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Comemorare

VÂNĂTOARE

Atilla Kelemen
(1948 - 2022)

În data de 8 ianuarie 2022 a plecat din viață domnul Atilla Kelemen, vicepreședinte al
A.G.V.P.S. din România.
IANUARIE 2022
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Atilla Kelemen
(1948-2022)

P

rin întreaga sa activitate desfășurată de-a lungul a mai bine
de două decenii în cadrul
A.G.V.P.S. și nu numai, dl. acad. dr.
Atilla Kelemen a reprezentat cu profesionalism, pasiune și deosebită dedicație interesele vânătorilor din România,
atât în țară cât și pe plan extern, în cadrul organizațiilor internaționale de
profil C.I.C. - Consiliul Internațional
pentru Vânătoare, și F.A.C.E. - Federația Europeană a Asociațiilor pentru
Vânătoare și Conservare.
Cu o bogată și variată activitate în
plan politic, a deținut cinci mandate de
deputat în Parlamentul României și un
mandat de europarlamentar în Parlamentul European, dl. acad. dr. Atilla
Kelemen s-a preocupat îndeaproape și
de domeniul cinegetic, în cadrul căruia
a vizat atât aspectele privind managementul durabil cât și protejarea și conservarea vânatului, având totdeauna un
punct de vedere pertinent, documentat,
apreciat și respectat.
Pe plan internațional, pentru activitatea susținută desfășurată de-a lungul timpului, domnul Kelemen a fost
nominalizat ca membru C.I.C., fiind de
asemenea membru titular al F.A.C.E.
în cadrul căreia, timp de două legislaturi consecutive a ocupat onorabila
funcție de Vicepreședinte pentru relația
cu asociațiile naționale de vânătoare
din țările din sud-est-ul Europei.
Doctor în științe agricole, domnul
Atilla Kelemen a fost ales membru în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice, având în același timp și preocupări
în domeniul ornitologiei, ecvestru și al chinologiei, fiind permanent un pasionat susținător al mișcării chinologice românești.
În cadrul A.G.V.P.S., pentru întreaga
sa activitate desfășurată, a fost distins cu
titlul de Membru de onoare al A.G.V.P.S.
din România și a fost ales și reales vice-
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președinte al A.G.V.P.S. Contribuțiile
sale la perpetuarea și dezvoltarea valorilor și a tradițiilor românești în domeniul
cinegetic, rămân mărturie a unui spirit
înalt, deosebit, preocupat permanent de
tot ceea ce însemnă aprecierea și respectul pentru protecția și conservarea na-

turii și a vânatului, pentru binele și prosperitatea activității de vânătoare și a vânătorilor în România.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
–Conducerea A.G.V.P.S. din
România

Management cinegetic

Din teren

Activități de sezon
ALIN-CODRU MANU

Managenetul cinegetic constituie un complex de activități între care se înscriu cele de
gospodărire, protecție, conservare și exploatare durabilă a vânatului, în cadrul fondurilor
cinegetice. Este important de precizat faptul că, până la activitatea de recoltare a
vânatului, vânătoarea în sine, toate aceste activități de management cinegetic sunt de fapt
cele ce dețin ponderea, recoltarea vânatului fiind doar o verigă din lanțul complex de
acțiuni și activități ce privesc vânatul și care se desfășoară pe tot parcursul anului, atât în
perioada sezonului de vânătoare cât și în afara acestuia, pe fondurile cinegetice.

V

ânătorii, în cadrul asociațiilor
în care sunt membri, participă
la o serie de activități susținute,
prin eforturi proprii, pentru protejarea
și conservarea vânatului și pentru amenajarea și gospodărirea fondurilor cinegetice aflate în gestiunea asociațiilor
de care aparțin, beneficiind de îndrumarea și sprijinul permanent al personalului angajat al acestor asociații.
Între principalele activități desfășurate în cadrul asociațiilor de vânători
se numără asigurarea și distribuirea
hranei și a sării pentru vânat, construirea și întreținerea instalațiilor vânătorești, efectuarea evaluării efectivelor de
vânat din fondurile cinegetice, combaterea dăunătorilor cu păr și cu pene,
combatrea braconajului și efectuarea
selecției și recoltarea vânatului conform
cotelor de recoltă stabilite de autoritatea națională în domeniu.
În perioada iernii, principalele activități de menagement cinegetic vi-

zează asigurarea hranei și a sării în teren, pentru principalele specii de vânat,
cervide, mistreți, iepuri, fazani și potârnichi, deschiderea potecilor de acces
spre locurile de hrănire a vânatului, în
cazul în care zăpada căzută în această
perioadă îngreunează sau limitează accesul vânatului la aceste puncte, și asigurarea accesului la apă prin practica-

Combaterea
dăunătorilor cu păr
și cu pene continuă
în perioada iernii,
la fel ca și combaterea
câinilor hoinari/sălbăticiți,
mai ales în perioadele
cu zăpadă mare și îngheț,
când toți aceștia sunt un
pericol evident, în special
pentru căprior
și vânatul mic.

rea de copci în apa înghețață, în cazul
perioadelor de ger puternic.
Combaterea dăunătorilor cu păr și
cu pene continuă în perioada iernii, la
fel și combaterea câinilor hoinari/sălbăticiți, mai ales în perioadele cu zăpadă mare și îngheț, când toți aceștia
sunt un pericol evident, în special pentru căprior și vânatul mic.
Continuarea observațiilor la principalele specii de vânat este de actualitate, având în vedere existența condițiilor favorabile create de starea din
timpul iernii a vegetației forestiere, lipsită de frunziș, a condițiilor pentru citirea urmelor vânatului oferite de stratul de zăpadă în cazul în care acesta
este prezent, precum și posibilitatea
stabilirii cu precizie a suprafețelor/piețelor de probă pentru acțiunile de evaluare a vânatului ce urmează a se derula
la finalul iernii/începutul primăverii,
beneficiind de aceleași condiții favorabile de vizibilitate oferite de vegetația
IANUARIE 2022
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Activități de sezon
aflată în perioada sezonului rece.
Asigurarea hranei și a sării pentru
vânat ocupă locul primordial în perioada iernii. Distribirea fânului și lucernei la hrănitorile pentru cervide, a
porumbului și suculentelor/rădăcinoaselor pentru mistreți, precum și a hranei asortate, lucernă, porumb, varză,
mere, pentru iepuri, fazani și potârnichi
sunt acțiuni prioritare. Membrii vânători ai asociațiilor de profil, împreună
cu personalul angajat, sunt singurii
care și-au asumat dintotdeauna această
responsabilitate majoră și, prin eforturi
proprii, au asigurat și continuă să asigure desfășurarea în cele mai bune
condiții a acestor acțiuni de distribuire
a hranei și a sării pentru vânat, în fon-
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durile cinegetice, chiar și în condițiile
iernilor grele, cu multă zăpadă și temperaturi foarte scăzute.
Combaterea braconajului se află și
în perioada iernii între acțiunile derulate de personalul angajat, cu sprijinul
membrilor vânători și în colaborare cu
instituțiile abilitate ale statului, Poliția
și Jandarmeria.
Toate aceste activități de management cinegetic, desfășurate prin grija și
cu preocuparea asociațiilor de vânători,
desfășurate în cadrul fondurilor cinegetice pe care acestea le gestionează, cu
sprijinul și contribuția nemijlocită a
membrilor vânători, asigură populații
de vânat viable, sănătoase, pentru care
se are permanent în vedere gestionarea
durabilă, în cadrul mai larg de protecție
și conservare a naturii, a biodiversității
și a echilibrului ecologic.

IANUARIE 2022
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De sezon Vânătoare la iepuri-de-câmp
Iepuri la final de sezon
Text și fotografie MAC
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Parcurgând o combinație de vreme cu care, se pare, începem să ne obișnuim în ultimii ani,
cu perioade călduțe apoi reci, cu ger și zăpadă, alternând cu zile senine dar reci, urmate
apoi din nou de vreme caldă, poate chiar neobișnuit de caldă pentru luna lui Gerar, așa am
ajuns în pragul închiderii sezonului la iepurii-de-câmp de la finalul lunii ianuarie.

A

m ieșit la o partidă de vânătoare pe câmpurile Călărașilor,
într-o zi în care soarele avea să
se dovedească extrem de darnic, topind
încet, dar sigur, peticele de zăpadă rămase pe marginile nearate ale câmpului. Doar canalele înțelenite mai adăposteau zăpada de altfel așternută cu
dărnicie de natură cu câteva săptămâni
înainte. Și pentru a adăuga un plus de

farmec partidei, organizatorul ne-a
anunțat că vom vâna și fazani la închiderea partidei. Ziua de final de Gerar se
anumța mai mult decât promițătoare...

Tihna și liniștea câmpurilor
Instructajul dinaintea partidei odată
încheiat, am lăsat gonașii să se deplaseze spre locul din care pleca prima
goană și am pornit pentru a ne așeza,

pe linia standurilor. Jur-împrejur, câmpul respira o liniște odihnitoare. Un
grup de căprioare, la circa un kilometru
depărtare, se ridicase dintre brazde și
ne studia cu atenție, semn că observaseră deja prezența noastră. După câteva
momente au pornit la pas spre una din
lateralele parcelei, fără grabă, încă un
semn că locurile se bucurau de tihnă
iar vânatul nu fusese deranjat.
De altfel, din vorbă în vorbă cu organizatorul, înțelesesem că pe zonele
respective nu se mai făcuse vânătoare
la iepuri de mai bine de doi ani iar observațiile recente din teren evidențiaseră oarecum o ușoară creștere a numărului de iepuri prezenți pe acele
locuri.
Ne-am luat fiecare în primire standul desemnat și am avut suficient timp
pentru a observa și împrejurimile. Canalul din spatele liniei vânătorilor, fost
probabil cândva de irigație, găzduia generos o vegetație sălbatică ce crescuse
fără opreliște de-a lungul lui. Puteai
desluși arbuștii ce alternau cu pâlcurile
de trestie ce-și înălțau voinicește pămătuful vârfurilor mlădioase. În plus,
pe ambele margini, tufe de măceș și porumbar își etalau bogăția fructelor în
lumina soarelui darnic. Erau locuri
foarte bune pentru adăpostul și protecția vânatului mic, la care se adăuga
hrana disponibilă din abundență pe
câmpurile din imediata vecinătate. În
plus, din loc în loc, insulițe de vegetație
sălbatică, lăsate fie pe adânciturile naturale ale terenului, fie de-a lungul unor
făgașe rămase cine știe de când pe acele
locuri, completau armonia peisajului.
Câmpul în sine, oferea la rândul lui,
grâul abia crescut, din cauza secetei severe din lunile anterioare, și rapița mai
bine răsărită de data aceasta. Un plus
de bine pentru vânatul din teren.

