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VÂNĂTOARE

Despre echilibrul ecologic
într-un mediu antropizat
NECULAI ȘELARU

Foto: NECULAI ȘELARU

În condițiile afectării din ce în ce mai agresive a faunei
cinegetice, mai ales a celei ce viețuiește în câmpul cultivat
agricol, prin tot felul de acțiuni grăbite ale membrilor
societății omenești spre o civilizație a betoanelor, poluării
și fragmentării habitatelor, ar fi o sminteală să mai putem
crede în teoria reîntoarcerii noastre la echilibrul natural
ancestral, între speciile prădătoare și cele pradă, precum și
între toate acestea și mediul lor real înconjurător de viață.

F

acem această afirmație deoarece, într-un mediu de viață din
ce în ce mai depărtat de cel în
care au evoluat aceste specii de-a lungul mileniilor, relațiile interspecifice,
în mai mare măsură decât cele intraspecifice, au suferit evidente alterări.
Ne referim, în primul rând, la relațiile
interspecifice generate de interacțiunile
trofice pradă – prădător, gazdă – parazit și concurența la hrană.
Dintre toate interacțiunile la care
ne referim, raportul pradă – prădător
pare să fi jucat, și poate în continuare
să joace, rolul cel mai evident în reali-

zarea unui echilibru relativ stabil între
speciile cinegetice. Aceasta deoarece
potrivit „Legii ciclului periodic” nivelul
populațiilor pradă este redus prin acțiunile prădătorilor, ale căror efective
cresc până la un moment dat, pentru
ca ulterior să scadă din lipsa de suficientă hrană.
Un exemplu mai bun decât cel al
lupului și a evoluției populației acestuia
în România, în ultimii 30 de ani, nu
poate fi prezentat.
În cazul speciilor polifage, cum ar
fi ursul, viezurele și chiar vulpea, dependența prădătorului față de pradă

este mai puțin resimțită. Totuși, atunci
când din cauza acțiunii nefavorabile a
unor factori externi, relația prădătorpradă este afectată, cum ar fi de exemplu, situația intoxicațiilor provocate de
pesticide, prădătorii, mai ales cei monofagi, au mai mult de suferit decât
speciile pradă, deoarece pe lângă acțiunea directă a intoxicației, ei suferă
și acțiunea indirectă a împuținării prăzii. Fără a insista mai mult asupra factorilor externi perturbatori ai echilibrului ecologic, mai ales a relațiilor
interspecifice, arătăm că transformările
brutale intervenite în spațiul agricol,
precum fragmentarea habitatelor și mecanizarea – pesticizarea agriculturii,
dar nu numai, acționează ca factori puternic perturbatori ai echilibrului interpopulațional adus în discuție.
Din acest motiv, nu doar al exploatării sustenabile a resursei naturale regenerabile denumită faună cinegetică,
este necesară, acum și în viitor, intervenția operativă a omului-vânător în scopul restaurării și conservării echilibrului
relativ din natură, prin extragerea sistematică a surplusurilor populaționale.
În contextul prezentat, este rațional
să ne întrebăm ce s-ar putea întâmpla
dacă omul-vânător, agasat de tot felul
de acuze nedrepte din partea unor pretinși protecționiști doar cu vorba și din
birouri, ai faunei cinegetice, ar pune
„arma în cui’?
Noi credem că s-ar întâmpla o bulversare primejdioasă a echilibrului ecologic, cu repercusiuni directe asupra
bogăției biodiversității, precum și asupra bunurilor și siguranței vieții concetățenilor noștri în special din mediul
rural.
În susținerea acestei afirmații, venim cu câteva exemplificări plauzibile
de posibile evoluții viitoare ale populațiilor unor specii cinegetice, într-o astFEBRUARIE 2020
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Vânătoare de căpriori

fel de situație. Vom începe exemplificările cu specia lup, care din ignoranță
sau interese adiacente a avut deja de
suferit.
Dacă până în anul 1990 se extrăgeau, cu arma, capcane și otravă, circa
2200 lupi/an, pentru a putea fi menținut efectivul speciei la un nivel de circa
2500 exemplare în toată România, acțiunea fiind stimulată și cu un premiu
de 300 de lei/exemplar „combătut”
prin oricare din mijloacele arătate și
capturarea puilor speciei la vizuină, ulterior, după intrarea speciei în protecție
strictă, s-au mai putut vâna anual doar
câteva zeci de lupi, numai cu arma de
vânătoare, ceea ce a determinat o creștere bruscă a populației până spre dublul efectivului inițial. A urmat însă, la
relativ puțin timp, scăderea efectivelor
speciei din lipsă de hrană suficientă.
În teren s-a putut observa, concomitent, o ușoară restrângere de areal
și un început de degenerare fizică și
comportamentală a indivizilor speciei,
la care România deține din trecut
(1997) vicerecordul și recordul mondial la „blană de lup”.
Iată așadar cum, datorită unei protecții exagerate a lupului în România,
au avut de suferit și lupii, din cauza suprapopulării care a condus la înfometare și degenerare, dar și vânătorii, din
cauza concurenței pe care lupii le-o fac
la aceeași resursă cinegetică (cerb, capră neagră, căprior, mistreț etc.).
Vom continua exemplificările cu situația mai bine cunoscută a ursului,
ajuns și el în situația suprapopulării habitatului tradițional. Fiind specie polifagă, a continuat să se înmulțească și
să emigreze forțat în afara zonei propice, din ce în ce mai afectată și aceasta
prin diverse activități umane. Lipsa de
fructificație forestieră din ultimul an,
2019, a obligat urșii să vagabondeze
înfometați, mult mai mult decât în anii
precedenți, în căutare de hrană alternativă (fructe,cereale, animale domestice etc.). Din acest motiv, pagubele
aduse omului, accidentele produse prin
coliziuni auto și feroviare și atacurile,
inclusiv fatale, asupra omului, s-au înmulțit. Urmările mai puțin cunoscute
ale suprapopulării au fost: înfometarea
urșilor și creșterea mortalității naturale
înregistrate de specie inclusiv din cauza
infanticidului, sporirea braconajului în
special revanșard și o degenerare fizică
mai puțin evidentă decât degenerarea
4 |
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Despre echilibrul
ecologic într-un mediu
antropizat

comportamentală de necontestat. Așa
s-a ajuns ca dintr-o populație sălbatică
viguroasă și sănătoasă de urs brun, care
a dat recorduri mondiale succesive la
blănuri și cranii de urs, să regăsim în
prezent doar populații destructurate,
cu o proporție mare a exemplarelor femele și tinere, fără teamă de om. Iată
cum, și în cazul ursului, suprapopularea s-a dovedit nefavorabilă în condițiile în care autoreglarea prin mecanismele naturii întârzie să se manifeste.
Singura soluție „pentru restaurarea
echilibrului ecologic”, rămâne, așadar,
intervenția omului-vânător cu arma în
scopul conservării unei populații normale de urs, deoarece toate celelalte
intervenții, neletale, nu au dat rezultat
sau nu se pot aplica. De exemplu, repopularea în alte țări fără populații viabile de urs.
Nu vom insista asupra consecințelor
supraprotecției deliberate a mistreților
în anii precedenți, care a condus la supraaglomerații în anumite arii naturale
protejate și în anumite terenuri de vânătoare în care s-a exagerat prin protejarea femelelor și hrănire complementară. În cazul acestora, prădarea
nu a avut nici un efect vizibil de frână,
însă natura este în curs să soluționeze
problema suprapopulării, prin intermediul pustiitoarei peste porcine africane.
În loc să vânăm din ce în ce mai intens

