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VÂNĂTOARE

Utilitatea activității
cinegetice
Text și fotografie NECULAI ȘELARU

Trăim într-o perioadă în care „ruperea de natură”, prin migrarea populației umane din
mediul rural către cel urban, afectează în mod evident percepția generală despre
utilitatea activității de vânătoare și vânători. În general orășenii, mai ales cei care au
renunțat să mai facă pași prin mediul rural și păduri, nu mai pot înțelege de ce continuăm
să vânăm animale sălbatice. Asemenea activiștilor unor ONG-uri, ignoranți sau interesați
financiar, fapt care le influențează gândirea, susținând dreptul la viață al animalelor
sălbatice mai presus decât dreptul oamenilor la apărarea bunurilor și siguranța vieții.

D

acă asemenea oameni înstrăinați de natură s-ar afla în situația posesorilor de culturi
agricole și animale domestice dijmuite
de animalele sălbatice ori în situația
celor răniți sau mutilați de urși, altfel
ar percepe necesitatea intervenției
omului cu arma de vânătoare în scopul

restabilirii echilibrului ecologic, într-o
natură în mare parte bulversată. Nu
mai aduc în discuție cazul omuciderilor
produse tot mai frecvent de urși, fiindcă
nu le-aș dori să ajungă în situația membrilor familiilor care au suferit astfel
de traume. Le doresc doar să cugete
mai responsabil la astfel de situații îna-

inte de a deschide gura în apărarea
dreptului sacru la viață al tuturor animalelor. Fiindcă nu mai pare mult până
la căderea în extrema apărării dreptului
sacru la viață al tuturor viețuitoarelor,
fără discriminarea șobolanilor, țânțarilor, puricilor, căpușelor etc. Parcă nu
mai este mult nici până la argumentaNOIEMBRIE 2019
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Vânătoare de căpriori
Utilitatea activității
cinegetice
rea necesității transformării forțate a
oamenilor din omnivori în plantivori.
În acest context, încerc să reiau câteva argumente, de altfel cunoscute, în
susținerea activității de vânătoare și a
vânătorilor, fără a mă încurca în filozofia chemării lăuntrice spre vânătoare
și motivației interne a vânătorilor spre
această activitate.
Este cât se poate de adevărat că vânătorii își doresc să iasă în natură și să
vâneze. Dar nu oricum și oricât, ci numai în limitele legii și eticii vânătorești,
respectând cotele de recoltă stabilite
de cinegeticienii statului, care urmăresc
conservarea echilibrului ecologic. Adică
al echilibrului între populațiile speciilor
cinegetice carnivore și plantivore, precum și între aceste specii și mediul lor
biotic de viață.
Vânătorii desfășoară această activitate în mod benevol, pe cheltuiala lor,
investind efort și bani în interesul lor,
dar și al societății din care fac parte.
Pentru vânători activitatea vânătorească poate fi considerată un hobby recreativ-util, dacă recunoaștem că ocrotirea, îngrijirea și extragerea surplusului
populațional stabilit de cinegeticienii
statului le face plăcere, interesați fiind,
în același timp, și de vânatul sau parte
din vânatul dobândit. Nu mai detaliem
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Este cât se poate de
adevărat că vânătorii
își doresc să iasă în natură
și să vâneze. Dar nu oricum
și oricât, ci numai în
limitele legii și eticii
vânătorești, respectând
cotele de recoltă stabilite de
cinegeticienii statului, care
urmăresc conservarea
echilibrului ecologic.

aceste aspecte deja susținute și argumentate, în mod repetat, până acum.
Pentru societatea din care fac parte
vânătorii, activitatea vânătorească prezintă însă un interes și mai mare, deoarece:
• vânătorii pun în valoare, prin
efort fizic și cheltuială proprie, o resursă naturală regenerabilă care altfel
s-ar pierde, în limite stabilite de specialiștii statului, care au în vedere, pe
lângă conservarea echilibrului ecologic,
sustenabilitatea exploatării resursei cinegetice;
• vânătorii aduc în aceste condiții,
în circuitul economic al societății, carne
și alte produse vânătorești, valoroase
comparativ cu produsele similare obținute de la animale domestice;
• vânătorii sunt singurii care acționează practic, nicidecum doar prin
vorbe, pentru conservarea faunei cine-

getice și asigurarea echilibrului ecologic, precum și pentru evitarea prejudiciilor și accidentelor produse de unele
specii, producătorilor agricoli, forestieri
și altor categorii de persoane;
• vânătorii sunt singurii care, alături
de prădătorii specifici ai faunei cinegetice, asigură, prin mijloacele și metodele
de vânătoare deliberat practicate, selecția acestei faune și conservarea caracterului ei sălbatic;
• vânătorii sunt singurii care pot
acționa și acționează cât se poate de
eficient pentru protejarea bunurilor
concetățenilor și siguranța vieții acestora, prin acțiuni benevole sau când li
se solicită intervenția din partea reprezentanților societății în care trăiesc.
Nu mai este nici cazul, nici loc și
nici timp pentru a detalia și alte beneficii ale activității de vânătoare, desfășurate benevol, cu pasiune și pe cheltuială proprie, în interesul societății din
care fac parte.
Dacă nu ar exista vânătorii, societatea ar fi nevoită să angajeze profesioniști care să efectueze, ca obligație
de serviciu și pe cheltuială publică, aceleași treburi. Fiindcă doar prin vorbe
și bună intenție, discutabilă în foarte
multe situații, nu se mai pot rezolva
astfel de probleme de interes social.
Iată așadar, foarte concis expus, utilitatea practică a activității de vânătoare și a vânătorilor pentru societatea
umană.

Pe țeava puștii

OPINIE

Mirări vânătorești
ELIADE BĂLAN
Încerc să găsesc o expresie convingătoare care să-i dea relief pasivității manifestate la
căpeteniile de la Mediu și Păduri pentru fondul cinegetic. Nu este greu câtă vreme ni se
livrează, aproape zilnic, de toate: scuze, acuze, stupoare, neglijență, promisiuni, lipsă de
interes. „Da, știm, asta-i situația” se aude din toate direcțiile. Toți nu văd înaintea ochilor
decât avantaje, adică păstrarea funcției dobândită politic pentru merite inventate,
nerecunoscute și dovedite de nimeni.

Foto: DZIEWU /SHUTTERSTOCK

P

rofilul acestor oameni, unși
funcționari publici înalți, pe criterii dubioase și că sunt
băieți/fete de „gașcă”, rotiți de la un
minister la altul, chiar între două mandate, ne face să privim în jur mai încruntați, constatând că nu au nicio legitimitate să conducă o instituție de stat
de un asemenea nivel atâta timp cât
semnalele privind carențele apărute în
actul managerial rămân fără ecou.
Nu este nevoie de expertiză evaluatoare pentru a-ți da seama că demnitarii
și înalții funcționari la care fac trimitere
nu sunt capabili să-și onoreze „împuternicirea”. Asta se numește interes pentru gospodărirea și dezvoltarea faunei
cinegetice când se dau doar lupte politice pentru înalte funcții, lăsând realitatea de izbeliște? Așa trebuie să arate
manageriatul unui domeniu de maximă
importanță națională? În loc să vedem
măsuri clare și soluții sustenabile pentru
rezolvarea problemelor existente, ni se
oferă indiferență și risipă de timp, o delăsare cruntă menită să afecteze mediul
înconjurător pentru mulți ani. Gândul
mă duce cu precădere la unii funcționari din eșalonul unu și doi, oameni cu
glorii de nișă, adevărate flașnete ignare,
înscăunați să gestioneze un capital cu
valențe multiple în plan economic și social, care vorbesc în necunoștință de
cauză când avansează păreri despre o
situație cu tendințe de înrăutățire, invocând pretexte stupide legate de pericolul generat de urși, aflat în creștere
alarmantă. Cel care a spus, corolarul incompetenței este suficiența, nu a greșit.
La începutul toamnei, Senatul a încercat să dea dat dezlegare la vânătoarea de urși, adoptâmd o propunere legislativă pentru modificarea Legii
vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 prin care ursul să
fie inclus, pentru o perioadă de 5 ani,
pe lista animalelor sălbatice pentru care
vânarea este permisă în anumite perioade ale anului. Aproximativ cinci luni
pe an, vânarea urșilor ar urma să fie
permisă, fără ca oamenii care săvârșesc
acest lucru să fie sancționați! Printr-o

astfel de propunere legislativă s-au gândit să „rezolve profesionist problema
suprapopulației de urși” un grup de senatori. Practic, se aprobă un amendament conform căruia ursul a fost eliminat de pe lista animalelor sălbatice
pentru care vânătoarea este interzisă și
inclus pe lista animalelor care pot fi vânate în intervalul 1 aprilie-30 mai și între 1 septembrie și 1 decembrie. În fapt,
este vorba de o încălcare a Directivei
Uniunii Europene, inițiată în scopul „optimizării populației de urși”! Rămâne
de văzut dacă inițiativa va fi adoptată
prin lege și urșii care umblă ziua pe
străzile unor orașe și fac prăpăd în gospodăriile oamenilor vor dispărea.
La scurt timp, Ministerul Apelor și
Pădurilor anunță că a aprobat cotele de
vânătoare pentru noul sezon. Una dintre măsuri se referă la micșorarea numărului de capre negre cu 609 de capete, din totalul efectivelor de 6.000 de
exemplare. Adică aproape cu dublul cotelor prea mari recoltate în ultimele
două sezoane de vânătoare și triplul
sporului anual, după susținerile specialiștilor. Cotele de recoltă aprobate în
baza unor evaluări sunt în continuă
creștere, de la 145 exemplare în sezonul
2011-2012, la 609 exemplare în sezonul 2019-2020. În clasamentul județe-

lor cu cele mai mari cote de vânătoare
la capra neagră se află Vâlcea și Gorj,
cu câte 128, respectiv 104 exemplare
fiecare. Prin comparație, Prahova are
24, iar Brașovul, numai 78! Ne mirăm
și spunem că doar specialiștii pot să se
pronunțe dacă s-a procedat corect sau
nu, atunci când s-a hotărât diminuarea
efectivelor de capre negre. Totuși, îmi
permit să afirm că, spre deosebire de
urșii care au devenit un pericol pentru
oameni în unele zone, recoltarea caprei
negre ridică unele semne de întrebare.
Una vizează adevărul că spre deosebire
de restul Europei, populația de capre
negre din România este ținută sub control în mod natural de către prădătorii
naturali.
Prin vară se vorbea de o inițiativă
pentru protejarea acestei specii de animale sălbatice. Este vorba o specie emblematică pentru România, care a avut
în trecut, în anii ’50, statut de monument al naturii. Dată fiind această situație, se vehiculează ideea că această
specie ar trebui să fie una protejată în
România, ca parte a zestrei naționale a
țării cu cea mai bogată biodiversitate
din Uniunea Europeană. După cum se
vede, altfel gândesc cei care se ocupă
(sâc!) cu administrarea fondului cinegetic.
NOIEMBRIE 2019
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DE SEZON
din grupa de vânătoare, cu gândul la
iepurii ce vor sări, urniți de gonași,
acum la început de Brumar…

Printre parcele cu grâu verde
și arătură

Iepuri la început
de Brumar
Text și fotografie MAC
Noiembrie a început și anul acesta cu vreme destul de
blândă, ușor controversată în primele zile când, după ce
temperaturile au scăzut până pe la 3-4 grade, a urmat o
perioadă călduță, când am avut chiar și plus 18, plus 20 de
grade în termometre.

P

recipitațiile relativ reduse, alături de timpul frumos, au conturat o vreme tocmai bună
pentru deschiderea sezonului la iepuri.
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Iar când, în sfârțit, sosește sorocul, ce
recompensă mai plăcută poate fi pentru lunga așteptare decât participarea
la câteva goane, alături de camarazii

Zorii dimineții prevesteau o zi cu
cer senin iar soarele încă darnic promitea o zi plăcută, perfectă am putea
spune, pentru primele goane la iepuri,
pe câmpul ce se deschidea larg în fața
noastră. Mergeam de ceva timp printre
parcele de teren agricol, iar pe canalele
foste cândva de irigație, tufele de
măceș și porumbar, scăpate de pârjolul
focului ce le mistuise complet în alte
locuri, desenau adevărate linii de marcaj ce se pierdeau undeva în depărtare.
După obișnuitul instructaj și așezarea în standuri, au urmat primele
goane pe câteva parcele, unele cu arătură, altele cu grâu răsărit. Se pare că
iepurii, foarte puțini la număr, ce săriseră în goane, preferau să stea în arătura vălurată decât pe câmpul doar
ușor înverzit, pe care grâul abia răsărit
din cauza secetei prelungite din ultimile luni, nu oferea probabil suficient
adăpost. În trei goane, destul de lungi,
abia găsisem trei iepuri, dintre care doi
reușiseră să se strecoare pe flancuri,
este drept și din cauza tirului ce părea
că este încă în faza de reglaj.

Pe colinele domoale, printre vii
A mai urmat o goană la câmp, pe
arătură, și doi urecheați au căzut în bătaia focurilor de astă dată bine plasate,
după care ne-am îndreptat spre colinele ce se conturau în partea dreaptă.
Dacă din câmp nu ridicasem decât
cinci urecheați, speram să îi găsim la
adăpostul rândurilor de vie, culeasă
deja dar purtând încă, ici și colo,
frunze în culorile arămii ale toamnei
târzii. Șirurile de vie urmau linia de
nivel a colinei, unele mai îngrijite, altele lăsate parcă la voia întâmplării. La
capătul lor, pâlcuri de iarbă înaltă, cu
vegetație arbustivă răzlețită, măceși și
porumbari, pătau ici și colo peisajul.
Câte o văioagă cu mărăcini și păiuș
uscat, între două coame domoale,
rupea uniformitatea terenului.
O parte dintre noi s-au deplasat și
au închis la capăt porțiunea cu urma a
fi parcursă iar ceilalți am început
goana, urmând cu conștiinciozitate șirurile de vie. Doi fazani și o potârniche
s-au ridicat din marginea de jos a goanei, prea departe însă de noi pentru un
tir eficace, dar cu speranțe pentru colegii ce țineau marginea viei. Parcursesem deja mai bine de jumătate din
distanță iar iepurii încă nu se arătaseră.

Dacă din câmp nu
ridicasem decât cinci
urecheați, speram să îi
găsim la adăpostul
rândurilor de vie, culeasă
deja dar purtând încă, ici și
colo, frunze în culorile
arămii ale toamnei târzii.
Șirurile de vie urmau linia
de nivel a colinei, unele mai
îngrijite, altele lăsate parcă
la voia întâmplării.

Abia când ne-am apropiat de limita distanței de siguranță, un urecheat a zbughit-o spre linia vânătorilor, cu salturi
acrobatice printre aracii și firele de
viță. Concluzia nu era deloc bună: puțini, foarte puțini iepuri …!

Iepurii zilelor de azi
Zilele următoare am avut ocazia să
discut și cu alți vânători ce fuseseră la
deschidere pe alte locuri. Cu mici excepții, în locuri unde se pare că liniștea
terenului și șansa de a avea și ceva mai
mult adăpost și varietate de culturi
agricole peste vară, iepurii găsiți aduseseră cât de cât satisfacția zilei de deschidere, în rest imaginea era aceeași,
dezamăgitoare și îngrijorătoare în același timp: numărul iepurilor din teren
este foarte mic și, probabil, în continuă
scădere.
După câțiva ani la rând, când tendința de scădere a efectivelor de iepuri
de câmp a continuat fără întrerupere și
după ce au fost trase numeroase semnale de alarmă, cauzele au dvenit cât
se poate de clare și evidente. „Degradarea habitatului specific, activitatea cinegetică actuală, sănătatea iepurilor și
schimbările climatice” – N Șelaru, VPR
nr. 10 și 11, octombrie și noiembrie
2018, sunt principalii factori majori ce
au determinat situația actuală.
Detaliind foarte pe scurt, agricultura excesiv de intensivă, monoculturile extinse, chimizarea, eliminarea
vegetației arbustive de pe parcelele cultivate, extinderea pășunatului, cotele
de recoltă supraevaluate, braconajul,
lipsa preocupării pentru bolile specifice
speciei și evidenta încălzire climatică
globală, conturează tabloul general actual, nemailăsând nici un fel de îndoială în ceea ce privește situația deloc
favorabilă a iepurilor zilelor de azi.
Și, fără tăgadă, există și posibilitatea ca în curând să nu mai putem admira iepurii decât în tablourile de final
ale partidelor de vânătoare de altădată...!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

IEPURE LA TAVĂ
CU SOS DE VIN ALB
NANA NINA
Cantități necesare: patru pulpe de iepure, 150 grame de slănină, 2 pahare de
vin alb, sare, piper, pătrunjel proaspăt.
Ingrediente pentru sos: 4 linguri de
ulei, 1 ceapă, 1 lingură făină, 3-4 linguri de
bulion de roșii, 3 pahare de vin alb, 4-5
căței de usturoi, foi de dafin, sare, piper.
Pregătirea cărnii: se dezosează și se
curăță bine pulpele de pielițe, și se țin în
vin cel puțin 12 ore. Se scot, se împănează
cu slănină și se așează într-o tavă.
Prepararea sosului: ceapa se toacă
mărunt și se amestecă cu făina. Amestecul
se rumenește și se adaugă bulionul, vinul
și foile de dafin. Se pisează cățeii de usturoi, se amestecă cu piperul măcinat și
se adaugă în sos. Se pune sare după gust.
Preparare: se toarnă sosul peste
carnea din tavă și se dă la cuptor. Se
lasă până ce se pătrunde bine carnea și
se rumenește, se scoate și se stropește
cu vin alb, după care se ornează cu
frunze de pătrunjel proaspăt.