Doar două goane
Zarva gonașilor apăruți în depărtare
mi-a readus atenția la vânătoarea care
începuse. Deși se aflau practic la linia
orizontului, gonașii reușiseră să salte dintre brazde câțiva urecheați, și, semn de
bun augur, am auzit și câteva focuri trase
și din linia gonașilor, arătând că iepurii
se mișcau. Nu a trecut mult și, odată cu
apropierea goanei, au apărut și în fața
noastră iepurii stârniți din arătură. Unii
direct spre noi, alții căutând să iasă pe
flancuri. Focurile vânătorilor nu au întârziat să răsune și, preț de câteva moIANUARIE 2022
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Iepuri la final de sezon
mente, au frânt liniștea locurilor.
Prezența iepurilor pe acele locuri
demonstra încă odată cele deja bine cunoscute. Mozaicul culturilor agricole,
pe parcele cu suprafețe moderate ca extindere, prezența zonelor cu vegetație
sălbatică, cu lăstăriș, mur și smeur sălbatic, păducel și porumbar, chiar stufăriș pe alocuri, toată lăsată să crească
pe haturile și pe canalele dintre culturi,
existența perdelelor de vegetație de la
marginea câmpurilor, locuri ce oferă
adăpost și hrană, favorizează creșterea
și menținerea vânatului mic, în cazul
nostru iepurii-de-câmp, în teren.
Prima goană fusese o reușită deplină iar voia bună avea să anime participanții. De altfel nu s-au făcut decât
două goane, cea de-a doua completând
deja numărul de piese ce urmau a fi extrase din teren. Încheiam sezonul de
vânătoare la iepuri sub augurii unui
semn bun, bun pentru acum dar și pentru sezonul de vânătoare ce va fi să
vină!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

TOCĂNIȚĂ DE IEPURE CU BACON
ȘI SOS DULCE-ACRIȘOR
NANA NINA
Preparatele din carne de iepure, gătite cu măiestrie, au fost
totdeauna apreciate de mesenii invitați. Servite cu un vin
potrivit pot face deliciul unei mese alături de prieteni și vor
aduce, din partea lor, recunoașterea meritelor și a priceperii
gastronomice a gazdei.
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Ingrediente necesare: un iepure porționat, o linguriță de sare de mare, una
de piper negru măcinat, patru linguri de
ulei de măsline, trei felii de bacon, o ceapă
roșie, patru morcovi, patru cartofi și o țelină, totul tăiat cubulețe, ½ kg de roșii
cherry tăiate pe jumătate, 200 grame măsline verzi, ½ pahar de vin alb și ½ cană
de sos dulce-acrișor.
Preparare: dați bine carnea prin sare
și piperul măcinat și puneți-o împreună
cu două linguri de ulei și feliile de bacon
într-un vas încăpător. Rumeniți ușor carnea pe toate părțile. Scoateți carnea și
feliile de bacon, adăugați vinul și sosul
dulce-acrișor peste sucul de carne din vas
și dați amestecul la foc mic, 2-3 minute.
În alt vas puneți uleiul rămas și căliți ușor
ceapa. Adăugați cartofii, țelina și morcovii
și amestecați, tot la foc mic, până ce legumele se înmoaie ușor. Adăugați roșiile
și măslinele și continuați până ce roșiile
încep să se desfacă de coajă. Puneți carnea și bacon-ul peste legume și gătiți totul alte 30-40 de minute, după care adăugați sosul dulce-acrișor și sare după gust.
Lăsați totul la foc mic alte 5-10 minute.
Servire: serviți tocănița pe farfurii încălzite și ornați cu câteva fire de pătrunjel
verde, pentru aromă proaspătă și aspect.
Un pahar de vin roșu, demisec/sec, fetească neagră/cabernet sauvignon, va
adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!

Tir

Tir vânătoresc Programul
competițional 2022
VPR
În numărul din luna noiembrie 2021 al revistei VPR
am prezentat interviul realizat cu domnul Florin Urcan,
multiplu campion național la tir vânătoresc. Cu ocazia
aceea domnia sa remarca despre tirul vânătoresc:
„Pasiunea pentru tirul vânătoresc de competiție dar și
pentru vânătoare se pot împleti armonios, cu reușite și
împliniri pe măsura dedicației, efortului dar și
sacrificiilor făcute de cel ce se regăsește într-o asemenea
situație. Satisfacțiile, mai ales cele spirituale, pe care le
trăiești ulterior, sunt însă în măsură să compenseze
greutățile întâmpinate și depășite cu bine și să aducă în
suflet acea mulțumire și împlinire pe care doar cei ce au
trecut prin toate acestea le pot trăi și simți cu adevărat”!

C

u aceeași ocazie menționam
faptul că vom contiunua publicarea și prezentarea în paginile
revistei a noi informații, evenimente și
manifestări privind domeniul tirului
vânătoresc, a modului de organizare și
desfășurare al competițiilor, în ideea
de a populariza și a face mai bine cunoscut acest sport, ce îmbină pasiunea
pentru tirul sportiv cu cea pentru vânătoare. Faptul are în vedere cunoașterea pe larg a acestui sport și speranța
că tot mai mulți vânători vor descoperi
aspectele practice și frumusețea practicării lui, așa cum de altfel menționa
în interviul amintit și domnul Florin
Urcan: „Voi profita de această ocazie,
având în vedere că am și prezentat modul de organizare al competițiilor pe
plan național, profit deci de ocazie pentru a invita cât mai mulți pasionați

Competiții

acestui sport și poate sprijini în sensul
creșterii participării unui număr tot
mai mare de pasioanți la concursurile
de tir vânătoresc organizate în țara
noastră”.
Pentru anul 2022 prezentăm calendarul competițiilor ce urmează a se desfășura începând din luna martie și până
în luna octombrie:

CALENDARUL
COMPETIȚIONAL SPORTING
2022
• 19-20.03.2022
• 09-10.04.2022
• 21-22.05.2022
• 11-12.06.2022
• 23-24.07.2022
• 20-21.08.2022
• 10-11.09.2022
• 02-03.10.2022

Luduș
Lugoj
București
Lugoj
București
Luduș
Finala Lugoj
Cupa României
și GP Luduș
Vom reveni cu alte detalii și precizări pe parcursul anului competițional.

AFILIERE F.I.T.A.S.C.
Începând cu 1 ianuarie
2022 F.R.T. - Federația
Română de Talere, a fost
afiliată la F.I.T.A.S.C. Federația Internațională
de Tir cu Arme Sportive
de Vânătoare.
pentru această disciplină competițională, de a participa la concursurile organizate. Cu cât mai mulți concurenți
vor fi, cu atât cresc șansele de a descoperi și forma noii concurenți ce vor reprezenta România în concursurile internaționale. În acest sens aș mai
adăuga faptul că revista VPR este un
potențial mijloc de popularizare al

Acest lucru vine după un efort
comun al mai multor persoane și
instituții și pe această cale doresc
să mulțumesc tuturor celor implicați și în special președintelui Federației Române de Tir, doamna
Lucia Mihalache.
–Florin Urcan
IANUARIE 2022 | 11

Din teren

Gânduri pentru Noul An

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

La început de an

P

entru cei ce încă vânează fără un
partener patruped le doresc ca
în noul an să își completeze
echipa și familia primind alături un nou
neostoit câine de vânătoare. Alături de
el, după puțină muncă și perseverență,
aporturile din apă nu vor mai fi un chin,
vânatul pierdut se va împuțina, în serile
la pasaj nu veți mai fi singuri, căutarea
prin tufe va fi mult mai eficientă iar
toată ziua de vânătoare va fi mult mai
însuflețită. Celor ce sunt la începutul
drumului și participă la primele vânători, le doresc să aibă norocul să întâlnească vânători experimentați, ce au
trecut prin încercările vieții, de la care
să învețe etica vânătorească, citirea urmelor, recunoașterea speciilor și mai
ales înțelegerea că este important nu
numărul pieselor, ci frumusețea tirului,
aportul reușit și caleidoscopul imaginilor oferite de natură.

MARIA SĂVULESCU
Un nou an, noi drumuri, noi încercări, noi realizări, noi
întâmplări. Un nou capitol din drumul nostru, al fiecăruia
dintre noi. Pornim spre el, sper eu, mai înțelepți și mai
bogați spiritual, având fiecare acumulate învățăminte și
experiențe din anul ce tocmai s-a încheiat. Vă doresc să vă
însoțească și să vă fie prieteni buni în anul ce vine, sănătatea,
camaraderia, bunul simț și cumpătarea. Să vă bucurați de
noi partide de vânătoare, de ieșiri în teren pline de inedit, de
răsăriturile de soare, ridicate în depărtare dintre coarnele
căpriorului, de apusurile de soare aduse de zbaterea aripilor
rațelor, de sunetele văzduhului și șoaptele pădurilor…

Foto: SZILVESZTER CSEKE / SHUTTERSTOCK

Gânduri pentru Noul An
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Noi am început anul cu o vânătoare
la grupă, ce a avut câte puțin din toate.
Mi-a lipsit cățelușa mea, Ada, pentru că
din păcate s-a tăiat foarte rău, la ultima
vânătoare, în cioburile din gunoaiele
aruncate nepăsător de oameni prin tot
locul…
Una dintre dorințele pentru Noul An
este să nu uităm și să păstrăm respectul,
bunul simț și grija față de Natură, pe
care nu trebuie să le manifestăm prin
gesturi mărețe, ci mici, cum ar fi să nu
mai aruncăm gunoaiele la întâmplare,
să nu mai dăm foc vegetației, să plantăm
și nu să tăiem perdelele forestiere, să veghem ca luciul apelor să nu mai fie aco-

La prima vânătoare
Cum vă spuneam, revenind la prima
vânătoare din an, aceasta a avut de
toate. Poate ce a lipsit a fost vremea de
iarnă. Ploile din ultimele săptămâni au
făcut terenul aproape impracticabil. Ne
apropiam de ziua de Bobotează și, în
locul gerului și troienelor, am avut ploi
și temperaturi ridicate. Străbaterea te-

Foto: NATALIA PAKLINA / SHUTTERSTOCK

renului a fost o adevărată încercare.
Parcă eram într-o zi de toamnă, nicidecum la începutul lunii ianuarie. Am ales
să ocolim arătura, căci nicidecum nu
am fi putut-o străbate, iar iepurii cu siguranță nu aveau ce să caute în mocirla
din câmp.
Am ales deci câteva parcele cu tufe,
perdele forestiere și canale. Fiind suficente arme, am putut face standul și
închide flancurile. Câinii au ajutat
foarte mult, intrând în tufe și în zonele
greu accesibile vânătorilor. La trecerea
prin una dintre perdelele forestiere
ne-au ieșit în cale trei purcei de mistreț.
Unul din ei, doborât în timpul goanei,

a fost adăugat tabloului cu iepuri și fazani. La final pot spune că a fost o zi
plină, pe care am încheiat-o la cabană,
în jurul unui foc și al unui ceaun pregătit de camarazi.
Avem încă înainte vremea de iarnă,
până la finele sezonului de vânătoare.
Până atunci ne putem bucura de ieșirile
la speciile de vânat permise. Apoi, spre
vară, vom putea ieși la căprior, la combaterea dăunătorilor sau, pur și simplu,
la observații și la fotografiat exemplarele deosebite de vânat, care vor aduce
cândva noi partide reușite în teren.
Apoi, va veni din nou deschiderea sezonului la păsăret, în luna lui Gustar
și, spre toamnă, vânătoarea la pană.
Vor fi zile pline de soare, de inedit, noi
povești, noi întâmplări… Vedere bună
pe cătare și să aveți parte de vânători
reușite!