În teren s-a putut
observa, concomitent, o
ușoară restrângere de areal
și un început de degenerare
fizică și comportamentală a
indivizilor speciei, la care
România deține din trecut
(1997) vicerecordul și
recordul mondial la
„blană de lup”.

mistreții, pe măsură ce populația acestora creștea, îi îngropăm costisitor
acum, pentru a încerca limitarea dezastrului. Iată un alt rezultat al unei
protecții iraționale, de această dată
autoadoptată de vânători.
Putem continua exemplificările
aducând în discuție evoluția populațiilor de vulpi. Dispărând interesul omului contemporan pentru blănuri naturale, a dispărut și interesul multor
vânători pentru împușcarea vulpilor.
Interesul vânării vulpilor s-a rezumat
doar la ținerea efectivelor speciei sub
control, în scopul diminuării presiunii
exercitate de acestea asupra populațiilor de iepuri, fazani, potârnichi etc. În
aceste condiții, efectivele de vulpi au
crescut, în timp ce efectivele de iepuri,
potârnichi, fazani și alte specii de pradă
s-au diminuat, inclusiv din alte cauze.
În lipsă de șoareci, hrană de bază pentru vulpi, acestea s-au apropiat și chiar
s-au localizat în preajma și în interiorul
unor localități, unde găsesc hrană alternativă din abundență.
Reversul insuficientei implicări a vânătorilor în ținerea efectivelor de vulpi
sub control, l-a constituit suprapopularea, cu efecte nedorite atât pentru
specie, cât și pentru om. Aceasta dacă
ne gândim la degenerarea fizică și comportamentală actuală a indivizilor speciei și la riscul izbucnirii unor epizootii
vehiculate de vulpi, precum teribila rabie de exemplu.
După aceste exemplificări, succint
prezentate, se pot înțelege consecințele
neimplicării voite sau nevoite a omului
vânător în problematica atingerii și conservării echilibrului ecologic într-un mediu din ce în ce mai mult antropizat și,
totodată, utopia ideii extremiste de reîntoarcere la echilibrul natural ancestral,
prin renunțare la vânătoare, justificată
de „dreptul egal la viață al tuturor ființelor vii”.

Pe țeava puștii

OPINIE

Braconajul, un fenomen
nociv care lasă urme
ELIADE BĂLAN

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

„Adevăratul remediu pentru problemele noastre de mediu este de a înțelege că munca
noastră este aceea de a salva Mama Natură... Ne confruntăm cu un inamic formidabil în
acest domeniu, anume, cu braconajul... iar a-i convinge pe braconieri să lase armele, va fi
foarte dificil”, spunea exploratorul Jacques-Yves Cousteau. O constatare plină de adevăr
despre un lucru greu de explicat și deopotrivă de acceptat, la care privim în continuare
cu toții încruntați.

B

raconajul cinegetic de oriunde
s-a dovedit a fi un fenomen
greu de eradicat chiar dacă
uneori manifestă unele semne de ameliorare, însă efectele nocive asupra faunei rămân răni adânci și greu de vindecat. De multe ori, autorii acestor
fapte contrare tuturor normelor, regulamentelor, legilor și conduitei umane,
au plătit uneori, într-un fel sau altul,
cu prețul libertății, dar cu toate astea
realitatea ne livrează neîncetat situații
triste, cu întâmplări cu braconieri subjugați unui comportament primitiv, de
natură să afecteze până la urmă și integritatea celor care au misiunea vânătorească de a apăra și proteja fondul
cinegetic.
Cazul de la Dolj, unde doi paznici
de vânătoare, au fost bătuți pe fondul
de vânătoare 58, din comuna Vela, de
patru tineri suspectați de braconaj,
arată că fenomenul există, este viu, extrem de periculos și deosebit de păgubos. Nu a fost îndeajuns violența sălbatică comisă de indivizi fără suflet, cu
instincte incalificabile și cu porniri pline

de păcate. Unul dintre agresori a dorit
să fie și mai aspru, dovedind iresponsabilitate maximă, prin sustragerea armei unuia dintre paznici, concomitent
cu vandalizarea fără reținere a mașinii
acelora care asigurau paza fondului de
vânătoare doljean. Paznicii și bărbatul
care îi însoțea au ajuns la spital cu mai
multe răni, fiind internați sub supraveghera medicilor. Persoanele agresive
acuzate de braconaj au fost identificate
rapid, iar arma de vânătoare a fost recuperată de polițiști. Potrivit reprezen-

Este evident cum
arată „normalitatea”
acelora care practică
braconajul sau încurajează
răspândirea acestui
fenomen. O „normalitate”
tulbure, plină de
ingrediente culese din
liziera fărădelegilor și
apucăturilor cu fason de
penitenciar.

tanților IPJ Dolj, cei patru tineri sunt
cercetați pentru lovire sau alte violențe,
distrugere și nerespectarea regimului
armelor și munițiilor.
Este evident cum arată „normalitatea” acelora care practică braconajul
sau încurajează răspândirea acestui fenomen. O „normalitate” tulbure, plină
de ingrediente culese din liziera fărădelegilor și apucăturilor cu fason de penitenciar. Sunt fapte care au toate atributele penale ale infracțiunii. Nu am
făcut un inventar complet al actelor de
braconaj din anul anterior. Într-un spațiu al proximității se poate vorbi de sute
de cazuri cu animale sălbatice ucise sau
capturate prin mijloace ilegale de braconieri, adevărate barbarisme cinegetice, unii dintre făptași având chiar permis de deținere și port de armă.
Deasemena, avem situații cu paznici bătuți, răniți sau chiar omorâți de indivizi
certați cu legea, care vânau în perioade
când vânătoarea era interzisă.
Anual, sute de animale salbatice sfârșesc în chinuri groaznice, prinse în capcanele puse de indivizii care le vând carnea și blana pe piața neagră. Este trist
să vezi oameni care fac rău la tot ce
este în jurul lor, în natură. În schimb,
este frumos să auzi vorbindu-se de persoane cu simțul responsabilității civice
dezvoltat, opuși altora care păcătuiesc
voit prin comiterea unor ilegalități în
măsură să afecteze mult timp echilibrul
cinegetic, al mediului natural, în general. Auzim mereu, destul de des în ultima vreme, întrebări precum cât de
extins este fenomenul braconajului în
România, care sunt metodele folosite
cel mai des de braconieri, cât de severă
este legislația actuală, lipsă de educație
la braconieri sau continuitate discutabilă în materie de control aplicat?
Sunt întrebări care au nevoie de un
răspuns. Altfel, constatarea lui JacquesYves Cousteau despre urmele lăsate de
inși cu răutate în sânge merge mai departe în timp și spațiu. Din păcate!
FEBRUARIE 2020
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DINAMICA POPULAȚIILOR DE FAUNĂ CINEGETICĂ (II)

Evoluția populației
de potârniche
NECULAI ȘELARU

Foto: SERKAN MUTAN / SHUTTERSTOCK

Potârnichea este specie de interes comunitar, al cărei areal originar depășește granițele
Europei, fiind comună și în estul, centrul și sudul Asiei. În România se întâlnește de la
malul mării până în golul de munte.

