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Editorial

VÂNĂTOARE

Vrem o vânătoare ca afară
ADRIAN NĂSTASE
Isteria cu împușcarea ursului Arthur (nu putea să-l cheme Ion sau Nicu) a cuprins
România și Europa și acoperă scandalul vaccinărilor. Am fost solicitat de diverse
televiziuni să comentez dar am refuzat, știind că este inutil. Brigitte Bardot sau ong-uri din
țări care nu mai au urși, pentru că i-au impușcat pe toți, ne dau sfaturi despre cum să
gestionăm populația de urși din România.

P

rin 2003, la o întâlnire la Paris,
cu președintele Chirac, acesta
înainte de a aborda temele politice, m-a întrebat de ce noi, în România, împușcăm urși. I-am răspuns că
apreciem sfaturile de la prieteni dar se
pare că noi știm să gestionăm populația
de urși, având peste 6.000 de urși
(acum probabil s-a ajuns la aproximativ
10.000), spre deosebire de Franța,
unde ultimii doi urși tocmai fuseseră
împușcati, din greșeală. I-am propus
să relocăm un număr de urși în Franța.
Mi-a spus că fermierii francezi ar fi nefericiți.
Nu știu cum a avut loc „extragerea”
lui Arthur, dacă s-au respectat regulile
sau nu. Lucrurile se vor clarifica. Problema este că prin isteria declanșată de
unele ONG-uri ecologiste (mai ales din
străinătate), vor apărea presiuni legislative interne ce vor determina efecte
în lanț. Vânătoarea are ca rezultat,
atunci când este rațională, să păstreze
un echilibru între populația de urși și
arealul în care aceștia trăiesc. Acest
areal însuma cam 2,8 milioane de hectare la nivelul anilor ’60. Pe această suprafață erau estimați 4.050 de urși în
1968. Acum numărul lor este peste dublu în suprafețe despădurite masiv. De
ce ne mirăm că în aceste condiții, ei coboară spre zona de dealuri. Sunt unele
zone unde pagubele pe care le produc
sunt serioase. În 1986, în Harghita erau
1.155 de urși. Pagubele au însemnat
1.200 ha pădure cojită, 798 bovine, 75
de cabaline ucise, 602 ovine 39 porcine.
În ultimii ani, au fost atacați de urși și
au murit între 15 și 20 de cetățeni români, anual. De-a lungul deceniilor,
numărul de urși „extrași” a fost între
100-200.

Întrebarea este urșii trebuie „extrași” după ce au atacat sau trebuie acționat preventiv menținând o densitate
controlată? Cei deștepți știu răspunsul.
Idioții sau cei interesați vor fi, în continuare, fanatici.
Vânătoarea cu străini. Vânătoarea
cu străini s-a făcut (inclusiv pe vremea
lui Ceaușescu) pentru că românii, în
rare cazuri, vor plăti 5.000, 10.000,
20.000 de euro pentru a vâna un urs
sau un cerb. Sigur, urșii pot fi extrași
GRATUIT după ce AU DEVENIT periculoși. De ce au nevoie ocoalele de vânătoare sau asociațiile de vânătoare de
acești bani? Simplu, pentru a achiziționa hrana pentru animale și pentru a
o duce pe munte. Vor merge oare ongiștii să ducă hrana în pădure? Vor da
Bruxelles-ul, Viena sau prințul Charles
banii pentru cumpărarea hranei pentru
ca urșii să nu coboare de pe munte? Nu
prea cred. Va acorda guvernul Câțu
subvenții pentru hrana urșilor și va
plăti pentru pagube? Nu cred. Cred, de

aceea, că tot noi trebuie să ne rezolvăm
aceste probleme. Într-un mod înțelept.
Arthur – cel mai mare trofeu din
Europa. E o exagerare. Dacă am înțeles
bine, blana ursului Arthur are 595 de
puncte. Recordul în România a fost cel
din 1983, un urs de 687,79 puncte. Și
mai sunt vreo 10-12 trofee peste 600
de puncte. Mi-a plăcut gluma cu „cel
mai mare urs din Europa”. Recordurile
în Europa au fost: Cehoslovacia – 367
pct., Bulgaria 375, Croația 448, Jugoslavia 582. Este vorba, într-adevăr, de
un trofeu important dar discutăm doar
de trofee din România, celelalte nu prea
există sau poate le-au împușcat în secolele trecute. Dacă veți merge la Clubul de vânătoare din Paris, veți vedea,
la intrare un urs imens, naturalizat.
Când m-am uitat la etichetă, am văzut
că fusese vânat în România, de un francez, prin anii ’70.
Dacă vreți să vedeți trofee importante de vânătoare de la noi, puteți vizita, pe Valea Prahovei, Muzeul cinegetic de la Posada, pe care l-am
modernizat în 2004.
Vă rog să nu vă enervați foarte tare
citind aceste rânduri. Mă adresez în
special celor din asociațiile „patru piciorușe”. Nu am gândit să le afectez finanțările dar mi s-a părut nedreprept
ca ministrul mediului, Tánczos Barna,
să fie pus la zid și lăsat singur în această
chestiune.
Oricum, mi se pare hilar ca în secolul 21, cetățenii români din anumite
zone să-și înconjoare casele și culturile
cu sârmă ghimpată sau sârme electrice
pentru a se proteja de numărul prea
mare de urși care îi vizitează. Apropos,
cine plătește aceste instalații? Statul român, statul austriac, ong-urile?
MAI 2021
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Interviu

Asociațiile noastre

A.J.V.P.S. Bacău
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU
Pentru o mai bună cunoaștere și comunicare cu și între
asociațiile de vânători și pescari recreativi afiliate la
A.G.V.P.S. din România, continuăm publicarea seriei de
materiale - interviuri realizate cu cei ce își dedică eforturile
conducerii activității acestor asociații.

Î

n numărul lunii mai - 2021, al revistei VPR, prezentăm interviul
realizat la A.J.V.P.S. Bacău, cu dl.
ing. Vrînceanu Gheorghe, președintele
asociației și cu dl. ing. Arhip Florin-Alexandru, director al A.J.V.P.S. Bacău.
Alin-Codru Manu: Domnule Vrînceanu Gheorghe, sunteți președintele
A.J.V.P.S. Bacău din anul 2017, iar înainte de a prelua această poziție ați fost
diretorul asociației timp de câteva decenii. De-a lungul acestor ani ați reușit
să îmbinați armonios activitatea asociației județene, acordând toată atenția
membrilor vânători și pescari ai asociației, pentru bunul mers al activităților de gospodărire durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice aflate în
gestiune, cât și pentru gospodărirea zonelor piscicole gestionate și a resursei
acvatice piscicole din bazinele naturale
pe care aceștia pescuiesc. Cum vedeți
momentul actual și cum priviți activitatea în perspectivă, de pe poziția pe
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care o aveți în cadrul asociației?
Gheorghe Vrînceanu: De profesie
sunt inginer silvic, absolvent al Facultății de Silvicultură - Universitatea din
Brașov. După absolvire, timp de cinci
ani, mi-am desfășurat activitatea la
Ocolul Silvic Fântânele - unitate de
elită în silvicultura băcăuană și națională, dar pasiunea pentru vânătoare
m-a determinat să mă înscriu, în anul
1980, la concursul pentru postul de secretar al A.J.V.P.S. Bacău. Am ocupat
această funcție de conducere executivă
- denumită ulterior de director, în cadrul A.J.V.P.S. Bacău, din toamna anului 1980 până în primăvara anului 2017
când, urmare a pensionării, am fost ales
în funcția de președinte al asociației.
Împrejurări deosebite, inclusiv decesul surprinzător al noului director la
acel moment, ing. Cătălin Ioniță, m-au
obligat ca în perioade scurte din anii
2017 și 2019 să îndeplinesc cumulativ
și atribuțiile funcției de director, până

la angajarea actualului director, ing.
Florin-Alexandru Arhip.
La angajarea din anul 1980 în sistemul A.G.V.P.S. am fost printre primii
secretari de asociații județene - ingineri
silvici, precizându-mi-se că eram cel
mai tânăr secretar.
În perioada anilor ’80 mi-am axat
activitatea de conducere executivă, în
principal, pe creșterea dotărilor materiale, profesionalizarea personalului angajat, gospodărirea mai eficientă a fondurilor de vânătoare și de pescuit,
asigurarea unui cadru camaraderesc,
legal și eficient pentru practicarea vânătorii și pescuitului de către membrii
asociației, al căror număr a crescut continuu până la 1.680 membri vânători
și la peste 5.500 membri pescari.
Astfel am reușit construirea și dotarea corespunzătoare a actualului sediu
al A.J.V.P.S. Bacău, închirierea și ulterior cumpărarea de sedii corespunzătoare pentru filiale - actuale Cluburi ale
asociației, dotarea corespunzătoare a
personalului angajat cu uniforme, arme
de serviciu, binocluri, cai de serviciu,
ș.a., angajarea și calificarea unui personal nou, asigurarea fondurilor de vânătoare cu instalații și amenajări, asigurarea hranei complementare, populări
cu fazani, combaterea dăunătorilor și a
braconajului, popularea cu zeci de tone
de ciprinide a salbei de lacuri de acumulare nou construite pe râurile Bis-

Cerbul comun este
prezent în 6 fonduri
cinegetice (…) iar căpriorul,
prezent pe toate fondurile
cinegetice gestionate, are
un efectiv ce se menține
constant, peste optim, fapt
ce permite cote de recoltă în
măsură să răspundă cererii
membrilor vânători și, în
plus, să reușim în fiecare
sezon, recoltarea unui
număr semnificativ de
trofee medaliabile.

trița și Siret, precum și repopularea cu
salmonide a apelor de munte. Am promovat permanent o colaborare principială, obiectivă și eficientă cu organele
de conducere ale A.J.V.P.S. Bacău, ale
filialelor și grupelor.
Pentru atingerea acestor obiective
am fost nevoit inclusiv să susțin cu argumente și să obțin acordul decidenților politici de la acea vreme pentru desființarea organizației de partid din
cadrul A.J.V.P.S..
Începând cu anul 1990 am făcut
parte din grupul de inițiativă pentru
reorganizarea și modernizarea sistemului A.G.V.P.S.. În perioada 1990-2000
am fost membru al Biroului executiv al
Consiliului A.G.V.P.S., timp în care
s-au dus adevărate bătălii pentru păstrarea identității și integrității
A.G.V.P.S. și asociațiilor afiliate.
Din toamna anului 1991 până spre
vara anului 1992 am fost solicitat și am
lucrat în aparatul central al A.G.V.P.S.,
în funcția de secretar cu probleme de
vânătoare - similară funcției actuale de
director tehnic, timp în care am asigurat și buna funcționare a activității
A.J.V.P.S. Bacău, după care am revenit
la A.J.V.P.S. Bacău și am reușit, cu sprijinul susținut al majorității membrilor
asociației, să stăvilim atacurile furibunde ale unor suspuși ai vremii, organizați în noi asociații, care au urmărit
spargerea unității și destructurarea aso-

ciației, în scopul însușirii patrimoniului, a fondurilor de vânătoare și de pescuit gestionate.
Am fost parte activă în comisiile de
analiză și propuneri pentru completarea și modificarea Statutului A.G.V.P.S.
și cel cadru al asociațiilor afiliate, ale
legislației și reglementărilor subsecvente privind domeniul cinegetic și piscicol, în grupuri de dialog cu autoritățile centrale de stat în aceste domenii,
în comisii de examinare pentru permisul de vânătoare, ș.a. În prezent sunt
membru al Consiliului A.G.V.P.S..
Pentru întreaga mea activitate în
sistemul A.G.V.P.S. am fost onorat cu
„Diploma de merit|” și titlul de „Membru de onoare al A.G.V.P.S. din România”. Îmi face plăcere când, și acum, colegi din țară mă consultă pe probleme
tehnice, de legislație, organizatorice sau
statutare.
În toată activitatea mea în cadrul
A.J.V.P.S. Bacău m-am bucurat de
sprijinul și prietenia multor oameni deosebiți. Exemplific în acest sens pe cel
ce mi-a fost timp de 27 de ani președinte și prieten - dr. biolog Cătălin
Rang, nume binecunoscut în rândul vânătorilor și pescarilor recreativi.
Am parcurs, alături de membrii și
personalul angajat al asociației județene, o perioadă deloc ușoară, generată
de pandemia de SARS-CoV-2, dar am
reușit să o trecem cu bine, gestionând

cu grijă și profesionalism toate activitățile necesare, derulate pe parcursul
acestei perioade. Financiar asociația
este stabilă și privim cu încredere la perioada care urmează, atât în ceea ce privește activitatea membrilor noștri vânători cât și pe cea a membrilor pescari.
Alin-Codru Manu: Domnule Florin
Arhip, conduceți activitatea asociației
județene de pe poziția de director de
aproape doi ani, dar v-ați alăturat
membrilor asociației cu mult mai mult
timp înainte, vânătoarea, dar și pescuitul recreativ, fiind pasiuni mărturisite.
Ați avut ocazia, de-a lungul acestor ani,
de a cunoaște în detaliu activitățile, modul de lucru, de colaborare și de rezolvare
a problemelor, a așteptărilor din partea
membrilor vânători și pescari. Acum, de
pe poziția de director al asociației județene, aveți posibilitatea, cu sprijinul și
experiența domnului președinte Vrînceanu, a Consiliului asociației și, nu în
ultimul rând a personalului angajat și
al membrilor vânători și pescari, să continuați activitatea de succes a asociației.
Florin Arhip: Sunt de profesie inginer silvic, am absolvit Facultatea de
Silvicultură și Exploatări Forestiere cu Licență în cinegetică, în cadrul Universității „Transilvania” din Brașov,
apoi, în cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, am absolvit Master-ul, urmat
de al doilea Master în cadrul UniversiMAI 2021
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A.J.V.P.S. Bacău
tății „Gheorghe Asachi” din Iași, în ingineria Securității și Sănătății în Muncă
și sunt membru al A.J.V.P.S. Bacău, vânător și pescar, din anul 2001.
După 8 ani de activitate pe funcția
de inginer silvic în cadrul Direcției Silvice Bacău - Ocolul Silvic Traian, pasiunea pentru vânătoare m-a determinat să mă înscriu, în anul 2019 - după
decesul prematur al d-lui director - ing.
Ioniță Cătălin, la concursul pentru ocuparea postului de director al A.J.V.P.S.
Bacău, funcție pe care o desfășor de la
începutul lunii septembrie 2019 și până
în prezent.
La scurt timp după preluarea postului de director al A.J.V.P.S. Bacău m-am
confruntat cu situații neprevăzute cum
au fost apariția primului caz de pestă
porcină africană, pe 26.10.2019 pe fondul cinegetic nr. 43 Sascut, virus care
s-a extins la momentul actual pe 22 de
fonduri cinegetice din cele 26 gestionate, apariția pandemiei de COVID-19
la începutul anului 2020, declararea
stării de urgență și apoi a stării de alertă
pe întreg teritoriul României, care a
afectat parțial activitatea asociației, aspect ce a necesitat o responsabilitate
crescută în gestionarea activităților
A.J.V.P.S. Bacău. Însă, cu aportul și
implicarea celor patru secretari ai cluburilor Bacău - tehn. Hazi Maricel, Comănești - ing. Pircu Costică, Onești ing. Răileanu Ionuț Valeriu și Podu
Turcului - tehn. Pandelea Ion, am reușit să trecem cu bine peste această perioadă critică și chiar să ne realizăm în
totalitate programele de activitate propuse pentru anul 2020, cu sprijinul și
expertiza tehnică oferite de președintele
asociației dl. ing. Gheorghe Vrînceanu.
Avem o relație principială și constructivă cu reprezentanții instituțiilor cu care
colaborăm, respectiv M.M.A.P., Garda
Forestieră Suceava, D.S.V.S.A., A.N.P.A.,
I.P.J. Bacău, I.J.J. Bacău, Instituția Prefectului jud. Bacău, UAT-uri, etc.
Consider că toate problemele legate
de gestionarea durabilă a fondurilor cinegetice și a zonelor de pescuit trebuie
să se realizeze, pe cât posibil, pe cale
amiabilă cu tot personalul implicat, întrucât „vorba dulce mult aduce” având
în vedere că succesul personal este să
obții ceea ce ți-ai propus, iar fericirea
este să-ți dorești ceea ce ai obținut!
A.M.: Domnule Vrînceanu, câte
fonduri cinegetice aveți în gestiune și
câte amenajări piscicole/ zone de pescuit aveți în cadrul asociației?
Gh.V.: În prezent A.J.V.P.S. Bacău
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gestionează un nr. de 26 de fonduri cinegetice - de munte, de deal și de câmpie, și 19 zone de pescuit recreativ, în
speță râurile Bistrița, Siret și Trotuș cu
afluenții acestora, în lungime de peste
650 km și 6 lacuri de acumulare în suprafață de peste 4.000 de ha.
Activitatea asociației se desfășoară
în cadrul celor patru cluburi, Clubul
Bacău, cu un număr de 10 fonduri cinegetice - opt de deal și două de câmpie, și zonele de pescuit de pe râurile
Bistrița și Siret, cu 5 lacuri de acumulare, Clubul Comănești cu 6 fonduri cinegetice - patru de munte și două de
deal, la care se adugă zonele de pescuit
pe ape de munte - râurile Asău, Uz, Ciobănuș, zona aferentă a râurilor Trotuș
și Tazlău și lacul de baraj Poiana Uzului, Clubul Onești cu 6 fonduri cinegetice - cinci de deal și unul de câmpie,
plus zonele de pescuit în ape de munte
și colinare pe râurile Trotuș, Tazlău,
Slănic Moldova, Oituz, Cașin, și Clubul
Podu Turcului cu 4 fonduri cinegetice
- două de deal și două de câmpie.
Toată această activitate o derulăm
în condițiile în care în județul Bacău își
desfășoară activitatea alte 10 asociații

de vânătoare și o asociație de pescuit,
un ONG, fost custode al Ariei de protecție specială avifaunistică, transformat
în asociație de pescuit, care, de neînțeles,
este un îndârjit adversar și contestatar
al A.J.V.P.S. Bacău și al A.G.V.P.S..
A.M.: Domnule Arhip, ce ne puteți
spune despre evoluția/trendul ultimilor
ani în privința numărului de membri
vânători și pescari ai asociației pe care
o conduceți?
F.A. - Numărul de vânători, la nivelul asociației județene, s-a menținut
relativ constant în ultimii zece ani, în
prezent activează un număr de 1.040
de membri vânători. Cât privește numărul de membri pescari, acesta a fost
în continuă creștere, de la circa 2.000
de mebri la nivelul anului 2000, la
peste 5.000 de membri pescari în prezent. Faptul s-a datorat acțiunii prin
care am reușit obținerea contractării
de la A.N.P.A., în anul 2017, a zonelor
de pescuit menționate și reactualizarea
planurilor de mamagement, aspect ce
a avut o contribuție categorică la creșterea numărului de membri pescari.
A.M.: Să rămânem tot la noțiunea
de evoluție/trend dar de data aceasta