Foto: SORU EPOTOK / SHUTTERSTOCK

perit de gunoaie, sticle și tot felul de
obiecte din plastic. Bunul simț, dublat
de reaprinderea dorinței de a iniția acțiunile necesare în rândul reprezentanților statului și autorităților locale, ne
pot readuce pe drumul normalității.

Foto: PIOTR KRZESLAK / SHUTTERSTOCK

Una dintre dorințele
pentru Noul An este
să nu uităm și să păstrăm
respectul, bunul simț și
grija față de Natură, pe care
nu trebuie să le manifestăm
prin gesturi mărețe, ci mici,
cum ar fi să nu mai aruncăm
gunoaiele la întâmplare, să
nu mai dăm foc vegetației,
să plantăm și nu să tăiem
perdelele forestiere, să
veghem ca luciul apelor să
nu mai fie acoperit de
gunoaie, sticle și tot felul de
obiecte din plastic.
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Din teren

Asociațiile noastre

A.V.P.S. Diana-București

O zi de lucru pe fondul
cinegetic nr. 17 Letca
VPR

Fondul cinegetic Letca, din cadrul A.V.P.S. Diana - București, aflat la mai puțin de 50 de km
de capitală, are o suprafață totală de 13.000 de ha, din care 3.200 ha pădure, restul fiind
constituit din teren agricol și teren neproductiv, este străbătut de râul Milcovăț și
beneficiază de o varietate de zone cu condiții de habitat propice vânatului.

Î

ntre speciile de vânat prezente se
numără mistrețul, căpriorul, iepurele, fazanul și potârnichea, iar
dintre răpitoarele cu păr, vulpea și șacalul.
Într-o zi de mijloc de ianuarie am
participat alături de domnul Stelian Caracudă, paznicul de vânătoare ce are în
grijă gospodărirea fondului de mai bine
de 20 de ani, la distribuirea hranei pentru vânat pe fondul cinegetic Letca.
Asigurarea hranei pe timpul iernii
este o prioritate iar activitatea are în
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vedere alimentarea cu fân/lucernă a
hrănitorilor pentru cervide, distribuirea
porumbului boabe și știuleți la locurile
special amenajate pentru mistreți, precum și alimentarea cu hrană diversă a
hrănitorilor pentru iepuri și fazani.
Pe suprafața fondului cinegetic sunt
amplasate un număr de 35 de hrănitori
pentru cervide, majoritatea fiind cele
nou construite cu care au fost înlocuite
cele deteriorate în timp, 100 de hrănitori pentru iepuri, 20 de hrănitori pentru fazani, unele dintre acestea fiind în

curs de reamenajare. Pentru hrănirea
mistreților, sunt amplasate locuri special amenajate cu scăldători ce țin în
mare parte apa chiar și pe timpul iernii,
toate instalațiile vânătorești pentru
hrănirea vânatului oferind un bun acces pentru alimentare, întreținere și
pentru supraveghere, camerele foto/video poziționate în apropierea acestora
completând posibilitățile de control și
observare a vânatului.
Cele 6 observatoare, amplasate în
locuri bine determinate, alese după ob-

Pentru hrana
vânatului pe fondul
cinegetic Letca au fost
alocate și parte deja
distribuite în teren,
4,5 tone de fân și lucernă,
10 tone de porumb, peste
două tone de suculente
și 7 tone de sare.

servații atente de-a lungul timpului,
oferă la rândul lor posibilități foarte
bune de observare și pândă, beneficiind
de linii cu vizibilitate, deschise în vegetația forestieră, permițând și oferind
o vedere largă a zonelor din vecinătate.
Pentru hrana vânatului pe fondul cinegetic Letca au fost alocate și parte deja
distribuite în teren, 4,5 tone de fân și
lucernă, 10 tone de porumb, peste două
tone de suculente și 7 tone de sare. În
plus, pe parcursul sezonului sunt administrate cantități de legume și fructe pro-

curate de la magazinele de alimentație
de profil din zonă, produse rămase după
încheierea vânzarii acestora către public.
Preocuparea, experiența domnului
Stelian Caracudă, grija pentru îngrijirea
vânatului și gospodărirea întregului
fond cinegetic, împreună cu personalul
ajutător angajat, și cu îndrumarea și
sprijnul permanent acordat de conducerea A.V.P.S. Diana-București și a
membrilor vânători, se regăsește în calitatea și efectivele vânatului din teren,
în starea instalațiilor vânătorești, în asi-

gurarea permanentă a hranei de calitate și a sării pe tot parcursul sezonului
de vânătoare, a pazei și monitorizării
vânatului. Acțiunile de combatere a
dăunătorilor organizate cu sprjinul
membrilor vânători și combatrea braconajului împreună cu personalul instituțiilor de stat abilitate, Jandarmeria
și Poliția, sunt alte două priorități în
cadrul activității de management cinegetic desfășurată susținut pe fondul de
vânătoare Letca, din cadrul A.V.P.S.
Diana-București.
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Echipament

Îmbrăcămintea de vânătoare

Camuflajul la vânătoare (III)
Text și fotografie ALEX CODRESCU
După ce am prezentat câteva dintre datele privind echipamentul pentru camuflajul vizual
și acustic folosit la vânătoare, să ne oprim asupra câtorva aspecte legate de camuflajul
olfactiv de care putem beneficia atunci când ieșim în teren, în căutarea vânatului, la
observații sau la vânătoare și care ne poate feri de mirosul atât de fin și binecunoscut al
vânatului.

C

amuflajul olfactiv are o serie de
avantaje demne de atenție.
Apropierea de vânat în general
și de vânatul mare în special, a devenit
din ce în ce mai dificilă datorită pe de o
parte creșterii acuității și experienței vânatului supus permanent presiunii civilizației ce se extinde continuu în detrimentul habitatului natural, iar pe de
alta din cauza prezenței tot mai dese a
oamenilor în mediul altă dată mult mai
liniștit al vânatului.

Simțul mirosului la vânat
Dacă văzul și auzul vânatului pot fi
relativ mai ușor amăgite, grație multitudinii de materiale silențioase și cu modele camuflaj pentru toate anotimpurile
și mai toate modelele de vegetație și teren, simțul mirosului este poate cel mai
sensibil și mai greu de depășit, mai ales
dacă vorbim despre vânatul de talie mij16 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

locie și mare, pornind de la căprior, mistreț și până la cerb și urs.
Vânatul în general, dacă nu este deranjat peste măsură, se deplasează pe
aceleași poteci păstrând o anumită rutină, dacă o putem numi așa. Vânatul
mare, pe cât posibil și în măsura în care
terenul îi permite, folosește în plus un
element natural care îl poate favoriza
uneori considerabil, și anume vântul.
Vântul îi poate aduce o mulțime de informații deoarece poartă cu el mirosurile
ființelor aflate mai aproape sau chiar
foarte departe de locul respectiv. Când
nu poate folosi vântul în favoarea sa, vânatul este practic într-o permanentă
stare de alertă, iar apropierea de el este
cu atât mai dificilă.
Aici intervine relativ noua tehnologie
a camuflajului olfactiv care vine să blocheze mirosul uman, făcând din acest
punct de vedere vânătorul, practic, „in-

vizibil” pentru vânat , „amprenta” olfactivă a vânătorului fiind eliminată din
context, fapt ce poate înclina sensibil balanța reușitei partidelor de vânătoare de
partea noastră.

Amprenta olfactivă
Corpul uman poate colecta mirosuri
și emite de asemenea molecule odorizante în mediul înconjurător. Practic
pornind de la ce mâncăm, ce haine purtăm, la mirosul ambiental al locuinței
sau al locului în care lucrăm, precum și
transpirația normală pe care corpul o
elimină pentru a preveni supraîncălzirea, toate la un loc generează o adevărată „semnătură personală”, așa numita
„amprentă olfactivă” de care aminteam,
pe care vânatul o înregistrează ca pe un
element nefiresc și care nu aparține mediului său natural. Aceast element
străin mediului natural, purtat de cele

mai multe ori de vânt și perceput cu
ajutorul mirosului, declanșează starea
de alertă a vânatului și determină sporirea atenției acestuia.

Tehnologia și echipamentul
adecvat
Folosind însă un echipament adecvat, putem masca sau mai bine zis
„șterge” acea „semnătură” odorifică de
care aminteam mai sus și ne putem

apropia mult mai lesne de vânatul pe
care îl căutăm. În acest sens se folosește
carbonul activat, zeolitul și carbonul
tratat.
Carbonul activat stă la baza tehnologiei de absobție a mirosului uman și a
fost primul element folosit de companiile
producătoare de echipament pentru vânătoare în acest scop.
Zeolitul, un alt element ce a extins
spectrul de absorbție odorifică, comple-

tează acțiunea carbonului activat.
Carbonul tratat, a fost introdus în
urma cercetărilor ulterioare apariției primelor două elemente, și blochează și neutralizează particulele odorizante din
transpirația umană, completând astfel
primele două metode.
Cercetările au continuat și, pentru a
consfinți tehnologia de blocare odorifică,
compania ScentLok din S.U.A., una dintre pionierele în materie, a combinat cele
trei elemente și a obținut tehnologia Carbon Alloy, așa numitul „aliaj de carbon”.
Blocarea odorifică poate fi realizată
fie prin încorporarea materielului sintetic cu caracteristici active în echipamentul de vânătoare în sine, fie prin folosirea
unor spray-uri cu care se pulverizează
substanța blocantă pe suprafața textilă
a echipamentului de vânătoare. Nici produsele cosmetice sau de igienă nu au fost
lăsate deoparte și, pentru a completa
gama disponibilă, au fost create deodorante și șampoane special concepute
pentru a bloca mirosul uman și chiar și
detergenți pentru spălarea echipamentului de vânătoare.
Echipamentul ce încorporează tehnologia de blocare odorifică pe bază de
carbon costă, firesc, pe măsură. Se pare
însă că prețul plătit va răsplăti efortul financiar iar reușita pertidelor de vânătoare va fi pe măsură!
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Câinele de vânătoare

Hrana în timpul
iernii
CRISTIAN MANOLESCU
Sezonul de vânătoare este în plină desfășurare, iar
pasiunea ne poartă pașii, cât de des posibil, pe cărările
tainice ale vânătorii, alături de câinele nostru de vânătoare.

