factori acționează
în natură, printr-un mecanism complex
și compensatoriu, care se autoreglează.
Pentru a putea înțelege fenomenul în
complexitatea lui, va trebui să mai adăugăm precizărilor de până acum, câteva
noțiuni de genetică elementară, referitoare la înmulțire si vitalitate. La acestea
ne referim în continuare.
Endogamia. Cunoscută și sub denumirea de consangvinizare sau incest,
se întâmplă arareori în natură, deși s-a
scris foarte mult despre așa zisele urmări
funeste ale fenomenului, care ar reprezenta un coșmar pentru cinegeticieni. Se
exagerează din acest punct de vedere,
deoarece în natura neîngrădită, spre deosebire de situația din țarcuri sau din
mediul domestic, incestul poate fi, așa
după cum vom arăta pe parcurs, extrem
de rar.
Gradul cel mai înalt al consangvinizării îl constituie și aici, împerecherea
între părinți și fii sau între frați și surori.
De aici, intensitatea consangvinizării
scade pe măsură ce gradul înrudirii familiale se îndepărtează. Iar natura are
grijă și de acest lucru.
Ectogamia. Influențele mediului,
timpului și spațiului, precum și ale unora
dintre relațiile intra și inter-specifice,
contribuie la diluarea înrudirii membrilor populațiilor locale de faună cinegetică, așa încât împerecherea între
indivizi descendenți din aceleași familii
sunt excepții. Chiar și în cazul populațiilor izolate, șansele ectogamiei sunt
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cum în cazul animalelor domestice. Ea
se realizează pe cale naturală, mai mult
prin intermediul prădătorilor specifici,
dacă cinegeticienii au avut înțelepciunea
să-i lase să viețuiască în populații viabile,
ținute sub control, și pe cale artificială,
prin extragerea indivizilor cu semne mai
mult sau mai puțin vizibile de degenerare. De reținut însă că, prin metodele și
cu mijloacele legale de exercitare a vânătorii, de către vânători, aceștia acționează tot selectiv asupra populațiilor de
faună cinegetică, deoarece extrag preponderent indivizii cu carențe mai greu
de sesizat (bolnave și neatente, cu simțuri și reflexe slăbite, cu comportament
de sălbăticiune schimbat etc.).
Cinegeticianul mai are însă la îndemână și calea metisării/hibridării pentru
revitalizarea temporară a populației speciei. Practica din vestul Europei, unde
s-au experimentat astfel de metisări,
între cerbi comuni din Carpați, din Caucaz și cerbii marali, au demonstrat că
astfel de încrucișări nu dau totuși rezultate miraculoase. Aceasta deoarece câștigul este obținut la produșii din prima
generație, atât în privința taliei cât și a
mărimii trofeului, fiindcă, în continuare,
câștigul se pierde treptat la descendenți
(pui, nepoți, strănepoți, etc). Așadar iluzia rezultatelor miraculoase ale metisării
sau hibridării se pierde odată cu stinge-
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foarte mari, dacă ne reamintim de condițiile căutării și alegerii partenerilor reproducători, atât la speciile monogame
cât și la cele poligame.
Încrucișarea. Constituie o a treia
formă de împerechere, cunoscută și sub
denumirile de „metisare” sau „hibridare”.
De hibridare vorbim în cazul copulării a doi indivizi ce aparțin unor specii
diferite, de exemplu lup și șacal sau
găină de munte și cocoș de mesteacăn,
iar de metisare, în cazul copulării a doi
indivizi ce aparțin unor varietăți ale aceleiași specii, de exemplu între cerbul
comun din Carpați și cerbul comun de
talie incomparabil mai mică din Europa
apuseană.
Vitalitatea. În cazul animalelor sălbatice, „vitalitatea înseamnă stadiul de
cea mai desăvârșită adaptare la condițiile
de mediu”. Lipsa de vitalitate reprezintă
din contră, starea de regres morfo-fiziologic față de predecesori. Această stare,
în fapt de degenerare, se manifestă prin:
• scăderea taliei, greutății, forței fizice și coarnelor la unele specii;
• scăderea prolificității;
• apariția anomaliilor, malformațiilor și monstruozităților;
• slăbirea simțurilor și reflexelor;
• lipsă de rezistență față de acțiunea
factorilor externi;
• modificarea comportamentului
specific de sălbăticiune etc.
Dar această stare de regres morfo-fiziologic sau de degenerare poate fi rezultatul eredității sau al înrăutățirii
condițiilor de mediu.
Atunci când regresul morfo-fiziologic
este transmis ereditar, adică pe cale genetică, cinegeticianul are la îndemână
două posibilități de redresare a situației,
prin selecție dirijată și metisare. Selecția
dirijată nu este însă la fel de facilă pre-

rea din viață a ultimului animal străin
pur sânge și a progeniturilor sale directe.
Infuziile costisitoare de sânge despre
care vorbesc adeseori cinegeticienii, nu
pot avea, din aceleași considerente, rezultate spectaculoase și de durată, decât
dacă sunt periodic repetate. Același adevăr se poate susține și în cazul nefavorabil al populărilor cu exemplare ușor
degenerate din crescătorii. În ambele situații, natura are grijă să curețe populațiile sălbatice de exemplarele care se
îndepărtează de standardul rasei. Acest
lucru s-a putut constata la iepuri, fazani
și potârnichi, chiar și la pisici sălbatice,
inclusiv în România.
De subliniat faptul că în natură, animalele sălbatice sunt supuse unei selecții
naturale dure, din partea a patru factori
externi și anume: insuficiența hranei,
adversitățile climatice, bolile și prădarea.
Rămân în viață doar indivizii capabili să
depășească cu succes aceste adversități.
Ei sunt indivizii care pot transmite ereditar, progeniturilor, însușirile necesare
supraviețuirii. Până aici se întinde selecția post-natală a indivizilor de către factorii externi. La aceasta se adaugă
selecția realizată de factorii interni, genetici, care acționează în strânsă legătură cu procesele consangvinizării,
ectogamiei și încrucișării. Numai o atare
polivalență a complexului selectiv al naturii poate să asigure vitalitatea indivizilor și, prin ei, a populației speciilor.
Intervenția pozitivă a omului-vânător reprezintă doar o continuare ajutătoare a
procesului genetic prezentat, în scopul
exploatării resursei naturale regenerabile denumită faună cinegetică. De remarcat că natura poate repara, în timp,
și urmările nedorite ale unor extrageri
selectiv negative efectuate de omul-vânător, de exemplu pentru trofee, dacă
acesta nu persistă la nesfârșit în greșeală. Este însă tot atât de adevărat că
omul-vânător poate ajuta natura, prin
selecție pozitivă, pentru a repara, mult
mai repede, astfel de greșeli trecute. În
concluzie, omul-vânător poate alege
calea acțiunii pozitive, în sensul intervenției selective permanente a naturii,
pentru a reliefa mai vizibil că preocuparea sa benefică societății, de exploatare
a resursei naturale regenerabile, este, în
același timp, favorabilă și conservării vigurozității genetice a speciilor de faună
cinegetică. Toate acestea, pe lângă rolul
său de factor activ în conservarea echilibrului ecologic și a mediului natural înconjurător.
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A. M. Comșia.
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Un timp mai altfel
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU
Trecem printr-o perioadă în care trebuie să facem față
unor situații cu totul nemaiîntâlnite pentru noi. Perioadă
în care vedem în jurul nostru fie altruism și iubire de
semeni, fie nepăsare și indiferență. Și alte generații,
înaintea noastră, au trecut prin perioade de epidemie, iar
această situație va trece și sper să rămânem în urma ei mai
puternici, mai înțelegători, mai iubitori și mult mai
interesați de ceea ce este cu adevărat important în viață.

A

ceastă perioadă de izolare petrecută la casa de la țară, alături de mama mea și de câinii
mei de vânătoare, mi-a oferit răgazul
unor dimineți tihnite în care am putut
asculta șoaptele pădurii. Am putut vedea, cu fiecare zi ce trece, cum ramurile
se îmbracă în verdele crud și își schimbă
glăsuirea, apoi am ascultat cântul fazanilor ce și-au făcut cuibare în grădina
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din spatele casei, aproape de prundul
gârlei. M-am bucurat de miresmele narciselor, apoi de cele ale florilor caișilor,
prunilor, și ale merilor. Și, când florile
erau aproape pe trecute, a început să
răzbată în atmosferă mirosul îmbătător
de liliac și de lăcrămioare.
Aceste câteva săptămâni mi-au oferit
prilejul de a lucra cu câinii, în special cu
cățelușa cea mică, Ada. Unul din exerci-

țiile favorite era scotocirea într-un mare
morman de crăci. Toate ramurile de la
tăierea de primăvară, adunate în spatele
grădinii, așteaptă venirea unei perioade
mai favorabile pentru a le putea da foc.
Până atunci, în ele își găsesc ascunziș micile rozătoare, dar și păsărelele. Mirosurile proaspete o incită pe Ada care și-a
croit cărări prin încrengătura ramurilor
și scotocește cu perseverență. Nici ramurile de trandafir și nici țepii de la ramurile
de ienupăr nu o pot opri din munca ei.
Mie îmi convine de minune această îndeletnicire, căci așa va aborda cu îndrăzneală și fără eschivări tufele cu posibili
fazani, la vânătorile de la toamnă.
Munca în grădină poate fi un moment foarte bun pentru a face câteva
antrenamente de obediență și pentru
a educa răbdarea neostoiților noștri
parteneri patrupezi. De multe ori obișnuiesc să las câinii la poarta care dă
către grădină. Le spun „nu e voie” și
trebuie să rămână în „șezi” sau „culcat”
la intrare. Eu mă duc la treburile mele,
la circa cincizeci, șaizeci de metri și câinii, preț de minute bune, chiar jumătare de oră sau poate chiar o oră, așteaptă unde îi las eu. Chemarea mea
descătușează toată energia acumulată
în timpul de așteptare și, o perioadă
de câteva minute, îi las să alerge liber,
bucurându-se de mirosuri și urme. Uitându-mă la câini cum stăteau liniștiți,
așteptând chemarea mea, privind la
zborul guguștiucilor și la țopăiala mierlelor din grădină, mi-am adus aminte
de poveștile unchiului meu. El obișnuia
să ia câinii cu el în observator. La
pândă, indiferent că era vorba de o
pândă la mistreț, la cerb sau la căprior,
liniștea era esențială pentru succesul
ieșirii. Orice mișcare sau sunet puteau
întoarce din drum sălbăticiunea care
se îndrepta spre zona observatorului.
Unul din câinii săi, Dylan, era maestru
în ceea ce privește stăpânirea de sine.
Odată, cei doi au urmărit împreună o
luptă între doi căpriori aflați în perioada împerecherii. Amândouă exemplarele erau puternice. De acea dată a
câștigat experiența căpriorului mai bătrân. Nici brăhnetul, nici sunetul ciocnirii coarnelor, nici mișcarea animalelor, nu l-au putut face pe Dylan să latre
sau să se miște. Stătea în „șezi” și urmărea cu ochii lui întreaga scenă. Doar
nasul îl puteai vedea cum se mișcă pentru a prinde parcă toate mirosurile și
poveștile aduse de adierea aerului. La
polul opus, la una din primele ieșiri cu
Day, cățelușa mea, la vânătoare, eram
una din puștile din bătaie. Mergeam la
pas peste câmpul necultivat acoperit
de o iarbă înaltă. Mirosuri și urme de

Mirosurile proaspete o
incită pe Ada care și-a
croit cărări prin
încrengătura ramurilor și
scotocește cu perseverență.
Nici ramurile de trandafir
și nici țepii de la ramurile
de ienupăr nu o pot opri din
munca ei. Mie îmi convine
de minune această
îndeletnicire, căci așa va
aborda cu îndrăzneală și
fără eschivări tufele cu
posibili fazani, la
vânătorile de la toamnă.

iepure, de fazan, și de alte animale cu
care Day nu se întâlnise încă, o înconjurau din toate părțile. La un moment,
dat chiar din fața ei, a sărit în picioare,

din culcuș, o capră. Imediat, în salturi,
se depărtă de noi. Day se avântă în urmărire. Nu îi mai sărise niciodată un
vânat mare. Am chemat-o înapoi, dar

fără nici un rezultat. Apoi am tăcut,
pentru a nu deranja tot grupul. Urmăream fuga câinelui în câmpul deschis.
Aproape că nu o mai vedeam. La un
moment dat, se opri și, dezmeticindu-se,
se uită în jur și, după ce identifică locul
de unde a plecat, se întoarse în fugă
către mine. Primi cu acea ocazie o mică
dojană. Mai aveam de lucru la obediență cu micuța, pe atunci, Day.
Țipătul unei coțofene mă trezi și
mă aduse înapoi din amintirile mele.
Nasul rece al Adei se juca printre degetele mele îndemnându-mă parcă să
găsim ceva cu care să facem câteva
aporturi. Un băț, o mingie, o unealtă
de grădină, orice poate fi folosit. Câinele
trebuie să aporteze orice dacă primește
comanda de „aport”. Bineînțeles că și
predarea aportului în „șezi” este importantă și poate fi repetată până devine
un gest reflex din partea câinelui.
Doar lucrul la apă nu am putut să îl
facem în această perioadă. Dar sperăm
că ne vom putea bucura cât de curând
de răcoarea apelor râurilor și bălților.
Până atunci sperăm din inimă să avem
parte măcar de atingerea ploilor, căci
trecem printr-o perioadă de secetă extremă, în care din păcate nu ducem
lipsă de persoane care incendiază câmpurile riscând izbucnirea unor incendii
de proporții.
Așa cum spuneam încă de la începutul articolului, traversăm timpuri inedite pentru mulți dintre noi, timpuri
care ne pot face mai buni sau mai răi.
Timpuri în care putem alege să iubim
și să avem grijă prin acțiunile noastre
de cei din jur sau să neglijăm nevoile și
sănătatea noastră și a semenilor noștri.
Vă doresc să alegeți înțelept și cu iubire
pentru tot ce ne înconjoară. Să vă bucurați de cei apropiați din familie, de
cățeii pe care îi aveți, de natură și de
gândul la vânătorile ce cu siguranță vor
veni!
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Vremea căpriorilor
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

Perioada relativ scurtă, necesară pentru liniștea și refacerea multor specii ale faunei
cinegetice și nu numai, este acum urmată de acele așteptate trăiri care se reiau pentru
vânătorul pasionat de o anumită vânătoare. Mitul eternei deschideri a sezonului la
căprior, cu siguranță anul acesta ceva mai târziu, pentru motivul binecunoscut impus de
situația de urgență actuală, revine pentru fiecare vânător cu mult așteptatele și
nebănuitele aventuri care, prin bunăvoința zeiței Diana, vor fi duse la împlinire, pe teren,
acolo unde cunoștințele, îndemânarea și experiența fiecăruia trebuiesc puse în practică.