T

endința populației europene
este în ușor declin, deși efectivele continentale ale acesteia
sunt estimate a fi cuprinse între
3.000.000-6.000.000 de exemplare. În
România populația autohtonă este evaluată, după U.I.C.N., la circa 240.000360.000 exemplare.
Deși datele oficiale din ultimii 70
de ani, înregistrate în urma evaluărilor
efectuate în fiecare primăvară, reflectă
o populație ceva mai redusă, cuprinsă
între 35.600 exemplare în 1955 și
207.168 exemplare în 2019, putem constata în multe habitate tradiționale, o
prăbușire a numărului de exemplare,
care aproape au dispărut din zona de
munte și de dealuri înalte, precum și
din multe zone de câmpie, mai ales din
cele în care se practică o agricultură bazată pe monoculturi, mecanizare accentuată și chimizare intensă.
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În ciuda acestor constatări evidente
din teren, pe care nimeni nu le poate
contesta, evoluțiile scriptice ale efectivelor și recoltelor de potârnichi sunt în
creștere în ultima perioadă, influențate
fiind de populările cu potârnichi din
crescătorii și, cu certitudine, de subiectivismul deliberat al supraevaluării
efectivelor speciei, determinat de intenția evitării riscului rezilierii contractelor de gestionare. Un risc real în cazul
scăderii acestor efective sub 20% față
de cele preluate în gestionare sau cu
mai mult de 10% față de efectivele optime, stabilite la rândul lor în mod subiectiv, cu aproape 18 ani în urmă, în
alte condiții de biotop decât cele actuale.

Dinamica efectivelor și recoltelor
De la început trebuie precizat faptul
că fluctuațiile efectivelor de potârnichi,

de la o perioadă la alta și chiar de la
un an la altul, sunt foarte mari. Cauzele
principale au fost considerate mortalitatea ridicată din iernile grele, cu strat
gros și înghețat de zăpadă, și pierderile
mari suferite în timpul și imediat după
eclozare, în primăverile ploioase și reci.
Cu trecerea timpului, cauzelor de
mai sus li s-au mai adăugat mecanizarea și pesticizarea agriculturii, extinderea monoculturilor și creșterea procentelor plantelor industriale în defavoarea
cerealelor și leguminoaselor, precum și
pășunatul în multe locuri propice speciei. Se impune să mai adăugăm și emigrările, despre care se cunoaște foarte
puțin, din locurile devenite neprielnice
cuibăritului, dar nu numai din acestea.
Tributară acestor cauze, de fapt
amenințătorilor actuale la adresa speciei, tendința populației europene este
apreciată în declin. Același lucru îl sus-

Foto: NECULAI ȘELARU

țin și vânătorii români, care au avut
prilejul să cunoască abundența de altă
dată a potârnichilor autohtone, mai
ales în zonele de câmpie, de coline și
de dealuri joase, lucrate în mod tradițional în trecut. Tot vânătorii constată
acum, în teren, absența potârnichilor
din multe zone de deal, în care locul
fânețelor a fost luat de pășuni, precum
și din majoritatea zonelor de câmpie,
în care se practică o agricultură superintensivă.
În ciuda acestor constatări, cifrele
oficiale și graficele referitoare la dinamica efectivelor de potârniche vin în
contradicție cu susținerile noastre, exceptând realitatea unor fluctuații foarte
mari de la un an la altul.
De aceea, oricât am dori să justificăm
această contradicție pe seama populării
frecvente cu potârnichi din crescătorii,
prezentarea ce urmează se impune a fi
analizată cu rezervă. Fiindcă există
acel risc al rezilierii contractelor de gestionare, în cazul scăderii nejustificate
a efectivelor, care distorsionează, în
mod cert, rezultatul evaluării corecte a
efectivelor speciei. Conform cifrelor
oficiale înregistrate din 1955 până în
prezent, efectivele de potârnichi din
România au crescut de la 35.600 exem-

plare în anul 1955 până la peste 200.000
în perioada 1974-1978. Din 1980 până
în 1989, efectivele de potârnichi s-au
redus însă continuu, până spre jumătate,
în principal ca urmare a iernilor grele
și prădării favorizate de acestea, dar și
a agresivității tehnologiei agricole din
acea perioadă. Din anul 1990, în mod
evident până după 1996, efectivele de
potârnichi au crescut scriptic, datorită

populărilor cu potârnichi din crescătorii,
dar acest lucru nu se observă peste tot
pe teren, ci mai degrabă o prăbușire
generalizată a efectivelor speciei.
Această evoluție a populației de potârnichi din România, mai mult decât
îndoielnică în ultima perioadă, a fost
posibilă în condițiile unor cote de recoltă neverosimil de mici, în medie de
la 0,2% până la 1,9% din efectiv din
1955 până în anul 1999. De remarcat
că în perioadele de început ale ținerii
evidențelor recoltelor, potârnichile se
vânau cu certitudine în număr mai
mare, dar recoltele realizate, nu se raportau integral, fiindcă nu era pusă la
punct o procedură riguroasă în acest
sens. Numai în ultimele două decenii,
din anul 2000 până în prezent, cotele
medii de recoltă realizate au crescut
până la 6,6%-7,1%. La acest procent a
contribuit, în mod evident, recoltarea
organizată cu vânătorii, în special străini, a potârnichilor populate din crescătorii.
Totuși, comparativ cu alte specii cinegetice sedentare precum fazanul, cotele de recoltă realizate, o lungă perioadă de timp, sunt insignifiante și pun
sub semnul întrebării managementul
speciei.