Î

ngrijirea acestuia pe timpul iernii
impune câteva considerații în
plus. În afara stării generale de sănătate și a condiției fizice, o atenție deosebită trebuie acordată hranei acestuia
iar aici ne referim nu numai la aspectul
calitativ dar și la cel cantitativ. Aceasta
deoarece pe lângă efortul fizic susținut
pe care îl face patrupedul în timpul partidelor de vânătoare, temperaturile scăzute din timpul iernii determină necesitatea unui aport sporit de calorii.
Frigul de afară, alături de efortul fizic susținut, pot impune adesea dublarea cantității de hrană de care câinele
are nevoie pentru a funcționa și a răspunde în bune condiții cerințelor momentului. Practic, hrana constituie
sursa de energie iar aceasta se măsoară
în calorii. Necesarul caloric depinde în
principal de trei factori: talia câinelui,
nivelul activității fizice ce o desfășoară,
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și condițiile de mediu. Pentru câinii de
vânătoare, la momentul la care ne referim, iarna în deplinul ei, vânătoarea
presupune un efort fizic susținut, mult
peste nivelul din perioada de repaus de
la începutul sezonului cald. În plus, frigul de afară necesită arderea unei cantități suplimentare de calorii pentru
simpla menținere a temperaturii normale a corpului. Este astfel cât se poate
de clar motivul pentru care hrana devine unul dintre principalele puncte de
atenție la acest timp din an.
Diverse studii, au arătat faptul că pe
parcursul lunilor de iarnă, câinii adulți
au în general nevoie de un aport de calorii cu 30% mai mare decât în timpul
sezonului cald. Efortul fizic susținut,
prezent în cazul câinilor de vânătoare,
necesită, în plus de această creștere, un
aport suplimentar de calorii de circa
25% uneori chiar până la 50%, în cazul

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Chinologie

câinilor ce ies de mai multe ori pe săptămână în teren. Astfel, pentru un câine
de vânătoare ce lucrează practic pe parcursul unei zile întregi de vânătoare, cu
ieșiri dese în teren, nevoia creșterii
aportului caloric poate ajunge și la
aproape 80% în plus față de sezonul
cald al anului, când și efortul fizic este
considerabil mai redus.
Calitatea hranei este importantă, recomandările situându-se undeva la valori între 1.800 și 2.200 de calorii digestibile, la o porție de circa 500 de
grame de hrană. Hrănirea câinelui este
recomandată fie seara, fie după-amiaza
tâziu, pentru a oferi suficient timp pentru digerarea hranei înainte de ieșirea
în teren. Un câine ce abia a mâncat va
fi cu mult mai greoi și de aici și mai
puțin atent pe teren iar rezistența acestuia la efort poate scădea chiar și până
la jumătate, spun specialiștii. Apa nu
trebuie uitată. Porții mici, la intervale
regulate de 1-2 ore, în timpul zilei, vor
contribui la menținerea hidratării corespunzătoare a câinelui. La finalul partidei se recomandă o perioadă de repaus
pentru câine, fapt ce va permite revenirea la normal a funcțiilor fiziologice ale
patrupedului, după care îl vom hrăni.
Oferirea unor mici „tratații” câinelui
nostru, în timpul pauzelor partidei de
vânătoare este binevenită, timp în care
și noi, bineînțeles, vom savura un sandviș pe deplin meritat!

De prin magazine
HUNTERSHOP

Noutăți

Dog Trace GPS X20 - vei știi
mereu unde se află câinele tău
Dispozitivul are funcții speciale pentru vânători și nu
funcționează cu card GSM!
Setul DOG TRACE GPS X20 a fost
conceput pentru a permite urmărirea
câinilor, având o rază de acțiune de
până la 20 km. Este alcătuit dintr-un
transmițător situat pe zgarda câinelui și
dintr-un receptor pe care proprietarul
câinelui poate privi direcția și distanța
la care se află câinele. Transmițătorul
își stabilește poziția cu ajutorul sateliților GPS și transmite informațiile către
receptor cu ajutorul unui semnal de
frecvență radio, astfel încât acesta poate
fi utilizat în locuri unde nu există acoperire GSM.
Pachetul conține un receptor cu LCD
portabil, un emițător (zgardă electronică), zgardă portocalie din plastic, încărcător, valiză pentru transport. Receptorul
poate urmări concomitent maxim 9 câini
și are următoarele funcții:
• Funcția BEEPER este de obicei folosită pentru vânătoare, puteți obține
feedback despre intensitatea deplasării
câinelui sau despre prezența/vecinătatea
vânatului. Aceasta apare pe receptor ca
vibrație, semnal sonor sau cu afișaj vizual.
Semnalele de sunet și vibrații pot fi setate
pentru până la 4 zgărzi, afișajul vizual

poate fi setat pentru toate cele 9 zgărzi;
• Funcția gard virtual: semnalează
când câinele depășește distanța maximă
prestabilită inițial de receptor. Receptorul va emite un semnal sonor (un beep
lung) și va afișa un indicator circular intermitent. Această distanță poate fi setată între 30 m și 2 km;
• Funcția busolă: afișajul indică
nordul magnetic;
• Funcția WAYPOINT: această funcție
salvează coordonatele GPS ale receptorului
și mai târziu permite, dacă este necesar, întoarcerea la punctul memorat. Un receptor
poate memora până la 4 puncte;
• Funcția CAR MODE: se folosește
în timpul deplasării cu un vehicul. În
aceast caz, echipamentele electronice
pot afecta funcționarea busolei magnetice, fapt pentru care se vor folosi sistemul de orientare GPS.
Bateria reîncărcabilă de 1.850 mAh
permite o autonomie de 40 ore! Zgarda
electronică se poate opri doar cu atingerea acesteia cu receptorul. Atât
zgarda electronică cât și receptorul sunt
submersibile!
www.huntershop.ro

OUTDOOR & MORE

Jacheta de iarna Pinewood Värnamo
are o țesătură exterioară moale, concepută pentru a se potrivi climatului mai
rece, este confortabilă la purtat și păstrează căldura. Gulerul înalt menține
căldura feței și a gâtului, iar materialul
de închidere de la capătul mânecilor împiedică pătrunderea aerului rece. Jachetele sunt echipate cu închidere rapidă
cu magneți, precum și cu fermoar în
două direcții în față și sunt prevăzute
cu buzunar interior cu fermoar și două
buzunare exterioare, frontale.

Căciula croșetată din lână
Pinewood® 1121

Jachetă și căciulă pentru iarnă
Jacheta Värnamo Padded
Jacheta de damă 3414 și de bărbați
5414 sunt windproof și waterproof, cu
o croială model lung. Umplutura izo-

latoare, mai caldă, mai pufoasă și mai
durabilă, Thermore® Ecodown Fibre,
este realizată din sticle PET 100% reciclate.

Căciula este tricotată din lână, cu o
căptușeală moale și confortabilă iar logoul Pinewood este din piele sintetică. Este
căciula perfectă pentru o zi rece.
Găsiți articolele în showroom-ul
Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536
Tel.: 0269-22.22.56 sau online:
www.articole-vanat.ro
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PESCUIT

Despre protejarea și
curățenia apelor naturale
Text și fotografie ALIN-CODRU MANU

Ecosistemul acvatic, apele curgătoare și stătătoare, funcționează grație unui echilibru
natural ce se stabilește între mediu și viețuitoarele care își duc viața în cadrul acestuia,
respectiv plantele acvatice, peștii, batracienii, crustaceele, fitoplanctonul și zooplanctonul.

M

enținerea și protejarea acestui echilibru este practic
cheia funcționării armonioase a tot ceea ce înseamnă râuri, lacuri, bălți, și a vietăților ce-și leagă existența de mediul acvatic al celor dintâi.
În ultimii ani însă, poluarea prin diferite
mijloace și datorită unor activități și acțiuni necontrolate a apelor naturale,
apare ca un fenomen care, în loc să se
atenueze, persistă în continuare și, în
multe locuri, chiar se agravează.
Pornind de la izvoare, vegetația forestieră oferă protecție și, prin preluarea și atenuarea precipitațiilor, asigură
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reglarea regimului apei ce ajunge la nivelul solului, asigurând în același timp,
prin capacitatea de filtrare, calitatea
apei, al cărei nivel cred că putem spune
că, practic, de aici pornește.
Tăierile masive și defrișările terenurilor acoperite de păduri, fără a fi urmate de operațiunile atât de necesare
de plantare/reîmpădurire, au un efect
cât se poate de nociv asupra circuitului
apei și a calității acesteia. Rezultatele
dispariției pădurilor din zona montană
și nu numai, a vegetației forestiere în
general, se văd imediat. Lipsit de protecția vegetației forestiere, solul por-

nește la vale, dus de ape, iar acestea dau
naștere torenților, viiturilor, cu efecte
foarte grave în aval, unde se transformă
în inundații ce pot avea uneori caracter
catastrofal. În plus, calitatea scăzută a
apei are implicații cât se poate de negative asupra florei și faunei acvatice.
Un alt aspect ce afectează negativ
echilibrul ecologic și caliatea apelor naturale este poluarea. Fie că este vorba
despre poluarea chimică, generată de
industrie, agricultură sau alte ramuri
economice, fie că vorbim despre poluarea generată de gunoiul rezultat din
marile așezări urbane sau chiar rurale,

gunoi ce se aruncă pur și simplu în apa
râurilor sau lacurilor, toate acestea au
ajuns să afecteze major calitatea apei
și a mediului, toate cu influențe și efecte
cât se poate de nedorite asupra vieții și
a biotopului acvatic.
Iar dacă posibilitatea de a controla
și reglementa poluarea generată de marile industrii sau de agricultură cere de
regulă mai mult timp, până a putea fi
implementată, există și o latură, să o numim mai restrânsă, pe care o putem influența pozitiv și mult mai repede. A nu
mai arunca PET-uri și tot felul de alte
gunoaie - am găsit baterii și cauciucuri
de mașină în ape din zona de munte, în
care nici nu te-ai fi gândit că așa ceva ar
putea exista, ca să nu mai vorbim de
uriașele „covoare” de bidoane, borcane