U

n vânat ce dovedește atât grație
și vioiciune, fină eleganță cât și
măiestrie în arta supraviețuirii,
căpriorul a constituit dintotdeauna pentru vânător, o provocare ce aduce emoții greu de exprimat în cuvinte.
Acum, în luna mai, este perioada
când salcâmii sunt plini de floare iar
noi sorbim din mireasma începutului
verii. Tot acum, avem răgazul de a reflecta la minunăția vânatului, la fenomenele naturii, multe și pline de tălmăciri, și, de ce nu, poate și la necesare
rânduieli și în ale vânătorii. Pentru vânător „roata astrelor” aduce acum și îi
oferă, marele privilegiu de a beneficia
de o palpitantă pândă la căprior.
Chemările inconfundabile ale țapului roșu, prin brăhnitu-i specific, trezirile în zorii dimineților cu belșug de
rouă și miros de fân stropit cu parfum
de izmă sălbatică, jocul vioi al lăcustelor-cosași, echipamnetul de vânătoare
gata pregătit, toate, la timpul lor, de la
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începuturile lunii mai până mult încolo,
fac parte dintr-o anume vreme. E vremea căpriorilor!

Fermecătoarele poteci
Fantezia îl poartă pe vânător, mai
mereu, dincolo de piedicile realităților.
Așa cum este și firesc, nu întotdeauna
însă, descrierea unei scene de vânătoare
înseamnă totul. Mireasma din verdele

Mireasma din verdele
câmpului, trezirea la
viață a naturii răbufnind
prin nerăbdătorii muguri și
albe flori de salcâm, toate ne
îndemnă să închinăm slavă
Mamei-Natura, ce a adus și
aduce mereu adevărate
daruri, pentru care
vânătorul rămâne
recunoscător de-a pururi.

câmpului, trezirea la viață a naturii răbufnind prin nerăbdătorii muguri și albe
flori de salcâm, toate ne îndemnă să închinăm slavă Mamei-Natura, ce a adus
și aduce mereu adevărate daruri, pentru
care vânătorul rămâne recunoscător
de-a pururi.
Cât de plăcut este ca atunci când
scrutând orizontul, vezi la marginea
unui luminiș, nu departe de umbra pădurii, un observator care poartă povara
altor trecute întâmplări de poveste,
după ceasuri de așteptare, de speranță
și de încordare a simțurilor. Observațiile în teren cer răbdare și, de regulă,
dau satisfacție vânătorului, oferind
scene unice, uneori mai palpitante decât simpla slobozire a focului de armă.
Câte ascunse poteci călăuzesc pașii
vânatului, purtați cu grijă și aproape
de neauzit? E asemenea unui gând preț
de o clipă, atunci când, alertat de pericol, se pune în mișcare, urnit de instinctul de apărare, folosind toate teh-

nicile de deplasare, furișându-se abil
sau gonind din răsputeri pentru a scăpa
de urmăritor. Câte dimineți n-ai precupețit vânătorule, pândind minunata
făptură să apară, spre a putea să intri
în posesia trofeului, coarnele, adevărată podoabă a căpriorului.
Pasiune pentru vânători, uneori motiv de nejustificată supărare pentru unii
agricultori cărora, zică-se, le-au provocat „însemnate” pagube, vânatul, atât
cât mai este, această bogăție a fondului
cinegetic românesc, merită și trebuie
să se bucure, din partea decidenților
înaltelor instituții abilitate, de mult și
așteptata rațiune ocrotitoare menită să
îl protejeze.

Amintirea dimineților de vară
Prin unele locuri observăm stinghere mini-parcele cu cultură de grâu
nerecoltat, pe lângă întinse miriști invadate de verdeață și întinse suprafețe
cultivate cu floarea-soarelui. Câmpia
se bucură de mângâierea primelor raze
dătătoare de căldură care, în această
dimineață, după o perioadă cu ploi binevenite, dau poftă de viață tuturor
viețuitoarelor naturii. Este o dimineață
ca oricare alta, în care pitpalacul cu
neobositul lui cânt, ascuns pe undeva
prin păienjenișul de tufe purtătoare de
semințe, te obligă să-i acorzi o clipă
din grabnicul tău timp și să-l asculți.
Momentul face parte din simfonia acestei dimineți de vară, undeva unde liniștea este la ea acasă, leac pentru suflet care nu vindecă decât pe acela ce
iubește cu adevărat natura.
Paznicul de vânătoare ne conduce,
pe mine și coleg, după o minuțioasă
verificare a datelor completate în autorizație, către o margine de plantație
de foioase, pe un drum de pământ care,
cu siguranță, a suportat de-alungul vremurilor numeroase incursiuni ale călătorului trecător ori ale celui purtat de
pasiunea pentru vânătoare. De o parte
avem plantația iar în partea opusă ni
se înfățișează peticeala de foste și prezente culturi trebuincioase omului.
Ne oprim în dreptul unei fâșii cu
salcâmi iar peste drum se întinde o miriște năpădită de plante crude, suculente, numai bune pentru a oferi, la
ceasul dimineții, „micul dejun” al căpriorului ieșit deja pe câmp. Paznicul
ne spune în șoaptă că, la momentul
când se crapă de ziuă, dintre salcâmi,
apar un țap de selecție și o femelă care,
cu multă precauție, traversează drumul
și se îndreaptă spre cultura de floareasoarelui, la o distanță apreciabilă de
zona circulată. La circa 300-400 de
metri de noi un țap își vede nestingherit

de selectarea hranei preferate, apoi ne
privește, ezită o clipă și, ca aruncat
dintr-un resort, dispare în cultura de
floarea-soarelui, brăhnind, vizibil deranjat de prezența noastră. Și când te
gândești că tocmai începuserăm să facem rapide calcule balistice...!
Urmăm paznicul, deplasându-ne către o altă parcelă asemănătoare când,
cu un gest categoric, acesta ne face
semn să oprim motorul. Coborâm cu
atenție, lăsând portierele mașinii întredeschise, spre a nu face zgomot, și, urmărind direcția spre care paznicul privește, observăm „ținta” indicată, dar și
căutată, un țap roșu aflat la circa 200
de metri de noi.
Cu mișcări repezi colegul potrivește
și sprijină bine carabina, își lipește obrazul de patul armei, reglează luneta,
ochește scurt și dă drumul focului. O
clipă de liniște marchează momentul
reușitei, urmat de relaxarea după mi-

nutele de încordare. Nu este loc decât
pentru felicitări, în timp ce vocile cresc
în intesitate, aducând glorie vânătorului și respect vânatului dobândit prin
bunăvoința Dianei.
Ritualul cuvenit, la acest ceas al dimineții de vară, aduce și gândurile care
le îndreptăm spre paznicul de vânătoare, cel care păstorește cu grijă fauna
fondului cinegetic încredințat, și care
ne-a oferit clipele plăcute pe care vi
le-am povestit. Cu adevărat, este vremea căpriorilor!

CE VÂNĂM
MAMIFERE: căprior (mascul), mistreț (mascul), șacal, vulpe.
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ECHIPAMENT

Dispozitive optice

Alegerea unui binoclu
pentru vânătoare (I)
COSTIN ALEXANDRESCU

Așa cum am procedat și în cazul lunetelor, alegerea unui
binoclu este recomandat să se facă în funcție de o serie de
elemente și caracteristici ale acestuia. Aici vom include
domeniul/activitatea prepeoderentă în care îl vom folosi,
caracteristicile/parametrii tehnici optici și mecanici de
construcție, bugetul de care dispunem și, firește, preferința
personală în privința unei mărci anume.

Î

nainte de a face alegerea finală
va trebui să ne facem cu seriozitate
așa-numitele „teme de casă”, ocazie
cu care vom putea compara diferitele
modele disponibile pe piața de specialitate, pentru a avea o imagine cât mai
bine conturată și mai clară asupra modelului ce va intra, de regulă pentru o
perioadă mai îndelungată de timp, în
dotarea echipamentului nostru.
Așadar să începem cu primul element
ce trebuie luat în considerare, acela al
domeniului/domeniilor de activitate în
care vom folosi cu preponderență binoclul. Aici vom avea în vedere activități
culturale sau turistice, precum spectacole
sau drumeții, sporturi acvatice precum
canotajul sau iahtingul, observarea faunei sălbatice în general – păsări și animale, sau, așa cum este cazul nostru,
vânătoarea. Varietatea largă de modele
disponibile pe piață permite alegera
unui binoclu fie plurivalent, ce va putea
fi folosit la o gamă mai largă de activități
sau a unui binoclu dedicat, destinat cu
preponderență uneia anume. Din punct
de vedere al mărimii avem la dispoziție
trei mari categorii de binocluri: com-
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pacte - cu diametrul lentilelor obiectiv
sub 30 de mm, medii - cu diametrul
lentilelor obiectiv între 30 și 40 de mm,
și mari sau full size, așa după cum mai
sunt numite - cu diametrul lentilelor
obiectiv mai mare de 40 de mm. Fig. 1
Alte lemente ce trebuie luate în considerare sunt elementele constructive precum rezistența la apă și la șocuri mecanice,
acoperirea cu start protector, și, nu în ultimul rând, dimensiunile și greutatea.
În cazul nostru vom avea în vedere

alegerea unui binoclu pentru vânătoare.
Dar, pentru a ne putea forma o imagine
completă și clară înaintea alegerii finale,
să trecem în revistă câteva dintre elementele generale ce caracterizează un
binoclu, elemente necesare pentru a putea
înțelege mai bine „ce” și „cum” trebuie să
avem în vedere pentru a putea face alegerea corectă a unui model anume.
Lentilele: lentilele ocular sunt lentilele prin care privim; lentilele obiectiv
sunt lentilele opuse celor prin care
privim și au de regulă un diametru mai
mare decât lentilele ocular, cel mai
frecvent folosite fiind de 28-30 mm,
40-42 mm și 50 mm. Cu cât diametrul
lentilelor obiectiv este mai mare, cu
atât mai multă lumină va putea pătrunde
în binoclu și implicit cu atât va crește
luminozitatea și calitatea imaginilor.
Reglajele focus pentru claritate:
reglajul optic sau dioptric cum mai este
numit, permite ajustarea lentilelor oculare în funcție de dioptria fiecărui om
în parte; reglajul central permite ajustarea
clarității imaginii în ansamblu. Fig. 2
Să vedem în continuare câteva dintre
elementele caracteristice principale ale
binoclului:
• Puterea de mărire: arată de câte
ori subiectul observat va fi văzut mai
aproape prin lentilele binoclului. Spre
exemplu, printr-un binoclu cu puterea
de 10X, un obiect aflat la 100 de metri,
va fi văzut ca fiind la numai 10 metri.
Cele mai frecvent folosite binocluri au
de regulă puteri de mărire de 8X și
respectiv 10X. La aceeași distanță de
observare, o putere de mărire de 8X
oferă un câmp de vedere mai larg, iar

1

Categorii de binocluri în funcție de diametrul lentilelor

2

Reglaje pentru claritate
3

Câmpul de vedere
o putere de mărire de 10X, îngustează
câmpul de vedere, dar va permite observarea mai multor detalii. Pe lângă
binoclurile cu putere de mărire fixă,
există și binocluri cu zoom - putere de
mărire variabilă, dar care se pare că
nu oferă aceeași calitate a imaginii precum cele cu putere de mărire fixă.
Puteri de mărire de 12X sau 15X sunt
folosite de regulă pentru domenii speciale de aplicabilitate, precum navigație
marină, observații militare, sau la așa
numitele spoting scopes, dispozitive optice monoculare ce se folosesc și pentru
observarea vânatului la distanțe foarte
mari. Acestea din urmă necesită folosirea
unui suport fix de susținere, pentru
obținerea unei imagini stabile.
• Câmpul de vedere/vizual - field
of view, este mărimea spațiului vizibil
la distanța de 1.000 de metri. Un binoclu
cu o putere de mărire de 8X spre exemplu va avea un câmp vizual mai larg
decât unul cu puterea de mărire de
10X. Ca regulă generală, pentru aceeași
distanță de observare, o putere de

mărire mai mare a binoclului micșorează
câmpul vizual al acestuia. Fig. 3
• Exit pupil este fascicolul de lumină
ce iese prin lentilele oculare și este un
indicator al clarității, luminozității și
strălucirii imagini pe care binoclul o

poate produce. Valoarea acestui factor
se obține prin împărțirea valorii diametrului lentilelor obiectiv la valoarea puterii
de mărire a binoclului. Spre exemplu
un binoclu 10X50 are un exit pupil de
5,0 mm. Cu cât diametrul acestui fascicul
luminos este mai mare, cu atât vom beneficia de o calitate mai bună a imaginii.
Diametrul pupilei ochiului uman poate
varia de la circa 2 mm în lumină strălucitoare, la circa 7 mm în întuneric profund. Este important ca diametrul exit
pupil să se înscrie între aceste valori
pentru a oferi posibilitatea transmiterii
unei imagini clare ochiului uman, o imagine bine conturată și suficient de luminoasă. Pentru situațiile cu lumină scăzută,
precum asfințitul sau înainte de răsăritul
soarelui, ori în interiorul pădurii, așa
cum adesea întâlnim la vânătoare, este
recomandat un binoclu cu un factor exit
pupil de cel puțin 5,0 mm sau mai mare.
• Eye relief – distanța de confort a
ochilor, reprezintă distanța dintre lentila
oculară și ochiul uman, distanță care
permite vederea completă a câmpului
vizual permis de binoclu. Este un element important dacă purtăm ochelari
de vedere, distanța eye relief permițând
privirea prin binoclu fără a da jos ochelarii. O distanță de confort a ochiului
de 11 mm este în măsură să permită
acest lucru.
Toate elementele prezentate sunt o
parte din cele în măsură să explice și
să ofere o mai bună înțelegere și cunoaștere a ceea ce este și ce poate
oferi un binoclu. Vom continua prezentarea în numerele viitoare ale revistei, pentru a ajunge în final, în
poziția, de a putea face alegerea corectă,
în cunoștiință de cauză, a binoclului
nostru pentru vânătoare.
– va urma –
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MUNIȚIE

Cartușe cu glonț

Cartușe
pentru căprior (I)

Foto: ROSTISLAV STACH / SHUTTERSTOCK

CRISTIAN MANOLESCU

Conform Ordinului nr. 395/2018, pentru stabilirea
caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a
categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în
România, Anexa 2, privind Categoriile de muniție și
caracteristicile minime ale acesteia permise pentru vânarea
exemplarelor unor specii de vânat în România cu arme de
vânătoare cu țevi ghintuite, vânarea căpriorului
este permisă folosind cartușe cu glonț, cu lungimea
minimă a tubului de 39 mm, proiectil cu diametrul minim
de 5,6 mm și cu o greutate minimă de 3 grame, ce dezvoltă
o energie minimă de 800 de Jouli la 100 de metri.