Sporul natural
Așa după cum s-a anticipat deja, cazul fluctuațiilor mari de efective de la
un an la altul și de la o perioadă la alta,
trebuie explicat și ca urmare a sporului
natural extrem de eterogen, inclusiv a
celui calculat pe decade. Nu se poate
explica însă, nici faptul că la această dinamică a sporului natural au contribuit
și evaluările aproximative de efective,
realizate în fiecare primăvară prin observații directe și în piețe de probă, preFEBRUARIE 2020
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Evoluția populației
de potârniche
cum și teama de reziliere a contractelor
de gestionare în cazul scăderii nejustificate a efectivelor scriptice.
Totuși, diferențele mari ale sporurilor naturale pot fi parțial explicate.
Astfel, sporurile medii decadale de
20,8% în perioada 1955-1959 și de
8,2% în perioada 1960-1969 pot fi explicate ca urmare a unui surplus de
nișă ecologică și a desfășurării unei activități agricole tradiționale, neagresive
la adresa faunei sălbatice.
Mai greu de explicat este sporul natural de 0,9%, înregistrat în perioada
1970-1979, în condițiile unor niveluri
normale ale efectivelor și unor cote de
recoltă insignifiante. Nici sporul natural
negativ, de -6,4% în decada 1980-1989,
nu este foarte ușor de explicat, deși iernile grele din prima parte a acestei decade au afectat grav populația speciei,
a cărei diminuare este reliefată din inerție în anii următori.
În continuare, sporurile naturale au
fost influențate în mod pozitiv prin populările succesive cu potârnichi din crescătorii, dar par neverosimil de mari, în
decada 2000-2009, când din cauza iernilor cu zăpadă și sol înghețat, populația
de potârnichi a avut mult de suferit. De
aici rezervele noastre în privința cifrelor
înregistrate sau calculate pentru acest
sfârșit de perioadă analizată.

Amenințări

• populările cu exemplare genetic
inferioare din crescătorii;
efectul adiacent al altor activități
umane, precum arderea miriștilor, cultivarea unor plante sub folie de plastic,
lichidarea haturilor, extinderile de localități și de construcții în afara acestora, abandonarea câinilor și pisicilor
în sălbăticie etc.

Concluzii

Foto: NECULAI ȘELARU

Chiar dacă trendul scriptic al populației de potârnichi din România este
aparent ascendent, în contradicție cu
ceea ce se constată pe teren și cu trendul populației europene aflate în declin,
amenințările actuale la adresa speciei
pot fi sintetizate după cum urmează:

• pierderea de habitat și deprecierea
celui ocupat, în special din cauza activităților agricole și pășunatului în terenuri propice speciei;
• mortalitatea ridicată datorată mecanizării lucrărilor agricole și intoxicării
cu pesticide;
• împuținarea locurilor apte pentru
cuibărit;
• presiunea prădătorilor, în special
ai celor cu pene veniți în pasaj de iarnă;
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Potârnichea poate fi considerată o
specie indicatoare pentru viitorul biodiversității în arealul ocupat. Ea pare
să urmeze declinul dropiei, din cauza
imposibilității de a ține pasul, prin
adaptări morfo-fiziologice și comportamentale, cu schimbările ecologice care
se succed cu prea mare repeziciune în
spațiul agricol.
Totuși, printr-un management adecvat, care să ia în considerare și să contracareze o mare parte din amenințările
la adresa sa, populația autohtonă de
potârnichi poate fi salvgardată pentru
o lungă perioadă, în care sunt posibile
ușoare adaptări morfo-fiziologice și
comportamentele salvatoare.
Oricum, problema vulnerabilității
speciei trebuie luată, cât nu este prea
târziu, în serios și în România.

Încălzirea globală

MAPAMOND

Mega-incendiile devastatoare
BIANCA IORIATTI
În timp ce Australia este cuprinsă de flăcări, oamenii de știință își exprimă teama că
aceste incendii de proporții se vor multiplica odată cu încălzirea climei. În Australia, au
fost mistuiți de flacări 84.000 de kilometri pătrați și bilanțul nu se oprește aici. Vara
australă nu face decât să debuteze. Oamenii de știință vorbesc despre trecerea la o nouă
eră, cea a mega-incendiilor, și spun că este imposibil să nu facă legătura cu încălzirea
climei atunci când încearcă să găsească o explicație la aceste incendii devastatoare.

S

ăptămâni la rând, temperaturile
au depășit pe continentul australian +45 de grade Celsius. Pe de
o parte, spun specialiștii, temperatura
apei mării din largul Africii orientale depășește normalul (este vorba despre dipolul Oceanului Indian, cunoscut sub
numele de El Niño indian) și schimbă
direcția norilor și a ploilor timp de șase
luni. Pe de altă parte, Australia este victima oscilației antarctice, un fenomen
neregulat, legat de temperatura oceanului, care reduce precipitațiile. Pe scurt,
Australia, atacată din toate părțile de secetă, a ajuns să se transforme într-o suprafață de iarbă uscată, gata să ia foc la
prima scânteie.
Dacă perturbările climei au partea
lor de vină, situația actuală se datorează
și unei proaste aplicări a măsurilor de
prevenire a incendiilor. Începând din
2009, după catastrofa din apropierea
Melbournului care a ucis 173 de persoane, autoritățile australiene au luat
măsuri drastice: fiecare stat trebuia să
ardă, în medie, un milion de hectare de
vegetație, în cursul iernii, pentru a preveni propagarea focurilor în timpul verii
australe. Totuși statele Victoria și Noua
Galie de Sud nu au reușit să atingă obiectivele „arderilor dirijate”. O parte din populație, dar și militanții ecologiști, s-au
opus acestor curățiri prin incendiere, motivând protecția mediului și evitarea poluării cu dioxid de carbon.
Dacă în Europa un mega-incendiu
înseamnă câteva mii de hectare distruse,
în Australia, acesta desemnează câteva
sute de mii de hectare. Însă suprafața

distrusă nu este singurul criteriu de clasificare a incendiilor. Mega-incendiile
„sunt focuri foarte dinamice care se deplasează mult mai rapid decât incendiile
clasice, cu până la 5 kilometri pe oră,
față de 3 kilometri pe zi. În plus aceste focuri puternice pot depăși obstacole, precum
munții, prin proiectarea de particule inflamate la câteva sute de metri înălțime”,
după cum preciza într-un interviu Thomas
Curt, specialist în prevenirea incendiilor
de pădure, membru al echipei Recove,
din Franța. Australia s-a mai confruntat
cu incendii uriașe: în 1974 pe 1,17 milioane de kilometri pătrați, în 2009 pe
4.500 de kilometri pătrați și în 2019 pe
8.000 de kilometri pătrați. Există și alte
părți de pe glob care au fost afectate de
foc. În câteva luni, 8.000 de kilometri
pătrați au ars în Amazonia. Și California
cunoaște cu regularitate mega-incendii,
în 2018 au ars 8.100 de kilometri pătrați,
în 2019 în Siberia au fost distruși 27.100
de kilometri pătrați, iar în Alaska, tot în
2019, 10.000 de kilometri pătrați. Ceea
ce trebuie menționat este faptul că toate
condițiile care favorizează maga-focurile
sunt în creștere, inclusiv în zone din
sudul Europei, altă dată ferite de incendii.
Cercetătorii în domeniu vorbesc despre
focuri „convective”, care se autoîntrețin
cu fenomene puternice de turbulențe
ale aerului. Primele incendii de acest
gen s-au înregistrat în Portugalia, în
vara anului 2017, când 442.000 de hectare au fost transformate în cenușă. Incendiile devastatoare, precum cele din
Australia, pot fi uneori foarte greu de
controlat. Înălțimea flăcărilor și căldura