în ceea ce privește speciile de vânat,
mare, mic, păsări, dar și răpitoare, pe
fondurile cinegetice pe care le aveți în
gestionare. Ce ne puteți spune în acest
sens domnule președinte Vrînceanu?
Gh.V.: Cele 26 de fonduri cinegetice
sunt populate de o mare diversitate de
specii de faună sălbatică, de la urs și
cerb comun, la mistreț și căprior, până
la cocoș de munte, fazan și potârniche.
Ursul este prezent pe cele patru fonduri cinegetice de munte și ocazional
pe fondurile vecine în zonele de deal.
Cerbul comun este prezent în 6
fonduri cinegetice, patru de munte și
două de deal, efectivul se menține relativ constant în ultimii zece ani, peste
optim, astfel că beneficiem de cote de
recoltă capabile să satisfacă cererea din
partea membrilor vânători.
Mistrețul este prezent pe toate fondurile cinegetice pe care asociația noastră județeană le gestionează. Efectivele
de mistreț au crescut considerabil în ultimii ani, pe fondurile cinegetice de deal
și de câmpie, mult peste cele optime,
fapt ce a determinat și numeroase pagube la culturile agricole. În aceste condiții am solicitat, obținut și recoltat în

fiecare sezon peste 1.000 de mistreți,
însușiți de către membrii noștri vânători, vânătoarea la mistreț devenind astfel atracția de bază, în condițiile în care
efectivele și cotele de recoltă la iepure
și potârniche, au scăzut drastic. Însă,
după apariția pestei porcine africane PPA, începând din anul 2020, fondurile
de deal și de câmpie, în special cele de
pe Valea Siretului și din Podișul Moldovei, au fost afectate de PPA, înregistrându-se mortalități mai semnificative
pe 5 fonduri cinegetice, restul fondurilor fiind afectate sporadic. Cu toate acestea am constatat o reducere cu circa
35% a efectivelor de mistreț pe total, la
nivelul fondurilor cinegetice pe care le
gestionăm, acestea continuând și în prezent să fie afectate de virusul PPA.
F.A.: Pentru o gestionare opertivă,
în timp real, la zi, a situației zonelor
afectate de PPA, am creat o hartă interactivă la nivel de județ, un instrument
de lucru care s-a dovedit extrem de util
și de mare ajutor în planificarea și desfășurarea acțiunilor privind acest virus.
Gh.V.: Căpriorul, prezent pe toate
fondurile cinegetice gestionate, are un
efectiv ce se menține constant, peste

optim, fapt ce permite cote de recoltă
în măsură să răspundă cererii membrilor vânători și, în plus, să reușim în fiecare sezon, recoltarea unui număr semnificativ de trofee medaliabile. Un
complex de măsuri privind gestionarea
durabilă a speciilor, aici incluzând asigurarea hranei complementare, a liniștii și a adăpostului, au condus la obținerea acestor rezultate favorabile,
având ca beneficiari direcți membrii
noștri vânători.
Iepurele-de-câmp, în descreștere
în ultimii ani, a marcat efective situate
sub cele optime pe majoritatea fondurilor cinegetice, fapt datorat agriculturii
intensive, practicată pe suprafețe mari,
chimizării și mecanizării excesive, dar,
trebuie să menționez, și creșterii efectivelor de mistreț pe fondurile cinegetice situate în zona de câmpie și de deal,
aspect care a afectat sporul natural la
iepurele-de-câmp. Îmbucurător însă, la
evaluarea din primăvara anului curent,
am constatat o ușoară creștere a efectivelor acestei specii.
Fazanul, una dintre speciile de
mare interes pentru membrii noștri vânători, este prezent pe 20 de fonduri
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de deal și de câmpie, asociația făcând
de regulă anual populări și repopulări
cu minim 300 de fazani.
Potârnichea este prezentă pe 22 de
fonduri cinegetice, excepție făcând doar
fondurile situate în zona de munte, dar
din păcate se menține în continuare în
regres în ultimii ani.
Prepelița, se menține la nivel constant și continuă să fie o specie de interes pentru membrii noștri vânători.
Porumbeii sălbatici, gulerat și cel
de scorbură, la fel ca și turturelele,
sunt specii prezente pe culoarul de trecere situat de-a lungul văii Siretului.
Sitarul este și el o prezență atractivă,
mai ales în anii bogați în precipitații.
Gârlița mare și gâsca de vară sunt
prezente ocazional, iar rațele sălbatice,
în mare parte toate speciile acestora,
sunt prezente din abundență pe râuri
și mai ales pe salba de lacuri de acumulare din județul nostru.
Cât privește speciile de prădători cu
păr, vulpea este prezentă pe toate cele
26 de fonduri cinegetice, într-un efectiv
constant, situat la circa 750-800 de
exemplare, din care, anual, recoltăm 450500 de exemplare, în cadrul acțiunilor
de combatere organizate cu participarea
activă a membrilor noștri vânători.
Șacalul a urcat în ultimii ani pe valea Siretului și a Trotușului, dar este
prezent într-un efectiv scăzut, care deocamdată nu produce pagube semnificative. Este însă menținut sub observare atentă din cauza trendului de
expansiune a speciei.
A.M.: Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, domnule director
Arhip, ce ne puteți spune despre activitățile și acțiunile pe care le aveți în derulare?
F.A.: Toate fondurile cinegetice
sunt bine gospodărite, dotate corespunzător cu hrănitori, sărării, scăldători,
observatoare, colibe și două cabane de
vânătoare. Ne preocupăm permanent
de întreținerea și repararea acestora
precum și de construirea de noi instalații vânătorești acolo unde acestea sunt
necesare. În punctele cheie avem amplasate camere foto/video care ne furnizează date la zi privind vânatul prezent în teren și comportamentul
acestuia. Unele fonduri sunt dotate suplimentar cu hrănitori automate și camere de supraveghere video, acțiune în
derulare și pentru anii ce urmează.
Prin acțiuni susținute, inclusiv în
instanță, am reușit, în ultimii ani, să
determinăm Garda Forestieră și Ocoa8 |
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lele silvice să ne asigure necesarul de
terenuri de hrană prevăzut de lege. Suprafața acestor terenuri s-a triplat,
ajungând în prezent la peste 90 de ha,
din care 24 de ha cultivate cu porumb,
lucernă și trifoi, rădăcinoase și suculente. Pe aceste terenuri asigurăm necesarul de hrană complementară pentru speciile și efectivele de faună
sălbatică, la care se adaugă anual zeci
de tone de porumb și lucernă achiziționate de la membrii vânători și alți
producători privați.
Pentru prevenirea daunelor produse
de mistreți, desfășurăm intens acțiuni
de prevenire și diminuare a pagubelor,
prin pânde și acțiuni de îndepărtare în
zonele afectate, administrare de hrană
de abatere și colaborarăm cu producătorii agricoli în acest sens.
Ne confruntăm de asemenea cu
creșterea alarmantă a efectivelor de urs
și lup care produc frecvent pagube șeptelului domestic, atacuri asupra oamenilor soldate cu vătămări grave - chiar
și un caz de ucidere a unui om, dar și
cu pagube semnificative în efectivele
de cerb comun, căprior și mistreț. Chiar
și în aceste condiții, M.M.A.P. a acordat
ca nivel de intervenție în sezonul trecut
doar un urs și doi lupi, aceștia fiind realizați operativ. Este însă un nivel de
cote de intervenție insuficient, situat
sub nivelul imperativ necesar pentru
situația actuală, reală, a efectivelor acestor două specii de carnivore mari.
Împreună cu membrii tuturor grupelor de vânătoare organizăm susținut
acțiuni de combatere a dăunătorilor vânatului, extrăgând anual peste 1.500 de
dăunători cu păr – câini hoinari, vulpi,
șacali, și peste 650 dăunători cu pene
– ciori grive, coțofene și gaițe. Organizăm de asemenea, în principal cu personalul angajat, dar și cu susținerea organelor de poliție, jandarmi și vânători,
acțiuni de prevenire și combatere a bra-

conajului cinegetic.
Populările cu fazani sunt un obiectiv pe care îl realizăm permanent, introducând anual, așa cum am menționat, un număr de cel puțin 300 de
exemplare de fazan în teren.
Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților complexe de gestionare
a fondurilor cinegetice dar și a zonelor
de pescuit recreativ, toate cele patru
cluburi ale A.J.V.P.S. Bacău sunt dotate
cu sedii corespunzătoare, autoturisme
de teren performante, calculatoare, internet, telefonie mobilă, ambarcațiuni.
Personalul angajat - paznici de vânătoare și pescuit, este calificat, dotat cu
uniforme și echipament de lucru, cu
arme de pază și de vânătoare, telefon
mobil, binoclu, lăzi frigorifice și alte
mijloace necesare pentru desfășurarea
în condiții optime a activității specifice.
A.M.: Să ne oprim atenția și asupra
pescuitului. Ce ne puteți spune despre
activitatea în acest domeniu la nivelul
A.J.V.P.S. Bacău și despre condițiile pe
care le oferiți pentru membrii pescari
ai asociației?
Gh.V.: Abundența de zone de pescuit – ape curgătoare și lacuri de acumulare, de munte și de șes, asigură condiții bune de practicare a pescuitului
recreativ celor peste 5.000 de membri
ai asociației noastre. Zonele de pescuit
naturale sunt râurile cu afluenții lor și
lacurile de acumulare situate pe râul
Bistrița – Gârleni, Lilieci, Agrement Bacău, respectiv pe râul Siret - lacurile
Răcăciuni și Berești. Acestora li se alătură lacul Poiana Uzului care este situat
pe cursul superior al râului Uz și care,
pe lângă faptul că este o acumulare hidroenergetică, este și o sursă de apă potabilă pentru municipiile Bacău, Onești
și Moinești.
Dintre speciile de pești prezente în
zonele de pescuit pe care le gestionăm,
voi menționa păstrăvul indigen, curcu-

beu și fântânel, în zonele montane, și
crapul, carasul, plătica, babușca și roșioara, precum și știuca, șalăul, bibanul,
avatul, cleanul și somnul, în zonele apelor colinare și de șes.
Pentru refacerea și îmbunătățirea
populației piscicole am continuat an de
an populările cu puiet de crap și caras
în lacurile de acumulare de pe Bistrița
și Siret. Anul acesta, în cadrul Cluburilor Comănești și Onești am efectuat o
populare cu 149.000 de alevini de păstrăv indigen, care au fost introduși atât
în toplițe special amenajate cât și direct
în râuri, în câteva zone liniștite, ce ofereau condiții adecvate introducerii puietului de păstrăv.
Ne confruntăm din păcate cu un
ritm susținut al braconajului piscicol,
în special pe lacurile de acumulare Răcăciuni și Berești, pe care A.N.P.A. autorizează și pescuitul comercial, fără a
fi stabilite și impuse reguli clare privind
zonele atribuite pescuitului comercial,
controlul asupra cantităților de pește
prins, modul de înregistrare și valorificare a peștelui, etc.
Pentru prevenirea și combaterea
braconajului piscicol organizăm constant, cu personalul angajat al asociației, dar și împreună cu jandarmi și polițiști, acțiuni de control și pază, cu
mijloacele proprii - autoturisme de teren, ambarcațiuni cu motor, dispozitive
de supraveghere și comunicare.
Rezultatul acestor acțiuni este însă
puternic diminuat de imposibilitatea
angajaților noștri de a constata și sancționa faptele contravenționale, de a reține și preda spre confiscare cantitățile
de pește și mijloacele folosite la săvârșirea infracțiunilor piscicole.
A.M.: Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate și cum
procedați vis-à-vis de această situație?
F.A.: Toate fondurile cinegetice situate pe valea râului Siret se suprapun

cu Aria de protecție specială avifaunistică în care vânătoarea este interzisă.
Alte câteva fonduri cinegetice au zone
reduse ce se suprapun cu arii protejate,
zone în care nu se vânează.
A.M.: Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
Gh.V.: Pentru informarea membrilor vânători și pescari privind acțiunile
la zi, dar și de perspectivă, avem pe internet site-ul A.J.V.P.S. Bacău, o pagină
pe Facebook și un grup pe WhatsApp.
Toate cluburile au afișiere în care sunt
prezentate informațiile privind activitățile curente și de perspectivă iar lunar
avem ședințe de lucru și de analiză cu
personalul angajat, care, ulterior transmite informațiile către membrii vânători. De asemenea organizăm întâlniri
cu conducătorii grupelor de vânători iar
hotărârile adoptate în cadrul Consiliului
asociației și al Comitetelor cluburilor
sunt postate pe site-ul asociației județene precum și la sediile cluburilor.
Chiar și în condițiile de pandemie
am reușit să organizăm adunări generale
atât la nivelul cluburilor cât și al asociației, toate cu respectarea normelor și măsurilor sanitare de protecție și prevenție
instituite de autorități. Balul vânătorilor
este o manifestare tradițională, se organizează mai nou la nivelul cluburilor și
al unor grupe, fiind o foarte bună ocazie
de popularizare a activității noastre specifice pe care o desfășurăm și un bun
prilej pentru a atrage noi membri, vânători și pescari, în rândurile noastre.
Prin grijă și atitudine, bazate pe respect și cooperare, am reușit să stabilim o
înțelegere, un echilibru și o armonie în
cadrul structurilor asociației, analizând
și soluționând operativ și prompt toate
situațiile apărute în decursul timpului.
A.M.: Au trecut deja patru luni de
când am intrat în 2021, care sunt pro-

vocările pe care le întrevedeți în perspectiva acestui an?
F.A.: Preocupările acestui an, având
în vedere și condițiile de pandemie, privesc derularea în condiții cât mai bune
a contractelor de gestionare atât pentru
vânătoare cât și pentru pescuit, aspecte
privind managementul corespunzător
al fondurilor cinegetice, aici incluzând
lucrările vis-à-vis de instalațiile vânătorești din teren, distribuirea hranei
complementare și populările cu fazani.
Pentru sectorul de pescuit vom continua populările cu puiet de pește, avînd
permanent în vedere atragerea de noi
membri pescari, și vom continua acțiunile de combatere a braconajului piscicol.
Dotarea corespunzătoare a personalului angajat cu materialele necesare
unei bune desfășurări a activităților
specifice, dotarea inclusiv cu laptopuri, multifuncționale pentru birouri și
cu telefoane mobile, a stat permanent
în atenția noastră. În plus menținerea
unor relații de colaborare cu instituțiile
abilitate ale statului, cu jandarmeria,
poliția, stabilirea unor programe comune pentru prevenirea și combaterea
braconajului la vânătoare dar și cel piscicol, sunt activități pe care le avem permanent în atenție. Toate acțiunuile și
activitățile pe care le derulăm și le avem
în vedere pentru viitor sunt îndreptate
spre asigurarea unui climat de echilibru
și armonie în cadrul asociației județene,
pentru a putea oferi condiții cât se
poate de bune desfășurării activităților
specifice membrilor noștri vânători și
pescari recreativi.
A.M.: Înainte de a încheia, domnule
președinte Vrînceanu, aveți un mesaj
pe care îl putem transmite colegilor din
celelalte asociații afiliate la A.G.V.P.S.?
Gh.V.: Le transmitem tuturor colegilor să fie uniți și activi în cadrul
A.G.V.P.S., să colaboreze între ei împărtășind din experiențele și rezultatele
obținute în diferite situații, și să contribuie la menținerea unei atitudini cât
mai unitare în raporturile cu instituțiile
publice și cu cetățenii care au tangență
cu activitatea noastră în domeniile cinegetic și piscicol. Mult succes în activitate și multă sănătate!
A.M.: Vă mulțumesc domnule președinte Gheorghe Vrînceanu, și domnule director Florin-Alexandru Arhip
pentru timpul și atenția acordată, și
vă dorim să îndepliniți împreună cu
echipa pe care o aveți alături, tot ceea
ce v-ați propus, atât în prezent cât și în
viitor, pentru binele membrilor vânători și pescari recreativi ai asociației pe
care o conduceți, A.J.V.P.S. Bacău.
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COMUNICAT - privind isteria creată de intervenția
prin recoltare „a celui mai mare urs din România”
MUGUREL DRĂGĂNESCU - Președinte executiv al A.G.V.P.S. din România

A

sistăm din păcate la o nouă isterizare a unui segment din media,
bine orchestrată, care încearcă să
generalizeze un caz, corect sau nu, de recoltare a unui urs realizată în urma unei
derogări obținute în baza unei proceduri
legale și în concordanță cu directiva europeană, faptul că „vânătoarea la trofeu” se
practică în mod frecvent, fără respectarea
prevederilor legale, chiar dacă nu a fost acordată cifră de prevenție, cum în mod imperativ prevede Legea 407/2006, modificată.
Nu comentăm modul sau persoana
care a recoltat exemplarul de urs, deoarece
încă există prezumția de nevinovăție, precum și o anchetă în curs care cu siguranță
ne va prezenta adevărul.
Însă, trebuie să facem unele aprecieri
cu privire la modul în care a fost prezentat
cazul respectiv, la faptul că se încearcă generalizarea unei astfel de situații încercându-se contestarea actualului sistem de
management al speciilor sălbatice, precum
și modul în care segmentul respectiv din
media a prezentat, nu de mult timp, cazul
unui turist omorât de un urs, în preajma
orașului Azuga, județul Prahova.
De necontestat rămâne adevărul care
prezintă, că din 1950 până de curând, populațiile speciilor sălbatice au fost menținute și gestionate responsabil, prin vânătoare, în echilibru relativ între acestea, fără
afectarea echilibrului ecologic. În acest
context efectivele de urs din România au
crescut de la aproximativ 800 exemplare,
la… „cea mai mare populație de urs din
Europa, exceptând partea europeană a
Rusiei”. De remarcat că România a fost și
este recunoscută ca țara cu cea mai viguroasă și numeroasă populație de urși, dar
nu numai. Contestarea acestui management de către ONG-urile „verzi”, probabil
foarte bine finanțate cu fonduri din exteriorul țării dar și principale beneficiare a
fondurilor europene și guvernamentale
pentru mediu, nu ne lasă decât sentimentul de trădare a interesului național, în favoarea unor interese oculte, de grup.
Revenind la cazul de față, în calitate
de profesioniști în gestionarea faunei săl-

batice, avem curiozitatea, cu speranța că
vom și obține un răspuns, cum au ajuns
investigatorii la concluzia: că „ursul vânat
este cel mai mare din România sau probabil chiar din Europa” sau că un urs poate
avea „maxim 600 puncte”, când există cel
puțin 6 urși recoltați în România cu peste
600 puncte C.I.C. (recordul fiind de aproximativ 680 puncte C.I.C.)?
Am asistat cu interes la linșajul mediatic, din seara zilei de 05 mai 2021, la
două posturi TV (Digi 24 și TVR), unde
ursul a fost decăzut la rangul câinelui hoinar – ținând cont de propunerea incinerării animalelor vânate –, unde definiția
derogării a fost denaturată, unde prevederile Directivei Europene au fost interpretate eronat/cointeresat, unde s-au tot
speculat cauze ale atacurilor urșilor, fără
a se preciza principala cauză, și anume:
numărul exagerat de mare pentru habitatul existent. Nimeni nu a avut interesul
de a prezenta real situația de fapt și nimeni, dinte cei cointeresați, nu acceptă
realitatea că urșii dominanți care ocupă
teritoriile/habitatele naturale propice, îndepărtează urșii tineri, precum și ursoaicele cu pui care pleacă de frică să nu le fie
omorâți puii, aceștia căutându-și teritorii
în preajma localităților, unde și găsesc
hrană mult mai ușor. Astfel, regretăm
amestecul neavenit al unor formatori de
opinie, care din pură ignoranță sau probabil din interes financiar, prezintă eronat
anumite aspecte sau prezintă opiniile unei
singure „tabere”. Amintesc acestor persoane că gestionarea durabilă a speciilor
sălbatice nu se face la televizor sau pe rețelele de socializare, din fața smatphoneului, ci se realizează în fondul cinegetic,
cu însemnate eforturi financiare și umane.
Nu am văzut absolut deloc interesul
atât de mare manifestat de un anumit segment din media pentru cazul turistului
atacat și omorât de urs, la începutul acestui an în Munții Baiu, de pe raza administrativă a Orașului Azuga. Ba din contră,
s-a observat tenta dată unor reportaje prin
care vinovat era „mortul”. Oare cei care
denaturează cointeresat adevărul, se poate

pune în locul părinților acelui om? Sau
în locul familiilor celor 8 persoane omorâte de urs și celor 20 persoane rănite de
urs (5 grav și 15 ușor), numai în anul 2019?
Și da, atacurile s-au petrecut și în afara
pădurilor! Totodată, nu am observat deloc
interesul mediatizării atât de înverșunate
a celor 699 de evenimente în care au fost
implicați urși (461 în zone locuite și 238
în zone nelocuite), a celor 55 de evenimente rutiere și 11 evenimente feroviare,
toate petrecute în intervalul 01.01.2019 –
01.12.2019.
Este normal, dacă cele prezentate se
confirmă și nu există circumstanțe privind
greșeala voită sau nu a împușcării unui
alt urs, decât cel care producea pagube,
ca cei vinovați să suporte consecințele legii,
însă tot la fel de normal este ca acest lucru
să nu fie generalizat, iar principiul pe care
a pornit autoritatea statului să nu fie contestat, deoarece este unul viabil, real, practic, de succes și va avea ca finalitate conservarea calitativă și cantitativă a speciei
în echilibru cu celelalte specii de animale
sălbatice și domestice, precum și cu omul.
De asemenea, suntem convinși că nu
putem concura mediatic cu aceste ONGuri, care la rândul lor probabil finanțează
presa avidă după senzațional și știri negativiste, însă trăim cu speranța că autoritățile
statului vor pune în sfârșit mai presus interesul național decât orice, precum și viața
omului mai presus decât viața ursului, revenind la o stare de normalitate, manifestată prin gestionarea durabilă, responsabilă
și eficientă a faunei sălbatice, precum și
menținerea echilibrului ecologic.
Încheiem prin a concluziona că, în opinia noastră, astfel de militanți, împreună
cu reprezentanții altor ONG-uri asemenea
lor, probabil finanțați copios din afara și
din bugetul național, lasă impresia că urmăresc numai transformarea României
într-o colonie de arii naturale și specii protejate a Europei, cu restricții și obligații financiare împovărătoare pentru societatea
românească, fără a i se mai oferi ocazia să
valorifice, sustenabil, o resursă regenerabilă vie așa cum este fauna sălbatică.