D

e-a lungul timpului, dintre calibrele permise folosite pentru
vânarea căpriorului câteva au
devenit consacrate, dacă ne este permis
să le numim astfel, datorită caracteristicilor și calităților dovedite și verificate
în timp. În acest sens s-a avut în vedere
acuratețea și precizia tirului, stabilitatea
pe traiectorie și viteza de deplasare a
glonțului și, foarte important, energia
de lovire a țintei și capacitatea de doborâre în foc a vânatului. Având în vedere aceste precizări, alegerea cartușelor
pentru căprior este un aspect care cere
toată atenția, iar documentarea, și un
pic de practică în poligonul de tir, sunt
cât se poate de binevenite.
Pornimd de la reglementările legii,
primul calibru pemis la vânarea căpriorului este calibrul .223Remington. Recunoscut pentru razanța și acuratețea
tirului, calibrul .223 Rem. deși pare a fi
consacrat mai mult pentru vânatul mic
precum viezurele, vulpea și șacalul,
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czuri în care precizia și puterea de doborâre a țintei în foc sunt remarcabile,
acest calibru s-a dovedit suficient de
eficace și pentru căprior. Plusurile în
acest sens, sunt razanța și stabilitatea
proiectilului pe traiectorie. Având însă
în vedere diametrul și greutatea glonțului, plus energia pe care o dezvoltă
proiectilul la 100 de metri, trebuie men-

ționat faptul că folosirea acestui calibru
necesită o îndemânare și atenție sporită
din partea vânătorului, atât în ceea ce
privește distanța de tragere cât mai ales
locul de plasare a focului pe corpul țintei. Toate acestea presupun o anumită
experiență acumulată dar și un antrenament corespunzător dar, în același
timp, aduc o satisfacție deosebită pentru reușită, respect și mândrie, recunoscute deopotrivă, pentru cei ce folosesc
acest calibru la vânarea căpriorului.
Continuând pe scara crescătoare
atât ca putere cât și ca dimensiuni ale
glonțului pentru căprior, vom menționa
calibrul .243Win., urmat de .270Win.
și .308Win., care par să fi acumulat
de-a lungul timpului suficient de multe
aprecieri și puncte câștigătoare.
Primele două oferă indiscutabil toate
calitățile necesare pentru vânarea căpriorului, .308Win. aducând un plus de
energie. Calibrul .243Win. se remarcă
printr-o razanță sporită, pe undeva comparabilă cu cea a calibrului .223Rem,
iar .270Win și .308Win. aduc un plus
substanțial de energie, ce contribuie la
reușita doborârii în foc a țintei.
Cât privește reculul, .308Win. este
pe primul loc, cu un recul puternic, urmat de .270Win, cu un recul relativ mai
ușor, pentru ca .243Win. să aducă un
recul sensibil redus, ce scade până
aproape la jumătate față de primele
două. Toate cele trei calibre sunt recunoscute și folosite de o mare parte dintre
pasionații vânătorii la căprior, alături
de alte cartușe din categoria cu diametrul glonțului de 6,5 mm și 7 mm, precum 6,5x57 sau 7x64, toate asigurând
atât acuratețea și constanța tirului cât
și energia necesară pentru doborârea
țintei într-o varietate largă de condiții
de teren, distanță, vreme cu vânt, etc.
O discuție aparte poate fi purtată referitor la calibrul .30-06Sprg., un cartuș
puternic, poate prea puternic pentru căprior, cu energie de lovire a țintei mult
sporită dar și cu un recul pe măsură,
ales însă adesea, în principal, pentru
universaliatatea sa la vânarea diferitelor
specii de vânat. Dar să nu absolutizăm
și să facem precizarea că, până la urmă,
în plus față de respectarea reglementărilor legii, alegerea calibrului cartușelor
pentru căprior, este și rămâne o chestiune de preferință personală și este
foarte important să fim confortabili cu
el atunci când tragem și să-i acordăm
toată încrederea în obținerea reușitei.
Despre modelele și caracteristicile
gloanțelor disponibile, vom reveni
într-un număr viitor.
– va urma –

Câinele de vânătoare

Comenzi
esențiale (I)

Foto: ALECSANDRU CODRIN

ALECSANDRU CODRIN

Am văzut, într-unul din numerele anterioare ale revistei,
„ce” și „cum” este recomadat să facem atunci când alegem
câinele de vânătoare. După ce am făcut alegerea și am
adus „juniorul” acasă, timpul a trecut și a venit vremea să
ne ocupăm de instruirea/dresajul acestuia pentru a-l
pregăti în vederea ieșirii pe teren. Până la deschiderea
noului sezon de vânătoare mai este ceva timp așa că ne
putem ocupa în tihnă de educarea tânărului nostru
partener patruped.

Î

nainte de a-l scoate în teren, este
recomandat să ne asigurăm că știe,
înțelege și efectuează corect cele
câteva comenzi esențiale pentru activitatea ce o va desfășura în viitor, de-a
lungul anilor. Poate că una dintre cele
mai frecvente intenții ale stăpânilor ti-

nerelor patrupede este aceea de a le
scoate în teren mai repede decât trebuie, grăbind mai mult decât este necesar procesul de antrenament și învățare.
Știm cu toții, tentația este foarte mare,
adesea irezistibilă, dar aici trebuie să intervină raționamentul și răbdarea, cali-

CHINOLOGIE

tăți pentru care vom fi răsplătiți ulterior,
pe deplin. Va trebui deci să acordăm
toată atenția pentru a educa și învăța
corect cățelul, cele câteva comenzi de
bază, înainte de a ieși cu el în teren.
Aici, sau vino aici, este prima comandă ce trebuie bine înțeleasă de
cățel și, prin repetiții metodice, va trebui să o însușească și să o execute fără
ezitări sau manifestări de nesupunere.
O lesă mai lungă, 5-8 metri, poate fi folosită pentru practicarea/repetarea corectă a comenzii. După ce am așezat
cățelul în poziția șezut, ne îndepărtăm
câțiva pași și dăm comanda aici. Dacă
„învățăcelul” nu răspunde la comadă,
îl tragem ușor, ferm dar nu brutal, cu
lesa spre noi. Câteva repețiții sunt de
regulă suficiente, după care putem
exersa comanda, fără lesa ajutătoare.
Șezi, este a doua comandă importantă și poate fi legată de programul de
hrănire. Ne poziționăm în fața cățelului, cu o mână ținem bolul cu mâncare
în fața lui, dăm comanda șezi iar cu
cealaltă mână presăm ușor pe partea
posterioară a lui, până se așează pe
șezut. După ce s-a așezat, punem bolul
cu mâncare jos, în fața lui. Astfel va învăța rapid că recompensa pentru a
șede este mâncarea, element cu mare
putere de motivare.
Stai, este o altă comandă foarte importantă, mai ales pentru timpul când
ne vom afla în teren, iar elanul și pasiunea pentru vânătoare a tânărului
partener patruped vor fi greu de stăpânit. Comanda stai poate fi introdusă ca
parte a comenzii șezi. În timp ce cățelul
este în poziția șezut, ne așezăm în fața
lui cu o mână ridicată, paralel cu solul,
cu palma ridicată spre el, și dăm comanda stai. Ne îndepărtăm câțiva
metri și repetăm comanda, crescând
treptat timpul dinainte de a da comanda. Cățelul trebuie să rămână liniștit în poziția șezi, fără a se mișca sau a
încerca să plece de pe locul unde stă pe
șezut. Dacă se mișcă de la locul lui sau
vine după noi, îl ducem înapoi la locul
de unde a plecat, dăm din nou comanda șezi și repetăm exercițiul cu
palma ridicată și comanda stai. Va trebui să înțeleagă foarte clar că nu are
voie să plece și, la comnda stai, trebuie
să stea la locul pe care se află!
Reluarea cu răbdare și repetarea
comenzilor sunt cheia succesului iar
„exercițiile” trebuie executate de tânărul „învățăcel”, fără ezitări, de fiecare
dată. Poate să pară un pic mai dificil,
uneori chiar este, dar merită, din partea noastră, tot efortul!
- va urma MAI 2020 | 21
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Perspectivele politicilor
agrare comune

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

DIAS

Politicile agrare comune (PAC) se înfăptuiesc printr-un
set de reguli și mecanisme menite să reglementeze
producerea, procesarea și comercializarea produselor
agricole în interiorul Uniunii Europene (UE).

O

biectivele acestor PAC privesc:
creșterea productivității agricole; asigurarea unui nivel de
trai echitabil pentru populația rurală;
stabilirea piețelor și asigurarea unor prețuri rezonabile; protejarea intereselor
producătorilor și consumatorilor; protecția mediului pentru dezvoltare sustenabilă; protejarea sănătății publice și
bunăstării animalelor; promovarea unui
nivel ridicat al forței de muncă etc.
Din inițiativa Parlamentului European (PE), urmează ca, în acest an
2020, PAC să fie revizuite pentru a realiza: o producție alimentară fiabilă; o
gestionare durabilă a resurselor mediului sub influența schimbărilor climatice
și o dezvoltare teritorială echilibrată.
Proiectul de revizuire a PAC are
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însă anumite puncte slabe, printre care
măsurile referitoare la mediu, climat și
probleme socio-economice. În mod
concret, se discută deja despre o eventuală reducere bugetară care ar afecta
finanțarea schemei agro-ambientale.
De aceea, mii de oameni de știință,
din toată Europa și de dincolo de
aceasta, au criticat, cu argumente tari,
modul de abordare a problemelor de
sustenabilitate în viitoarea PAC.
Din partea FACE ni s-a confirmat
faptul că „oamenii de știință recunosc
că agricultura este principalul motor al
degradării mediului în Europa”, referindu-se atât la aspecte legate de extinderea și intensificarea activității, cât
și la abandonul de pământ. Mai mult,
aceștia atrag atenția asupra faptului că

„reformele anterioare nu au reușit să reproiecteze sau să integreze posibilitățile
existente pentru a îmbunătăți performanța PAC”.
Asociațiile naționale de vânători din
Europa sunt preocupate, din ce în ce
mai mult, de statutul populațiilor de
vânat mic și de capacitatea actuală a
proiectului PAC de a furniza o minimă
garanție pentru biodiversitate. Declinurile populaționale înregistrate de
speciile de vânat mic, cum ar fi potârnichea și iepurele de câmp, sunt alarmante și vor continua dacă nu vor
exista modificări favorabile biodiversității și implicit acestor specii în următoarea PAC.
FACE, care reprezintă interesele a
peste 7 milioane de vânători din Europa la nivelul organismelor Uniunii,
susține necesitatea unor ambiții mai
mari de mediu în reforma PAC, prin
adoptarea unei abordări bazate pe performanță în conservarea biodiversității.
Următoarea PAC are nevoie, deci, de
stimulente mai mari pentru performanță în realizarea obiectivelor de mediu.
Oamenii de știință susțin, în acest
sens, nevoia ca cel puțin 10% din zonele utilizate agricol să fie dedicate naturii, pentru a contribui astfel la conservarea unei biodiversități funcționale,
de durată. Mai mult, susțin că fermierii
care dețin terenuri agricole de înaltă
valoare naturală ar trebui să fie stimulați să le conserve pe termen lung.
În concepția lor și a FACE, agricultura nu ar trebui să se limiteze doar la
„producție”, ci să sprijine, în mod efectiv și pragmatic, și conservarea biodiversității. De exemplu, regulile PAC ar
trebui să încurajeze fermierii să păstreze habitate naturale importante pe
terenurile lor, pentru a favoriza și biodiversitatea, nu numai producția agricolă.
Este încurajator faptul că, în Europa, au început să funcționeze parteneriate între vânători și fermieri sau
proprietari de terenuri agricole, care
au demonstrat că sunt favorabile conservării biodiversității. Este foarte important însă, ca valoarea acestor colaborări constructive să fie recunoscută
și în PAC, după 2020.