și alte tot felul de plastice, aduse de apă,
bineînțeles din amonte, și adunate la
baza barajelor lacurilor de acumulare,

Tăierile masive și
defrișările terenurilor
acoperite de păduri, fără a fi
urmate de operațiunile atât
de necesare de plantare/
reîmpădurire, au un efect
cât se poate de nociv asupra
circuitului apei și a caltății
acesteia. Rezultatele
dispariției pădurilor din
zona montană și nu numai, a
vegetației forestiere în
general, se văd imediat.

zăgazurile formate de mormanele de
aceleași PET-uri în albiile râurilor, mormane care adesea apar atunci când nivelul apelor scade și dezvăluie dezastrul
și efectele acestui fel de poluare.
Explicând și mai ales înțelegând
aceste aspecte, poate fi o cale de a remedia, pas-cu-pas, încet dar cred totuși
că sigur, fenomenele nedorite generate
de poluarea apelor naturale. Păstrarea
curățeniei acestora, de la izvoare și
până la vărsare, protejarea mediului acvatic și a viețuitoarelor acestuia, stau
încă în puterea noastră și trebuie să redevină normalități care să refacă echilibrul ecologic și armonia naturii, pentru a putea oferi în timp un viitor sigur,
curat și fără poluare, apelor noastre naturale!
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Tehnică Pescuit la știucă
În căutarea știucilor mari (V)
Text și fotografie ANDREI ZABET

La început de an, am obiceiul să reflectez asupra partidelor din anul care tocmai s-a
încheiat. Analizez ce am făcut bine dar mai ales ce greșeli am comis, tocmai pentru a învăța
cât mai mult din ele și cum să le corectez pentru a îmi îmbunătăți performanțele viitoare.
Capitolul final... sau doar
începutul?
Așa că, în acest articol de început de
an, vom discuta despre greșeli comise și
asumate dar și despre deciziile inspirate,
care au schimbat total dinamica pescuitului pe o baltă extrem de frumoasă însă
dificilă, cum este balta Creața 1. Vă invit
alături de mine într-o introspecție a lucrurilor care au mers bine și mai puțin
bine în anul recent încheiat.

Primele greșeli pe Creața 1
Prima mea mare greșeală a fost, la
începutul lui 2021, să încep să pescuiesc
pe Creața 1 cu ideile preconcepute de
pe alte lacuri, ca de exemplu Lacul Varlaam. Cu alte cuvinte, am venit cu setup-urile și mindset-ul de pe un alt lac
pe Creața 1, iar lucrurile nu funcționează atât de simplu, ca și cum ai muta
niște fișiere dintr-un folder în altul, cu
funcția „copy-paste”. Iar această greșeală a însemnat utilizarea nălucilor și
în special a firelor pe care le foloseam
pe Varlaam ori chiar la șalău, pe Lacul
Gostilele: am venit cu firele din fluorocarbon de 16 și respectiv 20 lbs. (0,33
și 0,37 mm diametru), când nu știam
nimic despre locurile de pe Creața 1,
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adică unde se aflau zonele cu agățături,
unde erau zonele curate și așa mai departe.
Dacă în toamna lui 2019 am folosit
firul de 16 lbs./0,33 mm, în 2020 am
trecut la dimensiunea următoare, 20
lbs./0,37 mm. Iar când am dat de zonele cu agățături, a fost „game over”,
adică s-a soldat cu pierderi în „populația” de swimbaituri soft din cutie.

Dacă vă veți uita
la competițiile
Bassmaster Elite din S.U.A.,
veți vedea că toți pescarii
profesioniști nu folosesc
firele textile decât
în cazuri rare, doar atunci
când pescuiesc cu broaște
floating sau în turneele
pe ape adânci, când
peștii-țintă sunt bașii
smallmouth (smallies).
În rest, firele dominante
sunt fluorocarbonul și
monofilamentul sau
copolimerul, din motive
bine întemeiate.

Alte greșeli de abordare
Am venit pe Creața 1 direct cu nălucile soft mari care dădeau rezultate pe
alte ape, fără să cunosc locurile bune de
aici. De asemenea, ceva ce nu ține de
mine, dar a contat mult în economia rezolvării puzzle-ului Creața 1, a fost faptul
că am venit mereu în weekenduri, cele
mai aglomerate momente din săptămână. În timpul zilelor de lucru nu pot
merge la pescuit din motive lesne de înțeles. Iar presiunea pescarilor pe această
apă este una fantastică și nu în sensul
bun, ci din contră. În anul care a trecut
am întâlnit adevărate „defilări” de forțe
halieutice pe malurile lacului și am întâlnit și „specimene” de spinangii care nu
fac deloc cinste breslei acesteia pe care o
credeam, sincer, mai civilizată decât se
pare că este în realitate. O altă greșeală a
fost când, după o decizie bună, aceea de
a trece pe fire textile, am folosit un multifilament de doar 30 lbs. pentru a pescui
cu swimbaituri hard. Chiar dacă diametrul firului este de 0,29 mm, acesta se
poate îngropa destul de ușor în tambur,
la cea mai mică tendință de perucă a mulinetelor de cast. Sunt zone cu ștepi din
care cu greu scapă nălucile soft, iar despre
hard-uri nu mai vorbesc. Am pierdut

două Jointed Claw-uri, un 148 abia cumpărat și un 178, în ștepii de pe Creața 1.

Deciziile bune și inspirate
Prima abordare bună a fost să resetez totul și să abordez noua baltă de la
zero, fără preconcepții. Iar prima decizie inspirată a constituit-o downsizingul, adică am decis să reduc dimensiunea nălucilor cu care pescuiam, tocmai
pentru a găsi peștii indiferent de mărimea lor, dispuși să atace swimbaiturile
soft. Iar această mișcare mi-a adus
prima știucă mare a bălții, un exemplar
de 89 de centimetri, care a atacat un
swimbait soft de 3,8” sau 9,6 cm lungime, este vorba de Bariki Shad de la
Gan Craft. Această strategie mi-a adus
încrederea în năluci, în abordarea fiecărei partide și, nu în ultimul rând, în
mine și în forțele proprii.

O altă decizie bună a reprezentat-o
planul de a împărți lacul pe zone și de
a pescuit fiecare zonă în parte, dedicat,
tocmai pentru a descoperi particularitățile, locurile productive și „cotețurile”,
cum le spuneam în jargon competițional acelor locuri care țin știucă mare.
Iar asta mi-a adus o altă știucă mare,
de cel puțin 93 de centimetri.
O altă decizie bună a fost să trec de
la fluorocarbon la firele textile, oricât
de mult nu îmi place să pescuiesc cu
acestea din urmă, fiindcă strică prezentarea nălucilor și atrofiază simțurile
pescarilor și, în plus, nu iartă greșelile
de timing la înțepare sau felul în care
driluiești peștii, mai ales pe cei mari.
Dacă vă veți uita la competițiile Bassmaster Elite din SUA, veți vedea că
toți pescarii profesioniști nu folosesc firele textile decât în cazuri rare, doar

atunci când pescuiesc cu broaște floating sau în turneele pe ape adânci, când
peștii-țintă sunt bașii smallmouth
(smallies). În rest, firele dominante
sunt fluorocarbonul și monofilamentul
sau copolimerul, din motive bine întemeiate.
Iar cea mai bună decizie, după trecerea la firele textile a fost să urc de la
30 lbs. rezistență la 50 lbs. sau 0,38
mm diametru și să folosesc swimbaiturile hard de mari dimensiuni, adică
Gan Craft Jointed Claw Magnum 230
(23 cm și 107 grame), fără frica de a le
pierde, bineînțeles pe locuri cu mai puțină agățătură precum cel „la pietre”.
Iar finalul de an 2021 a fost unul
extraordinar pentru mine, pentru că
am avut fiecare partidă cu multe știuci
mari capturate și eliberate, semn că deciziile luate au dat roade.
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De sezon

Pescuit la răpitori

Știuci la
periferia Deltei
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Toamna se instalase, destul de timid, înlocuind arșița verii
toride cu un soare binevoitor, care încălzea domol
perdeaua, încă verde, de stuf. O pală molcomă de vânt
gonise norii răzleți, lăsând albastrul cerului senin să
domine zările. Era vremea ideală, cel puțin pentru pescari,
pentru o partidă de pescuit care să încununeze un sezon
aflat aproape de sfârșit. Am profitat de acea zi pentru a
porni în căutarea știucilor, la periferia Deltei.

printr-o mișcare asemănătoare, grafic,
cu dinții de ferăstrău, prin ridicarea vârfului lansetei sau prin câteva ture de
manivelă ale mulinetei, într-o manieră
rapidă, urmate de scurte pauze.
Animarea nălucilor între ape:
• recuperare continuă – constă în
recuperarea în mod continuu a nălucii
prin acționarea manivelei mulinetei, cu
mișcări lente, stânga-dreapta, ale lansetei.
• stop & go – este o recuperare cu
pauze a nălucii, realizată prin câteva
ture de manivelă ale mulinetei, urmate
de o scurtă pauză, și reluarea succesivă
a mișcărilor.
• twitching – este o tehnică de animare prin „ciupirea” nălucii, în timpul
recuperării, printr-o mișcare foarte
scurtă din vârful lansetei, pentru a-i imprima o evoluție sacadată și dezordonată.
Animarea nălucilor în apropierea
suprafeței apei:
• jerking – este recuperarea nălucii
prin smuciri ample și repetate ale lansetei, în forță, cu mișcări care antrenează întreaga forță a blancului.
• poping – este tehnica de animare
a poper-elor, năluci specifice de suprafață – top-water, cu mișcări similare jerking-ului.
• walk the dog – este o tehnică de
animare a nălucilor top water prin smuciri scurte și repetate, combinate cu rotiri de manivelă, alternative sau simultane, imprimând acestora o traiectorie
în zig-zag pe suprafața apei.

Ziua știucilor
flându-mă în zonă, am abordat
din nou incinta Lunca 2, situată în apropierea localității
Jurilovca, localitatea terminus pentru
cei care doresc să traverseze lacul Golovița, cu destinația Gura Portiței. Cele
460 de hectare de luciu de apă, cu canale, diguri și platforme, reprezentau o
provocare atât pentru pescarii de staționar, cât și pentru cei de răpitori.
Știam câteva locuri, explorate în expediția anterioară de prietenul meu Dan
Pescarul, dar nu încercasem încă pescuitul cu năluci, așa că am decis să experimentez.