A.G.V.P.S. din România, prin reprezentantul său legal ing. Mugurel Drăgănescu, se dezice total de articolul intitulat inițial
„AGVPS: «Ursul Arthur a fost sigur braconat»”, publicat în data de 12.05.2021, de către Claudia Marcu în cotidianul
Național. În urma notificării redacției cotidianului Național de către A.G.V.P.S., titlul articolului o fost ulterior modificat
în „Fostul președinte AGVPS: «Ursul Arthur a fost sigur braconat»”. Fără a comenta afirmațiile interlocutorului, considerăm că acestea trebuie dovedite întrucât aduc prejudicii de imagine asociației unde ursul a fost vânat.

NOTĂ
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Pe țeava puștii

Opinie

Gestionarea populației de urși
din nou în atenția autorităților
ELIADE BĂLAN
A devenit o problemă pentru om creșterea populației de urși? Dacă este cu adevărat
o problemă, nu ar trebui să se intervină pentru ca să nu ajungem ca o mare parte din
exemplarele acestei specii să părăsească habitatul natural și să ajungă în sate și orașe?

R

ecunoaștem cu toții că urșii reprezintă o specie strict protejată, că trebuie ocrotită inteligent și cu atenție pentru a nu da naștere
la dezechilibre majore, dar asta nu înseamnă că în cazul unui mare carnivor,
care este în vârful lanțului trofic, „să așteptăm ca acest fenomen de urs pe pârtie,
urs pe stradă, urs în orașe să se generalizeze”, cum remarca ministrul Mediului,
domnul Tánczos Barna, într-un interviu
acordat agenției de presă Agerpres.
Statistica anunță cifre îngrijorare,
deloc liniștitoare, estimările privind populația actuală de urși bruni din România depășind cu mult capacitatea normală de suport a mediului natural de
trai al acestei specii. Cu siguranță, cifrele
ar putea fi și mai mari în situația efectuării unui nou recensământ al populației de urși de la noi, fapt care pare să fi
intrat serios în atenția autorităților,
după ce s-a constatat creșterea alarmantă din ultimii ani a populației acestei specii în țara noastră și a pagubelor
produse de aceștia, la care se adaugă pericolul evident pe care îl reprezintă pentru siguranța oamenilor, dovadă fiind
accidentele/atacurile asupra oamenilor
provocate de urși în ultimii ani, unele
soldate cu moartea celor atacați de urși.
Este nevoie de un studiu științific care
să stabilească efectivul real actual al populației de urși și ulterior să fie stabilite,
de către autoritățile responsabile în materie, măsurile necesare pentru reglementarea situației și restabilirea echilibrului ecologic normal. După o astfel de
evidență riguroasă se poate vorbi de un
plan de intervenție și extragere, însă numai după o analiză atentă.
Actualul ministru de la Mediu consideră că „România a luat o decizie total
eronată în 2016 când a decis să nu mai
intervină deloc în populația de urși”.
Înainte s-a vorbit de solicitări oficiale
privind eventuale exporturi de urși în
unele țări membre U.E., încheiate însă
fără niciun rezultat.
Semnalele transmise inclusiv de vânători anunțau o tendiță de creștere îngrijorătoare a populației de urși care,

conform analizelor, tindea să aglomereze habitaele naturale, fapt ce s-a întâmplat în realitate. Niciun stat membru al U.E. nu a răspuns însă afirmativ
propunerii și ofertei României de a le
trimite urși. „Aveți voi grijă de urși, nu
vă atingeți de populație, dar noi nu
vrem niciun exemplar”, a fost poziția
responsabililor europeni din domeniul
mediului la solicitarea înaintată de oficialitățile noastre.
„Am trimis la toți miniștrii din toată
Uniunea Europeană, și nu numai. Răspunsurile au fost negative, în sensul că,
chiar și distractive, în durerea noastră,
aceea de a rezolva problema acestei specii
protejate, urs, că multe dintre țări mi-au
răspuns că nu mai au această specie de
100 de ani. Și nu a dorit nimeni să ia niciun urs, nici măcar pentru grădinile zoologice. Chiar în discuțiile pe care le-am
avut cu omologii mei în ultima perioadă,
pe trio în vederea preluării Președinției
Uniunii Europene - Finlanda, care au și
ei o populație de urși, Croația, care
aproape că nu are, mi-au și spus, așa,
cum de altfel, mi-au spus și cei de la Comisia Europeană, cărora le-am explicat
realitatea din România, așa cum este ea,
și nu cum au prezentat-o anumiți așaziși – între ghilimele – iubitori de animale,
este că inclusiv Comisia Europeană mi-a
spus așa: este problema dumneavoastră
de gestionare, a României, nu a noastră”,
a declarat ziariștilor fostul ministru al
Mediului, doamna Grațiela Gavrielescu,
la o conferință de presă organizată la Alba
Iulia, miercuri, 8 august 2018.
În aceste condiții, numărul urșilor
a continuat să crească în România, situație ce a determinat apariția unei migrații din habitatelele naturale spre localități urbane și rurale, în zona de deal
și montană. Este clar că trebuie intervenit pentru că altfel non-intervenția
va genera probleme uriașe.
Tánczos Barna, actualul ministru la
Mediu, declara la finele lunii martie:
„Aceste animale sălbatice apar în toate
județele din zona montană: și în Argeș,
și în Brașov, și în celelalte județe, și în
Vrancea și în Bacău. Din păcate, acest

fenomen se generalizează pentru că ministerul timp de 4 ani de zile nu a făcut
nimc”. „Vom păstra numărul de cote de
intervenție la nivelul din 2018, dar vom
permite intervenția preventivă, pentru
că ceea ce este obligația noastră este să
protejăm viața umană și bunurile cetățenilor. Ursul este un animal sălbatic,
este strict protejat, dar primul este omul
și viața umană și nu pot să concep ca
ministerul să nu facă nimic și să nu încerce să protejeze viața umană”.
Până acum gestionarea populației
de urși de către decidenții responsabili
în domeniu s-a dovedit una riscantă.
Neacordarea unei cote de intervenție
corespunzătoare a avut un efect negativ. Avertismentul venit inclusiv din
partea vânătorilor și al cetățenilor, tot
mai îngrijorați de apariția urșilor în
gospodăriile proprii și de prejudiciile
mari produse de aceste carnivore care
trec printr-o previzibilă schimbare de
comportament, a rămas încă departe
de a fi fost luată în considerație cum
trebuia, cel puțin până nu demult, de
decidenții guvernamentali în domeniu.
Oamenii luptă cum pot împotriva urșilor, uneori își fac singuri „dreptate” în
deplină cunoștință de situație, însă cauza
continuă să existe și se manifestă sub diferite forme. Poate de data aceasta problema suprapopulației de urși, devenită
un fenomen național, va avea parte de o
rezolvare pe fond, care, făcută cu spirit
de angajare și cu respectarea prevederilor directivelor europene și transpunerea
acestora în legislația națională, ar putea
avea efecte benefice în multe planuri. O
afirmație precum „niciodată nu au fost
atât de mulți urși și cu un comportament
deviant” ar trebui să mobilizeze mai puternic administratorii fondului cinegetic
responsabili cu reglementările privind
gestionarea durabilă a faunei cinegetice.
Deocamdată, există doar intenții și multe
așteptări. Sperăm ca mesajul ministrului
Tánczos Barna: „România trebuie să intervină preventiv și post-factum. Unde
se produce un atac, acolo clar trebuie intervenit” să capete aplicabilitate cât mai
repede.
MAI 2021 | 11

La zi Vânătoare la căprior
Căpriorii primăverii
MAC

Foto: MAC

Ne-am așezat confortabil în iarba umedă. Era liniște și încă întuneric de jur-împrejur, iar
nu după mult timp, în stânga, s-a ivit prima geană de lumină. Nu a trecut mult și orizontul
s-a înroșit ușor, semn că soarele urma să-și facă apariția. De undeva, din culmea dealului
din față, al cărui profil se contura ușor în zorii dimineții, un șacal a dat glas, tânguindu-și
chemarea în aerul curat al dimineții de mijloc de Florar. Era din nou vremea când
așteptam ivirea căpriorilor primăverii…

Recunoașterea și observațiile
din teren
Pregătirea primelor ieșiri pe teren
trebuie făcută cu atenție. Fiecare detaliu
trebuie studiat atent pentru a ne asigura
că partida la țapul roșu va fi o reușită
și ne va aduce satisfacția deplină chiar
de la începutul sezonului de vânătoare.
Înainte însă de a ajunge la acest moment special, lucrurile trebuie atent și
cu grijă pregătite. Observațiile în teren
cer timp și răbdare dar vor fi răsplătite
pe măsură. Alăturate informațiilor paznicului de vânătoare, bun cunoscător
al locurilor și al obiceiurilor vânatului
din teren, o recunoaștere și propriile
observații în teren ne vor contura o
imagine cât de cât aproipată a ceea ce
avem să găsim la timpul și locul ales
pentru vânătoare.
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Vom putea observa astfel locurile
de trecere, potecile pe care umblă vânatul și vom putea stabili mult mai bine
locurile de pândă și de căutare, având
deja în minte tabloul general al terenului. Experiența personală, locurile
deja cunoscute și imaginea de ansamblu a locurilor, sunt un ajutor de preț
și constituie un avantaj demn de toată
atenția.
Să nu uităm însă că surprizele pot
apare oricând, iar vânatul își poate
schimba rutina zilnică din multe și va-

riate motive. Dar, așa cum știm, și asta
face parte din farmecul și ineditul partidelor de vânătoare…!

Pregătirea echipamentului
Lucrurile se simplifică la acest capitol, pe măsură ce experiența proprie anterioară capătă contur, îmbunătățită an
după an, cu fiecare ieșire pe teren. Pentru cei care ies pentru prima dată la căprior, câteva întrebări printre prietenii
sau cunoscuții cu experiență în materie
sunt binevenite. Mai bine să întrebăm

Foto: MAC

A

șa începe, pentru cei mai mulți
dintre pasionați, noul sezon de
vânătoare la căprior. Deschiderea sezonului vine, așa cum am mai
menționat și în alți ani, ca o adevărată
„dezlegare”, iar luna lui Florar este
poate cel mai prielnic și mai frumos
timp pentru acest nou început.

De mare ajutor
va fi un binoclu și un
telemetru sau, relativ mai
nou, un binoclu cu
telemetru incorporat,
pentru măsurarea
distanțelor. Oricât de bine
am cunoaște locurile,
stabilirea orientativă a
potențialelor distanțe de
tragere este de un real folos,
iar aici telemetrul este
de neînlocuit.

Gata de plecare
Să nu scăpăm din vedere că este
vremea primăverii iar vegetația a pornit
grăbită. La fel și insectele și mă refer
aici în mod special la cele dăunătoare
ce ne pot cauza neplăceri. În special în
anii cu temperaturi mai ridicate și precipitații consitente la acest timp din an,
căpușele mai ales, țânțarii dar și alte
gângănii, găsesc condiții perfecte și își
încep activitatea mai devreme. Un
spray contra căpușelor și țânțarilor,
inodor pe cât posibil, o îmbrăcăminte
adecvată, cu țesătură deasă și bine încheiată, mai ales la baza pantalonilor
și la mânecile cămășii, ne pot feri de
surprize neplăcute. Mai nou, au apărut
materiale carte sunt tratate împotriva
acestor insecte și pot oferi astfel o protecție sporită. Și nu în ultimul rând, am
mai spus-o și cu alte ocazii, să nu uităm
de suportul pentru sprijinirea armei.
Poate să pară inutil și cel mai adesea
este incomod de dus, dar nu se știe niciodată în ce condiții de tragere, de
unde și la ce distanță se vor ivi în cătare
căpriorii primăverii…!
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despre ce nu știm sau nu suntem siguri,
decât să ne trezim în teren că ne lipsește
ceva, fapt ce poate strica tot farmecul și
plăcerea partidei de vânătoare.
De la trecerea în revistă a îmbrăcămintei, încălțămintei și a raniței cu
strictul necesar, inclusiv cel de primajutor, și până la verificarea armei de
vânătoare, a muniției corespunzătoare,
toate au importanță și, de ce să nu recunoaștem, redeșteaptă plăcerea gândului că vom ieși din nou în natură,
acolo unde dorim atât de mult să fim.
De mare ajutor va fi un binoclu și
un telemetru sau, relativ mai nou, un
binoclu cu telemetru incorporat, pentru
măsurarea distanțelor. Oricât de bine
am cunoaște locurile, stabilirea orientativă a potențialelor distanțe de tragere
este de un real folos, iar aici telemetrul
este de neînlocuit. Ne putem lua astfel
repere în teren care ne pot ghida, și ne
vor ajuta atunci când va fi nevoie.
O vizită la armurier, chiar și pentru
o simplă verificare a stării armei, este
un real bonus și nu vom regreta, iar apoi
un pic de antrenament în poligonul de
tir cu arma pe care urmează să o folosim
este oricând binevenit și chiar recomandat. Și pentru că veni vorba despre armurier, vizita poate fi o bună ocazie de
a mai afla și câte ceva despre noul sezon,
despre locurile „fierbinți” unde căpriorii
și-au făcut deja apariția. Pe la armurier
trec mulți vânători și puteți avea plăcuta surpriză de a afla lucruri interesante și foarte „la zi”…!
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TOCĂNIȚĂ DIN CĂPRIOR
CU VIN ALB ȘI SOS TERIYAKI
NANA NINA
Preparatele din carne de vânat au făcut totdeauna deliciul
unei mese pentru o ocazie specială. Tocănița din carne de
căprior, pregătită cu a măiestrie cu mirodenii și sosuri alese,
va atrage admirația și aprecierile mesenilor invitați.
Ingrediente necesare pentru 6
porții: un kilogram și jumătate pulpă
de căprior tăiată în bucățele, două linguri de ulei de măsline, doi morcovi tăiați în rondele sau cuburi, două cepe
tăiate în rondele, o căpățână de țelină
tăiată mărunt, o cană de sos de tomate, o cană de apă, un sfert de cană
de oțet balsamic, un pahar de vin alb
demisec, două linguri de sos teriyaki,
două linguri de făină, două lingurițe de
boia dulce, 3-4 foi de dafin, sare, piper.
Preparare: înăbușiți bine carnea
până începe să se rumenească, adăugați
apoi morcovii, ceapa, sosul de tomate,

oțetul balsamic, vinul și sosul teriyaki,
plus foile de dafin, sare și piper după
gust. Acoperiți vasul și dați la foc mic
timp de cca. o oră sau până se pătrunde
bine carnea. Adăugați boiaua dulce și
făina amestecată cu două linguri de
apă, gustați pentru sare și piper și lăsați
în continuare la foc mic tot conținutul
până ce sosul capătă consistență.
Servire: serviți tocănița fierbinte,
cu mămăliguță caldă sau cu paste
fierte, date prin ulei condimentat. Un
pahar de vin roșu, demisec, shiraz/cabernet sauvignon, va adăuga un plus
de savoare bucatelor. Poftă bună!
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Din teren Biologia vânatului
Cum văd căpriorii
CRISTIAN MANOLESCU
Am lăsat în urmă liziera pădurii și, după ce am făcut un ocol
larg, am ales o poziție astfel încât puteam vedea bine
deschiderea dintre vegetația de pe muchia văii, ce se
deschidea pe partea din stânga, și marginea livezii ce se
întindea în partea dreaptă. Un drum plin de șleauri acoperite
cu iarbă urma linia de contur a livezii, permițând o vedere cât
de cât confortabilă a terenului deschis. În curând, primele
raze de lumină urmau să dea contur locurilor…

U

n foșnet discret, aproape de
muchia văii, mi-a atras atenția.
Încet, oprindu-se după fiecare
mișcare, o siluetă abia conturată apăruse la marginea drumului. Să fi fost
circa o sută de metri distanță. Clipele
treceau și silueta avansa spre lumină.
Căpriorul ieșise din desișul văii și vroia
probail să se asigure că poate traversa
în siguranță drumul, pentru a intra
apoi la adăpostul merilor din livadă.
Preț de câteva clipe am privit prin binoclu încercând să deslușesc mai clar
ivirea mult așteptată. Lumina dinineții
îi definea tot mai bine conturul. Mă
surprinsese într-o poziție incomodă și

trebuia să mă întorc un pic pentru a
putea vedea mai bine. Am așteptat
până ce și-a plecat capul spre covorul
ierbii și m-am rotit ușor. A ridicat brusc
capul, a privit preț de o clipă pe direcția
mea și… dus a fost!