fac practic imposibilă munca pompierilor. Un incendiu uriaș se stinge adesea
singur, când nu mai este nimic de ars,
sau odată cu apariția ploii. În Australia
au fost măsurate flăcări de peste 70 de
metri înălțime, care degajau o căldură
de 1.000 de grade Celsius, ceea ce reprezintă un record.
În ce privește speciile de animale mistuite sau afectate de flăcări, „va fi necesar
mult timp pentru a cunoaște adevăratul
impact al focului asupra faunei, însă este
evident că bilanțul este dureros. Este
foarte probabil ca anumite specii să fie
pierdute pentru totdeauna”, a declarat
David Phalen, profesor al departamentului veterinar al Universității din Sydney, specialist în biodiversitate. Din septembrie, flăcările au cauzat moartea a
circa un milion de animale, iar oamenii
de știință sunt îngrijorați că anumite specii, endemice, sunt pe cale de dispariție.
Este Europa pregătită să se confrunte
cu astfel de mega-incendii? Specialiștii
spun că temperaturile ridicate și lipsa
ploilor favorizează mega-incendiile și
cred că ele se vor intensifica în viitor. La
orizontul anului 2050, numărul de zile
favorabile incendiilor anuale ar putea
crește, în medie, cu 35% pe planetă și
cu cel puțin 75% în sudul Europei.
Totuși, clima nu este singurul factor
responsabil. Urbanizarea și dezvoltarea
agriculturii reduc aria suprafețelor susceptibile să ardă, însă modificarea practicilor agricole poate să explice creșterea
numărului de incendii. În Europa mediteraneană situația este în mod special
complexă pentru că, la ora actuală, abandonarea folosirii tradiționale a terenurilor a modificat vegetația într-un mod
mult mai spectaculos decât au făcut-o
schimbările climatice. Terenurile, odinioară folosite intens ca pășuni, ori cultivate, sunt astăzi invadate de arbuști
sau înlocuite cu specii forestiere puternic
inflamabile. Pentru limitarea riscului de
incendii este necesară reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și adoptarea unei politici agricole și de amenajare a teritoriului care să țină cont de
acest parametru.
FEBRUARIE 2020
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Fazani la început
de februarie
Text și fotografie MAC

Vremea lui Gerar a trecut ca un gând și, cu excepția
câtorva zile cu un pic de ger și vânticel tăios, vremea din
acest început de an a fost destul de blândă, cel puțin în
partea de sud, așa încât ieșirile pe teren au fost marcate în
mare parte de timp cu vreme mai mult decât binevoitoare.

C

oincidență sau nu, penultima
săptămână a lunii ianuarie a
avut câteva zile frumoase iar
debutul lui Făurar a fost de-a dreptul o
adevărată primăvară. Și cum finele
lunii februarie urma să aducă și încheierea sezonului de vânătoare la fazani,
am ieșit pe teren pentru o pardidă de
vânătoare la fazani, la picior.

O vreme ca de primăvară
Profitând de cerul albastru și temperatura mai mult decât plăcută, am
ieșit pe un teren cu o alternanță de parcele cu grâu și rapiță, mărginită la unul
din capete de loturi de vie, unele îngrijite, altele mai înțelenite sau lăsate în
voia sorții, întercalate cu porțiuni de
pârloagă cu vegtație arbustivă și păiuș
uscat. Terenul se uscase binișor, permițând deplasarea fără a aduna „saboții”
de noroi pe care îi experimentasem din
plin cu alte ocazii.

Un partener de ispravă
După ce am străbătut porțiunea cu
grâu încolțit de-o șchioapă, fără să fi
observat vre-un fazan ieșit pe câmp,
am ajuns la locul cu viile. Dintre toți
10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

participanții, probabil că tânărul nostru
partener patruped avea să se bucure
cel mai mult de ziua de vânătoare.
Bily, bracul german cu păr scurt,
și-a luat chiar de la început în serios misiunea și, după nici o sută de pași, a
rămas în aret ferm, nemișcat, cu botul
spre un pâlc de lăstari. Au urmat câteva

clipe de nemișcare, în care vânatul a
rămas fixat în vegetația încâlcită. Numai
cine nu a cunoscut vânătoarea la picior
cu câine de aret nu poate povesti despre
momentele acelea de așteptare, când,
câine, vânat și vânător, rămân înmărmuțiți, prinși parcă într-un tablou în
care timpul pare că se oprește în loc,
preț de câteva clipe…
Ne-am apropiat și, la comandă, Bily
a stârnit vânatul. Zbrrr…, o găină de
fazan s-a ridicat din mijlocul tufei. I-am
privit silueta conturată pe fondul albastru al cerului. S-a înălțat un pic, după

care s-a lăsat în zbor planat undeva în
fața noastră, într-un șir de lăstari mai
răsăriți. Semn bun, ne-am zis și, după
comentariile de voie bună, am continuat deplasarea printre rândurile de
vie. Animat de zborul găinii, câinele a
uitat pentru moment de disciplina vânătorii și a pornit în salturi pe direcția
zborului. Tinerețea îi mai juca încă
feste dar semnalul sonor al zgărzii l-a
readus rapid la realitate și s-a întors
pentru a primi dojana dar și laudele și
mângâierea cuvenită pentru aretul pe
care tocmai îl făcuse.
Au urmat alte parcele, iar vânătoarea a continuat cu alte opriri pentru câte
un aret sau animată de salturile în zigzag ale unui iepure stârnit dintre rugii
înțeleniți de mur. Mai multe făzănițe au
făcut deliciul unor areturi ca la carte, iar
câțiva cocoși au întrerupt liniștea locurilor cu glasul lor inconfundabil. Unii ținuseră aretul alții porniseră pe picioare
sau țâșnișeră spre înalt imediat la apropierea cîinelui. Soarele începuse să coboare către dupăamiază iar culorile
căpătau acele nuanțe spre portocaliu-roșiatic. Încet, încet, se pregătea trecerea
spre timpul serii. Căzuseră trei fazani iar
ziua se conturase într-o reușită deplină.
Avusesem încă odată prilejul de a petrece un timp minunat în mijlocul naturii, finalizând o partidă reușită de
vânătoare la picior, înaintea închiderii
sezonului la fazani…!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

SUPĂ DE FAZAN CU TĂIȚEI DE CASĂ
NANA NINA
Când este vorba despre supe, ce poate fi mai gustos decât o
supă de fazan cu tăiței de casă. Crescut și hrănit în mediul
natural, fazanul dă un gust aparte supei preparate cu
măiestrie, după toate regulile culinare, de gazda primitoare
pentru oaspeți aleși invitați la masă.