Servire: se servește cald, cu mămăliguță fierbinte și măsline, eventual cu
garnitură de morcovi natur, fasole verde
sau sparanghel, dat la abur.
Un pahar de vin roșu, sec/demisec,
Shiraz, Pinot noir, după preferință, va
adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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STUDIU

Evoluția efectivelor de
capre negre în România
NECULAI ȘELARU
Din lucrările de specialitate publicate în perioadele antebelică, interbelică și postbelică
rezultă scăderi succesive ale populațiilor de capre din munții României, cu explicații mai
mult sau mai puțin plauzibile, urmate de măsuri energice de redresare a acestora, cu
rezultate pe măsura exigenței aplicării măsurilor respective, printre care interzicerea
temporară a vânării speciei.

D

Evoluția efectivelor, recoltelor
și sporurilor naturale
în perioada 1955-2019
Datele oficiale privind efectivele de
capre negre, estimate în fiecare an din
1955 până în prezent, precum și cele
privind recoltele realizate legal în fiecare sezon de vânătoare, ne oferă posibilitatea unor analize pertinente în
legătură cu evoluția efectivelor, recoltelor și sporurilor naturale ale speciei,
în decursul unor perioade diferite de
management cinegetic. Stabilirea pertinentă a sporului natural multianual
al speciei rămâne acum și pe mai departe un indicator foarte important, de
luat în considerare, la stabilirea precaută a cotelor anuale de recoltă sustenabilă.
În graficul alăturat este vizibilă evoluția ascendentă a efectivelor, credibilă
cel puțin din 1955 până în 2011, după
care urmează o perioadă incertă, cu
neconcordanțe vizibile între situația
statistică și constatările concrete din
terenurile cu capre negre.
8 |
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Pentru o mai inteligibilă analiză a
evoluției efectivelor în timp și a explicitării mai credibile a acestei evoluții,
s-a adoptat analiza situației pe perioade
decadale, dar și mai scurte, de 7 și 6
ani din 2005 până în 2018.
În prima decadă analizată (19551964) – când efectivele de capre negre
deja redresate (de la 1.500 exemplare
în 1950 la 4.000 exemplare în 1955)
erau cu mult sub nivelul capacității de
suport a habitatului specific, a fost normal
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e exemplu, în perioada interbelică, apreciindu-se că braconajul ar fi principala cauză a
scăderii alarmante a populațiilor insulare de capre negre din munții țării, sa luat măsura înființării jandarmeriei
de vânătoare, corp specializat în paza
faunei cinegetice, care și-a dovedit
foarte curând eficiența. În numai 5 ani,
efectivele populațiilor de capre negre
din România a crescut de la 2.000
exemplare în anul 1935 la 4.000 exemplare în anul 1940. A urmat însă cel
de-al doilea război mondial, când efectivele de capre au fost din nou diminuate, în principal din cauza braconajului, până la cca. 1.500 exemplare în
anul 1950. Interzicerea „de facto” a vânătorii din 1950 până în 1955, când
au fost împușcate doar 3 exemplare, a
condus la o creștere surprinzătoare a
efectivelor, reatingându-se cifra de
4.000 exemplare în anul 1955.

ca sporul natural real să fie ridicat (6,7%
raportat la efectivul real). Acest lucru sa putut constata în condițiile în care
cota de recoltă a fost ținută deliberat la
un nivel redus (de 1,2%). De remarcat
că în această perioadă existau în România
foarte multe arme clandestine (predate
între timp), și, implicit, un braconaj oricum mai intens decât în perioadele care
au urmat.
Evoluția înceată a efectivelor în perioada care a urmat (1965-1974), în

spor mediu multianual înregistrat în
perioada 1955-2018, care este de 2,6%
și la cota medie de recoltă realizată în
aceeași perioadă, de 1,6%, și să constatăm că atunci când s-au acordat cote
de recoltă mari, sporul anual a scăzut
aparent inexplicabil, ceea ce ne duce
cu gândul la mai multe exemplare rănite, care au murit negăsite, și/sau la
mai multe exemplare braconate la adăpostul autorizațiilor acordate legal.
Asupra acestor aspecte și constatării
unor presiuni mai mari prin vânătoare
asupra caprelor negre în perioadele în
care specia s-a vânat cu străinii vom mai
reveni, pentru a reliefa și deteriorarea
structurii pe sexe și clase de vârstă.
Reluăm analiza pe următorii 7 ani
(2005-2011), când cota de recoltă a
crescut mai mult decât oricând înainte,
în medie 2,8%, iar sporul natural real
înregistrat a fost stabilit la nivelul a
3,9%. Este perioada în care evaluările
au fost contestate din ce în ce mai vocal, deoarece vânătorii de capre negre
în primul rând, dar și reprezentanții
unor ONG-uri și personalul ariilor na-
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condițiile în care cota de recoltă s-a
menținut relativ redusă (1,5%), nu are
explicație plauzibilă, ca de altfel și sporul natural neverosimil de mic (0,7%),
decât ca urmare a vânătorii cu străinii.
De altfel în anul 1971, după anul cu
cea mai mare cotă de recoltă la capre
negre (4,1%) din această perioadă, vânătoarea de capre negre a fost interzisă
pentru 4 ani (1971-1974). Imediat în
decada ce a urmat (1975-1984), în care
cota de recoltă s-a păstrat la cel mai
mic nivel din perioada antamată 19552018 (0,4%), efectivele de capre negre
au înregistrat cel mai mare spor natural
(3,9%) de după 1965.
În decada IV (1985-1994), cota de
recoltă a putut fi sporită (1,1%), în
mod evident doar după 1990, dar sporul natural a scăzut din nou până la
minimul înregistrat în perioada analizată 1955-2018 (0,7%).
În cea de-a V-a decadă (1995-2004),
cotele de recoltă au crescut relativ brusc
(2,3%), dar sporul natural a rămas relativ redus (1,0%).
Este momentul să ne referim la un

turale protejate în care vânătoarea este
interzisă au sesizat scăderea de necontestat a efectivelor de capre negre, precum și discrepanța între cifrele oficiale
referitoare la aceste efective reale,
scriptic în creștere, și împuținarea drastică a acestora vizibilă în teren.
Totuși inexactitățile și exagerările
de atunci nu au fost de natură a pune
în pericol iminent evoluția efectivelor
de capre negre din munții României.
Acest pericol a urmat anului 2011,
când foarte multe fonduri cinegetice
cu capre negre au fost atribuite în mod
abuziv, ca urmare a unei decizii politice
interesate democrat-liberal-udemeristă,
unor „investitori” în vânătoare, care au
crezut că fac o afacere dintr-o activitate
preponderent ecologică. Acest adevăr
se poate constata din creșterea artificială a efectivelor reale, în condițiile
unor cote de recoltă exagerate (3,9%)
și unor sporuri naturale incredibile
(5,8%). Urmare a deciziei politice puțin
responsabile la care ne-am referit, cotele de recoltă au crescut scriptic an de
an, până la 4,5% din efectivul neverosimil raportat, iar sporurile naturale,
reieșite din calculul teoretic, până la
8% din acesta.
În aceste condiții și ale destructurării grave pe sexe și clase de vârstă a
populațiilor de capre negre de la noi,
cauzată de extragerea preponderentă
a țapilor reproductivi dominanți, purtători de trofee valoroase, s-a ajuns în
situația riscantă actuală și de viitor,
ceea ce a determinat anumiți politicieni
să solicite, sub presiunea unor ONGuri mai mult sau mai puțin documentate, interzicerea prin lege a vânării caprei negre. Desigur că nu aceasta este
soluția rațională a soluționării greșelilor de management al populației speciei de după 2011, dar nu numai. Asupra măsurilor pe care le propunem, ca
profesioniști cu experiență în domeniu,
vom reveni.

Rata creșterii numerice
Pentru estomparea diferențelor dintre ratele de creștere numerică de la
un an la altul, cuprinse între extremele
1,15 în 1965 și 0,84 în 1991, au fost
calculate rate medii anuale de creștere,
pe perioade de 10 și respectiv 7 ani,
cuprinse între 0,99 și 1,08. Prin această
modalitate de calcul s-a urmărit estomparea diferențelor mai întâi dintre ratele anuale de creștere, datorate în opinia noastră anumitor dificultăți în
evaluarea efectivelor și unor recolte neînregistrate oficial în anumite perioade
analizate. Media multianuală a ratelor
de creștere numerică a populațiilor de
NOIEMBRIE 2019
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capre negre din România s-a calculat
la o valoare de 1,03.
După cum se poate constata din graficul anexat, în prima etapă analizată
(1955-1964) am înregistrat cea mai
mare rată de creștere numerică (1,08),
explicată deja prin situația unui efectiv
de capre negre cu mult sub capacitatea
de suport a biotopurilor specifice ocupate. O scădere exagerată a ratei de creștere numerică a populațiilor de capre
negre din țara noastră, aparent inexplicabilă, s-a înregistrat în perioada 19851994, care cuprinde perioada 19901994, când braconajul a fost scăpat
într-o mare măsură de sub control. Rata
creșterii numerice calculată ca medie
pentru o perioadă foarte îndelungată de
timp (64 ani), ne oferă o viziune concretă asupra nivelului maxim al unei cote
de recoltă anuale, acordată cu precauție
în scopul unei exploatări sustenabile a
acestei resurse cinegetice. Dintr-un calcul
matematic simplu rezultă că la un efectiv
de cca. 7.000 exemplare per total țară,
nu se pot extrage mai mult de 210 exemplare/sezon fără riscul afectării nivelului
populațional actual. Dar dacă cifra de
7.000 capre negre per total țară nu este
corectă, atunci chiar se riscă afectarea
resursei supra-exploatate.
De aceea trebuie să fim de acord că
cele câteva cote de recoltă acordate
peste cifra de 210, mai ales cele din anii
2017 și 2018, au fost exagerate, iar cea
din 2019 este mult mai mult decât atât.
Greșeala aparține reprezentanților administratorului fondului cinegetic național, care a atribuit abuziv în gestionare
multe fonduri cinegetice cu capre negre,
cui nu se cuvenea, și a acceptat ulterior,
fără vreo analiză pertinentă și responsabilă, creșteri nejustificate de efective,
deliberat exagerate pentru obținerea de
cote ridicate de recoltă.

Concluzii
Din analiza evoluției numerice a populațiilor de capre negre în România,
precum și a extragerilor anuale (înregistrate) din aceste populații, reliefate
grafic pe baza datelor statistice procurate în timp din arhivele administratorilor succesivi ai faunei cinegetice, sau putut calcula sporurile naturale
multianuale și ratele de creștere numerică. Din analiza celor 4 grafice se pot
trage câteva concluzii importante pentru managementul de viitor al acestei
specii emblematice, la care România
deține recordul mondial.
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Evoluția efectivelor de
capre negre în România

În mod concis, concluziile sunt următoarele:
1 Efectivele de capre negre au crescut
aproape continuu în România, cu unele
sincope explicabile în perioada analizată (1955-2018), situându-se în prezent, conform evidenței scriptice a administratorului fondului cinegetic
național, la un nivel de aproape 8.000
exemplare. Opinăm că această cifră este
exagerată, deoarece statisticile de după
2000, mai ales cele de după 2011, nu
mai reflectă foarte corect realitatea faptică din teren, ceea ce ne determină să
fim de acord cu cei ce susțin o scădere
nerecunoscută a efectivelor reale ale
mai multor populații de capre negre.
2 Nivelul cotelor de recoltă înregistrate în perioada analizată a fost în medie de 1,6%, în condițiile unui spor natural mediu multianual de 2,6%, ceea
ce explică evoluția ascendentă a efectivelor. Se poate însă observa că atunci
când cotele de recoltă s-au apropiat sau
au depășit sporul natural, efectivele
speciei au suferit regrese. Explicația
creșterii mortalității neînregistrate, pro-

porțional cu nivelul cotelor de recoltă
merită atenția care se cuvine.
3 Nivelul sporului natural mediu multianual, extrem de diferit de la o perioadă la alta, reflectă, prin inconstanța
acestuia, evaluări anuale aproximative
de efective. Indiferent cum am analiza
acest spor natural, calculat ca medie
multianuală raportată la efectivul mediu
(2,6%), nivelul acestuia este mai puțin
constant decât rata medie a creșterii numerice, calculată ca medie a ratelor
anuale de creștere numerică (1,03).
4 Nivelul cotelor de recoltă realizate
a depășit nivelul ratei medii multianuale
a creșterii numerice (de 210 exemplare
la un efectiv de 7.000 capre negre) în
anul 1970, când efectul s-a văzut imediat
și a trebuit interzisă vânarea caprei negre
pe 4 ani, în perioada 1971-1974. După
această măsură, efectivele reale de capre
negre au crescut, până în 1990, ca ulterior să scadă din noudin cauza braconajului favorizat de schimbările sociale intervenite, cu un vârf ulterior anilor
2002-2003 când cotele de recoltă au depășit sporul natural. După recontractările
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fondurilor cinegetice din 2011, cotele de
recoltă au fost îngrijorător mărite, realizându-se extrageri din ce în ce mai ridicate, de la 228 exemplare până la 354
exemplare în 2018. Aprobarea unor cifre
de recoltă, de aproape două ori mai mari
în 2019, decât realizările din ultimii doi
ani precedenți, a oripilat lumea ONG-iștilor protecționiști care au propus interzicerea prin lege a vânării caprei negre
în continuare.
5 Din datele certe referitoare la structura populațiilor de capre negre evaluate
în perioada 1987-1996, procurate pentru trei fonduri cinegetice din Munții
Făgăraș (Urlea, Sâmbăta și Victoria), rezultă o proporție a exemplarelor juvenile
de 22%, ceea ce pune în evidență o mortalitate semnificativă necunoscută în
rândul exemplarelor adulte, care poate
să aibă drept cauză principală prădarea,
din partea râșilor și lupilor intrați sub
protecție strictă ori braconajul.
6 În privința structurii pe sexe, din
datele procurate din arhiva administratorului pentru perioada 1978-1989, s-a
putut stabili un raport între sexe (în fa-

voarea femelelor) de 1:1,35. Comparativ cu acest raport, în anul 1996 s-a înregistrat un raport de 1:1,46, iar în
1997 de 1:1,47. În prezent putem doar
aprecia, din observații făcute în teren,
că această disproporție este și mai accentuată, cauza constituind-o vânarea
preponderentă a masculilor dominanți,
purtători de trofee valoroase.

Măsuri de management rațional
Măsurile de management concis pe
care le propunem, în scopul stopării declinului cantitativ și calitativ al populațiilor de capre negre din munții României, se referă la:
1 O evaluare de primăvară mai exactă
(responsabilă) a populațiilor locale de
capră neagră și a structurii acestora pe
sexe și pe cel puțin două categorii de
vârstă (iezi și exemplare peste un an),
completată printr-o evaluare asemenea
de toamnă, care să susțină cotele de recoltă aprobate sau să impună eventuala
lor corectare (reducere).
2 Analizarea situației fiecărei populații
de capre negre în parte și a complexului

de condiții și/sau cauze care au generat
situații locale îngrijorătoare, în interesul
adoptării unor măsuri pragmatice de redresare și/sau conservare a efectivelor
speciei, după caz.
3 Stabilirea unor cote rezonabile de
recoltă, sub nivelul ratei medii a creșterii
numerice, în scopul menținerii interesului gestionarilor pentru protecția și conservarea caprei negre, de maximum 3%
din efectiv în cazul populațiilor conservate, de maximum 1% în cazul populațiilor în regres (vulnerabile) și interzicerea temporară a vânătorii doar în cazul
populațiilor amenințate.
4 Interzicerea temporară a vânătorii
comerciale și a împușcării țapilor dominanți în arealele populațiilor vulnerabile
de capre negre, precum și stimularea vânării selective a caprelor negre din orice
populație pentru care se acordă cote de
recoltă, prin adoptarea de măsuri economice adecvate (preț mai mic al autorizațiilor de recoltare, acordarea de autorizații gratuite în cazul selecției foarte
bine făcute etc.).
5 Controlul mai activ al modului în
care se efectuează evaluarea efectivelor
de capre negre și mult mai exigent în
privința condițiilor de desfășurare a vânătorii, precum și o evaluare consecventă a trofeelor dobândite prin vânătoare și o evidență clară, la nivelul
administratorului și a gestionarilor, a tuturor trofeelor dobândite, pe punctaje,
sexe și clase de vârstă.
6 Organizarea, la nivelul administratorului, a unui corp specializat de pază
a faunei cinegetice, potrivit obligațiilor
ce decurg în sarcina sa din Legea nr.
333/2003 actualizată, așa încât braconajul să fie în mai mare măsură descurajat la această specie.
7 Verificarea periodică a numărului de
câini de la stânele din zonele cu capre
negre, a dehelmintizării acestor câini și a
purtării lor în teren, în număr admis.
8 Ținerea sub real control a efectivelor
de lup și de râs din zonele caprelor negre, fiindcă nu se poate concepe conservarea concomitentă a unor efective mărite și la specia pradă, și la speciile care
o prădează.
9 Reluarea acțiunii de repopulare cu
capre negre a zonelor muntoase care se
pretează.
Măsurile sistematizate mai sus nu exclud posibilitatea interziceri vânării și a
exportului de trofee, la care se poate recurge temporar exclusiv în cazul populațiilor amenințate, pentru a putea menține
viu, așa după cum am mai precizat, interesul gestionarilor fondurilor cinegetice
pentru protecția eficientă și conservarea
responsabilă a caprei negre.
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PROFIL

ASOCIAȚII DE SUCCES

A.J.V.P.S. Timiș
N. ȘELARU

Fără a încerca vreo ierarhizare a asociațiilor vânătorești
rămase de succes în vremuri austere, putem constata că
A.J.V.P.S. Timiș este una dintre asociațiile cu aproape
10.000 de membri, dintre care circa 1.300 de vânători și
peste 8.000 de pescari recreativi. Ne referim doar la cei cu
cotizația achitată până în septembrie 2019.