O adaptare dezvoltată
în timp – ciclovergența
Cu siguranță că mă văzuse chiar și
cu capul plecat. Iar faptul avea o explicație pe care aveam să o învăț ulterior.
Este vorba despre ciclovergență, o adaptare pe care cervidele au căpătat-o de-a
lungul timpului, apărută din nevoia de
a se apăra de prădători. De fapt, ase-

menea cervidelor, o mare parte din animalele de casă, oile, caprele, vacile, caii,
beneficiază de această adaptare, toate
fiind de fapt, în trecut, animale ce trebuiau să se apere de prădători.
Ciclovergența constituie capacitatea
de rotire simultană a ochilor în așa fel
încât vederea rămâne clară chiar și atunci
când animalul are capul plecat la nivelul
solului. Detalii în acest sens oferă și un
studiu efectuat în SUA de către Asociația
pentru managementul de calitate al cervidelor, QDMA - Quality Deer Management Association, studiu efectuat pe cerbul cu coadă albă - white tail deer.
Pornind de la câmpul vizual al acestuia, de circa 300 de grade, și ținând
cont de faptul că pupila ochiului la cervide este de formă dreptunghiulară,
permițând o vedere mai largă pe orizontală, observațiile au arătat faptul că
atunci când cervidele își pleacă spre sol
capul, ochii se rotesc în așa fel încât
pupila rămâne orizontală, paralelă cu
linia orizontului, fapt ce permite o vedere laterală foarte clară a terenului.
Astfel, orice potențial pericol poate fi
observat chiar și atunci când cerbul, căpriorul în cazul nostru, mănâncă, cu
capul aplecat la nivelul solului. În acest
fel, cervidele observă permanent tereFoto: CRISTIAN MANOLESCU
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(…) observațiile au
arătat faptul că atunci
când cervidele își pleacă
spre sol capul, ochii se
rotesc în așa fel încât pupila
rămâne orizontală, paralelă
cu linia orizontului, fapt ce
permite o vedere laterală
foarte clară a terenului.

nul, pe toată deschiderea câmpului vizual, chiar dacă aparent, nu pot vedea
din cauza faptului că au capul plecat,
pentru a culege iarba de pe sol.
Spre deosebire de om care poate
roti ochii, ocazional, cu un unghi de
circa 5 grade, cervidele își pot roti ochii
cu un unghi de până la 50 de grade, de
zece ori mai mult decât omul. Este o
adaptare ce oferă un avantaj semnificativ în ceea ce privește supravegherea
împrejurimilor, adaptare ce s-a conturat și dezvoltat de-a lungul timpului,
permițându-le să se apere și asigurându-le astfel supraviețuirea și perpetuarea de-a lungul timpului.

Cunoscând toate aceste aspecte privind modul în care văd cervidele, concluzia este cât se poate de simplă.
Căpriorii pot vedea foarte bine și
atunci când au capul aplecat pentru a
culege hrana la nivelul solului. Deci, ne
pot observa/sesiza mișcările chiar și
dacă nouă ni se pare că nu ne pot vedea.
În aceste condiții, la vânătoare, când
avem deja căpriorul în câmpul nostru
vizual, singurele momente în care ne
putem mișca/deplasa, sunt acelea în
care între noi și el apare un obstacol ce
împiedică complet vederea. Dar chiar
și atunci, trebuie să fim foarte atenți.
Să nu uităm că pe lângă văz, căpriorii
au și auzul și mirosul foarte dezvoltat.
Un motiv în plus pentru a ne perfecționa îndemânarea, priceperea dar și
răbdarea, elemente ce ne vor ajuta în
desăvârșirea tehnicii de observare și vânătoare la căprior și nu numai!

Foto: WILDMEDIA / SHUTTERSTOCK

Cunoașterea pusă în practică
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De sezon Vânătoare la căprior
Strădania celor
trei zile de căutări

România, prin afirmarea ei și pe plan
cinegetic, la rangul de țară a vânatului
din Europa.
Sunt toate acestea împliniri și realizări cu care, noi vânătorii, ne putem
mândri și astăzi!

Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

„Nu orice zi poate fi bună!”

Posibilitatea înțelegerii și, desigur, în deplină concordanță
cu cea a participării în teren în căutarea acelei minuni
purtătoare de trofeu, este o virtute care aparține
vânătorilor pasionați. Mândria de a poseda un trofeu de
căprior este un crâmpei din vasta activitate care totalizează
o mulțime de factori concurențiali. Pe lângă efortul
truditorilor în domeniu, care reușesc să obțină și să
păstreze pe fondul cinegetic astfel de exemplare, intervine
și rolul celui dispus să dea valoare muncii, în ansamblu,
depuse an de an spre satisfacția colectivă a unei asociații
tradiționale de vânătoare. Purtătorul de trofeu nu are
granițe convenționale, dar nici nu se formează oriunde și
oricând! Așadar iată-mă la drum, cu convingerea că visul
din noaptea trecută se va adeveri...

U

n împătimit al dragostei față
de vânatul din România, și
care a încurajat sentimental și
nu numai pe cutezătorul vânător, a fost
Domnitorul Carol I care nu numai că
dorea ca numeroase trofee de vânat din
România să participe la expoziții internaționale, dar chiar a încurajat afirmarea și în acest domeniu a țării noastre.
Mai tânărul vânător trebuie să știe și
despre aceste aspecte din trecutul istoric care fac parte din cultura cinegetică
a noastră și cu care ne mândrim pe
drept cuvânt.
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Munții Călimani, zona Sovata, Ciuc,
Balo-Bihor, Zboina-Vrancea, Sibiu, și
multe alte zone cu tradiție cinegetică
au dat trofee de aur, dintre care multe,
foarte multe, cu punctaje superioare,
acordate de comisii internaționale, au
fost obținute de România la căprior.
Să nu-i uităm pe înaintașii, cu adevărat preocupați de creșterea prestigiului internațional al țării noastre în domeniul vânătorii, amintindu-l aici pe
valorosul organizator Gheorghe Nedici,
pe Emil Witting care a obținut la Leipzig un incontestabil loc întâi, ridicând

„Dar există ceva bun în fiecare zi!”
L-am citat pe iubitorul de natură și
fauna ei de vânat, William Allan White,
care a îmbogățit scrierile lui cu numeroase scene de vânătore, unice prin felul
în care au fost surprinse și prezentate.
Prima noastră zi de vânătoare s-a
desfășurat într-un cadru natural dominat de explozia de culoare pe care natura
o înfățișază cu generozitate în această
perioadă. Perdeaua de arbuști și pomi
fructiferi sălbatici, crescută pe marginea
pădurilor, este ornamentată cu mulțime
de flori pline de mireasma dătătoare de
sănătate, de trezire la noua și continua
metamorfoză a ciclului de perpetuare a
speciei, ce se repetă an de an.
Drumul străbătut din Capitală până
la destinație, undeva în zona deluroasă
a județului Buzău, ne înfățișează ochilor marea de verdeață care, fără a băga
de seamă, face trecerea de la câmpie
spre micile forme de relief, ceva mai
accentuate, și apropiindu-ne de zonele
deluroase, care parcă sunt făcute special spre a da binețe vânătorului aflat
în căutarea „celui mai mic vânat mare”.
Cât cuprinzi cu vederea observi, ca
pe o cetate, peisajul deluros. Ajungem
la casa paznicului de vânătoare, simplă
dar de o curățenie exemplară, cu o
curticică ce parcă stă să alunece în
apropiata surpătură de deal, dar totuși
bine consolidată cu rădăcinile salcâmilor înfloriți.
La un pahar de apă rece din fântâna
apropiată, ne răsfățăm auzul, plăcut
mângâiat de sunetul muzicienilor naturii, păsărelele cântătoare, care, ca
într-un concert, răspund în triluri felurite sub bagheta dirijorului cintezoi,
ajutat din când în când de simpaticul
cuc. Gazda primitoare ne prezintă camerele în care vom înnopta pe timpul
șederii noastre, și toate cele necesare
unei îmbietoare găzduiri.
Prietenul meu, Percy, vânător experimentat, și de mic copil crescut cu
obiceiurile peruane, ne prepară o cafea
ce emană miresme care poartă gândurile spre acele legendare povestiri cu
Machu Picchu - vechiul pisc, în limba
locală, vestit sit incaș din secolul al
XV-lea, loc sacru din vechiul Peru, plin
de legende, unele nici până astăzi deslușite. Atunci când este apelat, pe ecranul telefonului îi apare o frumoasă ima-

gine cu acest sit, pe un fond muzical al
melodiei tradiționale peruane, „El condor pasa…” - „Condorul trecea…”, declarată melodie de patrimoniu. Sorbim
cu nesaț din lichidul cafeniu, miraculos
precum legendele amintitului sit, timp
în care, după o scurtă discuție vânătorească, hotărâm să recunoștem locul
de vânătoare în care ne vom aventura,
bineînțeles cu îngăduința zeiței protectoare, Diana.
Prima seară nu ne-a oferit plăcerea
de a ne întâlni cu căpriorul „visat” care
cu siguranță a devansat ora de apariție
sau, din contra, pe locurile unde de obicei paznicul de vânătoare la observat
mai mereu.

Cocoșul casei încă nu cântase…!
Fix, la ceasurile 04:00 ale trecerii de
la noapte spre dimineață, o oră la care
nici găinile nu se treziseră încă, ni se dă
deșteptarea de către paznic, care deja
încălzise motorul mașinii și ne așteapta
să plecăm spre locul ce cu o seară înainte
îl parcursesem. Ca obișnuiți orășeni ne
cade cu „sacâz” această oră, însă regulile
unei astfel de partide de vânătoare trebuie respectate, așa că, după o scurtă
verificare a muniției, armelor și costumației, ne ocupăm locurile într-o mașină
de teren, numai bună pentru un astfel
de teren frământat de denivelări, unele
simțite din plin de noi, dar care ne sunt
ca un masaj binevenit la orele dimineții.
În teren ocup un loc de observare
chiar lângă un copac masiv, excelent
paravan care îmi asigură un unghi larg
de vedere spre zona în care, de regulă,
apare căpriorul căutat. Deocamdată
acest „visat” trofeu există doar în autorizația de vânătoare aflată acum în cus-

După-amiaza zilei s-a
desfășurat apoi la o
pândă, aproape în aceleași
condiții de teren, unde am
observat mulți tineri
căpriori, spre lauda
gospodarului paznic.

todia paznicului, care se poziționase
undeva la circa 50-60 de metri de noi,
în lateralul potecii cunoscute. O poziție
strategică, am putea spune!
După numai 30-40 de minute de
așteptare defilează prin fața noastră,
fără pic de teamă, un sulițar care face
atâta gălăgie, de crezi că ceva necurat
„l-a apucat” și l-a trimis spre noi drept
„pagubă” spre a ne strica dimineața…
S-au poate zeița Diana ne pregătește
o surpriză? Colac peste pupăză apare și
un cocoș de fazan care, la fel de gălăgios,
cârâie strident, de parcă ar vrea să transmită necuvântătoarelor că în zonă ne
aflăm noi. Astfel de semne nu le-am
avut în vis, din câte îmi amintesc, dar
visul e vis iar realitatea e realitate!
Se face liniște, timpul optim trece

și nimic. Așteptăm, așteptăm… Spre
orele prânzului paznicul dă semnalul
pentru retragerea din teren, așa că ne
luăm lucrurile și pornim înapoi spre
casa acestuia, pentru un mic dejun, întârziat, și o cafea peruană.
După-amiaza zilei s-a desfășurat
apoi la o pândă, aproape în aceleași condiții de teren, unde am observat mulți
tineri căpriori, spre lauda gospodarului
paznic. Cât privește căpriorul cu trofeul
dorit, acesta este cu siguranță un abil
exemplar, care parcă știe cât este de prețioasă podoaba ce o poartă. Dar și
mâine mai este o zi, chiar dacă șansele
reuștei, teoretic, s-au redus…!

Precum Sadoveanu
și Topârceanu…!
Așteptarea în standul oferit de
Mama-Natură, uneori îndelungat,
m-a făcut să alerg cu gândul, și ca o tactică de a păcăli timpul, la cel provenit
dintr-o familie de răzeși moldoveni, Sadoveanu, bun prieten și cu Topârceanu,
cu care mergea adesea la vânătoare, în
grup restrâns.
Marea figură cunoscută în lumea ieșeană, mare la stat, robust și corpolent,
Sadoveanu contrasta cu Topârceanu,
care era mic de statură și slab. Spre
amuzamentul celor din anturajul
„Cercului Vânătorilor din Iași”, acesta
din urmă, deținea o pușcă cu cocoașe
care avea țevile lungi de-i întreceau
creștetul capului… Aveam acum ocazia
să reiau amintiri și imagini dintr-o lume
prezentată și descrisă cu talent de doi
mari oameni de litere ai țării noastre…
Spre orele 09:00 în zona lui Percy
apare un căprior de circa cinci ani, cu
un perlaj frumos la coarne, dar în niciun
caz nu era cel așteptat de noi. Paznicul
a apreciat că poate fi extras din teren și
a dat undă verde vânătorului de a slobozi focul asupra vânatului. Punct ochit,
punct lovit!
O coțofană și o altă surată s-au așezat pe o creangă de alun și s-au pus pe
„bocit” nu departe de căprior. Probabil
se minunau și de faptul că ele sunt protejate, …deocamdată! Strădania căutării purtătorului de trofeu a fost încununată de puținele clipe de magie a
naturii, un adevărat tratament vindecător, pentru o sănătate durabilă. Am
promis paznicului că vom reveni, având
ca pretext, pânda la trofeu.
Iar la final, ca o provocare pentru
împătimiți, v-ați gândit vreodată de ce
zeița Diana, parte feminină, a devenit
idol legendar al vânătorii, și al protejării
căpriorului, contrar mitului că vânătoarea era o ocupație exclusivistă, destinată bărbaților…?
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Din teren Activități de sezon
Vremea primăverii
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU

Este deja după-amiază, mai sunt doar vreo două ore până la lăsarea serii. Am ieșit pe
prispă după o zi de lucru. Zilele acestea a trebuit să ne adaptăm și să trăim cu toții
realitatea pandemiei ce a schimbat cursul firescului așa cum îl știam. Posibilitatea de a sta
la țară s-a dovedit a fi pentru mine o soluție salvatoare și o alternativă la viața între cei
patru pereți ai blocului din București.

D

in prispa casei priveam către
dealul ce se ridica peste drum.
Verdele crud începea să se
arate timid din ramurile înmugurite, iar
vânticelul de primăvară aducea cu el
șoaptele pădurii, răcorindu-mi obrajii
încălziți de razele soarelui ce se pregătea
să coboare spre asfințit. O chemare ispititoare aducea murmurul vântului, o
invitație la un pic de hoinăreală prin
pădure… „Aș avea ceva timp dacă aș
pleca chiar acum”, mi-am spus. Zis și
făcut: am pus cizmele, am luat c�inele
și bastonul și am pornit-o către prund.

Primii pași prin grădină
Am luat-o încet spre fundul grădinii
de unde, prin poarta de lemn, puteam
trece în prundul gârlei. Mergând încet,
mi-a atras atenția cârâitul curcilor vecinei mele. Se agitau alarmate uitându-se
într-o parte, în sus. Am ridicat privirea
către văzduh și am văzut-o: o gaie. Zbura
amenințător rotindu-se în aer, urmărind
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ceva. Privind-o mi-am adus aminte de
povestea împărtășită de Ionel Pop
într-una din scrierile sale: „Gaia nu bea
decât apă de ploaie și pe aceasta o culege
numai de pe penele ei. Când e gata să
moară de sete, se urcă aproape de Dumnezeu și se căinează și se roagă. Negreșit
este ascultată rugăciunea ei”. Din acest
motiv, bătrânii spuneau că dacă auzi țipând o gaie înseamnă că o să vină ploaie.
Sunetul scos de un fazan deranjat
m-a smuls din poveste. În stânga mea
se deschidea o grădină neîngrijită, cu
tufe înalte și smocuri de stuf în care obișnuiau să își facă cuib făzănițele. Am pus
câinele în lesă nedorind să deranjez prea
mult cu trecerea mea. Dacă aș fi lăsat-o
liberă pe micuța mea, mereu curioasă,
cu siguranță că tufele acelea nu ar fi rămas nescotocite. Atenția ei îndreptată
doar spre acele lăcașuri mi-a confirmat
bănuiala. Am trecut în pas rapid de casa
micilor zburătoare și am ajuns în cele
din urmă la poarta ce dădea spre prund.

Acolo, trecând, printre tufele răutăcioase de cătină și sălciile plecate,
ajungi la cursul apei care, în zilele acestei primăveri, este repede și tulburată
de ploile de la munte. Găsind un loc cu
apă mică, am trecut gârla, a cărei răcoare o puteam simți prin cauciucul
cizmei. De aici peste doar câteva sute
de metri te așteaptă pădurea împrimăvărată. Trebuie doar să treci linia ferată
și tărâmul înfrunzit ți se deschide.
Poate voi avea norocul să văd câteva
căprioare, poate și un iepure sau doi, sau
poate o vulpe repezită…, să vedem, nici
o zi nu seamănă cu alta și același drum
îți pare tot timpul altul căci natura trăiește, se schimbă.