MAPAMOND

Din nou despre viruși
BIANCA IORIATTI
De mai bine de un secol, asistăm la apariția a numeroase boli infecțioase: gripa (asiatică,
de Hong Kong, H5N1 etc.), SIDA, SARS, MERS, Ebola, virusul de Nil, Zika, febra galbenă,
paludismul, pesta și multe altele, toate fiind zoonoze, adică boli transmise de un animal
vertebrat la om. Cercetătorii spun că în fiecare an apar în lume cam cinci-șase noi boli
infecțioase, însă umanitatea s-a confruntat dintotdeauna cu boli de temut, fiecare
transformare semnificativă a societăților fiind urmată de o nouă epidemie.
„Totul a început din neolitic, odată cu
domesticirea animalelor sălbatice: bovinele,
apoi camelidele ne-au transmis rujeola,
oreionul și variola”, amintește Serge Morand, ecologist și biolog, instalat în Tailanda. „Cruciadele întreprinse pe Pământul
sfânt au adus pesta și lepra în Occident,
descoperirea Americii a declanșat pandemii
ucigătoare, precum sifilisul și variola, iar
lista este lungă”, continuă Morand.
Revenind la zilele noastre, oamenii
de știință sunt de părere că această întoarcere în forță a zoonozelor se datorează în mare parte supraexploatării de
tot felul: intensificarea agriculturii, creșterea intensivă a animalelor în ferme,
defrișările exagerate, pătrunderea nepermis de mult a omului în natură. La
toate acestea se mai adaugă explozia
demografică: astăzi planeta adăpostește
7,6 miliarde de ființe umane, îngrămădite
în megalopole de neimaginat. Spre exemplu, orașul Mumbai din India bate recordul ca densitate, cu 36.000 de locuitori
pe kilometru pătrat. Aceste aglomerații
uriașe, dintre care trei sferturi se află în
Asia, sunt constituite din cartiere periferice, faimoasele „bidonvilles”, private de
orice condiții de igienă. În plus, ne confruntăm cu o hiperactivitate nemaiîntâlnită a omului: niciodată acesta nu a călătorit atât de mult, cu riscul de a aduce
în valize milioane de microbi, capabili
să declanșeze epidemii severe. Cu circa
100.000 de zboruri comerciale pe zi și
cu 4,4 miliarde de pasageri la bordul
avioanelor (cât s-au înregistrat în 2018),
nu este greu de imaginat ușurința cu
care bolile se pot propaga.
Dar unde și cu ce ocazie noul coronavirus ar fi putut să apară? Dacă locul
apariției rămâne încă un mister (s-a vorbit
despre o anumită piață de carne din China), pista surselor genetice începe să
prindă contur: marea asemănare a genomurilor virusului, găsite la bolnavii din
China și de pretutindeni, indică faptul că
apariția sa este recentă și, în principiu,
legată de un singur eveniment. „Există
indicii foarte mari care au apărut din comparația genomului Sars-CoV-2 cu alte coronavirusuri prezente pe eșantioanele unor

animale studiate în laborator. ADN-ul
Sars-CoV-2 este similar în proporție de
96% cu cel al unui alt coronavirus găsit la
un liliac din regiunea Wuhan, în 2013.
De asemenea, șase tulpini de coronavirus
existente pe eșantioane de pangolin, recoltate
între 2017 și 2018, de la animale confiscate
în vama chinezească, prezintă similitudini
în proporție de 85-98% cu Sars-CoV-2”,
afirmă Mathieu Bourgarel, ecolog și specialist al faunei sălbatice, din cadrul Centrului pentru cercetare CIRAD, din Franța.
În ce moment noul virus ar fi putut
să apară? Probabil liliecii au venit să își
facă toaleta într-o zonă în care pangolinii
aveau obiceiul să se hrănească și s-au infectat. Este posibil, în același timp, ca o
perturbare a habitatului natural al acestor
specii să fi înlesnit contacte directe sau
indirecte între ele. Schimburi de viruși
ar fi putut, de asemenea, să aibă loc prin
intermediul cuștilor braconierilor.
Dacă despre lilieci știm câte ceva,
pangolinul, în ciuda notorietății pe care
a căpătat-o în ultima perioadă, rămâne
încă un animal misterios pentru specialiști.
Un studiu internațional din anul 2017,
publicat în revista „Conservation Letters”,
menționa că, anual, între 400.000 și 2,7
milioane de pangolini sunt vânați, în
pădurile Africii Centrale, transformându-i astfel în mamiferele cele mai braconate din lume. Ușor de capturat, micul
animal, care se rulează atunci când simte
pericolul, este greu de studiat în captivitate. Cu toate că cele patru specii prezente
în Africa Centrală sunt protejate prin
lege, aceasta este greu de respectat,
având în vedere că două treimi din teritoriul care adăpostește pangolinul se
află în mâinile grupărilor armate rebele.
Solzii acestor animale sunt foarte căutați
pe piața chinezească, iar valoarea unui
borcan cu solzi poate ajunge la 45 de
euro, o sumă importantă pentru localnicii
lipsiți de alte venituri.
Comercializarea și consumul animalelor sălbatice exotice se află la ora
actuală în plină expansiune și piețele
care vând astfel de animale, vii sau
moarte, abundă în China, Vietnam, dar
și în Africa Centrală și de Vest. În piața

din Wuhan (China), până la explodarea
epidemiei de COVID-19, erau vânduți
pui de lup, scorpioni, șobolani de bambus,
veverițe, vulpi, bufnițe, arici, salamandre,
cozi, intestine și limbi de crocodil etc.
Deși transmiterea virusului de la animal la om are nevoie de condiții prielnice,
acesta putându-se replica doar într-o celulă vie care aparține unei anumite specii,
trebuie să traverseze bariera speciilor și
să sufere o mutație potrivită, este evident
că presiunea omului exersată asupra naturii favorizează apariția de viruși noi.
La Bruxelles, o parte din membrii
Parlamentului european și câteva grupuri
de lucru, responsabile cu mediul, cer
interzicerea traficului legal și ilegal cu
animale exotice în UE unde, spun ei, situația este mult mai apropiată de cea a
Chinei decât ne putem imagina. Comisia
europeană evaluează în prezent planuri
de acțiune pentru a întări măsurile împotriva traficului ilegal cu faună sălbatică,
iar un proiect al strategiei privind biodiversitatea, conform ziarului Politico,
ar avea în vedere revizuirea acesteia
până în 2021.
Poate că Europa nu este o zonăcheie pentru traficul ilegal cu pangolin,
însă afacerea este înfloritoare pentru
alte specii. Numeroase specii de reptile,
maimuțe și chiar lilieci – care pot transporta boli periculoase pentru om – pot
fi comercializate perfect legal în UE,
unde comerțul admis cu specii de faună
sălbatică este estimat undeva la 100 de
milioane de euro pe an.
„Comercializarea și traficul cu faună
sălbatică ne pun sănătatea și biodiversitatea
în pericol, Uniunea Europeană trebuie să
acționeze prin stabilirea unei așa-zise liste-pozitive a speciilor care pot fi comercializate. Aceasta înseamnă ca în loc să
fie interzise pentru comerț anumite animale, așa cum se întâmplă sub actualul
sistem, Uniunea europeană să listeze
speciile care pot fi comercializate, pentru
a restrânge domeniul de aplicare”, a declarat eurodeputata franceză Agnès Evren.
Dar despre proiecte ale insituțiilor europene în acest sens vom vorbi într-un articol viitor.
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FAUNĂ

Bolile animalelor

Strongiloze
DOCTOR VET

Foto: NECULAI ȘELARU

TRICHOSTRONGILOZA
IEPURILOR

D

enumită sugestiv și „gastroenterită vierminoasă”, „diaree de
primăvară” sau „anemie vierminoasă”, boala este produsă de helminți din familia Trichostrongylidae și
afectează atât iepurii sălbatici, comuni
și de vizuină, cât și pe cei domestici.
Iepurii pot fi parazitați de cinci specii de nematozi, din care mai frecvente
sunt: Trichostrongylus raetortaeformis,
Trichostrongylus colubriformis și Graphidium strigosum, cu dimensiuni de
4-18 mm și localizare în stomac sau intestin. Ouăle, eliminate odată cu fecalele în exterior, eclozează la scurt timp,
devenind larve infestate după mai
multe zile sau câteva săptămâni. Aceste
larve sunt ingerate odată cu vegetația,
pe care acestea urcă dimineața și seara,
în timpul zilei retrăgându-se în sol.
Ajunse în tractul gastro-intestinal, larvele se dezvoltă, devin adulte, se înmulțesc și ciclul lor biologic se reia.
Boala este favorizată de existența
iepurilor în densități mari și a grami24 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

neelor spontane și perene favorizante
pentru larve și consumate preferențial
de iepuri.
Această boală este riscantă, deoarece provoacă o debilitare gravă a organismului iepurilor infestați, pe
care-i expune acțiunii defavorabile a
factorilor climatici, a altor factori patogeni și răpitoarelor. Se susține că
iarna sunt mai afectați masculii, iar
vara femelele.

Diagnosticare
Starea de întreținere precară, diareele cu fecale verzi, săriturile scurte
și deplasările limitate sunt primele
semne de suspicionare a bolii. La exemplarele împușcate, paliditatea mucoaselor, leziunile ulceroase din stomac și
intestine, perforațiile acestora și peritonita, enterita catarală cu conținut de
culoare ciocolatie, enterita proliferativă
cu pliurile mucoasei similare circumvoluțiunilor cerebrale și splenomegalia
sunt și mai sigure în suspiciunea bolii.
Diagnosticul cert se pune însă în laborator, pe bază de examene ovohelmintoscopice și necropsice.

Măsuri de prevenire
și combatere
Măsurile preventive recomandate
sunt în general utopice, fiindcă furajarea suplimentară a iepurilor sălbatici
în perioada de vegetație nu este fezabilă, ca de altfel nici îmbunătățirea
compoziției floristice în vastul câmp
cultivat agricol.
În scop curativ și profilactic se poate
interveni, cu oarecare rezultat în iernile
grele când solul este acoperit de zăpadă, prin administrarea de antihelmintice cu furaje.
De exemplu, prin stropirea cu astfel
de substanțe antihelmintice a lucernei
administrate în hrănitori sau a uruielii
din cereale, acolo unde iepurii, mai ales
cei de vizuină, sunt obișnuiți cu consumul unor astfel de furaje.
Problema aplicării tratamentelor
profilactice și curative nu este însă pusă
bine la punct și de aici neatenția cinegeticienilor pentru combaterea unei
boli care afectează, în mod direct și indirect, prin favorizarea instalării bolilor
asociative, populațiile de iepuri sălbatici.

Plante tămăduitoare

FLORA

Flori

Frunze

Coada șoricelului
DOCTOR PLANT
Coada șoricelului (Achillea millefolium) este o plantă
erbacee, perenă, cu flori albe spre roz, care face parte din
familia Asteracee. Originară din Europa, din vestul Asiei și
din America de Nord, planta este întâlnită în regiunile cu
climă temperată, din câmpie până în regiunile subalpine.
Atinge o înălțime de circa 80 cm și emană un miros plăcut,
amărui și aromat.

N

umele de Achillea provine de
la Ahile, eroul legendar din
timpul războiului troian, cel
care a descoperit planta și a folosit-o
pentru tratarea rănilor soldaților din
armata sa. În diferite regiuni, coada
șoricelului are denumiri populare cum
sunt brădățel, cralnic, cravalnic, iarbaoilor, prisnel, sau sorocină. În scop terapeutic se utilizează florile, care se
recoltează începând de la mijlocul verii
și până toamna. Este bine ca florile să
fie culese atunci când este soare, pentru
că atunci cantitatea de uleiuri volatile
este mai mare, potențând efectul benefic
al plantei.
Remediile preparate din coada-șoricelului sunt cunoscute încă din antichitate, când erau folosite pentru tratarea plăgilor sângerânde și a ulcera-

țiilor. În medicina populară, inflorescențele de coada șoricelului ajută în
tratarea tenurilor uscate, arsurilor, eczemelor, plăgilor supurante ale tegumentului, tăieturilor, durerilor de măsea
sau tusei.
Printre substanțele care conferă
plantei efecte terapeutice se numără:
taninul - cu efect astingent, cicatrizant,
antiseptic; betaina - benefică pentru
mușchi; cineolul - antiseptic, expectorant
și vermifug; azulenul - antispasmodic,
astringent, antiinflamator, precum și
flavonoidele și derivați ai acidului salicilic care acționează contra febrei și
durerii. Substanțele sunt concentrate
în inflorescență, apoi în frunze și mai
puțin în tulpină sau rădăcină. Principiile
active elimină sau limitează procesul
inflamator, distrug microorganismele

dăunătoare, moderează secrețiile și
ușurează cicatrizarea țesuturilor.
Planta are de asemenea efect bronhodilatator și antispastic, de calmare a
durerilor de cap și de redare a poftei
de mâncare și echilibrare a stării generale. Cercetări recente au observat un
efect remarcabil asupra formării globulelor roșii la nivelul măduvei osoase
iar ceaiul poate ajuta în tratamentul
congestiilor cerebrale.
Din plantă se poate pregăti infuzieceai, tinctură și alifie, simple sau în combinație cu alte produse naturale cum
sunt florile de gălbenele, urzica, mușețelul, sau mierea de albine.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul
diagnosticării sau tratării problemelor
de sănătate sau pentru înlocuirea medicamentelor prescrise de persoanalul
medical autorizat. Achiziționarea produselor fitoterapeutice din plante medicinale trebuie făcută numai de la entități autorizate în acest scop. Înainte
de a utiliza plantele medicinale în general, sub orice formă, este recomandată vizita la medic iar administrarea
preparatelor din coada șoricelului să
se facă numai la recomandarea acestuia.
Opinia medicului specialist este neapărat
necesară și se impune ca o măsură de
prevedere, precauție și siguranță.
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POVESTIRI

Presimțirea
pericolului (I)
ȚIȚI
Încă de pe când eram copil și hălăduiam peste tot prin jur,
cunoscând ca pe propriile mele buzunare iubitele mele
dealuri împădurite din zona Buzăului, unde mă refugiam
uneori zile întregi, pândeam și supravegheam animalele
sălbatice pe care le întâlneam, dorind să aflu tot ce se putea
despre ele. De multe ori, când vremea nu se mai răzbuna pe
noi, chiar rămâneam peste noapte în anumite locuri
preferate iar a doua zi, spre prânz, reveneam și eu acasă
sătul de zmeură, fragi, afine și, slavă Domnului, tot ce se
mai găsea din belșug prin pădure. Și se găseau destule.

M

ereu însă am fost fascinat de
obiceiurile animalelor. Nu-i
vorbă că, deși le cam cunoșteam locurile preferate pentru săparea
vizuinilor, de unde venea de altfel și
denumirea respectivei zone, unde erau
săpate pe panta dealului „locuințe” cu
nemiluita, în special de bursuci și de
vulpi. Din amplasarea lor am învățat
că, săpându-le pe la jumătatea pantei,
înțeleptele animale se fereau de șuvoaiele de apă care curgeau la vale destul
de furioase când ploua mai cu spor, iar
pe fundul văii se formau adevărate viituri, care rostogoleau bolovani măricei,
pomi uscați și chiar crăci, însă, vizuinile
lor rămâneau neatinse. Numai natura
știe cum le-o fi deslușit această soluție
constructivă, pe care precis că vietățile
pădurii și-au transmis-o unele altora,
din generație în generație.
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Și cine oare le-o fi învățat pe vulpi
ca, atunci când au nevoie de o vizuină,
să nu-și mai piardă vremea cu săpatul
în pământ și să știe că, după ce puneau
ochii pe o vizuină mai bine construită
de un bursuc vrednic, îl vor putea lua
la goană extrem de simplu, făcând în
mod repetat mizerii la fiecare din cele
trei sau patru intrări, până când locatarului i se va face silă să mai tot curețe
după obraznica de vulpe și va prefera
să-și părăsească adăpostul. O soluție
simplă dar extrem de eficientă…!
Într-una din zile, pe când tocmai
mă pregăteam să urc la deal, bunicul
meu care era mereu cu ochii și, mai
ales, cu sfatul după mine, mi-a făcut
semn ca să-l urmez și m-a dus până în
dreptul grajdului arătându-mi o tablă
destul de mare, cu marginile ridicate,
care era sprijinită de gardul apropiat.