E

ste deci, o asociație cu foarte
mulți membri, riguros organizată pe cluburi de vânătoare și
pescuit (Lugoj, Făget și Sânicolau
Mare), de vânători (Timișoara) sau numai de pescari recreativi (Timișoara).
În continuare, cluburile sunt structurate în mod tradițional pe grupe distincte, inclusiv de pescari recreativi,
care sunt respectate de conducerile cluburilor și ale asociației, fiind consultate
în orice problemă și decizie care le
poate afecta, în vreun fel, activitatea.
Organizarea riguroasă reliefată, cadrul democratic de reprezentare ierarhică de la nivel de grupă până la nivel
de asociație, instruirea și disciplina dovedită de majoritatea membrilor, tradițiile din această zonă bogată a Banatului și mândria de a adăuga mereu
câte ceva la moștenirea materială și
spirituală de care au avut parte, constituie, cu certitudine, motorul susținerii inițiativelor de succes ale conducerii
acestei asociații. O conducere asigurată
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prin consilii și comitete responsabile,
compuse din personalități care au reușit să se remarce în sensul cel mai pozitiv, și printr-o echipă executivă de excepție, care se bucură de simpatia și
aprecierea membrilor, dar nu numai.
Moștenirea, competența, experiența, responsabilitatea și continuitatea celor aleși și a celor angajați în funcții a făcut ca și programele și proiectele
pe termen lung să poată fi urmărite și
realizate cu consecvență. Fiindcă înnoirile intervenite, inerente în cadrul
democratic respectat în orice prilej, nu
au determinat niciodată abandonarea
liniei ascendente urmărite ori cotituri
bruște în „politica” conducerilor care
s-au succedat în această asociație.
A.J.V.P.S. Timiș – spre deosebire de
toate celelalte asociații tradiționale din
zonă, cu excepția A.J.V.P.S. Arad, și de
multe alte asociații din țară – a pus un
accent aparte pe latura spirituală a vânătorii. Ne referim în primul rând la
inegalabilul „Festival al vânătorilor ti-

mișoreni”, ajuns la cea de-a X-a ediție,
și la expozițiile succesive de vânătoare
„Expovenatoria”, ajunsă la cea de-a VIa ediție. Asociația a fost cu certitudine
favorizată de apropierea de Serbia și
Ungaria, unde reprezentanții A.J.V.P.S.
Timiș au participat, în prealabil și pe
parcurs, la festivalurile vânătorești de
excepție, precum și la alte manifestări
în profil. Apreciem însă, că au reușit să
depășească exemplele care i-au inspirat
și chiar propriile speranțe de succes de
la început.
Aceste manifestări cu caracter instructiv-cultural, care au fost susținute
și de oficialitățile locale, nu au fost însă
singurele, A.J.V.P.S. Timiș organizând,
în această perioadă deloc favorabilă
din punct de vedere financiar, și alte
manifestări meritorii, precum:
• „Memorialul Nelu Neamțu” – concurs de tir vânătoresc de excepție, desfășurat în cadrul Cupei României la Tir;
• concursuri de chinologie vânătorească;
• concursul de pescuit „Pescarul Făgețean”, ajuns și el la ediția a IV-a, 5
concursuri de pescuit sportiv pe cluburi, 3 concursuri de feeder și 3 de
spinning;
• trageri în poligon la talere „sponsorizate” de asociație, pe grupe de vânători.
Dintre alte realizări mai pragmatice
ale asociației, din ultimii ani, am mai
putea aminti:
• investiții în valoare de 106.900
lei în anul 2018 și de peste 100.000
până în prezent în 2019;
• pregătirea a 87 de candidați pentru calitatea de vânător, din care au
promovat 85 în anul 2018;
• organizarea a 10 serii de cursuri
pentru pregătire teoretică și practică
pe linie de arme și muniții în anul 2018
și a 5 serii de la începutul anului 2019
până în prezent;
• popularea zonelor de pescuit recreativ contractate de A.J.V.P.S. Timiș,
în anul 2018, cu 6.033 kg de crap și
caras în valoare de 79.171 lei și cu
8.600 kg din aceleași specii în valoare
de 88.988 lei, în anul 2019;
• încheierea unor „înțelegeri de colaborare” cu Brigada Mobilă de Jandarmi Timișoara și cu o parte din secțiile de poliție rurală din județ în scopul
combaterii braconajului;
Nu în ultimul rând, reamintim realizarea și ținerea la zi a site-ului
A.J.V.P.S. Timiș și editarea, cu continuitate, a revistei de vânătoare și pescuit „Diana”, ceea ce implică o preocupare fără pauze, seriozitate, pasiune și
competență.

Toate acestea s-au realizat, în condițiile în care A.J.V.P.S. Timiș gestionează 30 de fonduri cinegetice, iar numărul vânătorilor, cărora le revin cca.
245 ha/vânător, este în creștere.
Pentru pescarii recreativi, A.J.V.P.S.
Timiș, are preluate în gestionare 7 zone
de pescuit în lungime de 550 km, 4 lacuri în suprafață de 73,5 ha și bălțile
private nr. 1 și 2 din Complexul Pescăruș-Lugoj. Nu este cazul să mai dăm
cifre exacte în legătură cu tarifele de
gestionare și scrisorile de garanție bancară, care nu sunt deloc modice în cazul acestei asociații.
Putem însă remarca faptul că
A.J.V.P.S. Timiș are efective ridicate de
faună cinegetică și se bucură de cote
de recoltă incomparabil mai mari decât
județele vecine, ceea ce reflectă condiții
de habitat ceva mai bune, o hrănire
complementară făcută cu responsabilitate (185 tone cereale, 60 tone suculente, 162 tone de fânuri, 58 tone alte
plante furajere, 72 tone fructe și semințe și 60 ha culturi lăsate pentru
consum direct) și ținerea sub control a
braconajului cinegetic și a dăunătorilor
vânatului.
Dar nu trebuie să se creadă cumva
că A.J.V.P.S. Timiș nu are, ca și celelalte asociații similare, multiple probleme. Le sistematizăm concis, după
cum ne-au fost comunicate de conducerea asociației. Astfel:
• neliniștirea permanentă a faunei
cinegetice, inclusiv iarna, din cauza pășunatului abuziv cu numeroase turme
de oi, însoțite de un număr exagerat de
mare de tot felul de câini, fenomen dăunător accentuat de consumul de hrană
complementară din hrănitori, consumul
și furtul de sare din sărarii, distrugerea

și arderea instalațiilor de hrănire etc.;
• defrișarea sau arderea vegetației
forestiere din liziere și a plantelor sălbatice de pe canale, precum și incendierea miriștilor;
• otrăvirea, adeseori deliberată, a
faunei cinegetice;
• deversarea dejecțiilor de la fermele de porci direct în canale și pe terenurile agricole;

• accidentele produse de utilajele
agricole și cele de circulație în rândul
faunei cinegetice;
• inundații etc.
Mai trebuie subliniat încă, pentru
județul Timiș, braconajul cu ogari, cu
lațuri și alte tipuri de curse, precum și
braconajul cu substanțe toxice și paralizante introduse ilegal în țară.
În alte probleme specifice și generale, precum scăderea drastică a efectivelor de iepuri, A.J.V.P.S. Timiș își
desfășoară activitatea fără prea multe
griji și riscuri viitoare, spre deosebire
de multe alte asociații similare din țară,
aflate în derivă sau disoluție economică. Această situație este, fără doar și
poate, mulțumitoare pentru membri și
stimulativă pentru cei 39 angajați ai
A.J.V.P.S. Timiș, din care 30 îndeplinesc funcția de paznici de vânătoare
și/sau pescuit.
În concluzie, A.J.V.P.S. Timiș poate
fi un exemplu inspirat de urmat de
multe alte asociații afiliate la AGVPS.
Noi nu putem remarca decât faptul că
„omul sfințește locul”. Domnul președinte Traian Oprea și domnul director
Cornel Lera – ultimul și membru în
Consiliul AGVPS – sunt cei dintâi care
merită felicitările noastre și urarea de
a continua, împreună, tot așa!
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Studiu

Trei miliarde de păsări
au dispărut în ultimele trei
decenii în America de Nord
BIANCA IORIATTI
Un studiu american recent semnalează pierderea masivă a biodiversității la păsări. Pentru
unele specii din America declinul este foarte important. De exemplu pentru rândunică
acesta a atins 90% din 1970 încoace.

S

tudiul a fost publicat în septembrie, în revista Science, și subliniază
că păsările din zona de câmpie
sunt cele mai afectate, cu siguranță în
urma reducerii pajiștilor și a extinderii
terenurilor agricole. Cercetătorii condamnă și folosirea pesticidelor care,
omorând insectele, afectează, în mod
direct, lanțul trofic al acestora și mai
ales al progeniturii lor.
Și mai îngrijorător este faptul că păsările din păduri și cele comune, care de
obicei au o capacitate mai mare de adaptare la mediu, se află într-un declin alarmant: 90% din pierderi privește 12
familii de păsări, printre care mai multe
specii de vrăbii, mierle și alte păsări
mici, specifice continentului american.
Aceste cifre corespund declinului observat
și în alte regiuni de pe glob, mai ales în
Franța, unde Observatorul internațional
al biodiversității a estimat la 30% declinul
păsărilor de câmpie, între 1989 și 2017.
Cauzele acestei pierderi sunt greu de
înțeles dar sunt certe. Studiul american
reunește două surse de date. Prima se
bazează pe evaluările anuale realizate în
fiecare primăvară, în sezonul de reproducere, întreprinse de mii de voluntari,
după aceeași metodă utilizată încă din
1970. Pe un itinerariu de drumuri rurale,
de 40 de kilometri, observatorii se opresc
la fiecare 500 de metri, timp de trei minute, și numără toate păsările pe care le
văd, apoi cercetătorii compilează și analizează aceste date. A doua sursă vine
din rezultatele a 143 de stații radar, care
detectează stolurile de păsări în timpul
migrației. Datele radar sunt mai puțin
precise, dar au demonstrat și ele o diminuare cu 13% a efectivelor, între 2007 și
2017, cu o marjă de eroare de 9 puncte.
Rațele și gâștele reprezintă însă marea
excepție: populațiile acestora, după ce
au cunoscut o perioadă de amenințări,
au crescut după 1970 „datorită conștientizării vânătorilor, care au susținut măsurile de protecție”, explică Ken Rosenberg,
de la Universitatea Cornell, unul dintre
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un avertisment valabil
pentru întreaga faună
europeană. Modul în care
gestionăm mediul este
nesustenabil pentru speciile
cele mai comune”.

autorii principali ai studiului.
Deși o parte din cauzele declinului
rămân necunoscute, ornitologii enumeră
câțiva factori responsabili pentru dispariția
păsărilor, precum pisicile lăsate în exterior
sau geamurile locuințelor, o cauză destul
de importantă de mortalitate având în
vedere că numărul păsărilor ucise anual
în Statele Unite în asemenea coliziuni a
fost estimat între 365 milioane și un miliard.
În Europa, păsările comune, precum
potârnichea, ciocârlia de câmp și sturzul,
au cunoscut, începând cu 1980 o scădere
masivă a populațiilor, iar turturica de
exemplu se confruntă cu o diminuare
de 77% din efective. În 2014 un studiu
întreprins la nivel european, arată că, în
30 de ani, au dispărut 421 de milioane
de păsări. Populațiile de păsări europene
s-ar confrunta așadar cu un declin puternic, iar speciile „abundente” sunt adesea cele mai vulnerabile. Pentru a ajunge
la această concluzie, autorii studiului
au analizat, timp de treizeci de ani, 144
de specii de păsări în 25 de țări europene.

Astfel, 61% din vrăbii ar fi dispărut deja,
în timp ce speciile mai rare cunosc o
creștere globală. Motivele precise ale
unei astfel de variabilități, privind nivelul
declinului la speciile comune și rare, rămâne o necunoscută pentru oamenii de
știință. Un interes mai scăzut a fost acordat celor mai comune specii, în ciuda
importanței pe care acestea o au în buna
funcționare a ecosistemelor și pentru
serviciile pe care le aduc omului. Aceste
specii sunt utile omului pentru că mănâncă paraziții din culturi, împrăștie semințele sau curăță natura de cadavre.
Conform cercetătorilor, cauzele care
au produs diminuarea numărului de
specii de păsări în Europa sunt numeroase
și au la bază impactul activităților umane
asupra avifaunei: agricultura intensivă,
dispariția habitatelor prin tăierea pădurilor și betonarea zonelor rurale sau din
apropierea orașelor. Richard Gregory,
cercetător la Societatea regală pentru
protecția păsărilor din Marea Britanie,
spune că declinul este „un avertisment
valabil pentru întreaga faună europeană.
Modul în care gestionăm mediul este nesustenabil pentru speciile cele mai comune”.
Deși situația pare critică, specialiștii
sunt de părere că nu este ireversibilă,
însă, spun tot ei, este nevoie de proiecte
de ameliorare a mediului pe scară largă,
îndeosebi regândirea unor programe
agricole și crearea zonelor verzi în mediul
urban.

Declinul semnalat prin studiile amintite
este evident și în România. Agricultura
fără cod de bune practici agricole, monoculturile curate, dispariția pajiștilor, fânețelor naturale, livezilor tradiționale și combaterea aviochimică a dăunătorilor forestieri
au dus la împuținarea multor specii de păsări, în special cântătoare, și chiar la dispariția
pe alocuri a unora dintre ele. Cauzele amenințării biodiversității țin fără nici o îndoială
de degradarea habitatelor specifice. Totuși ornitologii noștri par să nu observe acest
adevăr, pe lângă care trec cu seninătate, preferând să aducă acuze nedrepte vânătorilor,
cu care s-ar impune să colaboreze echitabil pentru ocrotirea și îngrijirea punctuală a
unor specii de interes comun și, implicit, a speciilor sălbatice în general.

NOTA REDACȚIEI
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Dispozitive optice

Telemetrul
COSTIN ALEXANDRESCU
Majoritatea modelelor noi de dispozitive optice au corpul
închis ermetic, cu garnituri extrem de rezistente atât la
acțiune mecanică cât și chimică, fiind umplut cu diferite
gaze, cum ar fi azotul, care protejează împotriva
condensului și a coroziunii pe interior.