Poiana de vis
Cum am trecut apa și calea ferată
am dat drumul Adei care scotocea neostoit îndreapta și stânga. Din când în
când se uita spre mine, pentru a păstra
contactul vizual cu mine și așteptând

Micuța pajiște plină de
floricele albe de
primăvară, toporași și
găinușe, bucura ochiul.
Stateam acolo, parcă
suspendată în timp, când
am auzit foșnet de frunze.
Am făcut semn Adei să stea
culcată, cuminte. Din
pădure a apărut un căprior
care mai întâi a măturat
luminișul cu privirea, atent
la orice semn sau miros.

parcă încurajările mele. Bucuria și iuțeala cu care scotocea erau și mai mult
accentuate de pauza de la ultima ieșire.
Pierdusem deja numărul săptămânilor.
La un moment dat, am văzut-o cum se
întoarce brusc scotocind sub un mal de
pământ. Și, surpriză, un urecheat și-a
făcut apariția, fugind în zig-zag în încercarea de a scăpa de urmăritor. Am
chemat-o pe Ada și m-am decis să o leg
la cingătoare pentru a nu alunga căprioarele cu zgomotele și chemările
mele. Nu a fost foarte încântată dar s-a
supus, mergându-mi alături atentă la
tot ce mișcă. Am urcat un mal abrupt
ce ne-a dus în deschiderea unui luminiș
cu iarbă crudă. M-am hotărât să stărui
acolo ceva timp, poate voi avea noroc
să văd ceva. Stăteam sprijinită de un
frasin, urmărind potecile ce se adunau
din toate direcțiile codrului în acea
mică oază de verdeață și liniște.
Razele molatice ale soarelui aflat la
apus, pătrundeau timid prin frunzele

tinere și subțiri, făcându-le să pară mici
licurici așezați unul lângă altul pe crengile arborilor. Pădurea șoptea încet sub
bagheta vântului dirijor și, din când în
când, se auzea glasul sopranelor, micile
păsări ce locuiau pădurea.
Micuța pajiște plină de floricele albe
de primăvară, toporași și găinușe, bucura ochiul. Stateam acolo, parcă suspendată în timp, când am auzit foșnet
de frunze. Am făcut semn Adei să stea
culcată, cuminte. Din pădure a apărut
un căprior care mai întâi a măturat luminișul cu privirea, atent la orice semn
sau miros. Apoi, nervos, a început să își
frece coarnele de tufele de la marginea
pădurii în încercarea de a curăța și ultimile urme de moț. Nu mai văzusem un
asemenea spectacol de ceva timp.
Pe când priveam plină de interes, o
gaiță, ce cred că nu avea altceva mai bun
de făcut, a trecut în zbor prin preajmă
și a început „scandalul”. Căpriorul a dispărut imediat în pădure. Această nedo-

rită întrerupere mi-a adus aminte de o
altă povestire a lui Ionel Pop în care relata despre glăsuirea gaiței: „după ornitologia cuprinsă în comoara folclorului
nostru, gaița vorbește nouă limbi, străine de a ei. Știe limba rândunicii, a stăncuței, a coțofenei, a pitpalacului, a pupezei, a grangurului, a cloștii din curte,
apoi limba iezilor de căprioară și a cailor. Eu cred că e și mai poliglotă. Miaună
ca mâța, țipă plângător ca uliul șorecar
(…). Să maimuțărească tot ceea ce aude,
asta-i plăcerea și meșteșugul gaiței”.
Deja soarele dispăruse de ceva
vreme după dealuri și umbrele nopții
începuseră să își facă simțite, încet, prezența. Am decis să o luăm spre casă,
parcurgând același drum plăcut și liniștit. Cu sufletul încântat și plin de
farmecul și frumusețea locurilor, nu mă
puteam gândi decât la un somn bun și
liniștit, și la noua zi pe care aveam să o
încep cu energia pozitivă adunată din
plimbarea prelungită de seară…
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Echipament Binoclul
Observarea directă
a vânatului (II)

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

COSTIN ALEXANDRESCU

Am văzut în numărul anterior al revistei câteva dintre
aspectele pe care trebuie să le avem în vedere atunci când
folosim diferite dispositive optice pentru observarea
directă a vânatului, în teren.
BINOCLUL este primul pe lista
acestor dispozitive optice. Cunoașterea
caracteristicilor constructive și a parametrilor de performanță ai dispozitivului ne va ajuta în alegerea cât mai
potrivită a modelului pentru scopul
propus, în cazul nostru observații directe la vânat, în teren.
Vom avea în vedere puterea de mărire, modelul prismelor, diametrul lentilelor obiectiv și calitatea acestora, dar
și greutatea, rezistența la apă și la șocuri mecanice.
Puterea de mărire pentru observarea vânatului, este recomandat a fi
situată în intervalul 8-12X, pentru a pu20 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

tea oferi un câmp vizual suficient de
larg la 1.000 de metri distanță. O putere de 15X poate fi utilă pentru observații la distanțe mari a vânatului
mic.Trebuie avută însă în vedere core-

lația dintre puterea de mărire și mărimea câmpului vizual. De regulă, odată
cu creșterea puterii de mărire, scade
câmpul vizual disponibil la distanță.
Putem alege între binocluri cu putere
fixă sau variabilă de mărire, cele din
urmă fiind mai practice deoarece pot
acoperi o gamă mai largă de situații întâlnite în teren.
Diametrul lentilelor obiectiv are
importanța lui. Cu cât acesta este mai
mare, cu atât luminozitatea imaginilor
va fi mai bună, bineînțeles aici contribuind substanțial și calitatea lentilelor
și construcția în sine a binoclului. Pentru observații la vânat în teren sunt recomandate binoclurile cu diametrul
ocularelor de 42 sau 50 mm, două dintre dimensiunile standard de fabricație
a binoclurilor.
Prismele folosite pentru transmiterea luminii influențează calitatea
imaginii. În cazul modelului de binoclu
porro, prismele sunt poziționate asimetric în corpul binoclului, îl fac mai
voluminous și mai greu, dar se pare că
oferă o calitate superioară a imaginilor.
Modelul roof are prismele poziționate
liniar și conferă o compactitate și greutate mai redusă binoclului, un avantaj
în cazul deplasărilor lungi în teren.
Lentilele sunt cele care asigură luminozitatea și calitatea imaginilor. Calitatea sticlei din care sunt confecționate
este importantă. În plus, straturile cu
care sunt acoperite lentilele sunt în măsură să sporească această calitate, reducând reflexia și sporind transmisia
luminii. Numărul de straturi de acoperire poate fi: simplu - coated, sau multiplu - fully coated, multicoated sau
fully multicoated, în funcție de numărul
de suprafețe – interioare/exterioare acoperite ale lentilei. Cât privește protecția
lentilelor, sunt folosite diferite tehnologii precum LotuTec de la Zeiss și
Rain Guard HD de la Bushnell, sau
AquaDura de la Leica, ce protejează
împotriva zgârieturilor, a murdăriei și
a apei prin efect hidrofob sau hidrofug.
Pentru protejarea în general a binoclului, tehnologiile water-resistant
sau waterprooof, feresc binoclul de părunderea apei în interior, iar tehnologia
rubber coated îl protejază împotriva șocurilor mecanice.
Odată cunoscute aceste câteva caracteristici principale, vom putea face
alegerea corectă, bineînțeles având în
vedere și raportul preț/calitate/buget,
a binoclului pentru observarea în bune
condiții și de înaltă calitate a vânatului,
în teren.
– va urma –

Câinele de vânătoare

Chinologie

Hrana câinilor
de vânătoare (I)
ALECSANDRU CODRIN

Foto: ALECSANDRU CODRIN

Îngrijirea câinilor noștri de vânătoare înclude și hrănirea cu grijă, atenție și
responsabilitate a acestora. Hrana este în măsură să furnizeze nutrienții necesari pentru a
oferi energia și confortul fizic al patrupedelor în desfășurarea activităților fizice obișnuite,
de zi cu zi, și, în plus, pe cea necesară în cadrul efortului fizic intens pe care îl depun cu
ocazia ieșirilor pe teren, la vânătoare.

C

antitatea de nutrienți necesari
unui câine de vânătoare depinde
de o serie de factori, fiecare cu o
pondere variabilă. Pe primul plan între
acești factori se află vârsta și intensitatea
activităților pe care câinele le desfășoară
în mod normal, firește, în funcție de perioada din an la care facem referință.
Alți factori ce trebuie luați în considerare sunt starea de sănătate, perioadele de gestație în cazul femelelor și, nu
în ultimul rând, caracteristicile vremii în
perioadele când ieșim în teren, cu referire specială la temperaturile extreme,
pozitive sau negative. Fie că este vorba
despre hrana uscată/granule sau hrana
umedă/ din conservă în general, principalele componente ale acesteia, aici incluzând și hrana pentru câinii de vânătoare, sunt proteinele, materiile grase/
lipidele, carbohidrații și micro-nutrienții.
Proteinele sunt necesare pentru
creșterea, menținerea și refacerea țesu-

turilor, mai ales a musculaturii. Acestea
trebuie să fie de bună calitate, fie că sunt
din surse animale sau vegetale.
Materiile grase oferă cea mai mare
parte a energiei necesare activității câinelui. Cu cât acesta este mai activ, cu
atât crește nevoia de grăsimi în dieta câinelui. Cantitatea necesară de grăsimi
scade proporțional cu vârsta și reducerea
nivelului activității câinelui.
Carbohidrații dau o parte din energia necesară organismului câinelui iar
aici trebuie avut în vedere că diferitele
tipuri de carbohidrați se descompun diferit. Câinii tineri, foarte activi, au nevoie
de carbohidrați ce se descompun rapid,
punând astfel mai repede la dispoziție
energia necesară organismului câinelui.
Câinii mai vârstnici și cei supraponderali
nu necesită neapărat un ritm rapid de
descompunere a carbohidraților, ritmul
activității lor fiind de regulă mai lent.
Micro-nutrienții sunt practic vitaminele și mineralele pe care le regăsim

în hrana pentru câini și au un rol important, chiar dacă de regulă se află în
cantități mici, menținând echilibrul necesar bunei funcționări a organismului
și contribuind printre altele la protejarea
celulelor, producerea energiei, formarea
și creșterea oaselor și a dinților.
Pentru o performanță maximă, câinii
au nevoie de regulă de o hrană echilibrată, cu o proporție situată în jurul valorilor de 30% proteine și 20% grăsimi.
Hrana cu un raport de 24-26% proteine
și 12-16% grăsimi este de regulă considerată foarte bună pentru câinii de vânătoare, considerând că ieșirile pe teren,
la vânătoare, înseamnă 1-2 zile pe săptămână. O atenție specială în ceea ce privește hrana, trebuie acordată câinilor tineri, în creștere, și cățelelor gestante, dar
și câinilor vârstnici sau supraponderali.
În aceste cazuri, sfatul veterinarului este
binevenit și important.
– va urma –
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Flora Plante tămăduitoare
Păpădia

Foto: DOCTOR PLANT

DOCTOR PLANT

Păpădia, (Taraxacum officinale), este o plantă erbacee care face parte din Familia
Asteraceae, este originară din Europa și a fost introdusă în America de Nord ca plantă pentru
consum alimentar, fiind ulterior naturalizată și în America se Sud, sudul Africii, Australia,
Noua Zeelandă și India. Considerată adesea drept buruiană ce dăunează culturilor agricole,
păpădia este în același timp o plantă cu deosebite calități benefice pentru organismul uman,
în prezent fiind înscrisă între plantele tămăduitoare de primă importanță.

U

șor de recunoscut, păpădia este
întâlnită în zona de câmpie,
deal și sub-montană, pe pajiști,
în poienile pădurilor, pe malul apelor,
în grădini și pe marginea drumurilor,
preferând locurile însorite dar fiind relativ puțin pretențioasă față de condițiile de sol și umiditate. Florile galbene
sunt grupate în capitule iar frunzele
sunt alungite și adânc crestate.
Păpădia a fost folosită încă din vechime pentru calitățile sale tămăduitoare, în tradiția populară fiind cunoscută și sub denumirile de floarea-găinii,
floarea-mălaiului, păpălungă, lăptucă,
buhă, crestățea, gușa-găinii, gălbinelegrase sau lilicea. Francezii o numesc
dent de lion – dinții leului, făcând referire la frunzele adânc crestate ale plantei. Păpădia are o putere de regenerare
impresionantă, fiecare plantă fiind capabilă să producă un număr de circa
5.000 de semințe annual. Păpădia nu
necesită polenizare, fapt ce explică răs22 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

pândirea fără dificultate a plantei pe o
varietate atât de largă de terenuri.
Ca plantă tămăditoare, păpădia este
recunoscută pentru conținutul bogat
de vitamine, minerale și oligoelemente,
fiind un supliment alimentar important
în special în perioada primăverii, cu rol
în regenerarea, refacerea, detoxifierea
și energizarea organismului.
Atât frunzele cât și rădăcina conțin
taraxacină, element ce ajută în tratarea
afecțiunilor digestive, vitaminele A, B,
C, D și K, precum și o serie de elemente
precum proteine, glucide, fier, potasiu,
magneziu și zinc, alături de alți flavonoizi și carotenoizi.
Grație componenteor sale, păpădia
poate ajuta în cazul afecțiunilor de ficat,
vezică biliară și rinichi, acțiunea ușor
diuretică contribuind la detoxificarea și
tonifierea organismului. De asemenea
poate ajuta în cazul gutei, reumatismului
și aterosclerozei, precum și pentru tratamente în cazul leziunilor cutanate

ușoare. Apariția păpădiei la începutul
primăverii oferă posibilitatea folosirii calităților acesteia la revigorarea și refacerea organismului după perioada iernii.
Păpădia poate fi folosită în stare
proaspătă, în salate și în preparate culiare, dar și sub formă de ceai din frunze
și rădăcină, tinctură, decoct și sirop din
frunze și rădăcină.
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 naturiste din
păpădie să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului este
neapărat necesară și se impune ca o
măsură de prevedere, precauție și siguranță.

Amintiri la vânătoare

Un mistreț
mai aparte (II)

Foto: BUDIMIR JEVTIC / SHUTTERSTOCK

ȚIȚI

Odată ajunși aproape de vârf, oamenii s-au răspândit tăcuți
spre locurile bine știute de ei iar mie mi-au făcut semn ca să
mă opresc lângă un prun, de care m-am rezemat imediat și
primul lucru pe care l-am făcut a fost ca să mănânc o prună
vânătă, bine coaptă, care mi-a lăsat un gust plăcut, după
ceapa mâncată cu brânză și mămăligă la nea Ion acasă.
Apoi, mi-am încărcat pușca și m-am rezemat de pom cu
ochii ațintiți spre panta de unde ar fi trebuit ca să apară
mistreții.

L

iniștea era deplină și numai câteva cârâituri ale câtorva gaițe,
care se hârjoneau undeva la
dreapta mea, mai tulburau tihna pădurii. Aproape amorțisem, așa că
mi-am schimbat încet poziția picioarelor și am reușit să ajung la o altă prună
pe care am smuls-o cu grijă, după care
mi-am inventariat cu mare grijă toate
reperele spre vale, fixând bine în memorie amplasamentul fiecăruia.
Nu știu cât timp s-a scurs, însă, deodată, liniștea pădurii a fost fărâmițată
de lătratul câinilor noștri, preluat de
ecoul venit de jos, din vale, urmat
aproape imediat de câteva fluierături și
hăulituri care nu puteau veni decât de
la cei doi vânători de-ai noștri rămași
cu câinii. Îi îndemnau astfel și le dădeau
spor, să caute mistreții în sus, pe panta
la capătul căreia îi așteptam noi. Sunetele astea, bine cunoscute, ne-au strecurat fiori de plăcere, strângând astfel
și mai bine ulucele armelor în pumni.
Auzeam înfiorat cum se apropiau
lătrăturile câinilor și încercam să ghicesc pe unde își vor face apariția mis-

treții, venind din vale. În timp ce mă
străduiam să cuprind toată suprafața
ce-mi revenea, de după o tufă deasă de
măceș a izbucnit brusc un vier care, fără
să mai stea pe gânduri, a și pornit în
susul pantei, exact spre mine. Am ridicat încetișor arma, prinzându-l în cătare, iar înainte ca să apăs pe trăgaci
am mai avut timpul necesar ca să oscilez asupra locului în care voi plasa focul,
mistrețul fiindu-mi foarte clar în vedere. Tocmai când eram gata să apăs
pe trăgaci, ochindu-i pieptul, mistrețul
a făcut brusc un salt în lateral, astfel
oferindu-mi blatul cât se poate de clar.
Am profitat de ocazie și i-am trimis
breneke-ul exact unde era mai potrivit,
iar mistrețul s-a rostogolit imediat pe
partea dreaptă, după care a rămas nemișcat.
Mulțumit de rezultatul focului, am
reîncărcat arma și imediat i-am văzut
pe cei doi câini ai lui nea Ion care și
trecuseră să apuce de mistrețul împușcat de mine și să-l tragă de picioare ori
de blană, mârâind din ce în ce mai înverșunați.

Povestiri

Câteva clipe am ezitat deoarece nu
am fost sigur ce am de făcut, dacă să
mă duc la ei pentru a-i potoli ori să rămân pe loc, însă m-am hotărât și am
pornit repede spre ei și, după ce i-am
lăudat, i-am trimis ca să continue
goana. Mi-am pus arma după umeri și
am apucat mistrețul de unul din picioarele din față, încercând să-l trag spre
locul unde stătusem. Era însă extrem
de greu, așa că a trebuit să reazem arma
de un prun, ca să nu mă mai incomodeze, și am încercat iarăși ca să-l târăsc,
moment în care, pe la câțiva metri de
mine, exact pe lângă prunul unde stătusem eu mai devreme, a trecut în viteză un urs, care nu mi-a acordat nicio
atenție, după care, l-am zărit urcând
din ce în ce mai greoi, panta extrem de
abruptă care pornea din locul unde eu
mă aflasem.
Surprins de avalanșa evenimentelor, în prima clipă am rămas stană de
piatră, apoi mi-am recuperat arma și
m-am dus înapoi, lângă prunul de unde
plecasem. Privind în susul pantei am
zărit ursul care ajunsese cam pe la jumătatea acesteia și continua să urce,
din ce în ce mai greu, gâfâind la fiecare
pas. Am plecat țeava armei și mi-am
admirat vânatul, un vier destul de frumos, cu un trofeu intact și măricel.
Gonacii se cam apropiaseră deja, iar
câinii lui nea Ion și tăbărâseră din nou
pe mistreț și îl smuceau în toate părțile.
Între timp ursul ajunsese aproape de
muchea dealului și, gemând înfuriat și
din ce în ce mai obosit, se chinuia din
toate puterile ca să se cațere pe steiul
de piatră din vârf, dar se rostogolea gemând înapoi la vale, după care pornea
iarăși ca să urce pe colțul de piatră și
iarăși aluneca...
Până la urmă a reușit să escaladeze
vârful stâncii și a dispărut în desimea
pădurii. Am pornit și eu să urc panta
și, apropiindu-mă de stânca buclucașă,
pe care ursul s-a tot chinuit să o treacă,
m-a pufnit râsul deoarece era acoperită
cu un strat gros de mușchi iar ghearele
ursului nu aveau cum să se fixeze în
piatră. A găsit în cele din urmă o crăpătură în piatra stâncii și a reușit să se
sprijine și să o escaladeze.
Apoi ne-am adunat cu toții și, deoarece atât noi cât și câinii eram destul
de obosiți, am făcut popasul bine meritat iar eu am putut să-mi admir vierul
doborât. Aveam ce duce și țaței
Smaranda, ceva de pus în tigaie, așa
cum ne spusese dis-de-dimineață, înainte de plecare, iar nea Ion dusese partida la bun sfârșit, o vânătoare reușită,
într-o atmosferă de înțelegere și cu
multă voie bună!
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Noutăți
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HUNTERSHOP

Calibre: 7×64 (1:8,6) | .30-06Sprg. (1:10)
Capacitatea magaziei: 5
Lungimea totală: 1.066 mm
Lungimea țevii: 520 mm
Greutate: 3.600 g

Ceska Zbrojovka, CZ 557 LUX
Carabine bolt-action perfecte pentru vânătoare și tir sportiv în secolul 21
Ceská zbrojovka a.s. produce carabine cu percuție centrală încă din anii
1960, iar produsele lor au fost întotdeauna printre cele mai bune de pe piață.
Acest lucru se evidențiază mai mult la

cele mai recente serii ale modelului CZ
557, care combină tot ce este mai bun
din lunga tradiție cu cele mai avansate
procese de proiectare și fabricație. Sufletul acestor arme de foc îl constituie

OUTDOOR & MORE

sistemul mini-Mauser modernizat, cu
extractor scurt și un ejector cu arc. Precizia deosebită a tuturor versiunilor este
garantată de țevile forjate la rece, producție strict automatizată cu toleranțe
minime, ergonomie perfectă și un mecanism de declanșare complet reglabil.
Avantajele suplimentare ale acestei serii
de modele includ o siguranță manuală
silențioasă, ușor de accesat și fiabilitate
absolută pentru toate calibrele.
Acest model este fabricat în două
dintre cele mai populare calibre, 7X64
și .30-06Sprg., țeava forjată la rece, cu
aparate de ochire metalice, are lungimea
de 520 mm. Patul de lux, fabricat din
lemn de nuc, de înaltă calitate, finisat în
ulei, are un obrăzar generos și crosă-pistol ergonomică. Este disponibil și în varianta LH, pentru stângaci.
–www.huntershop.ro

ARROW INTERNATIONAL

ZEISS VICTORY RF TRANSFORMĂ SIMȚURILE
ÎN CERTITUDINE

Jachetă și pantaloni
Anti-Insect
Pantaloni Deerhunter
Anti-Insect cu tratament HHL
Căpușele, țânțarii, furnicile și muștele, sunt unele dintre cele mai sâcâietoare insecte cu care drumeții și vânătorii și, chiar și turiștii din camping au
de-a face în excursiile lor.
Tratamentul anti-insecte al pantalonilor Deerhunter Anti-Insect cu tratament HHL oferă o protecție sporită,
în timp ce talia elastică, genunchii preformați, zona șezutului întărită și porțiunea reglabilă în zona gleznei, cu curea și velcro, oferă un plus de confort și
libertate de mișcare suplimentară. Cele
două buzunare frontale, și buzunarele
pentru coapse, cu pliuri și fermoare ascunse, oferă versatilitate, iar buzunarul
de la spate, cu fermoar ascuns, asigură

securitate obiectelor valoroase. Ușori,
eleganți și lavabili cu mașina de spălat,
pantalonii anti-insecte sunt un articol
ce nu trebuie să lipsescă din garderoba
pentru activitățile outdoor!