A

linetei sau prin ambele, astfel încât acestea să redea, cât mai fidel, deplasarea
normală sau deviată a vietăților-pradă.
În funcție de speciile căutate, de caracteristicile bazinului în care pescuim
și de condițiile atmosferice din ziua respectivă, vom folosi una sau mai multe
dintre tehnicile de animare, devenite
consacrate prin recunoașterea eficienței
lor. Vă prezentăm, în continuare, câteva
dintre cele mai importante.
Animarea nălucilor pe substrat:
• jigging – este specifică pentru animarea nălucilor moi – gume, și constă
în ridicarea acestora de pe substrat,

Câte ceva despre
pescuitul cu năluci

stop & go – este o
recuperare cu pauze a
nălucii, realizată prin
câteva ture de manivelă ale
mulinetei, urmate de o
scurtă pauză și reluarea
succesivă a mișcărilor.

Pescuitul cu năluci presupune utilizarea unor imitații, mai realiste sau mai
fanteziste, ale unor peștișori sau a altor
vietăți acvatice, realizate din metal, material plastic, lemn sau cauciuc siliconic.
Evoluția acestora în apă se realizează
prin mișcări ale lansetei, acționarea mu24 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Teoretic, există câteva explicații pentru declanșarea atacurilor știucilor asupra nălucilor.
Cea mai plauzibilă, comună și pentru ceilalți răpitori, ar fi dorința de a se
hrăni, năluca fiind confundată cu o viețuitoare acvatică, dacă va fi prezentată
corespunzător și va fi purtată în apropierea zonelor de pândă.
Alt motiv ar putea fi agresivitatea
specifică speciei, care provoacă atacul
împotriva unui intrus pătruns în zona
de vânătoare.
O ultimă explicație ar putea fi curiozitatea față de o arătare ciudată, care
se zbănțuie haotic la nasul lor.
Revenim la partida noastră de pescuit, într-o zi superbă de toamnă târzie.
Teoria, bazată pe obsevații directe și experiența acumulată, ar spune că o zi înnorată, cu vânt moderat și chiar cu câțiva stropi răzleți, ar fi ideală. Dar mă
bucur de ambianța plăcută și poposesc
pe malul unui canal cu apă suficient de
limpede.

Lansările în evantai, având ca reper
bordura stufului de pe malul opus, nu
mi-au adus nici un rezultat, deși sunete
specifice atacurilor se auzeau în jurul
meu. Reiau acțiunea după schimbarea
nălucilor, cu același rezultat. Schimb
tactica, apropiindu-mă, treptat, cu lansări succesive, de malul pe care stăteam.
Și, ajungând în ultimii metri din zona
malului, am un atac din lateral stânga,
ratat „cu succes”.
Reevaluez situația și îmi imaginez că
știucile, din motive știute numai de ele,
ar fi cantonate sub malul de pe care pescuiam. Schimb locul, mă apropii de următoarea breșă din stuf cu prudență,
pași furișați și spatele aplecat, mă ascund
efectiv după perdeaua verde și lansez paralel cu malul, spre stânga, fără a vedea
pătrunderea nălucii în apă. Mulinez lent,
cu „ciupirea” nălucii în timpul recuperării și… atac fugerător la câțiva metri
de încheierea cursei. Se pare că le dădusem de cap! Am continuat, parcurgând
o bună bucată de mal, cu câte o captură
la fiecare popas.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

BUDINCĂ DIN ȘTIUCĂ
MAMA PAȘA

Crede, dar cercetează!

Preparat consacrat al comunităților de pescari, unde peștele
este unul dintre alimentele de bază, este pregătit de
gospodine în diferite combinații și cu ingrediente simple,
atât pentru membrii familiei, cât și pentru oaspeții care
apeciază bucatele tradiționale ale zonei.

De multe ori s-a auzit și s-a vorbit
despre sintagma „crede și nu cerceta”. Ea
aparține filozofului Iulius Celsus (sec. al
II-lea) și reprezenta un atac la adresa
creștinismului, prin falsa afirmație că ar
fi pomenită în Biblie.
Revenind la subiectul nostru, vă îndemn ca, atunci când aveți cel mai mic
dubiu în privința unor nereușite pe malul apei, să cercetați cu minuțiozitate
cauza, cu siguranță veți găsi o explicație
și un mijloc de remediere a situației, cum
a fost și în cazul știucilor de la periferia
Deltei.

Ingrediente: 1-2 știuci potrivite,
3 cepe roșii, 3 ouă, 150 g smântână,
150 g muștar, 100 ml ulei de floareasoarelui, o legătură de mărar și una de
pătrunjel, sare, piper măcinat, boia de
ardei dulce.
Preparare: se curăță peștele de
solzi și se eviscerează, sunt îndepărtate capetele și cozile, se filetează, iar
fileurile se tronsonează. Carnea se pasează în blender sau în mașina de tocat, se amestecă cu smântâna, muștarul, ouăle bătute spumă și verdeața

tocată și se condimentează. Într-o tavă
de copt se așează rondelele de ceapă
pe un strat de ulei, după care se acoperă cu amestecul preparat și se bagă
în cuptorul încins, până se coace și se
rumenește.
Servire: se servește tăiată felii,
rece, ca aperitiv, sau caldă, ca fel principal, cu garnitură de cartofi prăjiți-pai
și ornată cu frunze de rucola. Un pahar
de vin alb sec/demisec, din podgoriile
dobrogene, o vor pune în valoare. Poftă
bună!
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Tehnică Pescuit de sezon
Cu gândul la gheața iernii
Text și fotografie MAC

Se pare că devine un fapt obișnuit ca vremea lui Gerar să fie atât de alandala. De la
temperaturile cu grade Celsius cu plus, în unele zone ale țării, la cele aflate sensibil sub
zero grade și zile cu zăpadă și ger, în alte regiuni, vremea a trecut, practic fără niciun
răgaz, de la o extremă la alta. Ce mai urmează este greu de spus, probabil chiar și pentru
cei instruiți a urmări mersul vremii pe meleagurile noastre.

D

ar să revenim la pescuit și să
ne plecăm pentru câteva momente atenția la „ce” și „cum”
mai găsim pe malul apelor, în condițiile
creionate mai sus.

Vreme cu capricii
Cu toate oscilațiile temperaturilor
din această perioadă, unele ape au înghețat parțial, dar stratul subțire de
gheață nu a făcut încă posibile ieșirile la
copca mult așteptată de pasionații pescuitului pe gheață. Sperăm însă, ca măcar pe parcursul a două, trei, săptămâni
de-acum încolo, vremea să devină prielnică și să avem parte de provocarea de a
căuta „arginții” de sub luciul gheții, și să
ne bucurăm de mult așteptata vreme a
copcii. Și poate că pojghița de gheață
formată pe alocuri anterior, va prinde
putere și ne va permite, cu precauția și
atenția necesară, să putem ieși la pescuit,
cu puțin noroc, chiar și la o copcă, dar
mai ales la… marginea gheții!

Răpitori și/sau pașnici
Situația nou creată, cu apele parțial
prinse în covorul fin al gheții, dar și cu
accesul la apa deschisă, liberă de
gheață, poate constitui un prilej nou
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pentru partide inedite de pescuit. Cu
puțină șansă și bunăvoință din partea
„babei iarna” am putem beneficia de
posibilitatea de a pescui atât la copcă
cât și la staționar sau la spinning, căutând răpitorii sau peștii pașnici.
Ar fi o situație indită, deoarece am
putea practica, pe același loc, tehnici
diferite, având posibilitatea să experimentăm atât monturi, nade și momeli,

în combinații care de care mai năstrușnice, dacă le putem numi astfel, dar și
năluci cu dimensiuni, culori și acțiuni
diferite. Toate acestea în ideea de a
reuși să atragem atenția peștilor, pașnici sau răpitori, care se află în perioada
de apatie hibernală, dar care pot răspunde atracției jocului inspirat al nălucii viu colorate sau gustului irezistibil
al unui „carcalete” cu „libelule” combi-

nate, de ce nu, cu viermuși.
Pentru pescuitul pe verticală am putea folosi mormâștile garnisite cu „libelule” - binecunoscutele larve de chironomide, pentru a le spori atractivitatea,
montate pe un fir de 0,10-0,12 și jucate
cu îndemânare dintr-o lansetă ultrasensibilă, sau putem opta pentru montura
extrafină cu plută, cu plumbaj ultraușor,
dispersat pe fir, cu cârlige de 0,14-0,16,
în care vom fixa cu grijă buchețelul de
„libelule”. Oricare dintre opțiuni o vom
alege, finețea este cuvântul de ordine
iar experiența și îndemânarea personală
își vor spune cuvântul.

Experiența din
ultimul timp aduce
nălucile cu acțiune
suspending - suspendată, în
centrul atenției, rezultatele
obținute la aceste modele
fiind adesea spectaculoase
pentru acest timp din an.

Dincolo de marginea gheții
Pentru porțiunile de apă liberă de
gheață, putem încerca și un pescuit la
spinning, lansând în evantai pe toată
porțiunea de apă disponibilă. De data
aceasta putem folosi tradiționalele voblere scufundătoare, mici, cu bătaie accentuată, cicade dar și jiguri echipate
cu silicoane. Vom încerca să menținem
nălucile în imediata apropiere a substratului, insistând pe locurile în care
știm că există structuri scufundate, locuri în care răpitorii găsesc adăpost și
pe care le preferă și la acest timp din
an. Gropanele pot oferi surpriza partidei, dacă vom da de locul în care somnii
și somoteii își petrec zilele iernii. Nu
vor refuza o nălucă trecută tentant „pe

la nas” sau care îi va deranja, stârnindule curiozitatea.
Experiența din ultimul timp aduce
nălucile cu acțiune suspending - suspendată, în centrul atenției, rezultatele
obținute la aceste modele fiind adesea
spectaculoase pentru acest timp din an.
Fie că este vorba de woblere sau năluci
siliconice montate pe cârlige offset, acțiunea lor între ape se pare că are un
efect irezistibil pentru răpitori, în apele
reci ale iernii. Recuperate încet, cu
pauze suficient de lungi pentru a oferi
timpul necesar răpitorilor să se „hotărască”, aceste năluci par să ofere cheia

reușitei în zilele când nimic altceva nu
este pe placul știucilor, bibanilor și
chiar și al șalăilor.
Iar dacă razele soarelui vor pune și
câteva luciri multicolore pe oglinda apei,
încălzind-o chiar și numai „o centimă”,
s-ar putea să avem șansa unor reușite
cum nu am fi crezut. Capriciile vremii
pot stârni și capriciile peștilor, în sensul
bun al cuvântului și în avantajul nostru.
Este un timp al tranziției, cu vreme
schimbătoare, și nu putem să nu visăm
la capturile surpriză, cât se poate de plăcute, atunci când gândul ne poartă la
apele și la gheața iernii…!
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Tehnică Pescuit pe râu
„Dans” în „oglinzi
unduitoare”
Text și fotografie DORU DINEA

Arar, veștede frunze mai stăruie bolnăvicioase prin crengile dezgolite ale copacilor. Abia se
mai ițesc, ici-colo, petice zdrențuite de iarbă iar cenușiul pământului a luat în stăpânire
malurile râului. Nopțile, uneori, au tras fără milă mercurul din termometre la limita
înghețului iar zilele, nici chiar atunci când au avut ca aliat discul de foc, nu au mai reușit să
urce temperaturile mai mult de zece grade Celsius.