Ingrediente necesare: un fazan, legume – doi, trei morcovi, o țelină mijlocie, o rădăcină de păstârnac, două
cepe medii, pătrunjel verde, sare, piper
și 200 grame de tăiței de casă, cu ou.
Preparare: fazanul curățat de
pene și eviscerat, bine frecat cu mălai
și pârlit, se tranșează aripile, copanele,
pipetul, spinarea și, împreună cu legumele tăiate bucăți mari, atât cât să
nu se sfărâme la fiert, se pun într-o

oală cu 3-4 litri de apă. Adăugați câteva boabe de piper și sare după gust
și puneți totul la fiert, la foc mediu.
Când dă în clocot, luați spuma cu o
spumieră, pentru a păstra limpezimea
supei. Adăugați cepele tăiate fiecare
în două, cu un pic de codiță pentru a le
putea scoate mai ușor din supă după
ce fierbe carnea. După ce carnea s-a
pătruns bine, scoateți-o separat, și
strecurați zeama într-o altă oală. Adăugați tăițeii și după ce dă totul odată în
clocot, lăsați-o la foc mic încă 10-15 minute pentru ca tăițeii să-și lase gustul.
Adăugați carnea și legumele, fără
ceapă, și lăsați supa să se „așeze”.
Servire: se servește supa în farfurii
adânci, cu pătrunjel tăiat sau frunzulițe întregi pentru ornament. Aroma
supei se simte deja, poftă bună!
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STUDIU

Cinegetică

Cinegetică (XXVI)
RĂSPÂNDIREA POPULAȚIILOR DE ANIMALE LIBERE
NECULAI ȘELARU
Orice populație, din orice specie de faună sălbatică, este
supusă legii expansiunii în spațiu, care se bazează pe
faptul că „mai multe ființe vii au nevoie de un spațiu vital
mai întins decât una sau mai puține”.

A

tunci când, în urma înmulțirii și
supraviețuirii ființelor vii, spațiul
lor vital devine insuficient, are
loc, în mod natural, plecarea unora dintre
indivizii populației, în general cei dominați, în exteriorul habitatului inițial.
Amploarea, viteza și direcția unei
astfel de mișcări expansive, a indivizilor
unei populații, și implicit extinderea
arealului speciei are loc sub influența
determinantă a patru factori și anume:
potențialul reproductiv al speciei, presiunea din centrul ariei de răspândire
a populației, mobilitatea speciei și barierele ecologice.
În primul rând, potențialul reproductiv mai ridicat al speciei conduce la

creșterea mai rapidă a densității populației, ceea ce determină o presiune mai
mare dinspre centru și, indirect, o mișcare centrifugă, numită expansiune,
mai accentuată. Expansiunea, la rândul
ei, se produce pe direcția rezistenței
minime a mediului, prin ocolirea barierelor fizice (munți, întinderi de ape,
autostrăzi etc.) și biotice (lipsă de
hrană, adăpost și liniște) de netrecut.
În ceea ce privește mobilitatea, ca
factor al expansiunii, trebuie recunoscut faptul că mamiferele sunt inferioare
păsărilor, atât în privința vitezei de deplasare, cât și a depășirii obstacolelor
fizice (munți înalți, mări și oceane etc.).
După clarificarea acestor aspecte, re-

Harta: După A. M. Comșia – Biologia și principiile culturii vânatului
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feritoare la „răspândirea populațiilor de
animale libere în spațiu”, readucem în
actualitate „teoria” răspândirii cerbului
comun în secolul XX, pornind din Munții
Gurghiului. A. M. Comșa susține că:
„Într-adevăr, din Gurghiu a pornit –
începând aproximativ de la 1900 – un
șuvoi de cerbi de-a lungul Munților Harghita în direcția sud (A), până în Munții
Perșanilor. Avangarda lor a ajuns prin
1935 în valea Șincii (raionul Șercaia);
traseul reprezintă o distanță de 125 km,
cu media vitezei de răspândire de 3,5
km pe an; aceasta, cu toată frâna aplicată prin vânare. Se poate presupune că
tot din Gurghiu s-a mișcat al doilea șuvoi
(D) spre răsărit, peste Munții Topliței și
ai Borsecului, unindu-se apoi cu masa
lansată de Bucovina (care și ea avea tendința de deplasare spre sud) de-a lungul
Munților Moldovei și ai Ciucului. Este
probabil că apariția cerbilor în regiunea
Întorsurii Buzăului, după 1918, să fi fost
rezultatul acestei răspândiri, la care se
mai adaugă probabil expansiunea stocului de cerbi scăpat în timpul primului
război mondial din cerbăria de la Bahna
Rusului – Muscel (B). În răspândirea generală a speciei au mai avut un rol însemnat Munții Sebeșului și ai Maramureșului, la începutul secolului. Tot din
Gurghiu a avut loc expansiunea cerbilor
în Munții Călimani (C)”.
În decursul generației noastre am
fost martori, mai puțin atenți, ai răspândirii surprinzătoare a câinelui enot,
apoi a bizamului, iar acum a șacalului.
Este greu să afirmăm toate cauzele expansiunilor la care ne-am referit, dar
un lucru este cert: înmulțirea spectaculoasă a populației acestor specii, în
noile nișe ecologice ocupate, s-a bazat
pe o natalitate și o rată de supraviețuire
mai ridicate, favorizate, pentru o perioadă limitată, de densitatea inițială
mai mică și de lipsa specializării dușmanilor naturali pe prădarea/parazitarea speciilor respective. Este însă de așteptat ca natura să restabilească, prin
mecanismele ei complexe de autoreglare, echilibrul ecologic în cazul fiecărei specii nou apărute. Așa cum s-a
întâmplat în cazurile enotului și bizamului. Așadar expansiunea extraordinară a șacalului, de la început de secol
XXI, nu poate să aibă altă finalitate decât cea constatată în cazurile speciilor

alohtone precizate.
Mai înainte de a încheia acest articol, dorim să ne referim, în mod foarte
concis, și la expansiunea lentă a ursului
brun, constatată la scară evident mai
redusă decât expansiunile celorlalte trei
specii aduse în discuție (câinele enot,
bizamul și șacalul).
Expansiunea mult mai lentă a populației de urs din România se datorează, pe de o parte, faptului că este
specie indigenă, evoluată biologic în
condițiile mediului extern local, în care
această evoluție a putut fi ținută sub
control prin vânătoare, iar, pe de altă
parte, faptului că potențialul reproductiv al acestei specii este indiscutabil mai
redus decât în cazul celorlalte trei specii alogene, cu o natalitate incomparabil mai ridicată, dar cu un coeficient
de siguranță incomparabil mai redus.
Trebuie să mai precizăm că potențialul reproductiv al ursului brun a crescut în ultima perioadă din cauze cunoscute, dar probabil și nerecunoscute.
Ne referim, în primul rând, la greșala
extragerii cu precădere a urșilor masculi dominanți, care a condus la un
plus de femele, și la greșala hrănirii
complementare abundente, care a condus la o creștere surprinzătoare a natalității. Numărul mai mare de femele
reproductive și creșterea numerică a
lotului de pui născuți de femele au condus, în lipsa unei intervenții precaute
și pozitiv selective cu arma de vânătoare, la o creștere vizibilă a densității
populației și, din acest motiv, la o expansiune în principal a exemplarelor
dominate, spre zone altitudinale mai
joase, unde până nu demult nici măcar
nu se auzea de urs decât în trecere.
În această explicație concisă lipsește, totuși, influența încălzirii globale
a climei asupra potențialului reproductiv al speciei și factorul prădare, care
include infanticidul. Fiindcă ambele fenomene trebuie acceptate ca factori de
frână ai unei înmulțiri exagerate a populației de urs. Încălzirea climatică, la
care asistăm în ultima perioadă, întârzie intrarea urșilor la bârlog pentru
somnul de iarnă ori îi determină să iasă
afară în zilele călduroase, ceea ce însemnă un consum mai mare de energie
proprie din resurse interne. În situația
lipsei de hrană suficientă pentru acumulările de grăsime din perioada de
toamnă, necesară supraviețuirii în timpul somnului prelungit de iarnă, urșii
vagabondează la distanțe mari și astfel
ajung în afara arealului tradițional, în
zone de mai mică altitudine, localizându-se adeseori chiar în afara spațiului forestier.
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Nici factorul prădare și infanticidul
nu trebuiesc trecute cu vederea, în condițiile existenței unei populații destructurate pe sexe și clase de vârstă, cu
pondere exagerată a femelelor și evident întinerită, în care prădarea tineretului, în special de către lupi dar nu
numai, se accentuează. Este de necontestat și fenomenul infanticidului,
accentuat prin greșeala extragerii cu
precădere a masculilor dominanți.
„Frânele” la care ne-am referit și
braconajul revanșard al crescătorilor
de animale, agricultorilor și altor categorii de persoane afectate, nu au reușit
și nu reușesc să contracareze, după
cum putem constata în prezent, efectele creșterii potențialului reproductiv
al ursului, ale căror efective sunt în
progres de necontestat, cu consecințe
viitoare îngrijorătoare în privința speciei, aflată în real pericol de degenerare
comportamentală și fizică, și siguranței
bunurilor și vieții omului.