D

ispozitivele optice, binocluri,
lunete, telemetre, ca parte a
echipamentului auxiliar au
contribuția lor atât la creșterea performanței observațiilor din teren cât și la
îmbunătățirea acurateții tirului, diminuând astfel posibilitatea rănirii și
uneori chiar a pierderii vânatului asupra căruia s-a tras.
Să ne oprim de data aceasta la telemetru sau rangefinder, un dispozitiv
devenit realmente necesar în vânătoarea de azi atunci când este cazul titului
la distanțe mari dar nu numai. Acest
dispozitiv optic aduce un plus de calitate și poate îmbunătăți considerabil
performanța și acuratețea tirului în sine
și de aici și calitatea partidelor de vânătoare în general.
Telemetrele au fost concepute pentru a putea măsura cu mai multă precizie distanțele pe teren. La vânătoare,
mai ales atunci când avem de executat

tirul asupra unor ținte aflate la distanțe
mari, aprecierea corectă a acestora devine factor esențial. Folosind tehnologia laser pentru măsurarea distanțelor,

ACCESORII

rangefinderele, sau telemetrele, au
ajuns de-a lungul anilor la performanțe
ce nu pot să nu atragă atenția.
Capabilitățile tehnice au avansat și
s-au diversificat astfel că, în prezent,
pe lângă citirea corectă a distanței până
la țintă, telemtrele oferă și posibilitatea
cunoașterii corecțiilor de tragere la distanța respectivă, compensarea pe înălțime și chiar cea necesară în cazul vântului lateral. Modelele de ultimă
generație de la Leupold, Zeiss, Leica,
Vortex, Nikon, Bushnell și Sig Sauer
Kilo, se află pe primele locuri ale clasamentului, în ceea ce privește calitatea
și performanțele puse la dispoziția vânătorilor.
Distanțele până la care se poate
efectua măsurătoarea precisă se situează în medie în marja de 1.2001.800 de metri pentru majoritatea modelelor oferite de firmele
de profil pe piața de specialitate
și pot depăși chiar și 3.000 de
metri – modelul SIG Sauer Kilo
2400 BDX.
Adăugând aici afișajul în obiectiv al datelor, reglarea luminozității, tratarea multistrat a lentilelor
împotriva ceții și a apei, etc. conturăm cât de cât imaginea telemetrelor de azi. Iar dacă ne gândim că,
pentru vânătoare, atunci când în afara
observațiilor obișnuite avem nevoie de
precizia măsurării distanțelor la care
putem trage după ce am stabilit standurile în care vom aștepta vânatul, atât
la câmpie cât și la deal sau mai ales la
munte, este lesne de înțeles de ce acest
accesoriu pentru vânătoare a devenit
atât de util.
Ajutat de informațiile furnizate de
rangefinder, tirul de mare precizie va
oferi satisfacția deplină în dobândirea
trofeului mult dorit!
PUBLICITATE
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STUDIU

Cinegetică

Cinegetică (XXIII)
MIGRAȚIA ȘI FACTORII EI DETERMINANȚI
Text și fotografie NECULAI ȘELARU
Tematicile din articolele precedente au avut în vedere animalul ca individ. În continuare,
tematicile vor aborda masele de indivizi, pentru a ajunge ulterior la populații și
fenomenele acestora.
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Î

n acest context vom demara problema migrațiilor și mișcărilor sezoniere, ca deplasări ale mulțimilor
de animale, obligate să-și părăsească
temporar sau definitiv locul de ședere
ori de trai, din motive fiziologice sau
de schimbare sezonieră ori radicală a
condițiilor de mediu.
În sens restrâns, migrația reprezintă
o deplasare periodică a anumitor specii
de animale, fără excepție păsări în Ro-

mânia, între două locuri depărtate de
ședere. Spre deosebire de mișcările sezoniere, migrațiile sunt caracterizate
prin regularitate, ritm și direcții bianuale
opuse de deplasare din cuprinsul unui
loc intercontinental de trai.
Așadar, în România putem vorbi
de migrații doar în cazul păsărilor. Mamiferele migrează pe distanțe de mii
de kilometri în alte zone ale lumii. De
exemplu, renul arctic în regiunea pa-

leartică, bizonul preriilor în America
de Nord și anumite populații plantivore
în savana africană.
Reîntorcându-ne la fenomenul migrației, ne punem firesc întrebarea: ce
factori externi și/sau interni determină
aceste deplasări extrem de lungi și obositoare?
Dintre factorii externi se susține că
hrana ar fi cel mai important. Fiindcă
toleranța migratoarelor față de hrană,
mai ales în cazul speciilor monofage,
este mult mai redusă decât în cazul speciilor sedentare. Însă factorul „hrană”
este determinat de complexul de factori
meteorologici, deoarece posibilitățile de
hrănire depind de abundența acesteia și
de lungimea zilei, ambele scăzând spre
iarnă. Frigul, înghețul și zăpada, în condițiile zilelor din ce în ce mai scurte de
toamnă, fac imposibilă, pentru speciile
migratoare, refacerea bilanțului energetic
al organismului prin cantitatea și calitatea
hranei pe care o pot găsi. De aceea,
multe specii de păsări din România părăsesc toamna locurile unde și-au crescut
puii și migrează spre sud, în locuri mai
prielnice pentru iernat, mai mult sau
mai puțin apropiate de ecuator.
În astfel de locuri de iernare, cu
condiții de temperatură și lumină convenabile, păsările migratoare se refac
fizic și acumulează rezerve de grăsime
necesare migrației de primăvară spre
locurile de nidificare din nord. Aici vor
regăsi primăvara temperaturi potrivite
și zile suficient de lungi pentru a-și
putea agonisi hrana necesară întreținerii
funcțiilor lor fiziologice, reproducerii
și creșterii progeniturii.
Dintre factorii interni ai migrației,
care determină păsările migratoare să
pornească în voiajul transcontinental,
chiar atunci când hrana încă abundă și
temperaturile nu au scăzut esențial, se
înclină să se susțină reflexul condiționat.
În susținerea acestei teorii se vine cu
exemplul unor păsări migratoare captive
(prepelițe, gâște etc.), care la momentul
începerii pasajului de toamnă devin
neliniștite și încearcă să evadeze din
locația închisă, cu toate că au mâncare
la discreție și adăpost convenabil pentru
acel moment.
În legătură cu fenomenul migrației
sunt însă multe aspecte de clarificat:
ordinea migrației, orientarea, rutele de
migrație, viteza și înălțimea de deplasare, migrația solitară sau în masă, fidelitatea față de locul de trai etc.
Dar toate acestea, în numerele ce
urmează ale revistei.
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A.M. Comșia.
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DE SEZON

Iepurele poznaș
MARIA SĂVULESCU

Foto: ALLEXXANDAR/SHUTTERSTOCK

Era o zi de noiembrie ca oricare alta. O zi de weekend în care am reușit să îmi fac timp să
plec la vânătoare. Am ales să merg la o vânătoare cu un grup restrâns. Toți camarazii mei
aveau câini: un brac german cu păr scurt, o vizsla și un springer. Cățeii au temperamente
diferite, dar împărtășesc aceeași pasiune pentru vânătoare. Se cunoșteau de ceva timp și
vânau cu plăcere împreună.

A
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Partenerii patrupezi la lucru
Ne-am așezat în linie însoțiți de câinii noștri. Era interesant de urmărit la
lucru trei câini din rase diferite. Uitându-mă la ei aveam senzația că pri-

Foto: ALECSANDRU CODRIN

m mers undeva aproape de București. Terenul pe care am
fost, era perfect pentru vânătoarea la picior. Fâșiile de lucernă, semănătură, viță-de-vie și arătură înaltă
se succedau, oferind un teren primitor
pentru ascunzătoarea iepurilor și fazanilor. Ultima fâșie de lucernă se închidea la marginea unei pădurici de salcâm tânăr, nu foarte deasă și cu lăstăriș
bogat.
Ne-am întâlnit cu toții dis-de-dimineață în apropierea terenului. Negrul
nopții nu se ridicase încă de peste pământ, așa că am avut timp și de o cafea
aburindă. Cât despre câini, ei nu ne-au
împărtășit mica bucurie, căci își doreau
să ajungă cât mai repede în câmp.
Treziți de aroma cafelei și motivați
de lătratul nerăbdător al câinilor, neam urcat în mașini și am plecat. Am
lăsat mașinile la marginea zonei pe care
urma să o parcurgem fâșie cu fâșie, am
frânt puștile, ne-am luat câinii la curea
și am purces către locul de vânătorit.

vesc o așa numită comic, „scară a măgarului”. Bracul cu păr scurt - Jack, cel
mai înalt dintre câini – lucrează cu viteză și în forță. Vizsla – Daena, o femelă frumoasă, cu nas fin și mișcare

Urecheatul a avut
noroc și s-a jucat cu
noi cum a vrut. Câinii au
fost probabil cei mai
dezamăgiți de rezultat,
asta după efortul lor ce s-a
dovedit în cele din urmă
zadarnic. În ceea ce ne
privește, toată întâmplarea
ne-a adus zâmbetele pe
buze.

Iepurele poznaș
La un moment dat, din adâncitura
unei arături, s-a ivit un iepure care,
motivat de prezența și glăsuirea lui
Jack, a zbughit-o către pădurice. Nimeni nu a putut trage căci bracul german era tot timpul exact pe direcția iepurelui. Ștafeta a fost pasată Daenei
care s-a repezit după iepure în pădurice. Cumva traiectoria aleasă de Daena
era menită să se întâlnească cu cea a
iepurelui. Unul dintre colegi se apropie

Foto: VLASTO OPATOVSKY

de marginea pădurii, sperând că vizsla
va mâna iepurele către exterior. Acest
lucru s-a întâmplat, un foc de armă și
alicele au mușcat cu nesaț doar din pământ. Iepurele își continua alergarea
nebunească fiind preluat din nou de
Jack, care dădu glas urmăririi sale. Și
iar nu am putut să tragem nici unul
dintre noi, deoarece câinele alerga
exact pe direcția vânatului care, din câteva salturi, ajunsese în zona viței-devie. Aici Ada a intrat în acțiune plecând
pe urma lui. Se auzeau doar foșnetele
și zgomotul corzilor de vie, rupte, la
trecerea Adei. Zgomotele s-au estompat
ușor, apoi, după un moment de liniște,
s-au auzit din nou și… uimire, iepurele
a apărut înapoi și traseul a fost refăcut
cu aceleași focuri de armă ce au mușcat
nervos pământul. Și de data aceasta,
iepurele a scăpat și dus a fost, fără a
mai fi întors de câinii de vânătoare…
Ne-am oprit. Ne uitam unii la alții,
pe fața camarazilor mei care reușiseră

să tragă, se citea dezamăgirea, iar eu
nu înțelegeam de ce iepurele a revenit
pe traseul inițial, căci îmi era destul de
greu să îmi imaginez cum de a reușit
Ada să îl întoarcă. Nu după mult timp
însă, cel puțin această ultimă neclaritate mi-a fost lămurită. Dincolo de parcela de vie era un gard al unei vechi
ferme. Ada a urmărit iepurele până la
acel gard, apoi iepurele nu a avut altceva de făcut decât să aleagă calea de
întoarcere. Urecheatul a avut noroc și
s-a jucat cu noi cum a vrut. Câinii au
fost probabil cei mai dezamăgiți de rezultat, asta după efortul lor ce s-a dovedit în cele din urmă zadarnic. În ceea
ce ne privește, toată întâmplarea ne-a
adus zâmbetele pe buze.
Trebuie să vă mărturisesc că la finalul zilei de vânătoare am reușit să
avem fiecare câte o piesă în tolbă. Dar
cu siguranță iepurele poznaș stătea pe
undeva, ascuns în iarba înaltă și râdea
pe înfundate de noi…!

Foto: MARIA SĂVULESCU

elegantă și rapidă. Șirul este închis de
micuța mea Ada, un springer plin de
energie, precum un mic spiriduș. Și cu
toții sunt pasionați de vânătoare. Precum spuneam, ne-am început deplasarea prin teren. Linia era deschisă de
vizsla care scotocea prin păduricea de
salcâm și deschiderea de lucernă care
rămăsese dintr-un motiv necunoscut
necosită. O urma Jack, care domnea
peste arătură și peste semănătură, de
la marginea căreia intra în acțiune Ada
ce acoperea zona de viță-de-vie. Era o
vie care nu mai fusese întreținută.
Lungă de circa de 50-60 de metri, via
era amestecată cu iarba groasă pe care
se mai sprijinea din loc în loc câte un
mic ciorchine de struguri stafidiți.
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DE SEZON

Magia pasajului la rațe
La câmpie, seara…

Purpuriul
apusului
CONSTANTIN RĂDAN

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

Este liniște peste ochiurile de apă și doar câteva lișițe
,,vâslesc,, pe lângă trestii, gata la orice zgomot să dispară
în adăpostul de nepătruns. Am ieșit la un pasaj de seară la
rațe, într-o zonă de câmpie cu o bună vizibilitate până
după apus, ajutați fiind și de orizontul luminat de ultimile
raze ale soarelui care se reflectă în luciul apelor din
apropiere. Pentru vânătorul pasionat, magia serii, când
bucuria așteptării la adăpostul trestiilor culminează cu
emoția apariției siluetelor rațelor pe fondul purpuriu al
cerului, oferă satisfacții și întâmplări de povestit.

U

n bun heleșteu, pe un teren
plat și înconjurat de mici ridicături de relief, cultivate cu întinse culturi cu floarea soarelui și porumb ori zone arate ale fostelor culturi
cu grâu, sunt adevărate „oaze” care
oferă bună găzduire păsărilor de apă.
Ne aflăm într-o zonă cu luciu de apă
amenajat, cu adâncimi mici, acoperite
de trestie, locuri excelente pentru adăpost și liniște perfectă, cu maluri în
pantă lină, deloc erodate, care se
opresc în apele primitoare după ce trec
prin „sita” gardului viu de stuf și a altor
cordoane cu vegetație specifică. Toate
aceste detalii sunt semne că rațele vor
veni iar pentru vânătorul împătimit un
prilej de vânătoare la pasajul de seară,
mai scurt, dar foarte plăcut. De fapt,
peste tot unde se găsește apă cu siguranță vor fi și rațe sălbatice. Rața mare
predomină, de ani și ani, pe aceste locuri, de aceea și incursiunile celor care
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au acest hobby nu sunt puține. Vigilente
și inteligente, rațele pun la mare încercare măestria vânătorului atât în mânuirea armei cât și în punerea în practică a bogatelor cunoștințe privind
caracteristicile unui pasaj de seară.

Aici în zonă, intervenția omului pentru amenajarea unor diguri, traversări
de lacuri și alte lucrări specifice, demonstrează preocupări private și în beneficiul biotopului descris. Se mărește
suprafața eleșteelor existente, se amenajează acele drumuri care duc spre zonele de exploatare petrolieră prin consolidarea cu prefabricate armate din
beton ce fac față transportului greu al
utilajelor de extracție și nu numai. Prin
aceste intervenții se întreține și acest
mediu umed natural pe care păsările
de apă continuă să îl frecventeze.
Penele care plutesc pe suprafața
apei indică faptul că rațele poposesc
aici pentru timpul nopții, fapt ce ne
duce cu gândul și la un spectaculos pasaj de seară, la întoarcerea acestora din
câmp. Este poate unul din momentele
cele mai plăcute pentru pasionații de
vânătoare la rațe și, probabil, cel mai
practicat de cei care au acest hobby.
Este timpul în care ai ocazia de a asculta foșnetul frunzelor uscate din lanul
cu porumb și de a simți parfumul tufelor de izmă sălbatică ce delimitează uscatul de zona mlăștinoasă.
Ne-am interesat la paznicul de vânătoare dacă în zilele anterioare au mai
răzbătut focuri de armă prin aceste locuri, știut fiind faptul că rațele au o
memorie foarte bună și vor evita zonele
„deranjate” deja mai multe zile în șir.
Imaginea partidelor de vânătoare de
altădată, cu cârduri de rațe ce sosesc
unele după altele minute în șir, nu se
mai regăsește în terenurile și condițiile
zilelor noastre dar sunt încă vânători ce
visează la partidele din acele vremuri.
În ziua de azi vânătorul trebuie să
se adapteze la condițiile actuale oferite
de natură, să cunoască bine terenul și
obiceiurile suratelor și să-și adapteze
tactica în funcție de toate acestea.
Sunt însă și cazuri când întâlnești
în teren vânători care se plimbă în lungul și în latul unui lac, ridică aici sau
dincolo cele câteva rațe peste care dau
întâmplător, trag focuri de armă la nimereală și sunt mulțumiți că au fost
la… „pasaj”. Zic ei!
Cât despre câinii de vânătoare
anume dresați pentru aport, care dau
randament în recuperarea pieselor căzute pe apă, pot fi multe de comentat.
Sunt situații în care partenerii patrupezi oferă un adevărat spectacol demn
de toată admirația dar sunt și cazuri în
care produc scene desprinse parcă din
cascadorii râsului. Să nu uităm însă că
și aceste clipe fac parte din ineditul
unor astfel de întâlniri, oricum deconectante.