C

otele neobișnuit de scăzute ale
râului, datorate lipsei precipitațiilor, precum și claritatea foarte
mare a apei, m-au determinat să iau hotărârea de a renunța la echipamentul de
spinning în favoarea celui de fly. Cu toate
că știam că șnurul urma să aibă ceva probleme datorită temperaturilor scăzute,
pescuitul la fly cu muștele artificiale ar
fi putut să reprezinte, pe lângă evadarea
din cotidian, și satisfacția unor, eventuale, drill-uri cu luciri argintii.
Ca să protejez șnurul împotriva
temperaturilor mai scăzute, înaintea
fiecăreia dintre acele partide de pescuit
la fly, l-am uns cu vaselină siliconică.
Foarte important, atunci când șnurul
s-a mai răsucit, l-am desfăcut cu mișcări largi și nicidecum nu am tras de
acesta, deoarece pericolul să se crape
era foarte mare, în special datorită frigului. Iar unui șnur crăpat i se diminuează rezistența, acesta nu mai alunecă bine prin inelele lansetei și le și
deteriorează într-un timp mai scurt.
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Artificiale de succes
Dintre muștele artificiale, am folosit
numai pe cele de tip nimfe. După ce am
încercat cu mai multe modele de nimfe,
adaptate pentru apa limpede a râului,
cele mai bune rezultate au fost la all
pink nimph, tactical polish nimph, tactical green pulsar nimph, tactical HP

pulsar nimph și tactical black pulsar
nimph. Am pescuit folosind doar o singură artificială în capătul leader-ului.
Atunci când am folosit modelul all pink
nimph, pe cârlige nr. 16, am avut atacuri
și capturi, aproape exclusiv, de obleți.
Pentru cleni, cele mai bune rezultate au
fost la muștele artificiale tactical green

Pentru cleni, cele mai
bune rezultate au fost
la muștele artificiale
tactical green pulsar nimph
și tactical black pulsar
nimph, tot pe cârlige nr. 16.
În special în zilele însorite
și cu temperaturi ceva mai
generoase, am mai avut
atacuri și capturi de avăței,
în special la tactical polish
nimph precum și la tactical
HP pulsar nimph, pe cârlige
nr. 14.

lui de pe care pescuiam, unde apa era
mai lină. Alteori, nu mă mai deplasam
către aval și lăsam nimfa, purtată de
curentul apei, să descrie direct arcul de
cerc imaginar, până în apropierea malului.

„Dans” în „oglinzi unduitoare”

pulsar nimph și tactical black pulsar
nimph, tot pe cârlige nr. 16. În special
în zilele însorite și cu temperaturi ceva
mai generoase, am mai avut atacuri și
capturi de avăței, în special la tactical
polish nimph precum și la tactical HP
pulsar nimph, pe cârlige nr. 14.

După ce nimfa atingea suprafața apei,
o lăsam să se scufunde liberă către
substrat. Uneori, în timp ce nimfa era
dusă liberă de curentul apei, mă deplasam și eu câțiva pași în aval după care
mă opream și lăsam nimfa să descrie
arcul de cerc până în apropierea malu-

Întotdeauna, atunci când nimfa
ajungea către marginea de curent a
apei, executam, lent și fluid, din vârful
lansetei de fly dar și din șnur, mici ridicări și coborâri pentru musca artificială. Era ca un fel de „dans” lent al
muștei artificiale, cât mai aproape de
substrat, la margine de curent. După
ce nimfa artificială ajungea în apa lină
din apropierea malului, o recuperam
cu viteză mică sau mică spre medie, tot
cu mișcări fluide. Menționez că, la
aceste partide de pescuit, am pescuit la
fly în ape cu adâncimi, în general, de
maxim 70-80 de centimetri.
Destul de rar s-a întâmplat să am
atacuri și capturi de cleni sau avăței în
curentul apei, în larg, și cele mai multe
atacuri și capturi au fost atunci când
jucam nimfa artificială către marginea
curentului apei. Au mai fost câteva atacuri și capturi și în apa lină de lângă
mal. Am avut și atacuri mai ferme asupra muștelor artificiale dar, în general,
peștii „se lăsau pe fir”, dacă pot să spun
așa, deci atacurile au fost mai moi, mai
discrete. În schimb, în drill, nu numai
clenii și avățeii dar până și micuții
obleți au fost cât se poate de „nervoși”.
În curgerea râului cu ștrengare sclipiri, ca în zeci și zeci de oglinzi unduitoare, dansurile line ale micuțelor nimfe
artificiale au reprezentat, de multe ori,
tentații irezistibile pentru prudenții peștișori. Și, drept mulțumire pentru dărnicia râului, toți peștii prinși și-au recăpătat libertatea, încântându-mă cu
salutul lor în mii de luciri argintii, trimise de sub oglinzile unduitoare.

Locuri ce promit
Pentru a pescui la fly, cu muștele
artificiale, am ales zone ale râului unde
apa a avut un curent de curgere moderat. De asemenea, am preferat ca acele
zone să fie după mici coturi ale râului
sau după mici pinteni de mal, astfel încât, în aval, în apropierea respectivului
mal, apa să fie cât mai lină, curenții de
curgere să fie cât mai lenți. Am ocolit
zonele unde apa avea curenți de curgere
moderați sau rapizi, chiar și pe lângă
maluri.
De cele mai multe ori, am pescuit
lansând respectiva nimfă artificială, în
larg, perpendicular pe direcția de curgere a apei râului sau oblic spre aval.
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Mapamond

Pescuit în Canada

Copca
„în doi timpi”!
Text și fotografie CRISTIAN MANOLESCU
În sudul provinciei Ontario, mai precis în zona Niagara, iernile nu sunt atât de aspre,
precum în nordul porvinciei sau în Quebec, dar totuși temperaturile coboră până pe la -5, -10
grade Celsius. Trecuse deja de mijlocul lunii decembrie și adevărata iarna canadiană încă se
lăsa așteptată în acel an. Nici zăpadă nu prea era, dar nimeni nu părea să îi ducă dorul…

Î

nsă, pe la mijlocul lui ianuarie, un
val de frig a cuprins jumătatea sudică a provinciei, iar temperaturile
au coborât până pe la -15, -18 grade Celsius, timp de aproape o săptămână. Dacă
până atunci nu prea fusese timp de ieșit
pe gheță, la copcă, vremea era acum perfectă. Asta doar pentru cei ce erau pregătiți să îndure gerul și să petreacă cele
câteva ore pe gheață, în compania unei
căni cu ceai fierbinte și a celor două minilansete pentru pescuit la copcă, permise
de regulamentul de pescuit din Ontario.

O zi cu soare și cer senin se deschidea peste locuri, iar șoseaua șerpuia
printre micile așezări cu căsuțe și grădini dichisite, unele păstrând încă
podoabele sărbătorilor de iarnă peste
care ninsese un pospai de zăpadă. Destinația era o porțiune din vechiul traseu
al Canalului Welland, canal construit
la începutul anilor 1800, pentru a uni
apele lacurilor Ontario și Erie, porțiune
dezafectată și amenajată acum pentru
sporturi nautice de agrement și, bineînțeles pentru pescuit.

Gheața la ea acasă

Când am ajuns, era
deja trecut de orele
zece ale dimineții iar pe
gheața ce se întindea cât
puteai cuprinde cu vederea
de-a lungul canalului,
pescari mai harnici dar și
dotați cu corturi speciale
pentru pescuitul pe gheață,
erau deja instalați în jurul
copcilor.

Vestea că gheața este foarte bună și
merge bibanul s-a răspândit cu repeziciune, așa că am revizuit echipamentul
pentru copcă și… la drum. La drum este
un fel de a spune, pentru că locul pe care
îl aveam în vedere era doar la 50 de km
de orășelul în care locuiam, o distanță
care, relativ la sutele de kilometri pe care
de obicei îi parcurgi în Canada, pentru
a ajunge la o destinație mai specială,
erau practic doar o plimbare de plăcere
cu mașina.
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Când am ajuns, era deja trecut de
orele zece ale dimineții iar pe gheața
ce se întindea cât puteai cuprinde cu
vederea de-a lungul canalului, pescari
mai harnici dar și dotați cu corturi speciale pentru pescuitul pe gheață, erau
deja instalați în jurul copcilor.