- O vezi?, m-a chestionat el zâmbindu-mi ușor pe sub mustața răsucită
în sus, i-am cerut lui Vasile ca să-mi
bată tabla asta de care să te folosești tu
și să aduni ceva din gunoiul de la animale. Înainte să urci la pădure, dacă îți
trebuie să umbli ca să afli viața animalelor, să-ți bălăcești bocancii în tavă.
Astfel, lighioanele sălbatice te vor simți
mai de departe, dar, în schimb, vor lua
în nări mirosul din grajd și nu pe al tău,
și nu se vor mai feri de tine, mi-a precizat tataie răsucindu-și vârful mustăților.
Și exact așa am și făcut. Datorită
noului meu miros, am constatat că,
spre deosebire de perioada anterioară,
foarte multe animale de tot felul nu se
mai fereau din drumul meu și poate
chiar mă cercetau cu mirare. Ba la un
moment dat, fiind cam obosit, m-am
cocoțat într-un observator înalt, construit chiar pe Muchea Fâcâienii, întinzându-mă pe platforma din scânduri
de pe care puteam urmări cu savoare
goana norișorilor mânați de o adiere
plăcută de vânt, care mă îmbia chiar și
la un pui de somn.
La un moment dat, întâmplător,
fără vreun motiv anume, am aruncat o
privire spre poteca pe care urcasem și,
surprins, am descoperit un mistreț, vier
superb cu niște colți magnifici, care pășea cu grijă dar fără ca să-și mai salte
râtul de pe jos, și mi-am dat seama că
era probabil „fascinat” de mirosul pe
care eu îl lăsasem în urma mea. Am
stat cu ochii pe el până când a ajuns
sub observator unde mirosul a dispărut
brusc, așa că, s-a mai învârtit un timp
în loc, după care, nu prea mulțumit, a
plecat grohăind, pierzându-se prin cătina deasă care împânzea locul. Cam
așa au trecut anii copilăriei, cu întâmplări care de care mai curioase ce au
rămas fără tăgadă în amintire…
Timpul a trecut iar pasiunea pentru
vânătoare și-a spus cuvântul. Și iată-mă
acum, peste ani, însoțindu-mi camarazii
din grupă, la o acțiune ordonată pentru
împușcarea a doi sau trei mistreți, pentru ca cei îndreptățiți să beneficieze de
probele biologice necesare analizelor ce
se impuneau a fi făcute pentru eventuala depistare a microbului pestei porcine africane.
Drept urmare, ne-am ales un loc ce
se învecina cu o zonă în care pesta porcină africană făcuse deja ravagii. Și,
poate din cauza experiențelor anterioare sau cine mai știe din ce alt motiv,
aveam presimțirea că vom reuși și vom
face un lucru bun, în folosul vânatului
de pe acele locuri…
- va urma -
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PESCUIT

Ne vom adapta condițiilor restrictive
pe care le parcurgem, în plină pandemie determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Rămași, mai
mult sau mai puțin în case, revedem prevederile „Ordinul nr. 43/310/2020 privind
stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor
de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020”, care instituie măsuri de prohibiție „pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv
și familial al oricăror specii de pești pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie
- 2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45
de zile, în perioada 19 aprilie - 2 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în ordin”.
Vă suntem alături în această perioadă complicată, reamintindu-vă că peștii, atât
cei pașnici cât și cei răpitori, se hrănesc intens, pentru recuperarea timpului în
care au avut alte preocupări. În apele de munte, pentru cei care vor putea ajunge
acolo, păstrăvii – indigen, curcubeu și fântânel, nu vor refuza o muscă artificială
atractivă, corect prezentată, sau o rotativă bine aleasă.
Respectați toate reglementările și măsurile legale instituite de autorități privind deplasarea persoanelor în această perioadă!
–MUGUREL IONESCU
Foto:

CE PESCUIM
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COMPETIȚII

Actualitate

Actualitatea competițională
internațională
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Datorită extinderii epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 la nivel mondial și a declarării
„Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, s-a ajuns în situația în care,
calendarul competițional internațional al F.I.P.S.-e.d., pentru anul competițional 2020,
să fie reanalizat.

P

entru cei mai puțin familiarizați, dar interesați de această
activitate, vom menționa că
pescuitul competițional internațional
este organizat și coordonat de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv – C.I.P.S., înființată la Roma, în
anul 1952, prin cele trei federații proprii, și anume:
• Federația Internațională de Pescuit Sportiv în apă dulce – F.I.P.S.-e.d.;
• Federația Internațională de Pescuit Sportiv cu Musca artificială –
F.I.P.S.-Mouche;
• Federația Internațională de Pescuit Sportiv în Mare – F.I.P.S.-Mer.
Ca membru asociat al C.I.P.S., funcționează Federația Internațională de
Casting Sport – A.G.F.I.S.
A.G.V.P.S. din România este membră cu drepturi depline a C.I.P.S. din
anul 1958, aderând la două federații,
F.I.P.S.-e.d. și F.I.P.S.-Mouche.
Miercuri, 15 aprilie, a fost transmis
pe adresa de e-mail a A.G.V.P.S. din
România, Procesul-Verbal al ședinței
Comitetului Director al F.I.P.S.-e.d. Documentul oficial a fost prefațat de următoarea adresă de înaintare:
Bună ziua,
Vă transmitem atașat Procesul Verbal al ședinței Comitetului Director al
F.I.P.S.-e.d., care a avut loc la Roma, în
15 și 16 noiembrie 2019. Suntem pe deplin conștienți de faptul că toate deciziile
au fost luate într-o situație care a fost
departe de ceea ce trăim astăzi și multe
dintre ele ar putea părea inadecvate
acum, pentru că, între timp, s-au schimbat multe.
În speranța de a vă reîntâlni pe parcursurile de competiții într-un timp cât
mai scurt, vă trimit salutări cordiale.
Barbara Durante
Secretar General al F.I.P.S.-e.d.
Documentul a fost precedat de alte
decizii ale forurilor internaționale, pe
care le vom prezenta în continuare.
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Situația cauzată de Coronavirus devine
din ce în ce mai îngrijorătoare la nivel
mondial. În această situație, Prezidiul
C.I.P.S., conștient de responsabilitatea
sa, de a proteja sănătatea tuturor participanților, a tuturor concurenților, a tuturor persoanelor însoțitoare și, desigur,
a tuturor familiilor acestora, a decis să amâne toate evenimentele internaționale,
inclusiv campionatele din toate cele trei discipline - pescuitul în apă dulce, pescuitul în mare și pescuitul cu musca artificială - și, de asemenea, cel de-al 41-lea
Congres de la Acapulco, deocamdată până la sfârșitul lunii mai 2020, dar, evident,
până când autoritățile internaționale și naționale competente vor oferi informații
liniștitoare cu privire la ieșirea din această epidemie periculoasă, care a provocat
deja un număr mare de decese.
Prezidiul C.I.P.S. va monitoriza evoluția epidemiei și, cunoscând aceste informații, va lua noi decizii, în strânsă cooperare cu conducerile F.I.P.S., cu privire la
organizarea de campionate și evenimente internaționale.
În numele Prezidiului C.I.P.S.
Ferenc Szalay, Președinte

DECIZIA PREZIDIULUI C.I.P.S.
– 12 MARTIE 2020

Stimați conducători ai federațiilor membre,
stimați pescari.
În prezent, Covid-19 (Coronavirus) se
răspândește cu o viteză alarmantă și se
dezvoltă într-o pandemie. Multe guverne
naționale iau uneori măsuri drastice pentru a preveni răspândirea virusului și, prin
urmare, contaminarea tot mai rapidă a tot mai multor persoane.
În acest sens, pentru a-i proteja pe pescarii noștri, pe tovarășii lor și familiile lor, și
pentru a evita să contribuie la răspândirea virusului, Comitetul Director a luat următoarele
decizii:
1) Campionatul Mondial de Pescuit cu Momeli Artificiale – Spinning – de pe mal,
programat în Portugalia pe 25 și 26 aprilie, va fi reprogramat pentru o dată ulterioară;
2) Campionatul Mondial de Pescuit la Feeder – Cluburi, programat în Bulgaria pe 30
și 31 mai, rămâne confirmat pentru moment, dar sugerăm ca participanții să aștepte
înainte de a continua cu rezervarea avionului și hotelului, pentru a actualiza evoluția situației;
3) Campionatele Mondiale de Pescuit Staționar pentru persoane cu handicap,
veterani și masters, programat în Slovenia pe 6 și 7 iunie, sunt confirmate deocamdată,
dar sugerăm ca participanții să aștepte înainte de a continua rezervarea avionului și
hotelului pentru a actualiza evoluția situației.
La sfârșitul lunii aprilie, Comitetul Director, împreună cu Prezidiul C.I.P.S., vor
studia situația pentru a lua decizii cu privire la aceste campionate și a celorlalte
campionate.
Avem încrederea că înțelegeți cu toții această decizie, care nu a fost ușor de luat,
dar pentru noi toți, sănătatea și protecția persoanelor vulnerabile, trebuie să fie prima
noastră prioritate.
Cu sinceritate.
Prof. Ugo Claudio Matteoli, Președinte

DECIZIA PREZIDIULUI F.I.P.S.e.d.– 11 MARTIE 2020

Dragi membri,
Întrucât preocupările cu privire la coronavirus (COVID-19) continuă să crească în
întreaga lume, F.I.P.S. - Mouche monitorizează îndeaproape evoluția situației din
Europa și impactul pe care îl poate avea asupra campionatelor programate în Republica
Cehă, Bosnia și Herțegovina, Norvegia și Finlanda.
În prezent, programul evenimentelor rămâne neschimbat. Cu toate acestea, suntem
dependenți de restricțiile impuse de guvernele naționale ale țărilor care găzduiesc evenimentele și este posibil să fim nevoiți să anulăm unele evenimente sau chiar pe toate.
La ședința consiliului de administrație din 12 martie, s-a convenit ca decizia finală
privind „go” sau „no go” va fi luată cel târziu cu două luni înainte de data începerii fiecărui
campionat. Această decizie finală va fi luată împreună cu C.I.P.S. De asemenea, F.I.P.S.
- Mouche este conștientă de faptul că unele țări membre pot avea restricții de călătorie
impuse de guvernele lor, ceea ce va duce probabil la participarea a mai puține echipe.
Vom continua să monitorizăm situația și vom oferi actualizări periodice cu privire la
aceasta. Prima actualizare va fi emisă cel târziu la sfârșitul lunii martie. Dacă aveți întrebări
cu privire la evenimente, vă rugăm să contactați membrii consiliului F.I.P.S. - Mouche.
Semnat, Consiliul F.I.P.S.-Mouche

DECIZIA PREZIDIULUI F.I.P.S.Mouche – 15 MARTIE 2020

Dragi președinți, dragi secretari, dragi prieteni.
Economia paralizată de pandemia
Covid-19, contactele sociale și schimburile la
nivel mondial au forțat guvernele să ia măsuri excepționale, dar absolut necesare.
Multe evenimente sportive majore, de exemplu Jocurile Olimpice de Vară, turneele importante
de tenis, cursele de ciclism și multe alte evenimente au fost amânate până anul viitor.
În acest moment, nimeni nu poate prezice cursul bolii în lume și sfârșitul general al
acestui flagel. Timpul și procedura pentru reluarea treptată a unei situații normale, cu
obiceiuri și libertăți cunoscute, de exemplu pentru a lucra, pentru comerț sau pentru a
călători sunt incerte. Față de aceste incertitudini, federațiile naționale, organizatorii
campionatelor mondiale din acest an, se găsesc în imposibilitatea de a organiza campionate în condiții corecte și fără riscuri. În mod similar, celelalte federații ezită să își înregistreze echipele naționale, ca să nu mai vorbim de participanții care nu doresc sau nu
își pot asuma riscuri financiare sau de sănătate pentru ei sau pentru rudele lor.
Sănătatea tuturor trebuie să fie prima noastră prioritate, și mă refer la cuvintele secretarului general al ONU, domnul António Guterres, care a spus că pandemia Covid-19
a fost cea mai mare provocare după cel de-al Doilea Război Mondial și că numai solidaritatea va face posibilă depășirea acestui virus. Deci, putem doar privi spre viitor.
Toate aceste fapte și reflecții au convins Consiliul F.I.P.S. - Mer să ia decizia dificilă,
de a amâna TOATE campionatele programate în anul 2020 cu un an, până în 2021.
Secretarul F.I.P.S. - Mer va contacta toți organizatorii campionatelor 2020 pentru a
discuta fezabilitatea acestui aranjament.
În timp ce vă mulțumește pentru înțelegere, Consiliul F.I.P.S. - Mer vă urează mult
curaj în această situație dificilă. Să ne adunăm forțele și energiile pentru reluarea activităților noastre în 2021. Multă sănătate!
Gilbert Zangerlé, Președintele F.I.P.S.-Mer

DECIZIA PREZIDIULUI F.I.P.S.Mer – 2 APRILIE 2020

Decizii ale unor organizații
naționale, comunicate de
Secretariatul F.I.P.S.-e.d.
Având în vedere criza gravă de sănătate care afectează Franța și întreaga
lume și că nimeni nu poate să știe cât
va dura această urgență, Federația
Franceză de Pescut Sportiv anunță
anularea desfășurării celui de-al 28-lea
Campionat Mondial de Pescuit la Păstrăv cu momeli naturale, programat să
se desfășoare în perioada 20-21 iunie,
la Pont de Cheruy/râul Bourbre, și al
celui de-al 10-lea Campionat Mondial
de Pescuit la Feeder – Națiuni, programat să se desfășoare în perioada 11-12
iulie la Rieux/râul La Vilaine.
Federația Olandeză de Pescuit
Sportiv face public Programul de desfășurare pentru cel de-al 27-lea Campionat Mondial de Pescuit Staționar
Feminin, care va avea loc în perioada
22-23 august 2020, la Lage Vaart/Almere (Trekweg). Invită pe toți cei interesați să transmită organizatorilor
intenția lor de a participa, dar să aștepte următoarele evoluții legate de
COVID-19 înainte de a rezerva transportul și cazarea.
Federația Ucraineană de Pescuit
Sportiv face public Programul de desfășurare pentru cel de-al 22-lea Campionat Mondial de Pescuit la Crap, care
va avea loc în perioada 22-26 septembrie, la Oblas Prydbychi – Lac Trident.
Vă vom informa, în continuare, în
legătură cu evoluția și implicațiile pandemiei în activitatea competițională de
pescuit internă și internațională.
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ECHIPAMENT

Chatterbait

Năluci „exotice”,
răpitori „autohtoni” (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Continuăm periplul în lumea nălucilor exotice cu o creație apărută relativ recent în
peisajul celor destinate bass-ului, dar care a „prins” imediat în întreaga lume, datorită
caracteristicilor sale unice. Este vorba de chatterbait, o nălucă cel puțin ciudată și deloc
impresionantă la prima vedere, pentru mulți pescari.