Vânător… „la apă”!
După o zi plăcută cu soare de
toamnă, eu și colegul meu Vali, am decis să ieșim la un pasaj de seară, la rațe.
Am ajuns în zona descrisă anterior, cu
voie bună și puși pe glume, amintindune de diferite pățanii ale altor ortaci
care au ,,pătimit,, prin aceste locuri.
Seara liniștită, în care vântul avea „treburi” pe alte coclauri, îndemna la atenție și luare aminte, la evitarea oricărui
zgomot pentru a nu eranja locurile.
Și cum seara cobora cu repeziciune,
ne-am ocupat în grabă locurile de
pândă, cam la două sute de pași unul
de altul, dar cu vizibilitate bună pe direcția dintre noi pentru a evita orice
neplăcere, pregătiți cu armele de vânătoare calibrul 12, echipate cu șocuri
modificat și full pentru a înlesni și tirul
la distanțe ceva mai mari.
Când ziua se îngâna cu noaptea a
început și pasajul. Mai întâi au făcut înconjurul lacului din apropiere câteva
rațe mari și ne-au arătat locul lor preferat de înnoptare, iar la circa 5-10 minute
au început să apară grupuri de câte trei,
patru sau cinci rațe. Coborau prudent
urmărind firul argintiu-roșcat al luciului
de apă, apoi, trecând la nici 35 de metri
înălțime peste un dig de pământ, ajungeau numai bine în bătaia puștii lui Vali
care a și reușit să dobândească două
dintre rațele mari. Alte patru-cinci se
întorc direct pe deasupra mea și, cu un
foc, adaug tabloului un rățoi care cade
însă pe mal, dar lângă apă.
Pentru a nu pierde din vedere punctul unde a căzut, asigur repede arma, și
mă deplasez spre locul cu pricina. Când
ajung, văd că rățoiul ajunsese însă deja
în apă, nu departe de mal. Mă prind bine
de niște buruieni mai acătării și mă plec
către apă, peste un pod des de trestii
frânte. Mă despart circa două lungimi
de palmă de rățoi, fac un fel de pat din
stuful tânăr crescut și mă sprijin de ultima limbă de uscat din poziția culcat
pe burtă. Ajung la rățoi dar, cum îl ating,
alunecă printre degete și se îndepărtează
iar de-o palmă. Încă nu-mi pierd speranța că îl voi recupera, mă întind cât
pot, îl apropii cu o uscătură ruptă la întâmplare și, în clipa când îl apuc bine,
alunec în apă cu o mână și un picior,
beneficiind de un, „tratament” cu nămol
pe clar de lună. Dar cu rățoiul recuperat!
Fără să disper, ca într-o misiune de comando, în poziția târâș, profit de cele
câteva tufe de ciulini uscați, de care mă
agăț și ies pe uscat din apa cu mâl, udat
cam până pe la brâu, dar victorios!
Între timp colegul, neștiind de aventura mea, a oprit din zbor încă două rațe
pe care abia am reușit să le găsim prin
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mulțimea de ierburi dese din marginea
malului, într-un loc cu posibilități de…
asemănătoare „îmbăiere” în nămol.
Am petrecut astfel o seară cu un
pasaj plăcut, presărat și cu momente

de povestit, precum peripeția descrisă.
Toate însă fac parte din bucuria de a fi
vânător, în mijlocul naturii îngăduitoare, la vremea înserării și admirând
magia pasajului la rațe.

MAMIFERE: bizam, capră neagră
(exemplar trofeu si exemplar de selecție), căprior (femelă), cerb comun (mascul de selecție, femelă și vițel), cerb
lopătar (mascul de trofeu, mascul de selecție, femelă și vițel), câine enot, dihor
comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder, mistreț, muflon, nevăstuică, șacal, viezure, vulpe; până la 15 noiembrie: cerb comun (mascul de trofeu).
PĂSĂRI: becațină comună, becațină mică, cioară grivă, cioară grivă sudică, cioarăde-semănătură, cocoșar, coțofană, fazan, gaiță, găinușă-de-baltă, gâscă-de-vară,
gârliță mare, graur, guguștiuc, ieruncă, lișiță, porumbel gulerat, porumbel-de-scorbură, potârniche, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață-cu-cap-castaniu,
rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cârâitoare, rață-cu-cap-negru, sitar-de-pădure, stăncuță, sturz-de-vâsc, sturz cântător,
sturzul-viilor.

CE VÂNĂM
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Câinele de vânătoare

În pragul iernii
ALECSANDRU CODRIN
Brumărel a rămas deja undeva în amintire iar noiembrie
nu își dezminte numele popular de Brumar. Răcirea
semnificativă a vremii se face tot mai mult simțită iar
ieșirile în teren alături de câinele nostru sunt tot mai dese,
vânătoarea fiind acum deschisă la mai toate speciile de
vânat. Bruma, ploaia înghețată, și chiar ninsoarea, nu se
lasă așteptate și însoțesc frigul tot mai accentuat al zilelor
de tomană târzie…

S

untem practic, și din punctul de
vedere al câinelui nostru de vânătoare, în perioada cea mai activă a sezonului, în care efortul fizic
atinge un maxim iar factorii climatici,
temperatura, precipitațiile, au o influență tot mai puternică asupra organismului acestuia. Pregătirea câinelui pentru acest timp din an a început cu ceva
vreme în urmă iar acum suntem în măsură să culegem roadele efortului depus
atât în ceea ce privește antrenamentul
pentru condiția fizică cât și al dresajului
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Pregătirea câinelui
pentru acest timp din
an a început cu ceva vreme
în urmă iar acum suntem
în măsură să culegem
roadele efortului depus atât
în ceea ce privește
antrenamentul pentru
condiția fizică cât și al
dresajului pentru
vânătoare.

pentru vânătoare. Nu este însă cazul
să coborâm ștacheta în ceea ce vizează
îngrijirea acestuia, motiv pentru care
câteva măsuri în ceea ce privește starea
de sănătate și confortul fizic al câinelui
nostru, nu trebuie uitate.
Blana/părul câinelui joacă un rol
important în protejarea corpului de rigorile drastice ale vremii friguroase fapt
pentru care este recomandat să acordăm o grijă sporită păstrării acesteia
în bune condiții. Curățenia implică
menținerea unei „structuri” corespunzătoare a blănii/părului ce formează o
adevărată barieră naturală protectoare
față de frig. Scaieții, ciulinii, spinii, semințele agățătoare ale plantelor, toate
trebuie cu atenție înlăturate. Speciile
cu păr lung necesită un timp mai îndelungat pentru efectuarea acestor operații iar cele cu păr scurt au o nevoie
mai mare de îngrijire în acest sens, deoarece este singura cale de a menține
protecția termică necesară. Un piptene
pentru blană și o perie, adecvate taliei
și tipului de păr al câinelui, ne pot
ușura efortul.
Pernuțele labelor și pielea dintre
degete, necesită de asemenea atenție.
În funcție de natura terenului pe care
ieșim la vânătoare, ne vom structura
pe cât posibil partida. Pe un teren mai
dur sau pe păpuriș spre exemplu, cu
care câinele nu a fost obișnuit anterior,
vom face pauze mai dese și vom controla starea lăbuțelor de eventuale tăieturi sau înțepături. La fel vom proceda și pe gheață sau sau zăpadă
înghețată, caz în care putem folosi o
vaselină sau cremă protectoare ce va
încetini formarea „grăunțelor” înghețate în aceste zone. După vânătoare,
un control atent atât al corpului cât și
al urechilor și ochilor trebuie să devină
o regulă obligatorie. O sămânță de mohor în pliul ochiului sau un scaiete ce
pătrunde spre canalul auditiv al urechii
pot conduce la neplăceri de care nu
avem nevoie!
Nu în ultimul rând va trebui să ne
îndreptăm atenția spre hrana câinelui.
Frigul și efortul susținut din această perioadă impun un aport sporit de calorii
pentru a menține echilibrul energetic
în general al partenerului nostru patruped. În funcție de nivelul de efort și
mersul temperaturilor vom crește cantitatea de hrană chiar și cu până la
odată și jumătate față de cea oferită în
anotimpul cald. Toate acestea sunt câteva din aspectele de care trebuie să ne
îngijim pentru a ne putea bucura din
plin de compania câinelui nostru de vânătoare și acum, în pragul iernii…!

Cartușe cu alice

Cartușe pentru
vreme rece
Text și fotografie CRISTIAN MANOLESCU
Vremea rece afectează performanțele balistice ale
cartușelor cu alice. Când temperaturile scad până aproape
de și sub 0 grade Celsius, componentele cartușelor suferă
unele modificări ce pot afecta atât viteza inițială a alicelor
la gura țevii, cât și traiectoria și grupajul snopului de alice
și implicit puterea de stopare a acestora a țintei în foc.

O

privire mai atentă la fiecare
dintre componente, în amintitele condiții de temperaturi
joase, evidențiază o serie de aspecte.
Pulberea folosită este afectată de
temperaturile scăzute ale iernii. Pulberile
mai lente, folosite la cartușele cu încărcătură mai mare, ca de exemplu
cele folosite pentru vânătoarea la gâște
și gârlițe mari, sunt afectate mai mult
decât pulberile mai rapide folosite pentru cartușele de tir în poligon. O temperatură situată în jurul valorii de plus
4 grade Celsius, și sub aceasta, poate
reduce viteza snopului de alice la gura
țevii cu 50 până la 70 fps. Am putea
spune că, spre exemplu, la o viteză de
1.300 de fps, cei 50-70 fps mai puțini
nu înseamnă mare lucru. Totuși acest
fapt va afecta negativ performanța cartușului pe total.
În acest caz, pulberile cu bază dublă,
cum este spre exemplu nitroceluloza,

cu un grad ridicat de puritate și stabilitate, cu densitate mai ridicată și grad
de porozitate mai redus, sunt cele recomandate, acestea având o tendință
mult mai redusă de a absoarbe și reține
umiditate și, implicit, de a-și conserva
mai bine capacitatea, viteza și puterea
de ardere.
Primerul din interiorul capsei, cel
care „dă scânteia” pentru arderea pulberii, are și el rolul său. Cu cât acesta
va genera o putere mai ridicată cu atât
pulberea se va aprinde mai rapid în
special în faza primară, de inițiere a
arderii acesteia, permițând o ardere
rapidă, completă a pulberii, contracarând astfel semnificativ efectul temperaturilor scăzute.
Burele pot fi adesea cauza slăbirii
forței cartușelor în condiții de temperaturi joase. Un plastic neadecvat, ce
se rigidizează la frig, nu va mai „sigila”
perfect snopul de alice, permițând scur-

MUNIȚIE

gerea gazelor de ardere pe lângă pereții
țevii. Pierderea etanșeității în interiorul
țevii, va duce implicit la o pierdere
semnificativă a vitezei/energiei inițiale
a snopului de alice.
Tubul cartușelor trebuie să asigure
o impermeabilitate de 100%, pentru a
proteja componentele interioare de
efectul umidității exterioare, contribuind
astfel la menținerea calității și a performanțelor pentru care cartușul a fost
conceput.
Un alt aspect de avut în vedere este
densitatea aerului și presiunea atmosferică a acestuia. Aerul rece este mai
dens și va opune o rezistență mai ridicată
deplasării snopului de alice, decât un
aer mai cald. În același sens se manifestă
și efectul altitudinii, aerul de la nivelul
mării exercitând o presiune atmosferică
mai mare și o rezistență mai mare decât
cel mai rarefiat de la altitudine, pe
munte. Reducerea energiei inițiale a
snopului de alice în interiorul țevii și
apoi pe traiectorie, va avea efecte negative atât în grupajul acestuia cât și al
puterii de lovire a țintei la distanță.
Având în vedere toate aceste aspecte
nu ne rămâne decât să alegem cartușele
potrivite pentru anotimpul, locul și
condițiile meteo, prognozate. Cartușele
special concepute pentru condițiile de
iarnă sunt în măsură să asigure performanțe optime.
Cu siguranță producătorii au avut
grijă șă țină seamă de toate aspectele
implicate. Vor fi un pic mai scumpe
dar merită toți banii!
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FAUNĂ

Bolile animalelor

luni, în condiții nefavorabile.
Prin galeriile pe care le sapă în epidermă, parazitul irită pielea, determinând reacții inflamatorii cu vezici și
cruste caracteristice la suprafață și ruperea firelor de păr. Saliva, dejecțiile
și mișcările sarcoptidelor prin galeriile
din epidermă excită fileturile nervoase
și determină pruritul, care obligă animalul să se scarpine și să-și agraveze
leziunile, care devin mediu favorabil
pentru microfauna asociată.

pinare și lingerea leziunilor, paraziții
sunt răspândiți pe suprafața pielii. Apoi
apar plăgi sângerânde, care evoluează
prin îngroșarea pielii, pe care apar solzi
și cruste, cu aspect de coajă rugoasă.
Cele mai frecvente leziuni se întâlnesc
la cap, gât și coadă, în cazul mamiferelor,
și pe picioare sau mai rar pe corp, la păsări. Parazitarea afectează starea de întreținere a animalului, determină slăbirea
acestuia și poate duce până la deces.
Formele sub care evoluează boala
sunt diferite, în funcție de specie și localizare. De exemplu la căprior, parazitul
se localizează pe gât și produce prurit,
depilații și cruste brune sângerânde,
ușor detașabile. La păsări, scabia determină cruste albicioase, ca niște manșoane spongioase și sfărâmicioase, localizate pe picioare. Păsările șchiopătă
la mers. Din cauza complicațiilor bacteriene, porumbeii pot pierde falangele
degetelor.
Scabia auriculară, constată frecvent
la câini și vulpi, este sesizată datorită
scuturăturilor din cap, pe care-l țin înclinat pe partea urechii afectate, prurit
intens, care determină animalul să se
scarpine până la producerea de hematoame și rupturi din pavilionul urechii.
Mai exemplificăm doar citoditoza,
produsă de Cytodites mudus la fazani,
potârniche, porumbei, găini, curci și
alte păsări, care se exteriorizează prin
bronhopneumonie, cu frecvență mai
mare în lunile de toamnă.
La om, care se poate infesta cu Sarcoptes scabiei, parazitul atacă pielea
doar superficial, de regulă fără a o tuneliza. Infecția durează de la câteva
zile până la câteva săptămâni, după
care dispare de la sine, deoarece sarcopții de origine animală sunt slab
adaptați la viață pe gazda umană.

Surse de infecție

Profilaxie și combatere

Sunt animalele infestate și diverse
obiecte din mediul extern de care acestea se scarpină sau vin în contact,
printre care adăposturile (cuștile, scorburile, vizuinile, cuiburile, culcușurile
etc.). Contaminările sunt mai frecvente
iarna, când animalele gazdă se strâng
în locuri mai intens folosite (hrănitori,
vizuini, culcușuri comune etc.) sau sunt
subnutrite ori prezintă carențe vitamino-minerale ce le fac mai ușor receptive.
Starea de gestație și lactație a femelelor
favorizează, și acestea, infecția.

Animalele bolnave se extrag din colectivități și se tratează local sau se îmbăiază. Adăposturile se curăță, se flambează și/sau se deparazitează cu substanțe acaricide. Așternuturile se ard.
Pentru unele animale sălbatice, ca de
exemplu pentru căprior, se ung hrănitorile și arborii din jurul acestora cu
substanțe acaricide, iar pentru mistreți,
arborii la care se scarpină. Substanțele
acaricide se pot depune și în scăldătorile
mistreților. Pentru păsările sălbatice,
tratarea se poate face doar prin depunerea substanțelor acaricide în scăldătorile uscate ale acestora, care pot fi
înființate în acest scop.
Substanțele acaricide cele mai frecvente sunt: neguvonul, ivermectinele,
grisetinul, cypermethrinul etc.

Sarcoptidoza
DOCTOR VET
Cunoscută și sub numele de scabie sau râie, sarcoptidoza
este o boală contagioasă a pielii, care evoluează cronic la
mamifere, păsări și om, caracterizată prin depilații și
cheratoze însoțite de prurit.
Prezentare
Paraziții din familia Sarcoptidae, de
diferite genuri, au o morfologie asemănătoare, dar se deosebesc fiziologic,
așa încât nu se pot transmite, decât cu
unele excepții, de la un grup de specii
parazitate la altul. În același timp, o
specie poate fi parazitată de mai mulți
paraziți, din diferite genuri. Astfel, vulpile, câinii enoți și lupii pot fi parazitați
de Sarcoptes scabiei var. vulpis, și, în
același timp, de Sarcoptes canis, specifică
nurcilor și câinilor. Mistrețul este parazitat de Sarcoptes scabiei var. suis, iepurele de Sarcoptes scabiei var. cuniculi
și de Psoroptes cuniculi, viezurele, jderul
și dihorul de Listrophorus mustela, fazanul de Knemidocoptes gallinae etc.
Și omul poate fi parazitat de mai
multe specii, inclusiv dintre cele care
nu sapă galerii în epiderma tegumentului uman, dar cel mai frecvent de
Sarcoptes scabiei.
Paraziții sarcoptidozei au dimensiuni
de 0,12-0,70 mm și prezintă peri, țepi
și/sau solzi pe cuticulă, fiind localizați
pe suprafața tegumentului sau în galerii
săpate în epidermă, unde femelele depun ouă. Din ouă ies larve, care se
transformă repede în nimfe și ulterior
în adulți. Ciclul evoluției descrise durează de la două-trei săptămâni, în
condiții favorabile, până la două-trei
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Manifestare
Pruritul pielii, mai intens la căldură
și noaptea, precede de regulă căderea
părului și apariția nodulilor, vezicilor și
pustulelor în zonele infestate. Prin scăr-

Plante tămăduitoare

FLORA

Vâscul
DOCTOR PLANT

Fructe

Foto: ALIN-CODRU MANU

Vâscul comun (Viscum album) sau vâscul european,
denumit astfel pentru a-l deosebi de alte plante înrudite,
face parte din familia Santalaceae și este originar din
Europa și Asia de sud-vest. Fiind o plantă semiparazită,
vâscul crește pe tulpina altor arbori din care extrage apă
și nutrienți. Ramurile ajung la 30-100 cm lungime, iar
frunzele sunt opuse, în perechi, de culoare verzui-galbenă.
Florile sunt de culoare asemănătoare frunzelor, galbenverzui, iar fructele au forma unei boabe, de culoare
albă-gălbuie și sunt toxice!