Cămașa Pinewood Wolf
Anti-Insect
Este echipată cu buzunar la piept cu
buton și buzunar suplimentar cu fermoar
precum și guler cu nasturi. Are detalii
elegante în țesătura jacquard, și are bretea pentru fixarea mânecii care poate fi
rulată. Cămașa Pinewood Wolf pentru
bărbați este echipată, în plus, cu tehnologia Pinewood Insect-Safe. Tehnologia
funcționează ca un scut eficient împotriva țânțarilor și căpușelor care vor sta
departe de suprafața țesăturilor.

Găsiți ambele articole în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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Conceput cu un sistem de informații
balistice numit BIS II și conexiune Bluetooth, noua serie ZEISS Victory RF este
concepută special pentru vânătorii ce
preferă să tragă la distanțe mari.
Rangefinder-ul oferă toate datele relevante în mai puțin de o secundă. Folosind
aplicația ZEISS Hunting App, datele balistice pot fi uploadate în rangefinder, iar
prin măsurătorile precise ale acestuia, vor
fi afișate datele exacte de ieșire personalizate. Cu o putere de măsurare de până la
2.300 de metri, sistemul inovator BIS II
calculează cu corectitudine poziția cu ajutorul senzorilor de mediu pentru unghi,
temperatură și presiunea atmosferică.
În plus față de modelul convențional,
ZEISS Victory RF beneficiază de elemente ergonomice excelente precum
puntea dublă și rotița focală foarte mare,
evitând astfel alte accesorii în plus, care
vă îngreunează experiența de observare
confortabilă. Elementele optice de înaltă
performanță asigură imagini strălucitoare și foarte clare, în special în condiții
de amurg, protejate fiind de o carcasă
robustă din magneziu.
–www.arw.ro
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU
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CE PESCUIM
Suntem în plină perioadă de prohibiție
a pescuitului în scop comercial, recreativ
sportiv și familial. Dacă va fi cazul, ne vom
adapta condițiilor restrictive impuse de
pandemia determinată de răspândirea co-

ronavirusului SARS-CoV2. Peștii, atât cei
pașnici cât și cei răpitori, se hrăneasc cu
precauție, fiind mai mult preocupați cu
reproducerea care va avea loc în perioade
diferite, în funcție de vreme și zonă geografică. Îi vom căuta în bazinele licențiate
pentru acvacultură, cu permisiunea administratorilor. În apele de munte, păstrăvii, indigeni, curcubei și fântânei, nu

vor refuza o muscă artificială atractivă,
corect prezentată, sau o rotativă bine
aleasă. Un echipament adecvat, o dotare
corespunzătoare și informații despre zona
în care dorim să pescuim sunt un plus
pentru asigurarea succesului unei partide
de pescuit dedicate.
–Mugurel Ionescu
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Competiții Anul competițional 2021
Calendarul Campionatului
de Pescuit Competițional
Privat al A.G.V.P.S. – 2021
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Aprobat în ședința Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S. din România,
care a avut loc în data de 9 martie 2021, Calendarul Competițional 2021 a fost propus de
entitățile mandatate, de către Consiliul A.G.V.P.S., cu organizarea competițiilor din
campionatul privat al A.G.V.P.S., respectiv Asociația Liga de Pescuit Staționar, Asociația
Liga de Pescuit la Feeder, Asociația Liga Cluburilor de Crap, Liga Română de Spinning și
Clubul AquaTransilvae - Pescuit cu Musca Artificială, după discutarea și aprobarea
propunerilor în cadrul adunărilor generale ale acestora.

V

ă prezentăm, în continuare, Calendarul Competițional 2021 al
Cmpionatului
Privat
al
A.G.V.P.S., pe discipline și categorii:
CAMPIONATUL DE PESCUIT
STAȚIONAR
1 Tineret – fete U15 - U20 - U25 –
ANULAT;
2 Tineret – băieți U15 - U20 - U25
– ANULAT;
3 Senioare – ANULAT;
4 Seniori – Finala – 07-10 octombrie
- lacul Vârșolț. Organizator A.J.V.P.S.
Sălaj + Asoc. Liga de Pescuit Staționar;
5 Echipe/Cluburi – Finala – 8-14
iunie – lacul Vârșolț. Organizator A.J.V.P.S.
Sălaj + Asoc. Liga de Pescuit Staționar;
6 Veterani – ANULAT;
7 Persoane cu dizabilități– ANULAT.
CAMPIONATUL DE PESCUIT
LA FEEDER CLASIC
1 Individual – Finala – 12-15 august
– canal Bega. Organizator A.J.V.P.S. Timiș + Asoc. Liga de Pescuit la Feeder;
2 Echipe/Cluburi – Finala – 2-5 septembrie – canal Bega. Organizator A.J.V.P.S.
Timiș + Asoc. Liga de Pescuit la Feeder.
CAMPIONATUL DE PESCUIT
LA FEEDER METHOD
1 Individual
• Calificări Regiunea Sud – 15-18
aprilie – Lacul Nucet – Organizator Asoc.
Liga de Pescuit la Feeder;
• Calificări Regiunea Vest – 15-18
aprilie – Lacul Cornești – org. Asoc. Liga
de Pescuit la Feeder;
• Calificări Regiunea Nord – 15-18
aprilie – Pescăria „La Micuțu”. Organizator Asoc. Liga de Pescuit la Feeder;
• Calificări Regiunea Est – 15-18
aprilie – iazul Frasin. Organizator Asoc.
Liga de Pescuit la Feeder;
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• Finala – 9-12 septembrie – Pescăria „La Micuțu”. Organizator Asoc. Liga
de Pescuit la Feeder.
2 Echipe/Cluburi
• Calificări Reg. 1 – 20-23 mai – lacul Rădești/Alba. Organizator Asoc. Liga
de Pescuit la Feeder;
• Calificări Reg. 2 – 20-23 mai – iazul Frasin/Iași. Organizator Asoc. Liga
de Pescuit la Feeder;
• Finala – 8-11 iulie – lacul
Rădești/Alba. Organizator Asoc. Liga de
Pescuit la Feeder.

Română de Spinning & IFC (competiția
s-a desfășurat în anul 2020);
3 Etapa 3 – CNSM – 22-23 mai Lotru. Organizator Liga Română de
Spinning & CPR;
4 Etapa 4 – CNSM – 05-06 iunie Buzău. Organizator Liga Română de
Spinning & BST;
5 Etapa 5 – CNSM – 26-27 iunie Someșul Cald. Organizator Liga Română
de Spinning & SFC;
5 Etapa 6 – CNSM – 24-25 iulie Someșul Rece. Organizator Liga Română
de Spinning & AFC;
6 Etapa 7 – CNSM – 28-29 august
- Bistrița Aurie. Organizator Liga Română
de Spinning & TPC.

CAMPIONATUL DE PESCUIT CU
NĂLUCI – SPINNING - DIN BARCĂ
1 Etapa 1 – Cupa Valea Argovei
(șalău și biban) – 15-16 mai - Valea Argovei/Călărași. Organizator Liga Română
de Spinning & BST;
2 Etapa 2 – Cupa Anglers’s PRO
(știucă, avat, șalau, biban) – 19-20 iunie
- Delta Dunării. Organizator Liga Română de Spinning & DSC;
3 Etapa 3 – Cupa BFC Bicaz (clean
și biban) – 07-08 august - lacul
Bicaz/Neamț. Organizator Liga Română
de Spinning & BFC & Bass Hunter;
4 Etapa 4 – Cupa ARROW – 11-12
septembrie - lacul Snagov. Organizator
Liga Română de Spinning & Drill;
5 Cupa Ligii „DANUBE DELTA
PREDATOR CHALLENGE” (știucă,
șalău, avat și biban) – 23-24 octombrie
- Delta Dunării. Organizator Liga Română de Spining & DCS.

CAMPIONATUL DE
STREETFISHING (CNSF)
1 Etapa 1 – 12 iunie - Timișoara.
Organizator SFR & LRS;
2 Etapa 2 – 19 iunie – Oradea. Organizator SFR & LRS;
3 Etapa 3 – 3 iulie - București. Organizator SFR & LRS;
4 Etapa 4 – 7 august – Sibiu. Organizator SFR & LRS;
5 Etapa 5 – 4 septembrie - Târgu
Mureș. Organizator SFR & LRS;
6 Etapa 6 – 18 septembrie - București. Organizator SFR & LRS;
7 Etapa 7 – 25 septembrie - ClujNapoca. Organizator SFR & LRS;
8 Finala – 2 octombrie - Oradea.
Organizator SFR & LRS.

CAMPIONATUL DE PESCUIT CU
NĂLUCI – SPINNING - DE PE MAL
1 Etapa 1 – Cupa HERAKLES – 1112 iulie 2020 - Someșul Cald. Organizator
Liga Română de Spinning &SFC (competiția s-a desfășurat în anul 2020);
2 Etapa 2 – Cupa LUCKY JOHN –
22-23 august – Cibin. Organizator Liga

CAMPIONATUL DE TROUT AREA
(CNTA)
Etapa 1 – 31 octombrie 2020 Crasna (competiția s-a desfășurat în
anul 2020);
Etapa 2 – 27 februarie - Crasna;
Etapa 3 – 13 martie - Zăvoi;
Etapa 4 – 27 martie - Zăvoi;

Etapa 5 – 10 aprilie - Crasna;
Etapa 6 – 24 aprilie - Crasna;
Etapa 7 – 15 mai - Zăvoi.
CAMPIONATUL DE PESCUIT
CU MUSCĂ ARTIFICIALĂ
1 OPEN „Avrig” (concurs pe rîu) –
ANULAT;
2 OPEN „Beliș” (concurs păstrav/lac
de pe mal) – 8-9 mai - Lacul „La Găvrilă”.
Organizator AquaTransilvae Club (partener Mihai Vasilescu);
3 OPEN „Păstravul de aur” (concurs
pe râu/echipe) – 11-13 iunie - râul Someșul
Cald/Cluj RNP. Organizator Best Friends
Fishing Club (partener Alin Hirișcău);
4 OPEN „Rebra” (concurs pe râu)
– 24-25 iulie - Râul Rebra/Bistrița Năsăud. Organizator Club Fly Fishing Bucovina (partener Ioan Bedrulea);
5 OPEN „Mureș” (concurs pe
râu/echipe) – 24-26 august - râul Mureș/Mureș. Organizator Fly Fishing Reghin (partener Daniel Suciavă);

6 OPEN „Bărbat” (concurs pe râu)
– 27-29 august – râul RNP Bărbat/Hunedoara. Organizator Huniazii Fly Fishing
Club (partener Răzvan Cimpoeru);
7 OPEN „Bucovina” – Finala
A.G.V.P.S. (concurs pe râu) – 10-12 septembrie - râul Bistrița Aurie/Suceava.
Organizator Club Fly Fishing Bucovina
(partener Ioan Bedrulea);
8 OPEN „Zetea” (concurs pe râu/echipe) – 15-17 octombrie - râul Târnava
Mare/Harghita. Organizator Fly Fishing
Reghin (partener Adrian Trâmbițaș);
9 OPEN „Câmpul Cetății” (concurs
pastrav lac/de pe mal) – 24-25 octombrie Lacul „Hanul Pescăresc”. Organizator Fly
Fishing Dedicaded (partener Raul Tătar).

CAMPIONATUL DE PESCUIT
LA CRAP
Seniori Echipe 3xduo
• Calificări Etapa I – 15-18 iulie Dyno Lake, jud. Călărași. Organizator
Asoc. Liga Cluburilor de Crap;

• Calificări Etapa II – 29 iulie - 01
august - Dyno Lake, jud. Călărași. Organizator Asoc. Liga Cluburilor de
Crap;
• Calificări Etapa III – 12-15 august
– Dyno Lake jud. Călărași. Organizator
Asoc. Liga Cluburilor de Crap;
• Semifinala – Varianta I – 26-29
august – Dyno Lake, jud. Călărași. Organizator Liga Cluburilor de Crap;
• Finala – 07-10 octombrie – Dyno
Lake, jud. Călărași. Organizator Asoc.
Liga Cluburilor de Crap.
Senioare Echipe 3xduo
• Finala – 18-21 iunie – Dyno Lake,
jud. Călărași. Organizator Asoc. Liga
Cluburilor de Crap.
Informații privind înscrierea și participarea se pot obține de la sediile asociațiilor la care doritorii sunt membri,
direct de la Ligile/Asociațiile organizatoare sau din anunțurile publice ale
acestora, precum și de pe site-ul
www.agvps.ro/competitii.regulamente
„REGULAMENTE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A COMPETIȚIILOR DIN CAMPIONATUL DE
PESCUIT COMPETIȚIONAL PRIVAT AL A.G.V.P.S. – 2021”.
În funcție de evoluția situației sanitare-pandenemice din România, Ligile organizatoare sunt responsabile de
a revizui, modifica sau completa prezentul program competițional pentru
prevenirea îmbolnăvirilor sau răspândirii virusului SARS-CoV-2, cu anunțarea în prealabil a Comisiei de Pescuit
Competițional Privat și publicarea măsurilor pe site-ul A.G.V.P.S. și al Ligilor
sau, după caz, a anula, dacă se impune,
anumite competiții din program în aceleași condiții de diseminare a măsurilor.
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De sezon Pescuit la păstrăv
La păstrăv pe apele
Pecineagului
Text și fotografie ALIN-CODRU MANU

Soarele coborâse în fața noastră dincolo de versantul muntelui a cărui margine apărea
acum poleită cu aur. Pereți de stâncă săpați parcă de o daltă lipsită de talent și imaginație
se perindau pe dreapta iar în față drumul forestier frământat de pneurile tractoarelor și
trailerelor urca și cobora cu poticneli ondulate prin bălți și șleauri adânci atât cât să ai
teamă că poți rămâne în orice moment suspendat pe osii.

P

e dreapta versantul cobora
abrupt spre apa verde a lacului
rupt în bucăți de cioate și stânci
friabile gata oricând să se prăvale spre
abisul ascuns de fața apei. Tăierile rase
de pe maluri, cât și de pe orișicare locușor mai accesibil, lăsaseră pământul
dezgolit în bătaia sorții, la voia întâmplării. Cioate răzlețe, trunchiuri rupte
sau pur și simplu abandonate pe marginea drumului, răgălii ce-și smulseseră
rădăcinile din adâncul pământului, se
zgâiau acum la seninul albastru al cerului. La vreme de Florar, după deschiderea sezonului, urcam la păstrăv spre
lacul Pecineagu.

Drumurile muntelui
În drum ne oprisem pe râu și încercasem câteva locuri. Bulboane nu
prea adânci, câteva întinsuri și repegușuri după bolovanii mai mari din albia
râului rămăseseră fără rezultat. Trecusem de la nimfă la muscă uscată și apoi
udă, în speranța că vom putea oferi cât
de cît o tentație pistruiaților. Nu fusese
să fie. Poate apa destul de mare și încă
foarte rece îi țintuia încă prin locurile
numai de ei știute.
Am lăsat în urmă susurul și undele
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cristaline ale râului și am pornit pe drumul de contur al lacului. Peisajul alterna cu zone pline de frumos și farmec,
rupte parcă din tarâmurile de poveste,
cu altele de-a dreptul dezolante, în care
securea și drujbele lăsaseră locurile
complet dezgolite în urma tăierilor masive de arbori…

Pe undele lacului albastru
Spre capătul lacului am găsit un golf
domol și am coborât până aproape de
apă. Am desfăcut canoea de pe portbagajul mașinii și ne-am așezat să mâncăm ceva în fugă. Plecasem cu noaptea
în cap iar acum soarele cobora spre
culmi. Numai bine aveam să prindem
orele după amiezii și dinaintea apusului
când, după știința noastră, păstrăvii ar
fi trebuit să iasă de prin cotloanele ascunse, în căutarea hranei. Am mâncat
și am strâns în grabă masa, apoi am încărcat echipamentul în canoe. Câte o
lansetă și cutiuțele cu rotative, oscilante
și voblere care umpleau buzunarele vestelor de pescuit odihneau acum în canoe așteptându-și rîndul.
Vâsleam către coada lacului. De o
limpezime nefirească, apa se așternea
calmă sub mângâierea pagăilor. Sonarul arăta adâncimi ce variau între 6 și
12 metri. Te pătrundeau fiori la gândul
hăului ce se deschidea sub noi.
Am căutat un mal și ne-am ancorat.
Am montat lansetele și am început să
explorăm adîncimile. Rând pe rând am
trecut de la rotative 1, 2 și 3, la oscilante
și voblere. Am schimbat apoi locul și
am reluat lansările. Un singur păstră-

Am căutat un mal
și ne-am ancorat.
Am montat lansetele și am
început să explorăm
adîncimile. Rând pe rând
am trecut de la rotative 1, 2
și 3, la oscilante și voblere.
Am schimbat apoi locul și
am reluat lansările. Un
singur păstrăvior pistruiat
a răspuns ofertelor noastre
și s-a reîntors imediat în
apa de cristal.

vior pistruiat a răspuns ofertelor noastre
și s-a reîntors imediat în apa de cristal.
Soarele continua să coboare iar răcoarea se făcea tot mai mult simțită. Se
făcea din ce în ce mai frig. În cele din
urmă am decis să coborâm spre golful
nostru purtați de curentul lin de pe firul
văii. Lăsasem lanseta mea la trenă și țineam doar direcția, în timp ce Mihai
lansa în evantai spre maluri. Deodată sonarul a piuit. Uitasem de-a dreptul de el.
Pe ecran au apărut câteva siluete suspendate între ape, pe la vreo 3-4 metri adîncime. După cum apreciam trebuiau să
fie undeva în dreapta noastră, spre malul
opus. Am recuperat trena și am început
să lansăm întracolo. Am pus o oscilantă
mai grea iar de partea cealaltă Mihai a
montat un vobler. Am încercat chiar și
un twister mai greu. Lanseurile au rămas
fără rezultat. Și totuși sonarul arăta că peștii sunt acolo. În cele din urmă ne-am
dat bătuți. Oare ce se întâmpla? Poate că
sonarul ne juca feste sau poate că nu eram
noi suficient de pricepuți. Pornisem să
vâslim spre golf dar întrebările continuau
în gând. Poate că apa era încă prea rece,
poate era prea limpede…

Erau deci acolo. Au apărut după ce noi
plecasem. Îi alungase chiar și zgomotul
lin al pagăilor și cu siguranță și umbrele
noastre pe apa de cristal. Era o lecție
nouă; oricât ne străduisem noi, ne trădasem prezența.
Ne apropiam de gura golfului nostru
iar lumina cobora repede odată cu soarele ce dispăruse deja după versantul
din spate. Vedeam deacum bine mașina.
O umbră parcă se mișca în spatele ei
dar nu se deslușea prea bine. Sau poate
luciul apei juca feste vederii. Când am
tras la mal „umbra” s-a ridicat în două

picioare, a adulmecat spre noi și a pufăit, după care a pornit spre marginea
văii. A urcat uimitor de ușor panta și a
dispărut în desimea pădurii. Era un urs
de toată frumusețea. În cele trei ore cât
lipsisem, adulmecase locul unde mâncasem și coborâse, fără teamă, în valea
deschisă a golfului. Am strâns echipamentul și am ancorat canoea pe mașină
cu o ușoară părere de rău. Imaginea
unei nopți în cort, pe malul lacului, sub
cerul înstelat, se risipise asemenea umbrei dispărute sub cetinile întunecate
ale pădurii din munte…

Întâlnire neașteptată
Ne depărtasem binișor de firul văii
când un pleoscăit în spatele nostru a rupt
liniștea ce ne înconjura. Când am întors
capetele, rămăseseră doar cercurile ce se
dilatau tot mai largi la suprafața apei.
Fusese un păstrăv. Și încă unul măricel.
MAI 2021 | 29

Tehnică Pescuit la șalău
Vibrații bune pentru șalăi (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET

În partea secundă a articolului vom discuta despre alegerea acelor echipamente care fac
pescuitul cu voblere lipless cât mai eficient, fiindcă nu toate lansetele, mulinetele sau firele
maximizează evoluția acestor năluci. Nu există neapărat o singură cale prin care putem
obține prezentări constant bune cu voblerele lipless, fiindcă, uneori, selecția lansetei sau a
firului ține de preferințele personale ale pescarilor, însă regulile generale indică cele mai
bune opțiuni de urmat.