C

a de obicei, datorăm această
artificială specială puternicului
campionat național de bass din
SUA, e vorba de Bassmaster Elite Series,
și pasionaților pescari de bass, care au
inventat o nălucă nemaivăzută până
nu-demult. Una dintre firmele recent
apărute pe piața americană, și care produce în special năluci „soft”, dintr-un
material elastomer care se poate întinde până la de 10 ori lungimea inițială, fără să se rupă, a lansat noul
chatterbait pe piață. Chatterbait-urile
Z-Man au luat lumea pescarilor de bass
cu asalt și în doar câțiva ani, au devenit
ceva obișnuit în trusele tuturor, de la
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începători și până la profesioniștii din
seriile de elită. Una din trăsăsăturile
cheie care au condus la succesul acestei
năluci îl reprezintă prețul normal, relativ scăzut, în comparație cu cel al nă-

Ce aduce nou și
revoluționar
chatterbait-ul este
combinația unică dintre
vibrația unui crankbait sau
vobler, strălucirea unui
spinnerbait și evoluția unui
jig cu skirt.

lucilor de tipul crankbaiturilor sau al
swimbaiturilor. Dar haideți să vedem
împreună detaliile care fac din
chatterbait o nălucă aparte, cu rezultate
excelente și în pescuitul răpitorilor de la
noi.

Chatterbait sau combinația 3-în-1
La prima vedere, un chatterbait este
alcătuit dintr-un jig lestat, de capul căruia se află atașată o lamă metalică hexagonală, care se mișcă liber pe ochetul
ceva mai mare al capului de jig. Jigul
vine și cu un skirt siliconic, asemănător
celor prezente pe jigurile de bass, însă
cu o densitate mai scăzută a firelor sili-

conice. Jigul este prevăzut cu unul sau
două opritoare, pentru a facilita montarea unei năluci din plastic moale, fără
ca aceasta să iasă în timpul pescuitului.
Plasticele moi pot fi de mai multe feluri,
forme și dimensiuni, dar despre asta vom
discuta ceva mai târziu. Ce aduce nou și
revoluționar chatterbait-ul este combinația unică dintre vibrația unui crankbait
sau vobler, strălucirea unui spinnerbait
și evoluția unui jig cu skirt. Faptul că
avem trei acțiuni într-o singură nălucă,
chiar produce capturi, dincolo de orice
fraze publicitare sau găselnițe de marketing. După ce pescarii au descoperit
potențialul acestei năluci și simple, și
ieftine, mai multe firme de top au început să producă propriile versiuni îmbunătățite ale „The Original Chatterbait”,
iar modelul Jackhammer de la Evergreen
este unul dintre aceste exemple. De asemenea, alți creatori de năluci, extrem
de inventivi, au adăugat lamela de chatterbait corpului fusiform al unui vobler,
iar combinația rezultată este una „letală”
pentru pești, și mă refer aici la ChatterA-Live de la Imakatsu, un producător nipon consacrat.

Pentru ce și cum folosesc eu
chatterbait-ul
Chatterbait-ul este o nălucă despre
care pescarii de bass spun că lucrează
la randament maxim primăvara, între
dezgheț și începutul verii. Personal, am
pescuit cu chatterbait-ul tot timpul anului, sau atunci când am avut condiții
prielnice, adică ape cu substrat relativ
curat, fără ierburi prea multe, de genul
lacurilor de șalău din Bărăgan - Gostilele, Dârvari, Sărulești. Chatterbait-urile
pot fi prezentate în diverse maniere,
însă două dintre acestea mi s-au părut
cele mai productive: recuperare constantă, deasupra substratului sau deasupra ierburilor submerse și recuperare
rectilinie cu scurte pauze, pentru a da
timp nălucii să ajungă pe substrat. Dacă

aveți o zonă cu ștepi sau crăci ori copaci
scufundați, contactul nălucii cu astfel
de structuri, în timpul recuperării, reprezintă puncte-cheie pentru a declanșa atacurile răpitorilor. Am prins
atât șalăi frumoși, cât și știuci sau bass,
din martie până în iulie, și am avut activitate la chatterbait chiar și pe bătrânul Snagov. Pentru condițiile de la noi,
folosesc aproape exclusiv modelele cu
greutăți de 7 și respectiv 10 grame.
Modelele mici, de 5 sau 3,5 grame, le
dedic bibanului, o altă specie care răspunde excelent acestei năluci noi.

Alte considerații importante:
ce „trailer” îi adăugăm
Chatterbait-ul nu a fost făcut să evolueze fără o nălucă soft montată pe jig,
și chiar vine în cutie cu așa ceva. În

termeni de specialitate, aceste năluci,
care se atașează jigurilor de bass,
spinnerbaiturilor și chatterbaiturilor,
sunt denumite „trailer” de către pescarii
de bass. În contextul pescuitului cu
chatterbait, alegerea trailer-ului este
de maximă importanță. Puteți opta
pentru plastice moi din familia celor
care imită crustaceele sau alte „creaturi” ce funcționează atât pentru bass,
cât și pentru șalău, în anumite perioade
ale anului, sau puteți selecta năluci soft
mai clasice, de exemplu un shad cu
coadă în paletă. De asemenea, nălucile
cu cozi în formă de „virgulă” sau
„grubs”, cu una sau mai multe cozi,
merg foarte bine. Aici, secretul cel mai
important este ca „bătaia” sau vibrația
cozii nălucii să fie cât mai sincronizată
cu frecvența cu care vibrează chatterbaitul și lama acestuia. Dacă vreți și mai
multe informații, căutați pe YouTube canalul celor de la Tactical Bassin, fiindcă
au un video instrucțional fix despre importanța alegerii corecte a trailerului
pentru chatterbait.

În loc de final
Chatterbait-ul mi-a demonstrat în
multe rânduri că și nălucile care nu impresionează de la prima vedere prind
pește la fel de bine ca unele scumpe,
sau, în anumite perioade ale anului, surclasează multe alternative scumpe. Important este să pescuiți chatterbait-ul cu
încredere, ori de câte ori aveți ocazia!
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Sub semnul coronavirusului
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Suntem în plină pandemie determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu
restricții de deplasare în spațiu și timp, decrete și ordonanțe de urgență actualizate și
reactualizate, evoluție ce se agravează de la zi la zi. Țintuiți, mai mult sau mai puțin, în
case, urmărind din balcoane natura care renaște, cu gândul zburdând pe plaiurile care ne
ademenesc cu promisiunile unui nou sezon, ne reamintim, vrând-nevrând, de un alt
„virus”, de data aceasta al apelor. Reluăm, în acest context, tema somnului pitic, în
vremuri de restriște… sub semnul coronavirusului.

S

omnul pitic – Ameiurus nebulosus
este o specie invazivă, pește teleostean răpitor din familia Ictaluridae. Este confundat, de multe ori, cu
somnul african – Clarias gariepinus, o
specie de somn din familia Clariidae,
care are o răspândire pan-africană, dar
se găsește și în unele zone din Asia Mică.

bine”, a cucerit majoritatea apelor din
România, inclusiv lacurile bucureștene.
În mod obișnuit, atinge lungimea
de 18-22 cm, în cazuri excepționale,
40-45 cm, iar greutatea obișnuită este
de 150-200 g.
În lunile martie-mai, femela depune 2.000-4.000 boabe de icre pe vegetația din apă sau în gropițe săpate în
nisip sau mâl.

Prezentare
Somnul pitic este un pește originar
din America de Nord, Canada și Statele
Unite. În Europa apuseană a fost introdus întâi în Germania (1880), apoi în
Franța, Austria, Belgia și fosta Iugoslavie, ca pește de acvariu, după care s-a
răspândit, pe cale naturală, în restul
continentului.
În România a fost semnalat, pentru
prima dată, în anul 1934. Inițial era
răspândit, în special, în Transilvania, în
Tisa și afluenții ei, Someș, Crișuri,
Mureș, Bega. Cu timpul, pe cale naturală sau cu ajutorul unor oameni „de
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Somnul pitic este un
pește originar din
America de Nord, Canada și
Statele Unite. În Europa
apuseană a fost introdus
întâi în Germania (1880),
apoi în Franța, Austria,
Belgia și fosta Iugoslavie, ca
pește de acvariu, după care
s-a răspândit, pe cale
naturală, în restul
continentului.

Capacități distructive
Somnul pitic se hrănește cu insecte,
puiet de pește, pești mici, icre, moluște,
crustacee, alge și plante acvatice superioare, detritus, lipitori, viermi, raci,
larve de chironomide, trihoptere, libelulele, adică… aproape cu orice, afectând atât populația piscicolă, cât și
biotopul existent în bazinul invadat.
Datorită conformării sale fizice, nu
are dușmani naturali. Cei trei „țepi”,
doi poziționați la extremitățile operculelor și unul la capătul înotătoarei dor-

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SOMN CU SPARANGHEL
ȘI LEGUME LA GRĂTAR
MAMA PAȘA

sale, pe care îi înfoaie când se simte în
pericol, țin la respect atât peștii răpitori, cât și păsările ihtiofage, ba chiar
și pescarii surprinși cu el în cârlig.
Dacă adăugăm și prolificitatea deosebită, tragem concluzia periculozității
apariției și răspândirii speciei, care are
capacitatea de a distruge populația piscicolă din bazinele pe care le invadează.

Alternativă
Perioada pe care o traversăm nu ar
trebui să fie chiar insuportabilă pentru
pescari și vânători, aceasta suprapunându-se, pentru moment, cu cea de
protecție, legal instituită, pentru
aproape toate speciile de viețuitoare
acvatice și terestre.
Considerați-o ca pe una de tranziție, care se va termina, cu atât mai curând cu cât vom coștientiza gravitatea
ei și vom lua măsurile de protecție necesare. Ar putea fi o perioadă a acumulărilor de cunoștințe, de aprofundare a
celor deja dobândite și, ca divertisment, de întreținere a echipamentului
din dotare. În concluzie, urmați îndemnurile guvernanților și reglementările
legale și „Stați în casă!”, dedicânduvă studiului, cum ar fi al celui despre…
somnul pitic, sub semnul coronavirusului.

Somnul autohton, nu cel pitic, este un pește prin excelență
sedentar. Carnea sa, fragedă și destul de grasă, după
dimensiunea exemplarului capturat, se pretează foarte bine
preparării la grătar, însoțită de o garnitură de sezon.
Ingrediente: un somn de 2-3 kg,
300 g de sparanghel, un ardei gras roșu
și unul verde, 5 roșii cherry, o lămâie,
sare, piper măcinat, boia de ardei
dulce, 3 linguri de ulei de măsline.
Preparare: se eviscerează peștele și
se extrage „pana”, care se porționează
în bucăți groase de două degete și se
pudrează cu sare, piper și boia. Se acoperă și se lasă o jumătate de oră. Curățăm sparanghelul și îl punem într-un
bol cu o lingură de ulei, sare și piper, îl
amestecăm și îl lasăm circa 5 minute.
Punem sparanghelul și lămâia întreagă
pe un grătar încins sau o tigaie grill și le

frigem 4-5 minute, după care le scoatem și presărăm sparanghelul cu uleiul
rămas și cu zeama de la lămâia caramelizată. Frigem peștele pe același
grătar, pe ambele părți, până se rumenește, după care îl scoatem într-un vas
și îl acoperim cu un capac, să „transpire”, apoi punem la copt ardeii tăiați
felii și roșiile întregi.
Servire: peștele se servește cald,
cu legumele coapte, alături de câteva
fire de sparanghel și acoperit cu sosul
rezultat. Un pahar aburit de vin sec,
aligoté/fetească/sauvignon blanc, îi
vor spori savoarea. Poftă bună!
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Spinning și staționar

Cu gândul la păstrăvii
primăverii
Text și fotografie MAC

I

zolarea socială, restricțiile de deplasare, cu toate implicațiile ce au
decurs de aici, nu au permis ieșirile la malul apei iar vestea bună, inedită și ea, așa cum amintem mai înainte, a deschiderii sezonului de pescuit
la păstrăv indigen, curcubeu și fântânel, încă de la 1 aprilie, nu a putut fi
folosită de pescarii pasionați de muscărit care, dacă nu ar fi fost restricțiile
amintite, s-ar fi aventurat cu siguranță
pe cărările apelor de munte, înfruntând
chiar și vremea adesea mai puțin favorabilă dinaintea sosirii lui Florar...

Despre musculițele de Mai

Se pare că anul acesta anotimpul primăverii a ținut să ne
aducă o serie evenimente total inedite, dacă ne este permis
să le numim astfel, unele de bine, altele pe care, cu
mâhnire trebuie să le remarcăm, deloc de bine, iar aici mă
refer la pandemia generată de noul virus care ne-a
schimbat complet viața la acest timp din an și, mai mult
decât probabil, și pentru viitor.