C

unoscut în mitologia greacă de
pe timpul lui Aeneas, unul dintre
apărătorii Troiei menționat și
în Iliada lui Homer, vâscul apare și la
celți unde era privit drept un remediu
pentru animalele bolnave și un antitdot
împotriva otrăvii, fiind considerat scaru
atunci când creștea pe ramurile stejarilor.
În Europa, vâscul a atras dintotdeauna
interesul popular fiind înconjurat de
mit și legendă, având aparent puteri
magice vis-à-vis de fertilitate, dragoste

și vitalitate. Obiceiul sărutului sub ramura
de vâsc, cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, este pentru prima dată menționat
în scris în Anglia, într-un document ce
datează din secolul al XVI-lea. În tradiția
noastră populară, vâscul este un simbol
al ospitalității iar în noaptea Anului
Nou, se pune la ferestre și la tocul ușilor
pentru ca să apere casa de rău și pentru
a aduce spor și belșug în gospodărie.
Pentru remedii terapeutice se folosesc frunzele și ramurile tinere, proas-

pete sau uscate. Recoltarea acestora se
poate face tot timpul anului dar cu
precădere iarna, când vâscul este mai
ușor de deosebit, arborii pe care crește
fiind fără frunze. Între alte componente,
frunzele și ramurile de vâsc conțin,
minerale, mucilagii, glicozide, saponozide, viscină, beta și alfa viscol, colină,
și aminoacizi liberi.
Grație proprietăților sale terapeutice
vâscul comun are acțiune vasodilatatoare, hipotensivă, antispasmodică și
hemostatică, astfel că poate ajuta în
cazul afecțiunilor cardiace, hipertensiunii arteriale, pentru tonifierea sistemului nervos precum și în afecțiuni
respiratorii și dureri reumatice.
Preparatele din vâsc pentru scopuri
terapeurtice sunt ceaiul, maceratul la
rece, pulberea și vinul de vâsc, obținut
din pulbere și vin alb. Datorită faptului
că există mai multe specii de vâsc și
toxicității pe care unele dintre acestea
o au, trebuie acordată deosebită atenție
la recoltare, pentru a nu confunda
specia dorită cu altele asemănătoare.
Recomandarea pentru preparatele din
vâsc trebuie făcută numai de medicul
specialist. Dozele prescrise de acesta
trebuie respectate cu absolută strictețe
deoarece supradozele pot avea efecte
extrem de negative. Fructele sunt otrăvitoare!
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.
Înainte de a utiliza plantele medicinale în general, sub orice formă, este
recomandată vizita la medic, iar administrarea preparatelor din vâsc să se
facă numai la recomandarea acestuia.
Opinia medicului specialist este neapărat
necesară și se impune ca o măsură de
prevedere și siguranță.
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POVESTIRI

Nostalgii (I)
ȚIȚI
De multe ori, odată pătruns în pădure, am senzația celui
care a pășit într-o altă lume, pe un alt tărâm parcă de
basm. Deodată, aerul este altul iar cel al pădurii
împrejmuitoare are mirosul lui aparte, greu de definit,
care, în esența lui, nu are nimic de la pământul reavăn
învelit în covorul de frunze aproape mucegăite și încet
foșnitoare. Să fie de la pomi? Greu de spus...

Î

ncă de când eram copil, aproape zilnic îmi făceam drum spre Pădurea
Bârza aflată la deal de casa bătrânească. Deși eram vechi prieteni și o cunoșteam ca pe terenul meu de joacă,
totuși, de fiecare dată când pășeam la
umbra ei, parcă mă cuprindea în brațele-i
stufoase și mă așeza acolo unde știa că-mi
place ca să stau și să-i ascult semnele vieții.
Ba, nu de puține ori, chiar mai și ațipeam
fiind vrăjit de zumzetul continuu al gâzelor care trebăluiau prin duiumul floricelelor de toate culorile, ițite de sub frunzele
ofilite, în căutarea polenului parfumat.
Alte ori, am avut și surpriza ca, în timp
ce îmi savuram dulceața somnului fugar,
care mă furase în mrejele lui, să mă trezească fornăitul văcuței noastre, Dumana,
pe care, în fiecare dimineață o scoteam la
păscut pe pajiștea ce ținea de la gardul
viei până sus la liziera Bârzei. Astfel s-a în-
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tâmplat de mai multe ori ca, reușind să se
dezlege de arbustul de care o legasem, așa
cum numai ea știa s-o facă, luându-mi mirosul, pătrundea în pădure și întotdeauna
mă pomeneam cu ea lângă mine, rumegând și așteptând calmă să mă trezesc,
bucuroasă parcă pentru că m-a găsit.
Depănând mai mereu asemenea
dulci amintiri la vânătoare, îmi găseam
adesea un locșor primitor, în care mă
așezam cu plăcere, rezemat de un copac
și ținând pușca pe genunchi, având urechile cât mai atente la glasurile îndepărtate ale gonacilor. Deși îmi cunoșteam
foarte bine rostul avut în ziua respectivă,
fără să-mi dau seama aproape că regretam că nu sunt singur și că, împreună cu
camarazii mei mă aflam la o vânătoare
de mistreți și la combaterea de șacali
care începuseră să se cam înmulțească
și să facă pagube.

Foto: MENNO SCHAEFER / SHUTTERSTOCK

Mă obișnuisem ca în locul ales să
nu mișc, altfel spus, să nu fac nici cel
mai mic zgomot iar acest obicei mi-a
adus nenumărate satisfacții prin aceea
că, aproape de fiecare dată, ori treceau
prin imediata mea apropiere tot felul
de viețuitoare ale pădurii ori chiar se
opreau nepăsătoare în preajma mea.
Potrivit obiceiului, stăteam rezemat
comod de pomul aflat chiar în spatele
buturugii pe care mă așezasem ținându-mi pleoapele lăsate și răsfățându-mă cu dulcea tihnă care mă
desfăta. La un moment dat, auzind vag
venind din depărtare glasurile gonacilor, am întredeschis ușurel pleoapele și,
fără să fiu surprins, în imediata mea
vecinătate am descoperit un vulpoi tinerel și frumușel foc, care tocmai îmi
aruncase în trecere o privire cercetătoare, iar apoi rămăsese pe mai departe
atent la glasurile bătăiașilor care începuseră să se distingă ceva mai bine.
Aproape că nici n-am mai respirat.
După ce mi-a verificat din nou prezența acolo, nu mi-a mai acordat nici o
atenție, concentrându-se în direcția de
unde se auzeau gonacii din ce în ce mai
clar. După foarte ușoarele tresăriri ale
mușchilor picioarelor încordate am înțeles că nu se hotărâse încă în ce direcție să o zbughească.
– va urma –
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PESCUIT

După canoanele clasice, apele se vor
răci, vremea se va înrăutăți treptat,
iar comportamentul peștilor se va
schimba, în concordanță cu natura înconjurătoare. Vegetația acvatică „va cădea”, cum spun știucarii, iar anotimpul
hibernal bate la ușă. Este sezonul știucii, care se hrănește mai intens, fiind
prima specie care se reproduce în apele colinare și de șes, și care va profita de
oferta bogată de puiet, dar și ceilalți răpitori răspund foarte bine la provocarea
nălucilor. O barcă ușoară, dar stabilă, va aduce avantaje. Pentru cunoscători,
observatori de-a lungul anotimpurilor, crapii și somnii, care se grupează în zone
clar definite și identificate, adică zone cu rădăcini submerse, copaci scufundați
sau alte structuri, vor fi o țintă dominantă. Curaj să ai să ieși din casă!

Foto: MUGUREL IONESCU

CE PESCUIM

NOIEMBRIE 2019 | 27

COMPETIȚII

Competiții A.G.V.P.S. 2019 (III)
MUGUREL IONESCU
Competițiile de pescuit din cadrul campionatului privat al A.G.V.P.S. din România – 2019
au continuat în lunile septembrie și octombrie, conform programării din cadrul Comisiei de
Pescuit Competițional Privat. În cursul lunii septembrie s-a desfășurat etapa a II-a, finală,
a disciplinei Pescuit Staționar SENIORI - INDIVIDUAL și finala disciplinei Pescuit Staționar
SENIOARE, iar în luna octombrie, finala disciplinei Pescuit la Feeder - ECHIPE.

F

inalele au fost organizate de
structurile abilitate din cadrul
A.G.V.P.S. din România și găzduite de asociațiile afiliate care și-au
luat această răspundere în cadrul comisiei, cu participarea exclusivă a
membrilor asociațiilor afiliate.

Finala disciplinei Pescuit
Staționar SENIORI - INDIVIDUAL
Vă reamintim că etapa I s-a desfășurat la Rădești – jud. Alba, în organizarea Ligii de Pescuit Staționar și a
C.S.P.S, în perioada 28-30 iunie. La
etapa I au participat 29 de concurenți
și a fost câștigată de Octavian Tudor,
cu un total de 3 puncte și o cantitate
de 7.875 g, urmat de Doru Poiană, cu
3 puncte și 6.850 g și de Lucian Petruța,
cu 5 puncte și 7.700 g.
Etapa a II-a, finală, s-a desfășurat
în perioada 20-22 septembrie la Racovița, pe râul Olt, în organizarea Ligii
de Pescuit Staționar și a C.S.P.S, cu
participarea a 21 de concurenți, participanți în etapa I.
Etapa a II-a a fost câștigată de Octavian Tudor, cu un total de 3 puncte și o
cantitate de 10.050 g, urmat de Doru
Poiană, cu 3 puncte și 8.800 g și de Andrei Bucur, cu 4 puncte și 12.950 g.
După cumularea punctajelor celor
două manșe, clasamentul final a fost
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PROGRAMUL COMPETIȚIEI
VINERI 20.09.2019
7.30 Antrenament oficial obligatoriu
18.30 Ședința tehnică
SÂMBĂTĂ 21.09.2019
7.30 Tragerea la sorți pentru manșa I
8.30 Intrarea în standuri și pregătirea
(primul semnal)
10.20 Nădirea grea (al doilea semnal)
10.30 Începutul manșei
(al treilea semnal)
14.25 Ultimele cinci minute
(al patrulea semnal)
14.30 Încetarea manșei I și ieșirea
din standuri
14.30 Cântărirea

15.30 Anunțarea rezultatelor
după manșa I
DUMINICĂ 22.09.2019
7.30 Tragerea la sorți pentru
manșa a II-a
8.30 Intrarea în standuri și pregătirea
(primul semnal)
10.20 Nădirea grea (al doilea semnal)
10.30 Începutul manșei
(al treilea semnal)
14.25 Ultimele cinci minute
(al patrulea semnal)
14.30 Încetarea manșei a II-a
și ieșirea din standuri
14.30 Cântărirea
16.30 Anunțarea rezultatelor
17.00 Anunțarea rezultatelor finale
și festivitatea de premiere

următorul:
1. Octavian Tudor - 6 p - 17.925 g;
2. Doru Poiană - 6 p - 15.650 g;
3. Lucian Petruța - 11 p - 20.250 g.

Finala disciplinei
Pescuit Staționar SENIOARE
Competiția s-a desfășurat în perioada 27-29 septembrie pe lacul de
acumulare Vârșolț, în organizarea

A.J.V.P.S. Sălaj, a Ligii de Pescuit Staționar și a C.S.P.S.
Rezultatele au fost următoarele:
1. Lavinia Cupa Farkaș - 2 p - 13.890 g;
2. Andreea Oltean - 4 p - 8.480 g;
3. Marcela Mureșan - 8 p - 7.670 g;
4. Florica Farkaș - 8 p - 6.780 g;
5. Veronica Ispas - 9 p - 5.620 g
6. Miruna Chende - 11 p - 4.980 g;
7. Anca Iacob - 15 p - 3.870 g;

8. Amalia Mureșan - 15 p - 3.500 g;
9. Carmen Chende - 18 p - 2.500 g.

Finala disciplinei
Pescuit la FEEDER - ECHIPE
Competiția s-a desfășurat în perioada 4-8 octombrie, pe lacul de acumulare Călinești-Oaș, în organizarea
A.J.V.P.S. Satu Mare, a Ligii de Pescuit
la Feeder și a C.S.P.S.
Rezultatele au fost următoarele:
1. Fisherman’s Club - A.J.V.P.S. Timiș
31 p – 94.075 g;
2. Pescuit Arad - A.J.V.P.S. Arad
31 p – 90.650 g;
3. C.S. APS București
40 p – 84.925 g;
4. Fedeer X - A.J.V.P.S. Timiș
41 p – 80.375 g;
5. A.J.V.P.S. Satu Mare
43,5 p– 81.725 g;
6. Aqua Feeder Team - A.J.V.P.S Arad
46 p – 81.225 g;
7. C.S. Fântânele - A.J.V.P.S. Arad
60 p – 63.425 g;
8. Feeder Team - A.J.V.P.S. Timiș
67,5 p – 58.925 g.
Vă vom ține la curent, în numerele
viitoare, cu desfășurarea, în continuare,
a campionatului.
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TEHNICĂ

Pescuit la răpitori

Lecția de bass (I)

această regulă nu este impusă pe lac
sau curs de apă, și atenție, vorbim de
lacuri publice!

Text și fotografie ANDREI ZABET
Prima lecție: Bassul – un răpitor
foarte atractiv

Dintre toți răpitorii, știuca este specia mea preferată, însă
după ce am apucat să pescuiesc intensiv la „black bas” sau
„largemouth bass” în prima jumătate a anului, acest pește
a urcat rapid în topul preferințelor mele. De ce? Pentru că
într-un răstimp destul de scurt, bassul mi-a demonstrat cât
de fabulos și de valoros poate fi ca specie sportivă, fiindcă
mi-a predat lecție după lecție în pescuitul cu năluci.

A

cum, la venirea toamnei, abia
aștept să mă întorc „la școală”,
pentru a învăța și mai multe
lucruri de la o specie care a revoluționat pescuitul la răpitor nu doar în America de Nord, dar și în Japonia și, mai
nou, devine tot mai popular în Europa.
Dacă acest pește n-ar fi existat, n-am fi
avut bărci de bass, campionate profesioniste de pescuit la bass, o industrie
a echipamentelor de pescuit sportiv
care valoarează miliarde de dolari doar
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în SUA și are peste 60 de milioane de
pescari înregistrați tot acolo. De asemenea, n-am fi avut explozia uriașă de
mulinete japoneze de la Shimano,
Daiwa și alte branduri, sau lansete ultraperformante și specializate pe tehnici, toate create cu un singur scop,
acela de a prinde bass. Evident, vorbim
despre o lume în care bassul există și
ajunge să crească la dimensiuni record
și pentru că pescarii practică pescuitul
în sistem catch&release, chiar dacă

De la primul bass prins la începutul
anului și până în luna lui cuptor, pe
călduri destul de mari, pot spune că
acest pește m-a uimit prin diversitatea
de năluci la care l-am prins și prin nenumăratele tehnici folosite pentru a-l
determina să atace artificialele prezentate. Știam că este un pește extrem de
tehnic și extrem de selectiv sau de precaut uneori, iar majoritatea modurilor
de a-l prinde le-am văzut mai întâi pe
DVD-urile pescarilor de bass, niponi,
sau în emisiunile de pescuit de la americani și, mai recent, în filmele de pe
YouTube. De-a lungul anilor am apucat
să învăț majoritatea tehnicilor de pescuit la bass și să le aplic în pescuitul
știucilor și bibanilor de la noi, de la pitching la flipping și, nu în ultimul rând,
la skipping. Bassul m-a purtat, încă de
la primele lanseuri, într-un periplu fantastic în lumea prezentărilor de maximă
acuratețe și tehnicitate, m-a făcut să
trec prin clase întregi năluci, să le învăț
evoluțiile optime, dar și cum și când să
le folosesc cu rezultate constant bune.

A doua lecție: Știuca – un bun
profesor de bass
După cum spuneam, n-am întâlnit
până acum o specie pe care s-o prind
la atât de multe năluci și tehnici diferite, în mai puțin de un an. Ca să vă faceți o idee, am început cu chatterbait-

uri, am trecut la năluci din plastic
moale care imitau racii și alte crustacee, apoi la năluci soft fusiforme și cu
acțiune minimă de tipul senko-urilor,
apoi la crankbait-uri. După care la
swimbait-uri, atât soft, cât și hard, urmând să închei vara prinzând bassul la
suprafața apei, la năluci topwater de
tipul broaștelor plutitoare cu cârlige
duble, extrem de folositoare în mediile
cu multă iarbă la suprafața apei sau în
pescuitul lansat sub structuri de genul
pontoanelor sau a copacilor și tufelor
de vegetație aflate la o palmă sau două
deasupra apei. Ceea ce m-a ajutat
foarte mult au fost experiențele anterioare din pescuitul știucii cu asemenea
năluci, de la concursurile de la Holbina
3 Bibani, la pescuitul din timpul filmărilor alături de Mălin Mușatescu, pentru canalul Fishing & Hunting TV. Anii
de pescuit cu pencil baituri la știucă,
doar pentru spectaculozitatea și adrenalina provocată de atacurile explozive
de la suprafața apei, m-au ajutat să-mi
fac mâna pentru pescuitul bassului. Iar
în această primăvară, când am luat contact cu bassul, pescuitul cu toate aceste
năluci era deja ca o a doua mea natură,
totul decurgea normal, fluid, știam tot
ce trebuie să fac și fiecare captură îmi
aducea o bucurie și mai mare, fiindcă
mi-am petrecut atât timp învățând
toate aceste tehnici de pescuit. De la
raci offset la chatterbait-uri, spinnerbaituri, swimbait-uri și broaște plutitoare,
totul funcționează în pescuitul bassului,
totul este să le acordați timp ca să le
descoperiți atât avantajele, cât și punctele slabe.