E

xistă mai multe abordări și școli
de gândire în selecția lansetelor
pentru pescuitul cu voblere
lipless, iar dacă trecem peste criteriile
subiective, se conturează câteva opțiuni
care pot servi ca ghidaje generale.

Lansetele pentru
voblere vibration
Astfel, cele mai folosite lansete în pescuitul bassului cu „voblere vibratile” sunt
cele din grafit, cu acțiune moderat-rapidă sau cel mult rapidă, cu lungimi între
2 și 2,3 metri. Lansetele mai lungi facilitează lanseuri la distanțe constant mai
mari și oferă un control ceva mai bun al
evoluției nălucii, mai ales în prezentările
în care ridicăm năluca de pe substrat,
inclusiv din mișcarea de pompaj a lansetei. Un vârf cu elasticitate controlată
al lansetei ajută în prezentarea acestor
năluci și transmite eficient vibrațiile produse de ele.
O altă școală este cea a folosirii lansetelor din fibră de sticlă moderne,
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ușoare și relativ rapide, care permit
peștilor răpitori să inhaleze mai ușor
voblerele, atât pe recuperări liniare, cât
mai ales în perioadele reci din an, când
șalăii, știucile și bibanii, se hrănesc mai
puțin activ. Prima variantă de lansete,
cele din grafit, reprezintă alegerea bună

pentru aproape tot anul. Puterea de
aruncare depinde de greutatea voblerelor
lipless cel mai des folosite, dar ca regulă
generală, ceva de genul 7-30 grame sau
10-30 grame acoperă majoritatea voblerelor lipless de dimensiuni mici și medii.
Dacă totuși vrem să folosim și modele

De regulă, pescuitul
cu voblere lipless este
oarecum incompatibil cu
zonele cu agățături dese, în
care șansele de recuperare
a nălucilor cresc doar prin
folosirea dezagățătorului și,
implicit, „stricarea” locului
de pescuit.

mai grele, atunci o putere de lansare între 10 și 40 de grame va fi suficientă.

Ce fire sunt mai bune?
Alegerea firelor se rezumă de multe
ori la preferințe personale, însă și în
acest caz este bine să ținem seama de
câteva aspecte importante în economia
fiecărei partide cu voblere lipless.
Firele textile sunt cele mai răspândite și mai folosite atât în Europa, cât și
pe alte continente. Însă asta nu înseamnă că sunt cele mai bune pentru
toate aplicațiile. Dacă vreți să folosiți
fire textile în combinație cu voblerele
lipless, asigurați-vă că lanseta compensează printr-un grad suplimentar de
elasticitate lipsa de elongație a firului
textil. Textilul oferă cel mai înalt grad
de senzitivitate și poate compensa o lansetă mai „surdă”, însă trebuie avut în vedere că firele multifilament au cea mai
scăzută rezistență la abraziune, așa că
ar fi bine să folosiți un lider din fluorcarbon, ideal între 0,26 și 0,31 mm, în

funcție de puterea lansetei, greutatea
nălucilor și condițiile din apă, dacă pescuiți în zone cu posibile agățături. De
regulă, pescuitul cu voblere lipless este
oarecum incompatibil cu zonele cu agățături dese, în care șansele de recuperare
a nălucilor cresc doar prin folosirea dezagățătorului și, implicit, „stricarea” locului de pescuit.
Firele fluorcarbon nu pot fi folosite
în diametre mai mari pe mulinetele de
spinning, așa că singura opțiune rămâne
echipamentul de baitcasting, și pentru
că aceste voblere sunt printre cele mai
compacte și mai ușor de lansat. Avantajele fluorcarbonului sunt multiple, de
la senzitivitatea crescută în comparație
cu monofilamentul, la faptul că se scufundă și se „îngroapă în val” pe vreme
vântoasă, neafectând negativ prezentările, și până la rezistența optimă la abraziune. Există motive pentru care toți pescarii de bass din competițiile americane
folosesc fluorcarbon ca linie principală,
și poate cel mai important este că, spre

deosebire de textil, fluorcarbonul asigură prezentări mult mai naturale.

Ce fel de mulinete folosim?
Cum eu pescuiesc exclusiv cu echipament de casting, recomandarea mea este
evidentă. Și aici există mici diferențe între
raportul de recuperare al mulinetelor.
După ce am folosit, în decursul anilor,
toate tipurile de mulinete cu diverse rapoarte de multiplicare, pot spune că o viteză de aproximativ 7,1:1 mi se pare optimă în prezentarea voblerelor lipless.
Cantitatea de fir recuperat pe tur de manivelă depinde și de diametrul tamburului, însă mulinetele pentru astfel de voblere fac parte din clasele medii, de regulă
100 sau 150 ori maximum 200, ca ordin
de mărime și capacitate de înmagazinare
a firului. O mulinetă cu viteză ceva mai
mare de multiplicare vă va ajuta să recuperați mai rapid burta firului după fiecare
pompaj din lansetă și să mențineți, astfel,
un contact mai constant cu năluca, pe
tot parcursul prezentării.
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Tehnică Pescuit în Deltă
Străbătând
canalele Deltei
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Nădirea de început trebuie să fie moderată, urmată de o nădire ritmică de
întreținere, folosind cantități mici, deoarece metabolismul peștilor, într-un
mediu încă rece, reacționează prin diminuarea funcțiilor. Monturile vor fi suficient de fine, din cauza transparenței
mai accentuate a apei în care vom pescui,
dar suficient de robuste pentru a aduce
rapid capturile la minciog, fără a tulbura
inutil amplasamentul. Vom folosi momeli vii, puțin voluminoase, care, prin
evoluția lor, vor atrage atenția peștilor
mai precauți și îi va păstra în acțiune pe
cei mai curajoși.
Durata drilurilor trebuie redusă la limita asigurării capturării, fără mișcări
inutile și cu discreția impusă de condițiile
de pescuit.

Căutând peștii răpitori

Suntem în plină perioadă de prohibiție, pentru pescuitul în
scop comercial, recreativ/sportiv și familial, pe o durată de
60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele
care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile,
în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv. Chiar dacă ne mai
menținem îndemânarea pescuind în amenajările piscicole
licențiate pentru acvacultură, cu acordul administratorilor,
nu putem să nu ne gândim la marea deschidere, într-o
variantă atractivă, în care vom străbate canalele Deltei.

C

ărările de apă, ce se strecoară
printre perdelele de stuf și papură, sunt refugii binevenite
pentru pești în perioada de reproducere.
Protejate de vânt sau valuri, la adăpost
de curenți, bogate în vegetație submersă
și plutitoare care filtrează și oxigenează
apa, oferind suport și protecție pentru
icre, zone cu adâncimi relativ reduse,
care permit o încălzire mai rapidă în profunzime, canalele oferă condițiile ideale
căutate de pești la această vreme.

pitoare. Știucile au depus deja icrele, fiind în căutarea resurselor de hrană necesară refacerii forțelor. Bibanii, șalăii și
somnii se vor arăta, și ei, interesați de
oferta prezentă. La intersecția canalelor
sau la confluența acestora cu Dunărea,
avații vor lansa atacuri în trombă asupra
mărunțișului care se încălzește la soare.
După inspirație, dotare și echipament, vom opta pentru varianta care ni
se potrivește – pașnici sau răpitori, sau,
de ce nu, pentru ambele.

Ce surprize ne așteaptă

Căutând peștii pașnici

Peștii pașnici, roșioarele, babuștele,
carașii, plăticile și crapii, sunt căutați, cu
siguranță, printre primii, fiind cei mai
la îndemână. Condițiile găsite îi vor reține o perioadă în zonă, poate chiar pentru odihnă și refacere după efortul depus.
Deasemenea, hrana mai ușor de procurat, după un timp în care au avut alte
preocupări prioritare, îi pot face să mai
poposească în aceste ape liniștite.
Prezența peștilor pașnici, într-o concentrare mai mare și cu un comportament mai apatic, va atrage și speciile ră-

Acest gen de pescuit necesită vergi
telescopice ușoare, cu lungimea care să
permită pescuitul în zonele aflate atât în
apropierea malurilor, cât și a eventualelor structuri, insule de vegetație plutitoare sau perdele de stuf. Pentru un rezultat pe măsura așteptărilor, trebuie să
respectăm câteva reguli simple, specifice
pentru aceste locații.
Apropierea de malul apei să se facă în
liniște, cu pași ușori și atenție la a nu provoca trepidații și vibrații ale acestuia, cu
nada deja preparată și vergile montate.
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Dacă optăm pentru un pescuit la spinning, căutând știuca, bibanul, șalăul, avatul sau somnul, pe lângă dotarea tehnică
specifică, trebuie să avem în vedere câteva
aspecte care ne pot asigura succesul.
Apropierea de malul apei să se facă
tot discret, în liniște și cu atenție la a nu
provoca trepidații și vibrații ale acestuia,
căutând o poziție stabilă, din care să
avem independență de mișcare și vizibilitate bună. În momentul ocupării poziției optime, lanseta trebuie să fi pregătită, cu năluca montată, pick-up-ul
deblocat și firul prescurtat la distanță
potrivită lansării.
După cofigurația locului, tactica
adoptată se va baza pe lanseuri în evantai, încercând „să nu stricăm locul” cu
eventuale agățături sau lanseuri prea violente, urmată de lanseuri către malul
opus, cu stop pe fir la limita vegetației
acestuia. Unde am avut un atac nefinalizat, nu vom mai insista pe moment, urmând să revenim, după un timp, cu
aceeași nălucă sau, eventual, cu alt tip,
care să provoace atacul decisiv.

Abordare tactică
Un set minimal de scule atent selecționate, vergi telescopice, nadă și momeli
strict drămuite, două vergi de spinning,
una light și alta medium-light, o cutiuță
cu năluci prinzătoare și un scăunel
pliant, ne pot fi de ajutor. Începem, de
regulă, cu spinningul, mai rapid și mai
discret de organizat și, în funcție de evoluția evenimentelor, optăm sau nu pentru soluția alternativă.
Avantajul ar fi o ieșire în grup sau
cel puțin în doi, fiecare dintre parteneri
experimentând stiluri de pescuit diferite,
momeli și năluci diverse, analizând împreună rezultatele și asigurând un pescuit atractiv, pe canalele Deltei.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

PLACHIE LA CUPTOR
MAMA PAȘA

Plachia este un preparat din pește, clasic dobrogean, a cărei
denumire își are originea în moștenirea multiculturală
regională și a întrepătrunderii obiceiurilor populațiilor care
conviețuiesc în zonă. Plachi, în limba neogreacă, sau plakia, în
limba bulgară, se poate prepara din orice pește, la cuptor, la
tigaie sau la ceaun, adunând laolaltă gusturi și arome rafinate.

Ingrediente: 1,5-2 kg de pește curățat și
eviscerat, 3 cepe, 2 ardei grași verzi, 2 ardei capia, 200 ml pastă de tomate, 100 ml pastă de
ardei dulce, 5 căței de usturoi, 200 ml vin alb
sec, 200 ml ulei de floarea-soarelui, 20 boabe
de piper, două frunze de dafin, făină albă, pătrunjel verde pentru aromă și ornament.
Preparare: se tranșază peștii, fără capete și cozi, în bucăți potrivite, se spală și
se sărează, după care se lasă o jumătate de
oră la rece. Se zvântă bine, se pudrează cu
făină și se rumenesc în ulei fierbite. Se tapetează tava de coacere cu legumele, tăiate
felii, așezate pe un strat de ulei, pudrate
cu sare, și se pun la cuptor. După ce se coc,
adăugăm peștele și sosul format din pasta
de tomate, pasta de ardei dulce, usturoiul
curățat și tocat, vin, ulei de floarea-soarelui,
boabele de piper și frunzele de dafin, și se
pun din nou la cuptor, până scade suficient.
Servire: se servește rece, două-trei bucăți de pește, acoperite cu legumele înăbușite și sosul rezultat. Calitățile preparatului
vor fi evidențiate de paharul aburit de vin
alb/roze, sec/demisec. Poftă bună!
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De sezon Muscărit
Musculițe de Mai
și nu numai
Text și fotografie MAC

musculițe de mai, acestea pot fi prezente pe parcursul întregii veri, din
luna mai și până în august, în diferite
locuri și cu perioade specifice de viață.
Hrana preferată a păstrăvului dar și a
altor specii de pești, aceste musculițe
nu au practic nici un mijloc de apărare.
Șansa lor de supraviețuire și perpetuare constă însă în numărul copleșitor
de mare în care apar la momentul respectiv, adulții reușind să se împerecheze și să depună un număr suficient
de ouă în ciuda numeroaselor exemplare ce cad pradă peștilor ce profită de
momentul respectiv.

Stadii de dezvoltare

Pescuitul cu muște artificiale la păstrăv poate să pară inițial
mai dificil și mai greu de practicat dar, cu toate acestea,
este tot mai mult apreciat printre pescari, poate chiar și
numai pentru faptul că este... altfel. Un pescuit de mare
finețe, elegant și cât se poate de spectaculos. Este luna mai
și pecuitul la păstrăv în apele de munte este deschis.

M

area majoritate a muștelor
artificiale pe care le meșterim încearcă să imite insectele vii, în diferite stadii de dezvoltare
ale acestora. Unul dintre cele mai bune
exemple în acest sens sunt musculițele
de Mai, numite generic mayfly, insecte
ce fac parte indiscutabil din lista preferințelor păstrăvului. Artificialele mayfly imită insectele din ordinul
Efemeroptera.
În limba greacă efemeros - efemer,
care se poate traduce prin „de durată
scurtă” sau, în cazul inesctelor la care
ne referim, „de o zi” iar „pteron” înseamnă „aripă”. Avem deci insecte „cu
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aripi de o zi”, nume care reflectă pe deplin realitatea. Majoritatea adulților
trăiesc mai puțin de o zi, unii chiar
numai cîteva minute. Sunt cunoscute
aproximativ 2.500 de specii de musculițe de mai pe glob, America de Nord,
cu circa 611 specii, aflându-se pe unul
dintre primele locuri din lume.

Favoritele păstrăvilor
Caracteristica principală a adulților
mayfly o constituie aripioarele ridicate
aproape de verticală și cei doi sau trei
perișori caudali drepți, și destul de
lungi, numiți cerci, care definesc imaginea distinctă a insectei. Deși se numesc

Pentru pescuitul cu artificiale se folosesc imitații ale principalelor stadii
de dezvoltare ale musculițelor de mai.
Larvele - nimfele – Foto 1, ies din
ou, trăiesc și se hrănesc pe fundul apei.
O parte din ele sunt mâncate de pești
chiar în acest stadiu sau când înoată
spre suprafața apei, în faza premergătoare următorului stadiu de dezvoltare.
Le întâlnim atât în râuri, lacuri și bălți,
într-o varietate de forme adaptate mediului în care trăiesc. Unele au picioare
lungi care le ajută la înot, altele, în ape
cu un curent accentuat, au picioare
scurte și puternice, cu care se prind
bine de substrat.
Pre-adultul sau subimago –
Foto 2 este cunoscut în lumea muscarilor sub numele de „dun” și este stadiul următor nimfei. Odată ajunsă la
suprafața apei, nimfa năpârlește și își
deschide aripile nefiind încă matură
sexual. Acesta este stadiul cel mai
expus al insectelor, stadiu în care peștii
le mănâncă în număr foarte mare.
După încă o năpârlire subimago devine
adult.
Adultul, – Foto 3, cunoscut și sub
numele de „spiner” este stadiul în care
insecta matură se reproduce și depune
ouăle. Trecerea în stadiul de adult are
de obicei loc dimineața sau seara,
într-un număr atât de mare încât nici
peștii și nici celelte insecte, precum libelulele, ce le vânează deasupra apei,
nu le pot consuma pe toate. Împerecherea durează mai puțin de o zi, masculii mor imediat iar femelele depun
ouăle, fie pe suprafața apei, fie înoată
spre fundul apei unde le depun la adăpost, pe pietre, după care mor și ele.
Adulții fără viață, numiți de muscari și „spent”, sunt consumați cu frenezie de păstrăvi. Peștii îi culeg de pe
suprafața apei, generând acele cercuri
ce se împletesc într-un adevărat spectacol, un ritual ce marchează pe râu perioada efemeridelor.

1

2

3

De ce mai peste tot în
lumea muscarilor,
aceste insecte sunt numite
„musculițe de Mai”, încă nu
se știe în mod sigur. Poate
pentru că primele apar
primăvara, în luna mai,
când vremea se încălzește,
deși, practic, ele sunt
prezente pe tot parcursul
verii.
Musculițe de Mai și nu numai...
De ce mai peste tot în lumea muscarilor, aceste insecte sunt numite
„musculițe de Mai”, încă nu se știe în
mod sigur. Poate pentru că primele
apar primăvara, în luna mai, când vremea se încălzește, deși, practic, ele sunt
prezente pe tot parcursul verii. Pescarii
din emisfera sudică le-ar putea numi
„de noiembrie” sau „decembrie” dacă ar
ține seama de anotimpul când apar la
ei, dar poate, la fel de bine, numele a
fost dus și acolo de muscarii veniți inițial din Europa sau din America de
Nord, care au păstrat denumirile tradiționale ale acestor insecte. Oricare ar fi

numele lor și sezonul în care veți pescui, pe râu este bine să observați locurile pe care vă aflați și să nu vă
concentrați numai la unul sau două
modele de artificiale despre care ați
auzit că dau rezultate pe apa respectivă.
Observați ce zboară prin preajma tufelor de pe maluri sau ce se mișcă pe suprafața apei. „Favoritele” păstrăvului în
acel moment, în acel loc, fie el râu sau
lac, pot fi cu totul altele, în condițiile
concrete de la malul apei. Dacă peștii
nu mănâncă la suprafață s-ar putea să
fie preocupați de altceva în adâncuri.
Pot lua nimfele care se ridică spre suprafață sau se pot hrăni cu cele de pe

fundul apei. Teoretic, nimfele par a fi
alegerea numărul unu la acest timp din
an, dar ideea este de a alege o artificială, fie ea și udă sau uscată, cât mai
apropiată de cele pe care le găsiți pe
maluri, pe și sub frunzele vegetației
pornite la acest moment, sau pe pietrele din apă.
Iar dacă vremea este încă rece, iar
zăpada de pe munte încă persistă, chiar
dacă este luna lui Florar, s-ar putea să
avem nevoie de multă răbdare, până
vom descoperi care sunt preferințele
pistruiaților și să nu uităm că aceste
mayfly, așa cum am văzut, sunt musculițe de Mai, dar nu numai…!
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Tehnică

Pescuit pe râu

Plutitoare arabescuri
Text și fotografie DORU DINEA
Ca un puf de un verde crud, micuțe și firave frunzulițe au început să îmbrace crengile
dezgolite ale copacilor. De la o zi la alta se țes covoare noi de iarbă, din care încep să salte
lăcuste acrobate. Fluturi albi, ca de mătase, în năstrușnice zig-zag-uri, apar și dispar pe
calea potecilor ce șerpuiesc în taină pe malurile râului. Discul de foc e din ce în ce mai
generos și învăluie întinderea câmpiei cu lumină și căldură binefăcătoare.