Nimfa

Spinner - Adult
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Dun - Preadult

Spent

Dar să revenim cu otimism la pescuit și, dacă încă tot mai trebuie să rămânem în casă, putem să ne înclinăm
puțin atenția asupra câtorva aspecte,
să le numim teoretice, ce privesc muscăritul la păstrăv.
Cea mai mare parte din muștele artificiale folosite la pescuit încearcă să
imite insectele în diferite stadii de dezvoltare ale vieții acestora. Unul dintre
cele mai bune exemple în acest sens
sunt musculițele de Mai – Mayfly, insecte ce fac parte indiscutabil din lista
preferințelor păstrăvului. Artificialele
Mayfly imită insectele din ordinul Efemeroptera. În limba greacă „efemeros”
se poate traduce prin „de durată scurtă”
sau „de o zi” iar „pteron” înseamnă
„aripă”. Avem deci insecte „cu aripi de
o zi”, nume care reflectă pe deplin realitatea. Majoritatea adulților trăiesc mai
puțin de o zi, unii chiar numai cîteva
minute. Sunt cunoscute aproximativ
2500 de specii de musculițe de Mai pe
glob, America de Nord aflându-se pe
primele locuri cu circa 611 specii.
Caracteristica principală a adulților
o constituie aripioarele ridicate aproape
de verticală și cei doi sau trei perișori

Deși se numesc
musculițe de Mai,
acestea pot fi prezente pe
parcursul întregii veri, din
luna mai și până în august,
în diferite locuri și cu
perioade specifice de
apariție.

caudali, drepți și destul de lungi, care
vin să contureze imaginea distinctă a
insectei. Deși se numesc musculițe de
Mai, acestea pot fi prezente pe
parcursul întregii veri, din luna mai și
până în august, în diferite locuri și cu
perioade specifice de apariție. Hrana
preferată a păstrăvului dar și a altor
specii de pești, aceste musculițe lipsite
practic de mijloace de apărare, reușesc
să supraviețuiască și să-și perpetueze
specia prin numărul copleșitor de mare
în care apar la momentul dat, adulții
depunând un număr suficient de mare
de ouă în ciuda numeroaselor exemplare ce cad pradă peștilor care profită
de momentul respectiv.

Puțină biologie
Pentru pescuitul cu artificiale se folosesc modele ce prezintă/imită de regulă principalele caracteristici fizice ale
insectelor în diferite stadii de dezvoltare.
Nimfele - larvele ies din ou, trăiesc
și se hrănesc pe fundul apei. O parte
din ele sunt mâncate de pești chiar în
acest stadiu sau când înoată spre suprafața apei, în faza premergătoare următorului stadiu de dezvoltare. Le întâlnim atât în râuri, lacuri și bălți, într-o
varietate de forme adaptate mediului
în care trăiesc. Unele au picioare lungi
care le ajută la înot, altele, în ape cu
un curent accentuat, au picioare scurte
și puternice cu care se prind bine de
substrat.
Dun - subimago sau preadultul
este stadiul următor nimfei. Odată
ajunsă la suprafață, nimfa năpârlește
și își deschide aripile nefiind încă matură sexual. Acesta este stadiul cel mai
expus al insectei, stadiu în care peștii
le mănâncă în număr foarte mare.
După încă o năpârlire subimago devine
adult. O nimfă năpârlește de regulă de
mai multe ori, până să devină adult.
Spiner - adultul este stadiul în care
insecta matură se reproduce și depune
ouăle. Trecerea în stadiul de adult are
de obicei loc dimineața sau seara,
într-un număr atât de mare încât nici
peștii și nici libelulele - atacatorii de
deasupra apei, nu le pot consuma pe
toate. Împerecherea are loc în mai puțin
de o zi, vă reamintiți de „efemeros”,
după care masculii mor imediat iar femelele depun ouăle și mor și ele. Ouăle
sunt depuse fie pe suprafața apei, fie
femele înoată spre fundul apei unde le
depun la adăpost, pe pietre.
Spent - adulții fără viață, căzuți
pe suprafața apei după depunerea ouălelor, sunt consumați cu frenezie de
păstravi. Este un adevărat spectacol în

care cercurile de la suprafața apei continuă să se întrepătrundă într-o țesătură
ce curge odată cu apa râului.
Revenind la musculițele noastre și
la întrebarea de ce sunt numite „musculițe de mai”, aproape peste tot în lumea pescarilor, este greu de spus.
Poate pentru că primele apar primăvara
în luna mai, când vremea se încălzește,
deși, cum spuneam, ele apar pe tot parcursul verii.
Sud-americanii, australienii sau
neozeilandezii le-ar putea numi „de
noiembrie” sau „de decembrie” dacă
am ține seama de anotimpul când apar
la ei. Oricare ar fi numele lor și sezonul
în care vom pescui cu ele, pe râuri sau
lacuri de munte, este bine să respectăm
„regula locului” și să nu ne concentrăm
doar la unul sau două modele despre
care știm sau am auzit că dau rezultate
pe apa respectivă. Vom acorda egală
atenție la toate insectele ce zboară deasupra sau se mișcă pe suprafața apei.

Sunt multe alte insecte care pot fi „favoritele” păstrăvului la acel moment,
în acel loc. Din experiențele anilor anteriori, nimfele par să fie alegerea numărul unu, dar este bine să păstrăm
deschise toate opțiunile, fie ele artificiale ude, uscate sau combinații ale
acestora.
Acum însă, la începutul lunii mai
din acest an, se pare că artificialele
Mayfly vor mai avea de așteptat în cutiuțele special pregătite. Continuăm
însă, cu bună credință și speranță, să
avem încredere că situația se va
schimba în bine, și, nu peste mult timp,
vom putea ieși din nou pe cărările apelor de munte, în căutarea păstrăvilor
din anotimpul florilor și al primăverii...!

–Respectați toate reglementările
și măsurile legale instituite de
autorități privind deplasarea
persoanelor în această perioadă!
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TEHNICĂ

Pescuit pe râu

Năluca năzdrăvană
Text și fotografie DORU DINEA

Răzlețe ghemotoace albe și pufoase, apar și dispar grăbite, pe azurul nesfârșit al
văzduhului. Discul de foc împinge cu hărnicie mercurul din termometre spre cote tot mai
înalte. Luată cu asalt de covorul verde de iarbă dar și de mulțimea de gingașe flori de
câmp, poteca îngustă abia se mai ițește vederii. În timp ce pășesc, lăcuste mai mari sau
mai mici, în acrobatice salturi, țâșnesc în cele mai bizare direcții dar, cele mai îndrăznețe,
se prind bine de îmbrăcămintea ce o port și circulă „fără bilet” pe diferite distanțe. Firave
libelule, mă privesc mirate cu ochi bulbucați și, cu schimbul, mă însoțesc în zboruri iuțite.
Așa stăteau lucrurile, anul trecut la începutul verii, undeva pe malul Jiului, după
deschiderea sezonului de pescuit…!

Î

n aval de cotul larg al râului, apele,
în curgeri domoale, primesc a
oglindi cu dărnicie infinitul cerului
laolaltă cu pescărușii ce rotesc în line
plutiri. Pe strigătele lor jucăușe, echipez
lanseta de spinning iar în capătul strunei montez un vobler slider sinking, de
6 centimetri lungime. Aleg o imitație
de caras, pește foarte des întâlnit dar și
foarte apreciat de dințoasele hrăpărețe.
Zona cu ape mai line în care încerc, are
o lungime de vreo douăzeci de metri și
tot cam atâta lățime. Sunt și destule
obstacole prin apă, cioate, crengi, vegetație submersă dar am norocul că apa
este limpede și îmi permite, de cele mai
multe ori, să evit agățarea nălucii atunci
când o conduc prin apă.

Tehnica momentului
Imprim voblerului două tipuri de
evoluții prin apă. După ce lansez năluca
și după conctactul acesteia cu apa, o
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las să se scufunde dar fără să atingă
substratul după care, pe viteză de recuperare medie și medie spre mare,
execut, din vârful lansetei, jerk-uiri
scurte și sacadate pentru a imprima
mișcările de ieșiri în laterale pentru nălucă. Pentru alt tip de evoluție al nălucii,
execut recuperări aproximativ rectilinii,
cu accelerări pe distanțe de la o jumătate de metru și până la unu-doi metri,
timp în care voblerul execută mișcări
șerpuitoare, în forma literei „S”. Aceste
două tipuri de evoluții le execut și separat, câte una pentru o întreagă distanță de recuperare între două lansări
dar, uneori, în cadrul aceleiași recuperări, alternez aceste două tipuri de evoluții. De fiecare dată am grijă ca năluca
să evolueze cât mai aproape de structurile din apă, plante submerse, cioturi,
crengi. Timp îndelungat încerc zona cu
ape line pe întreaga distanță fără, însă,
nici un rezultat.

Revin aproape de cotul râului și încep lansările nălucii în șuvoiul de ape
ce saltă grăbite și jucăușe la vale. Îi imprim voblerului evoluții și în apele repezi iar apoi îl recuperez cu mișcări
ademenitoare și la margini de curenți.
Dar degeaba, dințoasele nu sunt interesate nici de mine și nici de năluca
mea!

O schimbare inspirată
Scot slider-ul din capătul strunei și
montez un vobler jointed ultraslim, de
16 centimetri lungime și aproape 9
grame în greutate. În coada acestuia,
pe un cuplaj mobil, se află o bucată
mică de tablă dreptunghiulară de
formă concavă ce crează, în mare măsură, mișcările ademenitoare ale acestei
năluci, la evoluția prin apă. Încep lansările în zona cu ape line și nu după
mult timp am și primul atac. Simt că
nu e un exemplar mare și îmi zic că e

vreo mârliță. Recuperez în grabă și nu
mică îmi e mirarea când aduc la mal
un clenișor subnutrit, puțin mai mare
decât năluca. „Hei, tu ce cauți pe aici!?”.
E agățat de ancora din spatele bucății
mici de tablă din coada nălucii. Îl eliberez în cea mai mare grabă și continui
pescuitul. Încerc prin toată zona cu ape
line și culmea, mai am încă o captură,
dar tot un clean mic, care a atacat
aceeași bucată mică de tablă din coada
nălucii. Am impresia că se cam țin de
șotii, clenișorii.
Revin din nou aproape de cotul râului și încep lansările nălucii în șuvoiul
de ape repezi. O acționez și în curenții
șuvoiului, și insist cu năluca la marginea curentului de apă. După vreo jumătate de oră de lansări, când aduc
năluca aproape de marginea șuvoiului
de ape, simt atacul dur și hotărât al
peștelui. În sfârșit, era și cazul! Execut
scurt înțeparea, după care peștele înoată energic în curentul puternic al apei
și derulează câțiva metri de fir. S-ar
putea să fie o dințoasă de dimensiuni
mai respectabile. După ce forțez ceva
mai mult din vârful lansetei, reușesc să
scot peștele din șuvoi, iar apoi să-l aduc
mai aproape de mal. Și, prin apa limpede, văd un clean mare și dolofan
prins de ancora de la mijlocul nălucii.
Chiar dacă nu-i o știucă, drill-ul a fost
palpitant. Nu opresc cleanul, dar înainte de a-l elibera, merită să îi fac câteva poze.

Năluca năzdrăvană
Merg în amonte, către baraj, râul
are destule de oferit. În primele două
zone în care pescuiesc, cu același vobler
jointed, mai reușesc performanța și
prind din nou câțiva cleni mai mici,
toți agățați în ancora din spatele bucății
mici de tablă de la coada nălucii. Hotărât lucru, clenii poznași se țin scai de
mine! Într-un loc unde râul se îngustează, cobor malul înalt pe o mică plajă
cu pietriș. Nu mult în aval, câțiva pomi
străjuiesc malul, își apleacă coroanele
către râu și mângâie cu umbre răcoroase apele. Lansez năluca mult înspre
aval, nu la mare depărtare de mal.
După ce năluca atinge apa, cu vârful
lansetei orientat în sus, o țin cât mai
pe loc, între ape, timp de câteva secunde. Datorită curentului lin al apei
precum și construcției voblerului,
acesta rămâne aproape suspendat în
masa apei, timp în care se mișcă alene.
Apoi îl recuperez cu viteză mică sau
medie, pe o distanță de unu-doi metri
și efectuez altă pauză în recuperare,
ținându-l între ape, preț de câteva secunde. Cu acest tip de evoluție insist

cu năluca și pe sub coroanele copacilor
din aval, unde umbra binefăcătoare răcorește apele.
Chiar dacă nu la primele evoluții,
după vreo jumătate de oră de încercări,
în zona din aval mângâiată de umbra
pomilor, se declanșează atacul dur. Din
primele momente simt că am de-a face
cu un pește de categorie superioară. La
început se repede în mal de mai că-mi
vine să cred că are de gând să se urce
în copac. Noroc că nu-l ține mult și
schimbă direcția către largul râului.
Aici îmi e mult mai ușor, pentru că știu
că nu are posibilitatea să se agațe în
obstacole. Execută și câteva salturi la
suprafața apei și observ că am în strună
o știucă frumoasă. De câteva ori o aduc
către mal dar tot de atâtea ori evadează
către largul râului. Până la urmă simt

Atunci când apele
râului sunt limpezi,
peștii răpitori sunt foarte
bănuitori și prudenți și
foarte greu atacă nălucile.
Acest vobler cu care am
pescuit și cu ajutorul
căruia am avut rezultate la
multe partide de pescuit are
mai multe avantaje.

că obosește, o întorc din nou către mine
și, după ce forțez ceva mai mult din
lansetă și din rezistența firului, o aduc
pe pietrișul malului. Cu toate că s-a lăsat cam greu convinsă să atace năluca,
a meritat să insist. E o dințoasă superbă!
Atunci când apele râului sunt limpezi, peștii răpitori sunt foarte bănuitori și prudenți și foarte greu atacă nălucile. Acest vobler cu care am pescuit
și cu ajutorul căruia am avut rezultate
la multe partide de pescuit, are mai
multe avantaje. Este articulat, jointed,
deci se mișcă, evoluează, chiar și la cele
mai mici viteze de recuperare. Are un
format ultraslim fapt ce echilibrează
lungimea mare, de 16 centimetri, a nălucii, și astfel îi conferă avantajul că
poate fi atacat și de pești de talie mare
dar și de cei de talie mai mică. Bucata
mică de tablă concavă din coada nălucii, ce ține loc de barbetă, reprezintă
un stimul în plus și vizual dar și sonor,
auditiv, elemente ce duc împreună la
mărirea șanselor ca peștii răpitori să
declanșeze atacul în condiții mai puțin
favorabile sau în ape pescuite foarte
intens cu năluci. De aceea, în multe cazuri, nălucile cu construcții dar și acțiuni mai puțin obișnuite, pot să ofere
satisfacții și rezultate din cele mai bune.
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MUSCĂRIT

La zi

Foto: ALEX CODRESCU

D

La vreme de Florar
ALEX CODRESCU
Privind retrospectiv, acum, în luna mai, deschiderea
timpurie a sezonului la pastrăv la 1 aprilie, a fost o veste
bună pentru pasionații muscăritului, dar care implica și o
serie de alți factori pentru a putea fi pusă în practică. Iar
aici mă refer în primul rând la condițiile de vreme, când
primăvara era încă timpurie, la munte zăpada era fără
doar și poate încă la putere iar apele, mai ales ale râurilor
și lacurilor din munte, nu reușiseră să adune prea multe
grade Celsius cu plus.