A treia lecție: Echipamentul –
contează mai mult decât credeam
Lansetele specializate pe tehnici și
năluci diferite, precum și mulinetele cu
diverse viteze de recuperare, ori chiar
cu butoane de „flipping” (mă refer la
baitcasting, evident), au fost toate inventate pentru acest pește, din nevoia
de a perfecționa tot mai mult tehnicile
specifice. De asemenea, există o mulțime de tehnici și monturi create doar
pentru a prinde bass în cele mai dificile
condiții, ori pentru a captura exemplare
capitale ori chiar recorduri mondiale.
Înainte de încheierea primului episod,
din seria dedicată bassului, o să vă enumăr doar câteva creații inventate exclusiv de pescarii de bass, de pe urma
cărora beneficiază acum o lume întreagă: Montura Texas, cu cârlig ascuns

ori offset, spinnerbait-ul inventat tot în
Texas, pentru pescuitul printre structuri
verticale, fără a agăța năluca, swimbaiturile soft și hard, inventate de pescarii
din California, aflați mereu în urmărirea
exemplarelor record de bass, plasticele
moi de tipul senko-ului, inventat de un
pescar nipon de bass, montura dropshot,
creată de pescarii niponi, care concurau
pe lacuri supra-pescuite, cu apă limpede, la fel și Tokyo-rig sau Neko-rig.
Asta ar trebui să ne spună foarte multe
despre cât de multe tehnici sunt necesare pentru a prinde bassul în perioade
diferite ale anului. Dar despre următoarele lecții pe care mi le-a oferit bassul
și pescuitul acestuia, voi continua în
episodul următor.
– va urma –
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Pescuit de sezon

Somnii toamnei
târzii
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Cerul se întunecă tot mai des, soarele palid lăsând norii
șă-și facă de cap în bătaia vântului rece. Stropii de ploaie
anunță trecerea vremii, cu pași furișați, spre anotimpul
alb. Sub dușul lor, natura renunță la bogăția vestimentației
în culorile pastelate ale toamnei, păstrându-și frunzele
îngălbenite, uitate printre frunzele verzi care se
încăpățâneză să dăinuie în crengile sălciilor plângătoare.
Este vremea toamnei târzii, când somnii se pregătesc de
iernat, retrăgându-se în gropanele lor.

S

omnul, cel mai mare pește de
apă dulce autohton, pe care
orice pescar și-l dorește la capătul firului, este destul de răspândit
în apele noastre colinare și de șes, atingând, pe alocuri, dimensiuni impresionante. Având deosebite veleități de răpitor, somnul este un bun partener și
în pescuitul staționar, această metodă
fiind cea mai răspândită pentru captu-
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rarea lui. De aceea vom începe prezentarea cu câteva noțiuni legate de
această metodă.

Somnul la staționar
După identificarea locurilor preferate de somn, care să-i ofere hrană suficientă și posibilități de camuflare pentru procurarea acesteia, ne vom orienta
în alegerea momelilor pe care le pre-

feră. Începând cu buchetul de râme,
negre „de nămol” sau cafenii, „de pădure”, ar urma lipitorile, țiparii vii, peștișorii vii, dimensionați în funcție de
capturile preconizate, broscuțele și
chiar carnea de scoică. În competiții,
pentru capturarea exemplarelor uriașe,
sunt folosiți și carași în jur de o jumătate de kilogram sau ciortani peste
această greutate.
Pescuitul de pe mal se practică în
apele curgătoare la praguri, la intersecția de canale, unde curentul este
moderat spre slab. Structurile submerse
ar reprezenta un avantaj pentru pești,
dar o problemă în plus pentru pescari.
O nadă pe bază de făină de pește, cu
adaos de proteine, poate ajuta dacă folosim un năditor, acolo unde curentul
o permite.
Vom încerca o sondare eficientă,
care să evidențieze pragurile. Vom pescui la primul prag, deoarece somnul,
extrem de reactiv, folosind și curbarea
înotătoarei caudale pentru a se opune,
va profita de cea mai mică oportunitate
pentru a se elibera.
Pescuitul somnului se poate practica
și din barcă, cu montura pe substrat sau
la plută. Cei mai abili vor folosi „cloncul”, o ustensilă formată, în principiu,
dintr-un mâner, drept sau curb, și o terminație în formă de pâlnie concavă. Mânuit cu dibăcie, va ridica somnii identificați cu sonarul de pe substrat și-i va
atrage spre cârligul cu momeală.

Somnul la spinning
Dacă, pentru staționar, dotarea tehnică – vergi, mulinete, fire – este similară cu cea pentru crap, la spinning se
schimbă povestea.
Lansetele dedicate spinningului la
somn au, de regulă, blancul din carbon,
cu o rezervă mare de putere, cu acțiune

SOMNUL
Somnul, o specie de pește răpitor
de talie mare, este răspândit mai ales
în Europa Centrală și de Est, dar îl
găsim și în Asia de Vest. Preferă bălțile, lacurile, cursul inferior al fluviilor
mari, dar și gurile lor de vărsare, delte
sau estuare. Hrana lui constă din pești
și crustacee, broaște, mici păsări și mamifere acvatice. Este activ mai ales
noaptea dar, în funcție de oferta de
hrană, se hrănește și în timpul zilei.
Perioada reproducerii, în regiunile temperate, este între lunile mai și iunie, la

semiparaolică și puterea de aruncare
80-150 g. Lungimea acestuia variază
între 2,40-2,85 metri și este echipat cu
6 inele.
Mulinetele pentru pescuitul somnului sunt proiectate pentru forță, cu angrenaje solide, rulmenți inoxidabili și
frână de carbon. Capacitatea de stocare
a firului textil de 0,40 este de 300-400
metri.
Nălucile pot fi din toate categoriile,
metalice oscilante sau rotative, voblere,
plastice moi, toate gândite și dimen-

sionate pentru a evolua la adâncime și
a trage peștii mari. Foarte potrivite sunt
și cicadele mari, 80-100 mm și 60-80
g. Pentru pescuitul somnului pe verticală a fost creată năluca Delta teaser,
cu greutăți de la 90 g la 170 g. Nălucile
soft pot fi shad-urile de 15 cm, montate
pe jiguri între 20 și 60 de grame, pe
cârlige nr. 10/0-12/0.

La sfârșitul toamnei
În această perioadă, somnii se grupează pentru iernat în locuri cu adân-

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SOMN PRĂJIT
CU PASTĂ DE USTUROI
MAMA PAȘA

Carnea somnului, pește care are un comportament
preponderant sedentar, este fragedă și destul de grasă. Dacă
exemplarul capturat depășește 6-7 kg, trebuie să optăm
pentru a-l prepara după rețeta „batog afumat”, dar un
exemplar sub 5 kg, cărnos, suculent și gustos, își va evidenția
savoarea dacă este prăjit cu pricepere.

o temperatură a apei de 17-18 °C. Icrele
eclozează după 2-3 zile, puietul având
o mărime de 4-5 mm. În medie, somnul atinge o lungime de 2 metri, putând însă ajunge și la 3 metri, și o
greutate de 150 kg. Longevitatea lui
poate depăși 80 de ani!

cimi mari, fără curent, cu structuri care
să-i protejeze, dar să le furnizeze și
ceva hrană, locurile fiind folosite și de
alte specii.
O zi înorată, cu ceață și vânt subțire, sâcâitor, într-o barcă solid ancorată la marginea pragului identificat și
bine localizat, ne poate aduce satisfacțiile scontate. Dacă pescuim la spinning, câteva lanseuri către mal, pe întinsură, pot completa recolta și cu
câteva știuci, care vor ține companie
somnilor toamnei târzii…

Ingrediente: un somn de 3-4 kg,
făină de grâu, sare, piper măcinat, boia
de ardei dulce. Pentru pastă: două căpățâni de usturoi, 100 ml ulei de floarea-soarelui, 100 ml oțet balsamic, 100
g boabe de muștar, 50 g zahăr, 50 g
sare iodată, 100 ml maioneză.
Preparare: se eviscerează peștele,
se îndepărtează capul, „pana” se prelucrează separat și se porționează în
„cotlete”, groase de două degete, care
se pudrează cu sare, piper și boia. Se
acoperă și se lasă la „marinat” o jumătate de oră. Tamponăm „cotletele” și
le pudrăm cu făină din abundență.
Prăjim peștele în ulei încins, pe ambele
părți, până se rumenește, după care îl
scoatem pe șervețele absorbante.
Pentru pastă, amestecăm usturoiul,
curățat și zdrobit bine, cu sarea, apoi
cu uleiul, oțetul, boabele de muștar și
zahărul, până când se omogenizează
bine, după care adăugăm maioneza și
finalizăm combinația.
Servire: se servește cald, alături de
pasta de usturoi, cu garnitură din cartofi copți și acompaniat de un pahar
aburit de aligote. Poftă bună!
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Pescuit în Delta Dunării

Răpitorii verii indiene
Text și fotografie MAC

După ce Brumar a pus stăpânire peste natură, vremea aduce alternativ zile cu frig și precipitații
dar și zile în care soarele se arată încă darnic, iar temperaturile, cu grade Celsius cu plus,
permit încă ieșiri reușite pe malul apei. Uneori diminețile încep cu cer acoperit dar spre prânz
și după-amiaza soarele revine pe fondul cerului senin, încălzind cu dărnicie peisajul colorat în
nuanțe de aur și aramă. Profitând de vremea frumoasă de la începutul lunii, o adevărată vară
indiană în acest an, putem ieși pe malul apei să căutăm știuca, bibanii sau șalăul.

E

ste timpul la care putem avea
ocazia unora dintre cele mai
reușite partide de pescuit oferite
de peștii răpitori. Beneficiind de timpul
încă favorabil, aceștia adună cu hărnicie
rezerve de energie pentru vremea iernii
care nu mai este așa departe.

Răpitorii verii indiene
În noiembrie, știuca, bibanul și șalăul
sunt încă activi, beneficiind, așa cum
aminteam mai înainte, de zilele cu
vreme bună, mai caldă decât de obicei.
Vegetația acvatică a început să coboare,
astfel că în unele locuri putem găsi
ochiuri largi, libere de brădiș, în care apa
este de o limpezime ce impresionează.
Vizibilitatea sporită din masa apei permite peștilor detectarea mai rapidă a
peștișorilor pradă, astfel încât șansele
declanșării atacului sporesc.
Trebuie totuși să nu pierdem din
vedere faptul că peștii se pregătesc
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pentru sezonul hibernal, situație în
care nu vor mai ieși la atac pe distanțe
mari ci vor prefera să aștepte apropierea prăzii de locurile din care pândesc.
De aici și simpla concluzie, aceea că va
trebui să conducem nălucile cât mai
apropae de potențialele locuri în care
„veghează” răpitorii. Așa pot fi marginile stufului sau „pereții” insulelor de
vegetație acvatică submersă în cazul
știucii, buturugile scufundate în cazul
bibanului sau structurile cu pietriș de
pe substrat sau cu cocioc, în cazul șalăului.

De pe mal sau din barcă
Nivelul apelor din canale și din lacurile Deltei poate varia în funcție de o
multitudine de factori și în funcție de
acesta vom decide modul în care vom
pescui, de pe mal sau din barcă. Pescuitul de pe mal, permite recuperări ce pot
fi mai bine conduse spre zona malului,

prezentarea nălucilor fiind adesea mai
atrăgătoare în zona în care structurile
submerse, cioatele sau arborii scufundați la baza malului, oferă adăpost și locuri de pândă favorabile pentru
răpitori. La rândul lui, pescuitul din
barcă oferă posibilitatea deplasării mai
ușoare și acoperirea unor zone mult
mai largi în căutarea peștilor. Bălțile
sau ochiurile de apă cu adâncime ce
permite încă pescuitul din barcă pot fi
explorate pe îndelete în aceste condiții.
Având în vedere cele de mai sus, cred
că putem spune, fără a greși, că, în condițiile naturale actuale, putem avea
șansa unor partide reușite de pescuit la
răpitori, fie că alegem să pescuim din
barcă sau de pe mal.

Năluci pentru toate gusturile
Cât privește nălucile pe care le
putem folosi, lingurile, mai ales cele oscilante cu bătaie largă pe cădere, vo-

[…] pescuitul din barcă
oferă posibilitatea
deplasării mai ușoare și
acoperirea unor zone mult
mai largi în căutarea peștilor.

blerele, atât cele de suprafață - poperele, cele plutitoare cât și scufundătoare dar și cicadele, pot aduce driluri
de excepție. Pentru porțiunile largi, cu
apă deschisă, spinnerbait-urile fac regula iar pentru ochiurile înguste shadurile și twisterele siliconice, jucate pe
verticală, sunt de preferat. Oricare ar fi
alegerea, va trebui să dăm atenție modelelor cu greutate și lungime medie,
chiar mică, ce răspund bine la recuperarea mai lentă, oferind posibilitatea
unor mișcări domoale, pentru a imita
starea de fapt a peștișorilor pradă la
acest moment. Alegerea modelului, a
culorilor și a acțiunii în sine a nălucii,
rămâne însă clar o chestiune de preferință personală. Experiența anterioară
dar și inspirața de moment sunt atuuri
demne de toată atenția, atunci când,
început de Brumar, pornim în căutarea
peștilor răpitori ai verii indiene…!
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Pescuit pe râu

Mustăcioșii
și umbra uriașă (II)
Text și fotografie DORU DINEA
În aval de cele câteva insulițe peticite cu pâlcuri de ierburi
și cotropite de tufe mărunte, râul se gâtuie amenințător în
strânsoarea malurilor iar apele prind a curge grăbite săltând jucăușe peste prundiș. Sclipiri ștrengare se ițesc și
dispar, pe vuiet zburdalnic. Elegante egrete sculptate în
porțelan așteaptă răbdătoare în margini de maluri…

P

entru câteva clipe am păstrat
imaginea umbrei ce urmărise
năluca până apropape de malul
apei. Părea ireal dar fusese cu siguranță
acolo. Cerul senin și apa suficient de
limpede nu lăsau loc de îndoială…!
Reiau lanseurile păstrând voblerul
lipless, translucid, soft, de 5 centimetri
lungime și 5,5 grame greutate, cu speranța că voi reuși să atrag din nou atenția
răpitorilor aflați prin preajmă. Recuperez
în continuare năluca și când ajung cu ea
cam la 3-4 metri distanță de mine, rămân șocat și uimit de ce zăresc prin apa
limpede. În urma micuțului vobler înoată
încruntat un ditamai avățoiul. Deci nu
soarele a fost de vină și nu avusesem
năluciri ci eram perfect conștient și coerent. Recuperez încă puțin năluca, observ cum avatul accelerează brusc iar
apoi virează către larg…

Umbra dintre ape
Mintea îmi lucrează la viteze nebănuite și mă întreb, în fracțiuni de se36 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

cundă, unde am greșit de peștele nu a
atacat năluca sau cu ce l-am speriat de
a virat către larg. Uf, oare iar m-a lăsat
cu buza umflată? Dar, în timp ce îmi
pun toate aceste întrebări și îmi fac tot
felul de probleme, lanseta aproape că
îmi zboară din mână iar frâna mulinetei cârâie nervoasă. A atacat atât de
iute năluca că nu am observat și nici
nu mi-am dat seama. În fracțiunea de
secundă când avatul a accelerat brusc,
acesta a și absorbit năluca iar apoi a
virat către largul râului.
Mă dezmeticesc destul de repede,
strâng bine lanseta în mâna dreaptă și
contrez înotul puternic al avatului ce
vrea să se depărteze de mal. Apa fierbe
la suprafață iar peștele execută două
salturi succesive către larg. Mulineta
mai cedează câțiva metri de fir dar
avatul nu ajunge în șuvoiul puternic din
larg. Nu mai recuperez și, cu lanseta
tensionată, mă retrag ușor, în spate, din
marginea malului. Procedez astfel ca să
păstrez o lungime mai mare de fir între

mine și pește. Avatul înoată cu viteză
când în dreapta, când în stânga mea,
dar către larg nu mai poate pentru că
reușesc să-l strunesc destul de bine. Mai
execută încă două salturi după care reușesc să-l „tractez”, fără să recuperez, ci
deplasându-mă și mai mult în spate, pe
pietrișul malului. Aproape că nu-mi vine
să cred la cât e de mare și frumos! Cu
toate că singura ancoră cu care e echipată
năluca e deosebit de ageră iar peștele e
înțepat în partea de jos a gurii, care nu
e atât de tare ca cea de sus, când se mai
zbate puțin pe mal, năluca aproape că îi
scapă din gură. Dacă nu reușeam să-l
strunesc și să-l țin departe de șuvoiul
puternic din largul râului, nu știu dacă
mai aveam șanse să-l aduc la mal.