Mai înainte de a
încheia acest articol,
dorim să ne referim, în mod
foarte concis, și la
expansiunea lentă a
ursului brun, constatată la
scară evident mai redusă
decât expansiunile
celorlalte trei specii aduse
în discuție (câinele enot,
bizamul și șacalul).

De aceea se impune să ne așteptăm
în cazul ursului, în lipsa unei intervenții
cu arma de vânătoare, la nivelul sporului natural, ca natura să opereze în sensul readucerii populației la nivel normal
și al restabilirii echilibrului ecologic,
printr-o creștere a mortalității naturale.
Dar după cât timp și cu ce riscuri pentru
siguranța vieții și bunurilor omului?
De aceea trebuie să fie acceptată
ideea exploatării cu precauție a surplusului acestei resurse naturale regenerabile (populația de urs). Fiindcă țelul
nostru și al oricărui protecționist al ursului, nu poate fi decât conservarea unei
populații viabile, în cuprinsul arealului
tradițional, în densități și structuri normale pe sexe și clase de vârstă, compusă
din exemplare sănătoase și viguroase.
În concluzie, expansiunea ursului
în afara arealului său tradițional poate
fi ținută sub control numai prin vânătoare, practicată cu precauție, prin metode care să conducă la restructurarea
sa populațională și, implicit, la însănătoșirea comportamentală și fizică a indivizilor acesteia. Altfel se poate ajunge
la situații extrem de riscante, atât pentru om cât și pentru urs, mai întâi din
cauza ostilității omului afectat față de
specie, apoi ca urmare a degenerării,
continuată, foarte probabil, de creșterea prădării și parazitării, ambele de
natură a conduce spre restabilirea echilibrului ecologic.
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A. M. Comșia.
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DIN TEREN

La fazani
MARIA SĂVULESCU
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Mă uit în jur și mă întreb dacă suntem într-o zi de iarnă sau de toamnă târzie. Au trecut
deja două luni de iarnă și nu am avut parte nici măcar de o ninsoare timidă. Pământul
este uscat, apa împuținată, nici urmă de zăpadă sau ploaie. Este modul direct în care
Natura ne răspunde la tratamentul pe care i-l aplicăm, în care ne spune că este
îmbolnăvită de indiferența noastră: emisii de bioxid de carbon, pesticide aruncate peste
pământuri, deșeuri de plastic ce acoperă apele, incendii devastatoare, păduri defrișate,
specii de animale și păsări pe cale de dispariție…

A

i spune, după purtarea noastră,
că am considera Planeta Pământ
ca fiind cel mai mare dușman al
nostru, când de fapt ea, natura, este cea
care ne permite să respirăm, și ne ajută să
ne găsim hrana și adăpostul. Avem nevoie
de o schimbare de atitudine, este nevoie
să o vedem din nou ca pe o casă a noastră
și să o protejăm în consecință. Este o încântare să poți ieși în natură, să te bucuri
de adierea vântului, căldura soarelui, de
atingerea picăturilor de ploaie, de prospețimea fulgilor de nea, de cântul păsărilor.
Sper ca măcar în al doisprezecelea ceas
ne vom deștepta și vom alege să trăim din
nou aproape de natură, făcând alegeri
responsabile cu dragoste și recunoștință
față de planeta noastră. Poate că ne vom
putea din nou bucura de zile veritabile de
iarnă cu zăpadă pufoasă și nopți geroase!
Și continui să cred că voi putea adăuga și
alte amintiri, similare celor din copilărie,
când îmi însoțeam tatăl la vânătorile la
până în zilele de iarnă.

14 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Vremea copilăriei
Era o zi de sfârșit de săptămână în
care tata se hotărâse, la insistențele
mele, să mă ia cu el la vânătoare. Pentru mine erau zile pe care le așteptam
cu nerăbdare pentru că ele mă purtau
în locuri sălbatice unde puteam vedea
viețuitoarele, puteam să caut urmele
animalelor și păsărilor în zăpadă sau
noroi. Eu îi spuneam tatălui de la ce
animal sau pasăre erau, iar el îmi confirma sau mă corecta. Puteam să mă
bucur de mersul cu căruța sau în remorca tractorului ce purta gonacii. Mă
puteam juca cu toți camarazii patrupezi
ce ne însoțeau. La ducere și la întoarcere puteam să dorm în brațele tatălui
meu, iar acasă povesteam mamei toate
cele petrecute. Era minunat!
Așa cum vă spuneam, plecam de
acasă când încă noaptea ținea în îmbrățisarea ei strâns totul în jurul nostru. După două, trei, ore ajungeam la
punctul de întâlnire unde se repetau

regulile și planul zilei, apoi ne adunam
în cele câteva mașini de teren sau de
cele mai multe ori ne urcam în căruța
pădurarului și ieșeam în teren. Acolo
eram așejați de către organizatori în
stand. Tata mă punea de fiecare dată
în spatele lui, în dreptul unui pom. Îmi
spunea să nu mă mișc de acolo. Nu trebuia să fac zgomot și mai ales vroia să
mă știe în siguranță. Imaginația unui
copil făcea ca toate sunetele pădurii,
precum adierea vântului, foșnetul frunzelor, sunetul de crengi rupte de trecerea animalelor, glasul păsărilor, să se
transforme într-o poveste. Totul parcă
prindea viață în ochii copilului. De
multe ori cuprindeam copacul într-o
strânsă îmbrățișare, uitându-mă la tata
cum asculta apropierea gonacilor și sunetele pădurii. Pe zăpada albă puteai
citi povestea trecerii iepurilor, vulpilor
și vânatului mare, iar zborul fazanilor
părea și mai spectaculos. Fazanii plini
de culoare, asemeni unui curcubeu, se