CUM SE FACE
Să trecem la partea practică și
să vedem, pe scurt, care sunt
etapele confecționării unei
nimfe artificiale, cu sorți de
izbândă mai mari, la păstrăv.
• Pe cârligul cu ochet prins în menghină, am introdus o mărgică ce va imita
„capul” nimfei. Fixăm mărgica lângă
ochetul cârligului înfășurând un fir de lestare, 2-3 spire, din fludor sau cupru;
• Folosind ața de montaj în culoarea dorită, matisăm tija cârligului pe toată lungimea pe care vom construi „corpul” nimfei;
• Din remidge din pană de coadă de fazan formăm cercii caudali, „coada” nimfei;
• Formăm apoi „corpul”- abdomenul
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Coadă de păun

Ureche de iepure

Coadă de fazan

ar, toate bune și frumoase, dacă
așa s-a hotărât așa a fost să fie.
Atât doar că restricțiile impuse
de starea de urgență decretată la nivel
de țară, ne-a lăsat pe toți doar cu gândul
la apele de munte, iar practic ne-a oferit
un timp util pentru a mai meșteri câte
ceva la colecția de artificiale.
Revenind la prezent, luna mai a fost,
până nu demult, luna deshiderii sezonului la păstrăv și, prin urmare nu facem
practic altceva decât să revenim la obiceiurile statornicite de-a lungul timpului
pentru acest timp din an. Primăvara a
prins putere, izolarea la domiciliu pare
că se va incheia, iar perspectivele unui
pescuit în ape de munte se vor redeschide. Va trebui doar să ne adaptăm sau
mai zis să alegem strategia și echipamentul adecvat pentru pescuitul la păstrăv în luna mai, dacă vrem totuși să ne
aventurăm pe potecile montane ale apelor cu luciri de cristal.
Ținând cont de toate aceste aspecte,
ne vom îndrepta atenția spre categoria
de artificiale ce pot da cât de cât rezultate. Nimfele par să întrunească toate
sufragiile din acest punct de vedere. Și
motivăm aceast fapt prin aceea că apele
de munte sunt încă reci, iar păstrăvii
abia dacă au început să dea primele
semne de dezmorțeală. Va trebui deci
să-i căutăm în locurile mai adânci, la
adăpost de curent puternic și acolo unde
apa le poate aduce hrana „la nas”, ca să
zicem așa, fără ca peștii să trebuiască să
se deplaseze prea mult, preferabil chiar
deloc. Iar nimfele, legate pe fir corespunzător și conduse cu îndemânare și
mai ales cu răbdare, pot ajunge în acele
locuri!

nimfei, înfășurând pe ața de montaj un
fir de lână/ melană scămoșată, un fir din
pană de coadă de păun sau un fir garnisit
cu păr din ureche de iepure. Putem cercla
corpul cu lamé sau fir de liță din cupru;
• Întărim montajul matisând cu spire
rare corpul nimfei, facem nodul final, fixăm
cu o picătură de lac incolor și lăsăm să se
usuce preț de câteva minte. Nimfa este gata.
Culorile și textura materialelor folosite pentru montaj sunt de regulă cele pe
care le-am mai folosit primăvara. În afara
modelelor tradiționale de nimfe, coadă
de păun, ureche de iepure și coadă de fazan, va trebui să studiem puțin, și la fața
locului, ce alte vietăți mai mișună prin
apa râului pe care pescuim. Fantezia și
inspirația de moment au libertate de expresie și putem experimenta fără teama
de a greși, testând apetitul păstrăvilor la
vremea lui Florar!

CURIOZITĂȚI

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

RAȚA MARE
1 Este una dintre speciile din care au evoluat rațele domestice. Doar două specii de
rațe sălbatice, rața mare (Anas platyrhynchos) și rața Muscovy (Cairina moschata),
sunt considerate strămoșii rațelor domestice. Rațele domestice de azi, au rezultat din
încrucișări ulterioare ale primelor rațe domesticite de om, provenite din cele două
specii sălbatice.
2 Rațele mari (Anas platyrhynchos) se hrănesc fără a se scufunda în apă. Se „răstoarnă”
cu coada în sus, la suprafața apei, și ciugulesc
hrana din masa apei, fără a înnota spre fundul
apei așa cum fac rațele scufundătoare, precum rața cu cap castaniu (Aythya ferina).
3 Rațele mari pot zbura cu o viteză considerabilă, ce poate ajunge până la 88 de
km/oră și se pot deplasa la altitudini ridicate.
Dacă de regulă înălțimea de zbor, în timpul
migrației, este de circa 3.000 de metri, recordul a fost înregistrat în anul 1962, când
un avion de linie a lovit o rață mare aflată la
altitudinea de 7.000 de metri, o înălțime
demnă de Cartea recordurilor!
4 Cea mai longevivă rață sălbatică a ajuns
la vârsta de 27 de ani, conform inelului atașat
pe picior care indica anul 1981 ca an de marcare. Inelul a fost găsit de vânătorul care a

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
împușcat-o în anul 2008. O rață cu adevărat
norocoasă, având în vedere că media de viață
a rațelor mari este de doar 3-5 ani!
SOMONII
1 Somonii fac parte dintre speciile numite
anadrome, ceea ce înseamnă că pot trăi atât
în apă dulce cât și în apă sărată. Peștii de apă
dulce mor dacă sunt puși în apă sărată, datorită faptului că celulele lor pierd apa și se
deshidratează până la descompunere. Opus
lor, peștii de apă sărată mor dacă sunt mutați
în apă dulce, în acest caz celulele lor absorbind
apă până ce membrana „explodează”. Fenomenul la nivel celular este cunoscut sub

numele de osmoză, iar somonii beneficiază
de un mecanism de reglare osmotică capabil
să permită trecerea peștilor din mediul cu
apă dulce în cel cu apă sărată și invers.
2 După ce se nasc în apele râurilor de pe
continent, somonii migrează în ocean unde
petrec, în funcție de specie, mai mulți ani.
La maturitate se reîntorc cu precizie de GPS,
de-a dreptul miraculoasă, în râurile în care
s-au născut, pentru a se reproduce. Orientarea precisă a somonilor la întoarcerea din
ocean a fost pusă pe seama a diferiți factori
precum câmpul magnetic terestru, lumina
solară etc. Se pare însă că factorul cheie este
simțul extrem de dezvoltat al mirosului și
capacitatea de a detecta cele mai fine caracteristici chimice ale apei.
3 Somonii sunt considerați specii cheie în
evoluția ecosistemelor naturale, contribuind
la evoluția și echilibrul acestora. Studii amănunțite au reliefat prezența nutrienților proveniți din somoni, pe care peștii îi aduc din
ocean, în specii de plante, mușchi și licheni,
arbuști și arbori din zonele cu ape în care există
somoni, în urma descompunerii peștilor după
reproducere. Dispariția somonilor și implicit a
nutrienților de valoare din aceștia, ar putea
duce la pierderea echilibrului ecosistemelor
respective și implicit la modificarea lor.
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noutăți DE PRIN MAGAZINE
ABREVIS

Z-Man Swimmin’ Trout Trick
- un soft de maximă eficiență

Această nouă gamă de năluci soft,
produse din Elaztech, este un elastomer extrem de moale, dar și de rezistență mare la rupere ori tăiere și vine
cu câteva noutăți pentru pescarii de
răpitori de la noi. Datorită materialului constructiv, plasticele Swimmin’
Trout Trick plutesc natural și se pot
întinde până la de 10 ori lungimea
lor inițială, fără să se rupă.
Create inițial pentru seatrout - păstrăvul de mare, Trout Trick este o nălucă extrem de eficace, cu o acțiune
extrem de naturală, care s-a dovedit
deja eficientă în pescuitul cu jiguri la

bass, stripped bass, redfish, știucă, biban, șalău și alte specii. Dimensiunea
de 8,8 cm este ideală pentru pescuitul
la șalău, cu jiguri între 3 și 10 grame.
Datorită corpului prevăzut cu striații
și a cozii cu o formă curbă a paletei,
Swimmin’ Trout Trick au o evoluție
pe cât de naturală, pe atât de irezistibilă în fața răpitorilor de la noi.
Noile Z-Man Swimmin’ Trout
Trick sunt disponibile în România prin
Abrevis Outdoor, în magazinul fizic
din București cât și online.

FISELA

ARAGAZ COLEMAN
CU BENZINĂ
Aragazul Coleman cu benzină
are 3 picioare
rabatabile pentru o stabilitate
perfectă, are un
control precis
al flăcării și rezervorul
de
combustibil inclus. Funcționează cu combustibil lichid
Coleman sau cu benzină fără plumb,
ceea ce îl face foarte practic și îi conferă
o autonomie foarte mare. Este ușor și
poate fi depozitat fără bătăi de cap. Aragazul este fabricat în SUA.
Specificații tehnice:
• Funcționează cu benzină fără plumb
(benzină de la benzinărie) sau
combustibil Coleman
• Combustibil lichid
• Putere: 2.200 W
• Timp de funcționare: până la 7 h
• Dimensiuni: 15x12 cm
• Timp de fierbere apă: 3 min. 55 sec.
• Greutate: 685 g
Produs realizat în SUA.
–www.fisela.ro.

–www.abrevis.ro

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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1 L
2 M
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4 J
5 V
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14 D
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18 J
19 V
20 S
21 D
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23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

0.31
1.26
2.19
3.11
3.03
3.49
0.38
1.29
1.21
1.12
1.53
2.45
3.38
4.29
5.18
0.37
1.29
2.18
3.11
3.04
3.49
4.38
0.29
1.18
12.1
2.51
3.47
4.39
5.31
0.26

6.31
7.23
8.14
9.06
9.51
10.46
3.29
4.22
5.14
6.07
6.46
7.37
8.28
9.17
10.09
5.20
6.12
7.08
7.49
8.38
9.29
10.18
5.24
6.15
7.06
7.52
8.44
9.37
10.29
5.45

12.08 17.53
13.01 18.46
13.49 19.38
14.31 20.29
16.25 21.22
17.18
11.07 17.12
11.49 18.05
12.38 18.51
13.29 19.46
14.17 20.38
15.11 21.31
16.02 22.26
16.47 23.17
17.39
11.09 17.21
11.51 18.13
12.45 19.06
13.38 19.51
14.29 20.42
15.21 21.33
16.12
11.09 17.25
11.51 18.17
12.44 19.08
13.38 19.53
14.49 20.47
15.41 21.329
16.35
10.31 17.11

FAZELE
LUNII

L.P.

SOARE
RĂSARE APUNE

5.32

20.56

VÂNZĂRI
Vând armă cu glonț calibrul .243Win.,
marca Zastava. Stare foarte bună. Fără
lunetă. Tel. 0722-858.581.
Vând două lansete, din două tronsoane,
pentru pescuit la crap, Daiwa Black
Widow, lungime de 3,60 m, 3 lbs.
Tel. 0728-161.789.

CUMPĂRĂRI

U.P.

5.30

21.01

Cumpăr barcă din cauciuc, fără
oglindă, cu chilă gonflabilă, diametrul
tub 40+ cm, de lungime 2,10-2,80 m.
Tel.: 0725-428.658.

REBUS

CALCULE PRECISE
LA VÂNĂTOARE
L.N.

5.31

21.03

P.P.

5.33

21.04

Rezolvarea din numărul trecut

FLORI DE CÂMP
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Precum câmpul plin cu flori în bătaia vântului (masc.). 2) Verificarea în scris a cunoștințelor. 3) Strivită pe o parte! – Bărbat ca un
boboc. 4) Năvala de odinioară – Floare la ureche.
5) Flori de os – 5, 6 brebenei! 6) Te ține din treabă.
7) Vine de la Dumnezeu – Fel de înfățișare.
8) Floare de mare – Văzduh. 9) O floare ascunsă
ochilor. 10) Împodobite cu flori de diamant – Arată
ca un crin (fem.).
VERTICAL: 1) Li se oferă flori și cuvinte frumoase.
2) Erori! – 2-4 maci! – Însuflețire creatoare. 3) Studiază înfloriturile limbii. 4) Materialul unor piese
tari (pl.) – 246 magnolii! 5) Crenguțe de tamarix! –
Petale de gențiană! – Umede la extremități! 6) 13
tipuri! – Oameni ca niște flori. 7) Trunchiul comun
al arterelor (pl.) – Semn distinctiv pe piele. 8) A te
putea bucura de florile vieții – Se întâmplă numai
atunci când înflorește Regina nopții. 9) Floarea tinerimii adunată sub arme – Jumătate din maci!
10) 3,4 perle! – Alungarea veșnică a necredinciosului din câmpiile Raiului.
Dicționar: OZU.
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Abonează-te acum!

Nu pierde nici un exemplar!
Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data abonării.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.
mica publicitate
Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte

Text anunț:
......................................................
..................................................
........................................................
........................................................
........................................................
...............................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Data: ..........................................
Nume și prenume:
...................................................
Tel: ............................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
42 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI.

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 69 LEI
NUME ............................................................................................
PRENUME .....................................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ..........................................................................................
Număr ........ Bloc ........ Scara ........ Etaj ........ Apartament ........
Localitate .......................................... Județ/Sector .......................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura ...............
Am achitat suma de ............................................................ în data
de .................................... cu .........................................................
Ordin de plată nr. ......................................................................
Mandat poștal nr. ....................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12 reviste
consecutive începând de la data abonării. Completează cuponul alăturat
și trimite-l împreună cu dovada plății abonamentului (copia ordinului
de plată sau a mandatului poștal) pe adresa: A.G.V.P.S. din România,
București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