Mustăciosul din adâncuri
La altă partidă de pescuit tatonez
câteva zone ale râului, cu prundiș și
curenți puternici, în căutarea avaților.
Pescuiesc câteva ore, la început cu voblere topwater, apoi cu cicade dar și cu
voblere. Din partea avaților nu am nici
un atac dar, la un vobler lipless, soft,
translucid, de 5 centimetri lungime și
5,5 grame greutate am câteva atacuri
și capturi de cleni dar și câțiva scobari.
Bineînțeles că, repede și cu grijă, le
redau libertatea în apele râului.
După un cot al râului apele își mai
domolesc tumultul pe malul pe care
mă aflu dar, în partea opusă, malul
înalt se opune curajos curentului ce
saltă voinicește în aval. Montez la capătul firului tot un vobler lipless, soft,
translucid dar de 6 centimetri lungime
și 11 grame greutate. Îl lansez cu pu-

tere, cât mai aproape de tăietura malului opus, unde apele au săpat și adâncimea râului este mare. După cât coboară năluca, în cele mai multe locuri,
apa depășește doi metri adâncime.
Nu durează nici jumătate de oră și
în apropierea malului opus am o oprire
bruscă a nălucii. Înțep dar, pentru că
năluca rămâne pe loc secunde bune,
cred că s-a agățat în vreun ciot. Mă deplasez când în amonte când în aval și
forțez din lansetă dezagățarea. Nu durează chiar foarte mult timp și, presupusul „ciot”, începe să deruleze fir de
pe mulinetă și să înoate către amonte.

După cum se desfășoară drill-ul îmi dau
seama că este somn. La început înoată
către amonte dar apoi se lasă în aval
și, ajutat și de forța curentului, derulează de pe mulinetă câțiva zeci de
metri de fir. La un moment dat se
oprește și, fără să forțez foarte mult,
încep, puțin câte puțin, să-l aduc către
mine. Chiar dacă mai evadează, din
nou, câte puțin în aval, reușesc să-l am
sub control și după mai bine de jumătate de oră îl aduc în apropierea malului pe care mă aflu. Intru puțin în apă
și încerc să-l prind cu ajutorul grip-ului
dar, încă mai are forță și mai evadează

de câteva ori, dar nu la mare depărtare.
Apoi, reușesc să-l aduc lângă mine și îl
prind, fără probleme, cu grip-ul. E, întradevăr, un pește frumos!
În special când râul a avut cotele
scăzute iar apele au fost foarte limpezi,
la multe partide de pescuit la spinning
am avut rezultate atunci când am folosit voblerele lipless soft. Am avut rezultate și la cele în culori naturale dar,
cele mai bune rezultate, au fost la cele
translucide. La cele de mărimi mai mici
am avut atacuri și capturi în special de
avați și cleni iar la cele de mărimi medii, au răspuns somnii.

Aproape că nu-mi vine
să cred la cât e de mare
și frumos! Cu toate că
singura ancoră cu care e
echipată năluca e deosebit
de ageră iar peștele e înțepat
în partea de jos a gurii, care
nu e atât de tare ca cea de
sus, când se mai zbate puțin
pe mal, năluca aproape că îi
scapă din gură.

NOIEMBRIE 2019 | 37

MUSCĂRIT

Din nou despre
streamere (I)
ALEX CODRESCU

Am prezentat în numărul precedent al revistei câteva
aspecte legate de pescuitul știucii cu streamere și
menționam faptul că modelele de năluci ce pot fi create în
acest sens este practic nelimitat. Creativitatea, inventivitatea
și, nu în ultimul rând, imaginația sunt elementele ce stau de
cele mai multe ori la baza noilor modele de streamere ce pot
fi folosite pentru pescuitul răpitorilor – știucă, biban, clean,
avat și, mai nou la noi în țară, și bass.

U

nul dintre aceste modele este
streamer-ul articulat, o creație care și-a dovedit deja eficacitatea în pescuitul știucii, bassului și
bibanului dar și al somonilor și păstrăvilor de talie mare de pe continentul

nord-american și nu numai.
Ideea „construcției” acestei năluci
are la bază aceleași principii generale
de confecționare a muștelor artficiale,
cu diferența că de cârligul principal, pe
care este deja o artificială, se mon-

Pentru pescuitul la fly
cu aceste streamere
articulate, ce depășeșc
de regulă în dimensiuni
streamer-ele obișnuite
ajungând chiar și la
lungimi de 8-10, chiar
15 cm, se folosesc lansete
și fire de muscă din clasele
6-7 și, în cazuri speciale
chiar clasa 8.

tează, articulat, încă o tijă cu ochet pe
care se leagă de asemenea o artificială
ce constituie practic capul și „toracele”
streamer-ului. Cârligul inițial devine
„abdomenul” și „coada” nălucii, putându-se mișca liber în articulația tijelor atunci când recuperăm firul. Practic
tocmai aici este secretul acestor streamere articulate ce se comportă la fel ca
și nălucile siliconice articulate, creând
la recuperare acele mișcări ondulatorii
ce atrag atenția și declanșează atacul
peștilor. Se pot conecta, tot articulat,
mai multe segmente/tije ce conferă o
și mai mare flexibilitate streamer-ului,
fapt ce va conferi un plus de atractivitate nălucii. Există de asemenea și variante cu două cârlige legate articulat,
în tandem, pentru a crește eficacitatea
la înțepare în momentul atacului peștelui.
Pentru confecționarea acestor năluci se folosesc de regulă materiale textile rezistente, special concepute în
acest sens. Piața de specialitate pune la
dispoziția pasionaților în acest domeniu o varietate largă de cârligele clasice, cu ochet, și tije cu ochet, precum
și variate materiale sintetice cu structură, textură și culori simple dar și cu
glitter. Ideea este de a folosi materiale
cât mai durabile pentru a rezista atacurilor/dinților răpitorilor și a putea fi
folosite un timp mai îndelungat la pescuit. Lestarea streamerelor se poate
face folosind mărgele de diferite culori,
dimensiuni și greutăți, în funcție de
adâncimea la care dorim să evolueze
modelul respectiv și de specia de pești
pe care o avem în vedere.
Pentru pescuitul la fly cu aceste
streamere articulate, ce depășeșc de regulă în dimensiuni streamer-ele obișnuite, ajungând chiar și la lungimi de
8-10, chiar 15 cm, se folosesc lansete
și fire de muscă din clasele 6-7 și, în cazuri speciale chiar clasa 8. De regulă firele sunt din categoria cu vârf
scufundător ce pot poziționa artificialele în masa apei la adâncimea pe care
o dorim. Cât privește culorile, combinațiile acestora, textura și strălucirea
materialelor folosite precum și formele
acestor artificiale articulate, toate
rămân o chestiune de preferință personală. Iar modelele nu se vor opri aici.
Imaginația proprie și experiența de pe
malul apei sunt cele ce vor dicta noul
concept. Să nu uităm însă ca avem nevoie și de ceva îndemânare și mai ales
de răbdare pentru confecționarea acestora. Cu siguranță însă pasionații nu
duc lipsă de nici una dintre ele!
– va urma –
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UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

BULINE
ȚIȚI

Bulă și Bulina s-au instalat la masa rezervată din timp, iar el îi face semn chelnerului ca să se apropie:
- Ia spune-mi, ce vin ne recomanzi astăzi, la aniversarea căsătoriei noastre?
- Păi, …depinde.
- Adică, …de cine? …cere bulă lămuriri
încruntându-se ușor datorită nemulțumirii
create de răspunsul echivoc al chelnerului.
- Păi, …depinde de ce serbați, doriți ca
să vă reamintiți momentul cu mare plăcere
ori să-l uitați?
- Băi, îi face semn Bulă chelnerului ca
să se apropie – tu știi ce este iubirea?
- Nu, șefu’.
- Băi fraiere, este lumina vieții. Ai înțeles?

- Da șefu’, am priceput.
- Dar, căsătoria pe care o aniversăm noi
astăzi, știi ce este.
- Ha, ha, …asta știu, îi răspunde chelnerul triumfător, este factura la curentul
consumat cu lumina!
***
Bulă împreună cu Țiți și încă vreo câțiva
camarazi din grupa lor de vânătoare stau la o
bere rece pe terasa restaurantului și dintr-una
în alta au ajuns la capitolul neveste așa că,
unul dintre convivi deschide discuția:
- Măi băieți, ce să văspun, nevasta mea
este ca o libelulă. După cum știți, o viață a
fost balerină și când o zăresc apropiindu-se
parcă plutește.
Un altul de alături nu se lasă mai prejos
și avându-și soția în imagine intervine plin
de dragoste:
- A mea e ca o căprioară! Când o zăresc
apropiindu-se de mine cu mersul ei mlădios
tot am pornirea ca să o iau în brațe și să o alint.
Nici nu a terminat bine de spus că se
aude un oftat prelung urmat de vocea inconfundabilă a lui Bulă:
- Vai de sufletele noastre, …ce să vă
mai spun fraților, că știți foarte bine, …nici
a mea nu seamănă a om!! Dacă îmi aduc
bine aminte, noi am fost foarte fericiți mai

bine de douăzeci de ani, …pe urmă ne-am
căsătorit!
- Păi bine mă, intervine Țiți , îndrăznești
ca să insinuezi că nu-ți mai iubești nevasta?!
- Ei, nu-i chiar așa, îi răspunde Bulă oftând din greu, știi foarte bine că, atunci când
ne-am luat o iubeam atât de mult încât îmi
venea s-o mănânc, nu altceva. Sincer să fiu,
acum chiar îmi pare rău că n-am făcut-o la
timpul potrivit pentru că acum este mult
prea târziu deoarece, cu timpul, mi-am dat
seama că este cam veninoasă.
***
Bulina la doctor:
- Nu știu ce să mă mai fac. De câte ori soțul
meu vine acasă cam băut, mă închide în bucătărie, încuie ușa și mă lasă acolo până a doua zi!
- Cred că am un leac excelent pentru
treaba asta. Fiți atentă, cum apare soțul în
ușă, să aveți sticluța cu ceai de mușețel pregătită la-ndemână și începeți de îndată să
faceți gargară cât mai mult timp posibil.
După aproape două săptămâni, Bulina
revine la doctor și foarte radioasă îi mulțumește fierbinte:
- Doctore, ai fost magistral, de când am
început tratamentul cu gargară de mușețel
să știți că niciodată nu s-a mai atins de mine.
- Ai văzut dacă ți-ai ținut gura?!
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noutăți DE PRIN MAGAZINE
FISELA

Mulineta Carp Expert
Bite Indicator 6000
Caracteristica specială al lui Carp
Expert Bite Indicator constă în faptul,
că dispune de un avertizor sonor încorporat. Sursa de energie este o baterie
A23, care se fixează în corpul mulinetei. Mulineta în sine este una
clasică cu baitrunner, cu toate
atuurile unei mulinete moderne de crap.
Mecanismul este găzduit într-o carcasă de grafit masivă. Pe mulinetă a
fost montat un mâner din
aliaj și tambur din metal.
Tamburul de rezervă este
din grafit. Tamburul din metal
este prevăzut cu un clips masiv,
rotund, tot din metal iar tamburul de
rezervă este dotat cu clips tradițional
din plastic, de formă triunghiulară.
„Fusta” din plastic ce se găsește sub
tambur este o inovație foarte practică,
deoarece împiedică firul să intre sub
tambur, un avantaj imens în cazul lansărilor la distanțe mari, deoarece poate
preveni o mulțime de neplăceri.
Sistemul baitrunner este cel clasic,

cu clapetă, diferența majoră fiind aceea
că, în momentul în care peștele i-a fir,
un led albastru se aprinde automat și
se declanșează o avertizare sonoră.
Practic, nu mai avem nevoie
de avertizorii clasici sau de
swingeri, vom avea totul
într-un singur mecanism.
Specificații tehnice:
• Capacitate:
0,37 mm/280 m;
• Greutate: 470 g;
• LED albastru de
semnalizare,
avertizare acustică
atunci când peștele
evadează cu
montura;
• Frână pe față;
• Tambur metalic;
• Tambur de rezervă din grafit;
• Construcție corp din grafit;
• Rulmenți: 6+1;
• Raport de recuperare: 4,7:1.
–www.fisela.ro

ABREVIS

CEL MAI FAIMOS SWIMBAIT
GAN CRAFT JOINTED CLAW 178
Cu o lungime
de 178 cm, Jointed Claw 178,
este modelul care
a lansat firma
Gan Craft pe piața
mondială, în urmă cu 15 ani.
Acest model a declanșat și o revoluție printre producătorii de swimbait-uri,
fiind primul swimbait care oferea o evoluție în forma literei „S” în apă, doar
prin simpla recuperare din manivela
mulinetei. Această acțiune unică, pe
care mulți alți producători au încercat
să o copieze de-a lungul timpului, stă la
baza succesului uriaș de care se bucură
Jointed Claw 178 peste tot în lume.
Cu doar 56 de grame greutate,
poate fi lansat cu majoritatea lansetelor care pot arunca 2 uncii, cu condiția
ca lungimea lor să fie mai mare de 2,13
metri. Însă cel mai bine veți pescui
acest swimbait cu o lansetă creată special pentru acest stil de pescuit.
GAN CRAFT 178 vine în mai multe
versiuni, de la cea lent scufundătoare
la cea plutitoare, și este una dintre nălucile ideale atunci când porniți în căutarea știucilor, somnilor și a bassului pe
lacurile sau râurile mari de la noi.
–www.abrevis.ro

TALON DE ABONAMENT

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
Index – 32.876
12 luni – 150 lei MD

Fișa de livrare se completează
la oficiul poștal (localitatea, cod poștal,
adresa domiciliu, destinatar)
F.S.P.-1 Cod fiscal 1002600023242
Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
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DECEMBRIE 2019
ZIUA

1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

3.02
3.56
4.47
5.41
6.36
0.08
0.51
1.46
2.37
3.24
4.18
5.09
5.46
0.53
1.45
2.39
3.31
4.26
5.18
6.11
0.41
1.36
2.29
3.21
3.16
4.09
4.47
0.18
1.09
1.54
2.46

8.47
9.38
10.25
11.17
12.09
6.49
7.37
8.25
9.17
10.09
10.49
11.40
12.33
6.31
7.24
8.19
9.14
10.07
10.47
11.39
6.19
7.11
8.07
8.51
9.43
10.37
11.31
5.51
6.45
7.39
6.26

14.28
16.27
17.13
18.06
18.52
12.16
13.07
13.49
14.41
15.34
16.25
17.16
18.07
13.15
14.08
15.01
15.49
16.41
17.32
18.23
12.01
12.51
13.43
14.37
15.29
16.21
17.16
12.08
12.51
13.46
14.38

21.05
21.47
22.39
23.28
18.52
19.45
20.38
21.19
22.11
23.03
23.47
17.51
18.44
19.37
20.29
21.17
22.11
18.35
19.26
20.19
21.12
22.07
22.51
18.47
19.38
20.29
21.22

FAZELE LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

P.P.

7.34

16.36

L.P.

7.42

16.35

VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare Merkel Shul
cal. 16 cu toc de piele. Arad.
Preț: 2.000 lei. Tel.: 0741-013.022
Vând căței din rasa Epagneul Breton,
născuți pe data de 15.09.2019.
Tel.: 0742-100.378

REBUS

PUȘCA PE UMĂR
Rezolvarea din numărul trecut

U.P.

7.47

16.37

L.N.

7.50

16.41

ȘEF LA
VÂNĂTOARE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Șeful vânătorilor – Margini de
crâng! 2) Similar. 3) Jumătate din cale! – Vânător cu dare de mână – Cap de câine! 4) Vânatul
în timpul sezonului – Înmuiată. 5) Arată jumătatea... – ...și împotrivirea! 6) Lăsați să atârne
în cârlig – 46 animale! 7) Șefi la vânătoarea ...de
oameni – Șef în junglă (pl.). 8) Ponosiți – Produsă de alice. 9) A face porții pentru mai multe
zile succesive – Tain! 10) Parte din vânat! –
Semnalat de șef.
VERTICAL: 1) Fuge cu un cavaler – A îndestula
masa cu vânat (fig.). 2) Ajuns odată pe Lună.
3) 13 prepelițe! – Acolo unde emirul e șef. 4) Închipuiri. 5) Tipsie – Atras de sarcini pozitive.
6) Tăiați de șefi (fig.) – Cap de rând! 7) Parte din
natură! – Unit la mijloc! – Locul veșnicelor vânători. 8) 23%! – Scoase din plan! 9) A potrivi la
gust. 10) Atârnă în rucsac (fem.) – Soluție de fixare.
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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
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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.