A

pa râului e încă destul de rece
și mai păstrează o mică turbiditate de la viitura ce nu a trecut de foarte mult timp. Am în dotare
echipamentul de fly la care, în timpul
iernii am făcut toate verificările, îmbunătățirile sau reparațiile necesare, cum
m-am priceput mai bine. Deci, aș putea
spune că e gata de atac, acum, cu o săptămână înaintea perioadei de prohibiție!

Locuri ce promit
Ca zonă de pescuit, aleg un braț al
râului, unde apa curge grăbită pe lângă
insula din larg dar unde are un curs
mai domol pe lângă malul pe care mă
aflu. Aici, pe o lungime de câțiva zeci
de metri de-a lungul malului, apa are
adâncimi mici, de la zece centimetri
până la treizeci-patruzeci de centimetri.
Aceste adâncimi mici sunt pe distanțe
variabile față de mal, uneori de până la
un metru depărtare iar alteori până la
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câțiva metri față de mal, după care urmează un prag, iar apa prinde adâncimi
mai mari de un metru. În aceste ape cu
adâncimi mici, care beneficiază cel mai
rapid de o creștere a temperaturii de la
soarele generos, sper să am rezultate în
pescuitul la fly.

Plutitoare arabescuri
Și, în timp ce echipez lanseta de fly,
observ cu coada ochiului peștișori ce se
încumetă și apar în apele cu adâncimi
mici. Pentru început, în capătul leaderului montez o nimfă GRHE pe cârlig
nr. 16. În plutitoare arabescuri lansez
nimfa și direct în apele mici, de-a lungul malului, dar și dincolo de prag,
după care o recuperez în apele cu adâncimi mici. După un timp, nu foarte îndelungat, observ că peștii nu prea sunt
interesați de acest model de nimfă și
am doar câteva țacuri timide. Schimb
și montez o caddis pupa pe cârlig nr.
16. În general lansez nimfa cam la 8-10

metri depărtare și nu durează mult
timp și am și primele capturi. Sunt cleni
de dimensiuni mici dar care luptă cu
îndârjire în drill și fac și salturi spectaculoase la suprafața apei. Așa cum au
venit, așa s-au și întors, repede, în undele râului.
Lansez de-a lungul malului, când
în aval când în amonte, pe toată distanța unde apele au adâncimi mici.
Schimb din nou nimfa din capătul
leader-ului și montez una tip all pink,
tot pe cârlig nr. 16. Este o nimfă specială pentru ape reci. Și, într-adevăr,
rezultatele sunt uimitoare. Încep să
prind și cleni dar și obleți, iar în anumite zone, la două sau maxim trei lansări am atacuri și capturi de pești, pe
care îi eliberez imediat.

All pink – rozul face diferența
Pentru diversitate, chiar dacă observ că peștii nu muscăresc la suprafața
apei, schimb nimfa și montez o muscă

Pentru diversitate,
chiar dacă observ că
peștii nu muscăresc la
suprafața apei, schimb
nimfa și montez o muscă
artificială uscată, fly ant,
pe cârlig nr. 18. Insist destul
de mult, dar până la urmă
reușesc să prind și la musca
artificială uscată un
clenișor și câțiva obleți,
după care montez, din nou,
în capătul leader-ului nimfa
all pink.

artificială uscată, fly ant, pe cârlig nr.
18. Insist destul de mult, dar până la
urmă reușesc să prind și la musca artificială uscată un clenișor și câțiva obleți,
după care montez, din nou, în capătul
leader-ului nimfa all pink.
Recuperarea nimfei o fac din șnur,
cu mișcări fluide, uneori cu viteze mici
alteori cu viteze medii de recuperare.
Întotdeauna trebuie să fiu foarte atent
și concentrat deoarece, uneori, peștii
dau țacuri pe nimfă iar când execută
un așa zis atac ceva mai hotărât, întind
destul de firav linia de pescuit, adică
leader-ul cu șnurul. Observ că înțeparea
peștilor e bine să o execut ori ridicând
fluid vârful lansetei, ori recuperând, tot
fluid, cu o viteză mai mare, șnurul.
Dacă execut înțeparea peștilor cu o mișcare mai energică, din încheietura mâinii cu care țin lanseta, de cele mai multe
ori peștele scapă aproape instantaneu.
Chiar și așa, am destule rateuri la înțeparea peștilor, deoarece aceștia au o viteză extraordinară de a expulza nimfa
când o simt că nu e chiar atât de comestibilă pe cât se așteptau.
Deoarece cârligele muștelor artificiale sunt debarbetate, fără spin, e necesar să nu slăbesc nici o clipă peștele
în drill. De aceea, în scurtele momente
de pauză care se crează în recuperarea
șnurului, ori mai ridic din vârful lansetei, ori mă deplasez puțin în spate față
de direcția de recuperare. Nu e nici o
problemă dacă scapă în drill, iar unii
dintre pești mai au parte, înainte de eliberare, și de câte o scurtă ședință foto.
Cu toții s-au întors în apele râului.
Chiar și în condiții mai puțin facile,
în care apele încă au temperaturi scăzute, putem să avem rezultate în pescuitul la fly. Iar sezonul la păstrăv este
deja deschis. Echipamentul ușor, pescuitul curat, fin, etic și în continuă mișcare, crează un foarte bun tonus fizic
dar și o nemăsurată satisfacție sufletească. Încercați și nu veți regreta!
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Echipament Atelierul muscarului
Nimfe pentru pistruiați
pe apele lui Florar

Foto: ANDREI ZABET

ALEX CODRESCU

După ce pescuitul la păstrăv s-a deschis la începutul lunii
aprilie, vremea a continuat să se încălzescă ușor, în reprize
ce au alternat cu perioade scurte cu temperaturi încă
scăzute. Începutul lunii mai a respectat, în mare, trendul
obișnuit al mersului vremii, pe alocuri cu temperaturi chiar
sensibil peste mediile normale ale perioadei. La munte,
gradele cu plus au fost chiar mai mult decât generoase pe
timpul zilei, însă noaptea și diminețile nu s-au încumetat să
treacă de plus 5, plus 8 grade Celsius. Astfel, în zonele
înalte, apa râurilor nu a câștigat cine știe ce acumulări de
temperatură, rămânând în continuare destul de rece…

A
Foto:

stfel, nici păstrăvii nu și-au revenit complet de pe urma perioadei reci de iarnă, dar totuși,
nevoia de energie și temperaturile mai
răsărite de peste zi își fac simțite efectele, peștii începând să se hrănească,
puțin câte puțin. Nu vom asista la ridicări spectaculoase ale peștilor spre suprafața apei, pentru a culege cele câteva
eventuale musculițe, dezmorțite și ele
de razele soarelui de mai, dar vor deveni
mai activi în zona apropiată de substrat
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a apei, culegând tot mai cu sârg tot ceea
ce le trece prin apropiere, fără a fi nevoie
să facă eforturi sporite. Tocmai aici pare
a fi secretul pentru a putea aduce în
minciog câțiva pistruiați ce-și vor arăta
interesul pentru artificialele pe care le
oferim. Așa cum cu siguranță ați înțeles,
este vorba despre nimfe.
Nimfele reprezintă prima etapă de
dezvoltare a insectelor în stadiul acvatic, după ce au eclozat din ouăle depuse
de adulți. Adesea se fixează sub sau pe

pietrele din apă și constituie o mare
parte din hrana de baza a păstrăvilor
la această vreme.
Artificialele ce par a da cele mai
bune rezultate în această perioadă din
an, imită diferite nimfe ce se găsesc de
regulă acum în apele de munte. Materialele folosite la confecționarea acestora sunt de regulă remidge din coadă
de fazan, păr din urecehe de iepure,
pene din „guler” de cocoș, la care putem
adăuga mărgele din cupru sau tungsten, fir pentru lestare și, nu în ultimul
rând, fire de lame pentru cerclaj și sporirea atractivității, cel puțin în percepția
noastră. Iar numele acestor artificialenimfe, vine tocmai de la principalele
materiale pe care le-am folosit la confecționarea lor și vom avea astfel denumiri precum coadă de fazan sau ureche de iepure.
Vom pescui cu aceste nife folosind
un echipament de muscărit light, poate
chiar ultralight, cu o lansetă din cel mult
clasa 3, un fir de muscă corespunzător
clasei vergii, și o mulinetă ușoară care
să echilibreze duo-ul lansetă/fir.
Lungimea liderului nu va depăși 1,501,70 metri, pentru a putea permite un
control deplin al artificialei și, de preferință, vom avea montat pe lider un
semnalizator visual, colorat fluo dacă
este posibil, pentru a putea observa
chiar și cele mai discrete atacuri ale peștilor. Forfacul pe care legăm nimfa va
trebui să fie cât mai fin și mai discret,
probabil undeva la 0,10-0,12 diametru
și o culoare adecvată pentru gradul de
limpiditate al apei la acel moment.
Vom lansa la distanțe ce permit un
control adecvat al firului/artificialei și
vom conduce cu atenție nimfa în apropierea substratului, urmărind conturul
pietrelor mari, scufundate complet sau
ieșite spre suprafața apei, pe lângă maluri cu structuri scufundate și vom insista
în bulboanele adânci, reluând lanseurile
și păstrând pe cât posibil o prezentare
cât mai apropiată de natural a artificialei
în deplasarea ei în curentul apei. Cât despre modelul de artificiale folosit, experiența și inspirația de moment vor fi elemente sigure ce vor înclina balanța spre
reușita noastră și succesul în alegerea celor mai potrivite nimfe pentru pistruiați
pe apele lui Florar…!

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

GÂȘTELE CANADIENE
• Denumite științific Branta canadensis, găștele canadiane constituie cea
mai mare specie de gâște sălbatice de
pe glob și sunt native de pe continetul
nord-american;
• Adulții cântăresc de regulă între 5
și 7-8 kg, dar exemplarele excepționale
pot atinge chiar și greutatea de 10 kg;
• Anvergura aripilor poate ajunge
până la 180-190 cm;
• Caracteristica morfologică ce le deosebește foarte ușor de alte gâște sălbatice sunt cei doi „obraji” albi, formați
de porțiunea albă de la baza gâtului spre
partea inferioară a capului;
• Gâștele canadiene trăiesc în medie
10-25 de ani, dar pot atinge chiar și venerabila vârstă de 30 de ani, în libertate.

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
Recordul de vârstă înregistrat în captivitate a fost de 40 de ani!
• Cuplurile formate rămân împreună
toată viața, și numai dacă unul dintre
parteneri moare, celălalt își caută o
nouă pereche;
• După eclozare, la doar 24 de ore,
puii sunt conduși de părinți spre apă,
pentru o mai bună protecție, și învață
imediat să înoate;
• La vârsta de 2-3 luni puii sunt capabili și învață să zboare, după care, la

venirea toamnei, își urmează încă din
primul an părinții în lungul zbor de migrare, uneori lung de pănă la 4.000 4.800 de km, către zonele sudice, mai
calde, ale continentului;
• În perioada caldă a anului adulții
își pierd complet penajul, care se reface
în circa 5-6 săptămâni, perioadă în care
păsările nu pot zbura și își petrec marea
majoritate a timpului pe apă sau în
apropierea ei, pentru a se putea feri de
prădători;
• Principalii prădători sunt coioții,
vulpile, ratonii, uneori lupii, ciorile, bufnițele și vulturii;
• În timpul migrației, găștele canadiene pot zbura într-o zi chiar și pănă
la 2.400 de km;
• Altitudinea de zbor este de circa
1.000 de metri, recordul înregistrat fiind
de 9.000 de metri, altitudine raportată
în mai multe ocazii de piloții avioanelor
de cursă lungă;
• În Europa au fost introduse pentru
prima dată în Anglia, în secolul XVII, ca
păsări decorative în grădinile luxoase.
Ulterior, în perioada anilor 1930 au fost
introduse și în alte țări, fie pentru sporirea biodiversității avifaunistice sau pur
și simplu pentru vânătoare.
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Momitor Method Feeder
Cralusso Double Chance

DIP CĂPȘUNĂ PENTRU
PESCUITUL STAȚIONAR

Varietatea mare de momeli de cârlig disponibile în zilele noastre face ca
timpul pe care îl petrecem pentru
identificarea celei mai prinzătoare, indiferent că vorbim
de wafters, dumbells,
pop-ups sau alte momeli de
cârlig, să fie extrem de prețios.
Inventatorul Kralik Karoly, fondatorul companiei
Cralusso, s-a gândit îndelung la
acest aspect iar rezultatul este un momitor feeder unic, cu două ieșiri pentru forfac, în lateralele momitorului
method. Mai mult, tija culisantă are
un sistem de conectare/deconectare
a coșulețului care permite schimbarea
rapidă cu corp coșuleț de altă greu-

tate, fără să fie nevoie să schimbăm
cu totul momitorul. Practic, deconectăm momitorul propriu-zis de pe
tijă și conectăm o altă greutate,
mai mare sau mai mică,
după necesitățile zonei în
care pescuim.
Se pretează perfect
pentru matrița generalistă
Cralusso Shell iar lestarea
în zona frontală facilitează
lanseuri la distanță. Variantele
ușoare (30 și 40 g) de momitoare
sunt prietenoase cu mediul înconjurător, întrucât lestajul nu este realizat
din plumb. Partea plastică are un procentaj de 50% realizat din materiale
reciclabile.
www.fisela.ro

Specificații tehnice:
• Dublă ieșire pentru forfac - permite pescuitul cu două momeli diferite;
• Sistem interconectare tijă - facilitează schimbarea rapidă a corpului;
• Lestare în zona frontală și aerodinamicitate sporită;
• Material ecologic, prietenos cu mediul înconjurător;
• Gramaje disponibile: 25, 30, 40, 50 și 70 g;
• Setul compus din 2 buc. cuprinde și vârtejele aferente.

Dip-ul Căpșună pentru pescuitul
staționar, oferă un plus de eficacitate
bilelor de la cârlig și are la bază un
amestec de lichide nutritive, ce conține
aceeași atractanți care fac parte din rețeta boiliesurilor cu aromă de Căpșună.
Nu topește PVA-ul.
Dip-urile sunt disponibile online pe
www.mgcarp.ro.

ABREVIS

Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

Societatea Vânătorilor și Pescarilor
din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
40 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Un altfel de iShad Jackall iShad CLIO 4.1”

O nouă formă de viață artificială
există acum la îndemâna pescarilor
în căutările lor de a prinde mereu cei
mai precauți și mai suspecți răpitori:
noul iShad CLIO schimbă încă o
dată regulile jocului în doi, dintre
pește și pescar: cine pe cine prinde?
Pentru că iShad CLIO propune un
design revoluționar, nemaiîntâlnit la
niciun alt plastic de bass, știucă sau
șalău, până acum.
Aripioarele oblice din zona capului îl fac să se miște eratic de fiecare
când îl ridici de pe substrat sau la fiecare nouă tură de manivelă, când îl
recuperezi între ape, iar corpul fusiform, inelat și injectat cu aminoacizi
și atractanți naturali, nu face decât să

crească și mai mult felul în care răpitorii atacă noua nălucă din plastic de
la Jackall. O altă noutate este coada,
care are, în secțiune transversală, o
formă de șurubelniță Philips și care,
în combinație cu aripioarele frontale,
fac năluca să aibă o evoluție unică în
apă. Cu o dimensiune ideală de 4.1”
(10,4 cm), iShad CLIO prinde nu
doar șalăi, ci și știuci sau bibani mari,
iar datorită fantei ventrale, poate fi
montată nu doar pe clasicele jiguri, ci
și pe cârlige offset, pentru prezentări
chiar și în structurile submerse.
Noul iShad CLIO este disponibil
într-o serie de culori, în magazinul
Abrevis din București și online pe
www.abrevis.ro.
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FAZELE
LUNII

U.P.

SOARE
RĂSARE APUNE

5.33

20.53

VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare Merkel Shul,
cal.16, cu toc din piele. Preț: 2.000 lei.
Tel.: 0741-013.022
Vând armă cu glonț cal.5,6, pentru tir sportiv, marca Browning, import din Canada.
Stare excepțională. Tel.: 0722-712.104

L.N.

5.31

20.59

Vând armă de vânătoare cu două țevi
lise, cal.12, marca IJ.54, cu toc din piele.
Stare excepțională. Tel.: 0722-712.104
Vând armă cu glonț cal. 5,6x26 (GECO),
cu lunetă. Stare perfectă. Tel.: 0745-963.650

CUMPĂRĂRI

P.P.

5.30

21.02

Cumpăr cățel de vânătoare pentru păsări (fazan și potârniche).
Tel.: 0720-437.827

REBUS

VÂNĂTOARE CU PROBLEME
Rezolvarea din numărul anterior
L.P.

5.31

21.04

PREPARATE
VÂNĂTOREȘTI
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Delicatesă vânătorească de mici
dimensiuni, gătită cu vin la cuptor. 2) Vânătorul
…la el în familie – Jumătate de cană! – Rest de
coadă. 3) Proțapul …electric – Servite primele la
masă! 4) Depozit de vinuri vechi – Peștele …preparat pe tava întoarsă! 5) A se opune vânătorii –
Aripi tăiat la vârf! 6) Prelucrări rafinate în manieră
artistică. 7) 13 mufloni! 8) Răzuitoare pentru grătar – Fel de sufleu! 9) Mulțime veselă și gălăgioasă la o masă mare – Iute …la mâncare.
10) Jumătate din tavă! – A pierde părul din blană.
VERTICAL: 1) Furnizor de carne pentru Crăciun –
Preparat în saramură. 2) Străpuns de glonțul vânătorului – Acela din alai! 3) Făină din manioc.
4) Vânatul viu (sg.) – Pește de apă dule …servit
cu pelin! 5) Ieșite din pământ. 6) Cap de praz! –
Însoțește căprioara. 7) Ou de pește – Rea la gust.
8) Primele la ciolan! – Capătul ascuțit al coarnelor
– Urme de dropie! 9) Crustaceu comestibil (pl.) –
Sortiment de mâncare. 10) Vârste – Vânează
hrana în zbor.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data abonării.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.

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

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 75 LEI
NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ...................................................................................... Nr. .......
Bloc ...... Scara ...... Etaj ...... Apartament ...... Localitate ................
................................. Județ/Sector .................. Cod poștal ................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura .....................
Am achitat suma de ............................................................ în data de
.................................... cu ......................................................................
Ordin de plată nr. ............................................................................
Mandat poștal nr. ............................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12
reviste consecutive începând 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.