Copca „în doi timpi”
Am coborât pe gheața groasă, echipat
cu tot arsenalul, lansete, găletușa cu baboi, minnows cum sunt numiți de localnici, și am pus freza în funcțiune, având
monturile deja pregătite. Pescuiam cu
două lansete scurte, de 50 și respectiv
60 de centimetri, cu mulinete din clasa
2000, cu fir de 0,16 Trilene Micro Ice
pentru copcă de la Berkley și cârlig nr.
12, pentru peștișor viu. Aveam pregătite
atât monturi cu plută pentru momeală
vie cât și pentru dandinetele în culori
fluo-galben, portocaliu și chartreuse,
unele cu „ochi” bine conturați, pentru
mai multă atractivitate. Puteam poziționa lansetele pe suporți așteptând ca
peștii să-și facă apariția sau puteam folosi un pescuit mai dinamic, jucând pe

verticală lanseta cu dandinetă și mișcând-o ușor, în același timp, pe cea cu
peștișor viu.
Localnicii numesc această metodă de
pescuit la copcă „în doi timpi”. Cele două
copci se poziționează la distanța deschiderii brațelor, iar jocul dandinetei din
prima copcă are menirea să atragă atenția peștilor. În cealată copcă, momeala
vie, mai atractivă, este de fapt ținta pe
care peștii ar trebui să o aleagă. La început am avut îndoieli despre metodă, dar,

după câteva încercări, a dat rezultate,
chiar foarte bune, mai ales la biban. Dar,
după un timp, pe gerul de afară, oboseala
își spune cuvântul și treci înapoi la metoda clasică, lăsând ambele lansete în suporți, echipate cu peștișor viu. O cană
de ceai cald este binevenită și bineînțeles
mai faci câțiva pași, mergând să împărtășești impresiile cu ceilalți pescari aflați
pe gheață.
Și tocmai când reveneam dintr-o
astfel de incursiune, să fi lipsit preț de

10-15 minute, am văzut că una dintre
lansete era răsturnată cu tot cu suport.
Știam că se prindeau bibani dolofani
pe canal, dar firul care se rotea împrejurul copcii era parcă prea mult. Am
ridicat lanseta și am mulinat cu grijă.
Nu se simțea mare lucru, apa avea cam
5 metri adâncime și firul venea relativ
lejer spre suprafață. Dar asta doar preț
de câteva secunde, după care o smucitură serioasă a schimbat „jocul”. Aveam
în cârlig ditamai știuca…!
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Echipament Muscărit
Artificiale
pentru ape reci

Foto: ANDREI ZABET

ALEX CODRESCU

Cu toate că mulți dintre noi ne-am fi dorit și măcar un pic de
vreme geroasă, în măsură să formeze gheața atât de așteptată
de copcari, vremea ține se pare cu peștii care, profitând de
mediul prielnic, sunt cu siguranță mai activi decât dacă iarna
ne-ar fi copleșit cu zăpezi și geruri ca altădată.

L

a început de ianuarie, cu mici excepții, temperaturile nu au prea
scăzut sub 0 grade Celsius, așa
că nici apele nu s-au răcit chiar drastic.
De fapt, se pare că iarna capătă, cu fiecare an ce trece, caracteristici noi,
aparte, majoritatea regiunilor rămân
fără zăpadă, iar apele, cel puțin cele din
zona de șes și colinară scăpă de strânsoarea cleștilor de gheață.
În aceste condiții, pescuitul cu muște
artificiale poate fi adaptat la scenariile
existente iar răpitorii, în special bibanul,
știuca dar și somnul, ar putea oferi surpriza unor adevărate provocări pentru
sezonul rece.
Îi putem căuta în apele mai „călduțe”, fie pe cursuri de apă line, cu expunere largă la soare pe timpul zilei, în
bălți cu gropane sau cotloane cunoscute

32 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

deja din perioada estivală sau în zonele
de pe canalele de evacuare ale centralelor termice. Sunt locuri în care peștii se
adună pentru vremea iernii. De asemenea, în bălțile doar parțial înghețate, cu
insulițe de stuf ce oferă un bun adăpost
și apă nu foarte adâncă, ce se poate încălzi ușor la lumina soarelui de peste zi,
un biban mai indrăzneț și încă neamorțit, de la adăpostul stufului, nu va ezita
să iasă și să „cocheteze” cu o pradă oferită… „la nas”. Asemenea lui, o știucă
mai vioaie, poate aduce surpriza zilei,
luând un streamer bine garnisit, și probabil și un somn s-ar „încumeta” până
la marginea gropanului, dacă artificala
îmbietoare, imitând o lipitoare apetisantă, nu se lasă dusă de acolo și persistă
cu unduiri în apropierea substratului.
Dintre artificialele ce pot da rezultate

la acest timp din an și în condițiile de
vreme existente, streamerele par a fi cele
mai indicate. Cu „voaluri” bogate, din
material sintetic sau din pene, cu corpul
mai greu, bine lestat, acestea pot ajunge
mai repede spre substrat, acolo unde se
adăpostesc peștii. Culorile închise, negrul
dar și movul, posibil cu glitter, par a fi
cele preferate, dar și culorile aflate la polul opus, cele foarte vizibile, nunațele de
chartreuse, carmin, turcoaz, precum cele
folosite în pescuitul la copcă, pot înclina
balanța reușitei în favoarea noastră.
Cât privește lansetele și firele, putem
folosi echipamentul de pescuit la fly, cu
fire de muscă scufundătoare, cu leader
scurt, pentru un control mai bun al artificialei, sau putem pescui din barcă, pe
verticala locului, folosind echipamentul
obișnuit de spinning sau casting. Firele
fluorocarbon sunt cele recomandate,
dacă nu tot firul măcar forfacul de cel
puțin 60-80 de cm, acestea fiind recunoscute atât pentru rezistența lor cât și
pentru capacitatea de a se „pierde din
vedere” în masa apei, contracarând astfel suspiciunea peștilor. Sensibilitatea și
finețea echipamentului, lansetă, mulinetă,
fir, sunt atuuri pentru succes. Răbdarea
este cuvântul cheie iar dacă streamerele
nu vor da rezultatele așteptate, câteva
nimfe mai bine garnisite, cu corp dolofan
și cap strălucitor, ar putea fi soluția salvatoare pentru o partidă de pescuit cu artificiale în ape reci…!

De prin magazine
ABREVIS
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XPlasma Asegai, cel mai
performant multifilament
pentru răpitor

Datorită noii tehnologii XPlasma
de la P-Ion, noile fire textile XPlasma
Asegai, de la Sunline, oferă o suprafață incredibil de fină și alunecoasă,
pentru un coeficient ultra-redus de
frecare, și mai multă rezistență la
abraziune decât orice alte fire textile
împletite, plus calități hidrofobe excelente, care reduc substanțial absorbția apei. Toate aceste calități fac din
XPlasma un fir de competiție la cel
mai înalt nivel, accesibil acum și pescarilor de pretutindeni.
Grație suprafeței alunecoase, distanțele de lansare cresc fără a depune

SET DE SUPORȚI LANSETE
CARPON 20 ȘI 25 CM
Setul de Suporți
CarpOn este conceput pentru sprijinirea a două lansete pe fiecare
suport și are picheți de fixare în
sol și buzzbari pentru montarea altor
accesorii (avertizori, swingeri, suporți
feeder, etc). Picheții sunt telescopici, cu
extindere de la 30 până la 40 cm și au
capul tip burghiu, care asigură o înfigere
fără efort în orice sol.
Buzzbarii au dimensiuni diferite, unul
lat de 20 cm, celălat de 25 cm. Filetul superior este universal, pretabil pentru fixarea avertizorilor sau a capetelor de suporți de crap, feeder sau match. Este un
kit util pentru situațiile în care nu avem
răgazul pentru montarea unui rodpod
sau pentru asamblarea unui scaun de feeder/method feeder.
Specificații tehnice:
• Clapetă de extindere și fixare la
înălțimea dorită (între 30 și 40 cm);
• Culoare: negru;
• Greutate transport: 0,5 kg.
–www.fisela.ro

MG CARP

Pelete 4 mm pentru apă rece
Insecte și libelule - 1 kg

Index: PM 32876
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REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

eforturi suplimentare, ceea ce contează
enorm pe durata unei zile de pescuit,
în care trebuie să faci sute de lanseuri.
Însă asta nu e tot: XPlasma Asegai asigură o rezistență la abraziune cu 117%
mai mare în comparație cu firele PE
convenționale, conform producătorului nipon. Acest fir a fost conceput la
cerințele specifice ale pescarilor de
competiție din SUA și Japonia. De asemenea, nuanța de verde a firelor
XPlasma are o lungime de undă mai
mică, ceea ce îl face să se integreze rapid și discret în apă, pentru prezentări
de succes, fără să sperie răpitorii.
Firele XPlasma sunt împletite în 8
și vin în două variante de culoare: verde
închis și verde deschis. Dedicat pescarilor profesioniști de bass, XPlasma
aduce cu sine avantajele competitive
tuturor pescarilor.
Noile fire XPlasma sun disponibile în România prin magazinul
Abrevis, din București, și online pe
www.abrevis.ro.

Noutăți

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

Peletele MG Special Carp Insecte
& Libelule sunt special concepute
pentru a lucra și a se descompune în
mod corect în apele reci. Astfel, aromele naturale emanate atît de ingredientele proteice, cît și de cele cerealiere, se vor dispersa în masa nadei și

vor putea transmite semnale de hrănire către pești. Peletele pot fi folosite
atât pentru nădirea de bază cât și în
coșulețul feeder classic sau method
feeder, precum și în săculeții solubili
PVA.
–www.mgcarp.ro
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ZIUA
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2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

4.35
5.26
0.47
1.38
2.29
3.20
4.12
5.03
5.51
0.35
1.27
2.19
3.10
4.02
5.53
6.45
7.36
0.48
1.40
1.32
2.24
3.16
4.09
5.01
0.39
1.31
2.23
3.15

10.44
11.35
5.25
6.17
7.09
8.02
8.49
9.40
10.32
5.45
6.37
7.29
8.20
9.10
9.54
10.46
11.38
6.29
7.20
8.13
9.04
9.49
10.41
11.33
5.42
6.35
7.26
8.18

15.28 21.23
16.19
11.37 17.15
12.28 18.06
13.19 18.52
14.10 19.45
15.01 20.38
15.51 21.30
16.43
11.22 17.02
12.14 17.51
13.15 18.43
14.06 19.35
14.49 20.26
15.40 21.19
16.32 22.10
17.23
11.23 16.39
12.15 17.30
13.07 18.22
13.51 19.13
14.43 20.04
15.35 20.51
16.26
11.15 16.51
12.06 17.43
12.48 18.25
13.39 19.17

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
34 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

L.N.

7.34

17.24

P.P.

7.25

17.34

mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând volumul „Istoria pescuitului și a
pisciculturii în România”, editura
Academiei - București 1964 (390 de
pagini, plus hartă). Autor Constantin
C. Giurescu. Tel.: 0726-503.305
Vând armă de vânătoare cu țevi lise,
bock, cal.12, marca BAIKAL MP 27 M,
stare excepțională, și armă de vânătoare belgiană, cu țevi lise, bock, cal. 12.
Tel.:0753-460.275
Vând armă de vânătoare calibrul 12,
Merkel Suhl. Arad. Tel. 0741-013.022

L.P.

7.14

17.45

REBUS

MAGIE DE SĂRBĂTORI

Rezolvarea din numărul VPR nr. 108 (15)

U.P.

7.03

17.55

CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 80 LEI
Cuponul este valabil în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2022

NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ...................................................................................... Nr. .......
Bloc ...... Scara ...... Etaj ...... Apartament ...... Localitate ................
................................. Județ/Sector .................. Cod poștal ................
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 cu luna următoare a celei în care ai făcut plata.
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.