Rânduiala naturii
La una din vânători, îmi amintesc
cum am fost așezați într-o zonă unde
distanța dintre pâlcurile de pădure era
foarte mică. Pădurea era deasă iar
printre ramurile copacilor cu greu își
putea face loc un fazan în zbor.
Ne-am așezat cum ne era obiceiul
și așteptam în liniște apropierea gonacilor. Tata se sprijinea de unul din
arbori ascultând sunetele văzduhului.
Ținea pușca pe brațe și aștepta apropierea fazanilor. La un moment dat, sa auzit strigarea nervoasă a fazanilor
deranjați de trecerea gonacilor. Se
auzea zgomot de crăci rupte și, printre
pomii din depărtare, vedeam cum pasărea se apropia iute-iute pe jos printre
copaci. A ajuns până în dreptul nostru,
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ridicau de pe albul zăpezii urmărind
parcă arcuirile ramurilor înalte ale arborilor ce le arătau calea către albastrul cerului. Tatăl meu încerca de
fiecare dată să acorde vânatului o
șansă. Nu trăgea dacă fazanul zbura
aproape. Cu cât fazanul zbura mai departe, cu atât mai frumos era tirul și satisfacția reușitei. Îmi spunea să fiu
atentă și, dacă văd că este făzăniță, să
îi spun ca să nu ridice pușca pe vânat.
Era modul lui de a mă învăța regulile.

a trecut pe lângă noi și și-a continuat
drumul dispărând în spatele nostru.
Ne-am uitat unul la altul așteptând
apropierea și ridicarea unui nou fazan.
Nu a trecut mult timp și același scenariu
s-a repetat. Tata zâmbea șugubăț pe
sub mustață uitându-se la mutrița mea
satisfăcută. În cele din urmă un fazan
s-a ridicat. Dar…. M-am uitat cu atenție,
avea culoarea cenușie… „Făzăniță” am
strigat cât am putut de tare. Râsul mo-

lipsitor al tătălui meu se auzi. Râdeam
amândoi cu poftă!
În acea zi tata nu a împușcat nici
un fazan; dar ne-am simțit minunat
împreună. Fazanii colorați arătau atât
de bine pe zăpada albă. Mi-ar fi părut
rău să-i nimerească. Și, ca la un semn,
Natura a făcut în așa fel ca ei să supraviețuiască iar noi să avem o zi de vânătoare de neuitat, împreună, la fazani!
Foto: JEZICA / SHUTTERSTOCK
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DE SEZON

Zile de vânătoare
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

Ultima lună din anul care a trecut a început cu o mult așteptată perioadă cu ploi și, pe-ici,
pe-colo, văzduhul chiar a pudrat pădurile și câmpiile din sud cu un simbolic strat alb de
zăpadă. Numai că, de la o zi la alta, variațiile de temperatură au colorat natura după
bunu-i plac, îngreunând prognozele corecte și planificarea unui program pentru ieșiri în
teren.

Z

ilele posomorâte ale începutului
de Undrea, alternând cu cele cu
soare darnic, au influențat oarecum programul partidelor de vânătoare
pe care ni le propusesem pentru prima
decadă. Paleta largă cu specii de vânat
permise, specifică finalului de an și începutului celui nou, pare că face mai dificilă alegerea și luarea unei decizii.
Ba am vrea să hoinărim spre o anumită zonă la un pasaj la gârlițe, ori la un
fazan și de ce nu și la un posibil iepure,
ba la o pândă într-un observator, undeva
pe înserat în mijlocul regalilor ștejari, în
așteptarea mistreților. În final am decis,
în grup restrâns, cu autorizația de rigoare,
ca ziua, dis-de-dimineață până la apus,
să ieșim la o partidă la fazan și iepure,
undeva în Câmpia Bărăganului și, într-o
altă seară, să facem o pândă la mistreți.

Zis și făcut!
Când precipitațiile s-au mai domolit
am ieșit, pentru prima partidă planificată,
în câmp, într-o zonă cu alternanță de
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culturi de grâu, lucernă, păișuri, arături
proaspete și numeroase „insulițe” cu porumbar, măceș, gherghinar și câteva
parcele cu vie.
Nu am rezistat să nu gustăm din
belșugul de porumbe, oferite cu dărnicie
de mama natură, iar apoi, după ce s-a
terminat instructajul obligatoriu, au
urmat pregătirile pentru prima goană,
„asistați” cu nerăbdare de partenerul
nostru patruped.
Partida se anunța variată, având în
vedere că aveam pe autoriație și iepuri
și fazani. De această dată însă, prezența
minunatei păsări s-a dovedit a fi mai
rară, reușind ca după patru scotociri insistente și lungi să găsim doar doi fazani
care s-au ridicat dintr-un amestec de
păiș uscat și fantastica țesătură cu rugi
de mur sălbatic. Armele au dat glas iar
câinele de vânătoare, bine instruit și antrenat, a recuperat cele două piese.
Fără a avea convingerea că vom găsi
și iepuri-de-câmp ne-am mutat apoi căutările spre o zonă de culturi cu lucernă,

câteva vii, arături de toamnă și ceva pâlcuri cu iarbă uscată, situate într-o porțiune
de câmp care părea că oferă un bun
adăpost pentru urechiați. Se adăuga și
pădurea din apropiere, situată la 8001.000 de metri, spre care, cu siguranță,
vânatul mic putea căuta refugiu și adăpost.
Prima bătaie am fost însă nevoiți s-o
întrerupem, pe la jumătatea distanței
planificate, deoarece prezența oilor și
caprelor venite dinspre pădure, cu însoțitorul lor, ne-a deranjat serios zona.
Ne-am repoziționat pe o altă parcelă,
animați de speranța că vom găsi totuși
iepuri și, primele două bătăi, s-au finalizat
cu mult sport, speranță și cam atât. La a
treia se pare că Zeiței Diana i s-a făcut
milă de noi și, de lângă picioarele colegului noastru Aurică, cu un salt voinic,
iepurele a țâșnit ca ars. Luat prin surprindere de neașteptatul zgomot, maimai să-și piardă pălăria, vânătorul totuși
a țintit bine. Aveam primul iepure.
A cincea scotocire ne-a mai dăruit
un altul, după o urmărire în care vicleniile

acestuia au fost multe și unele cu avantaj
pentru urecheat, dovedind că știe să folosească toate posibilitățile oferite de
teren. Numai că, în ultima încercare tactică de a scăpa de noi prin a se reîntoarce
spre zona de unde plecase, a dat greș.
După ce am parcurs în total în cursul
zilei 17,7 km, timp de aproape șapte
ore, cu mișcare sănătoasă în aerul curat,
partida s-a finalizat cu scorul destul de
mulțumitor de doi fazani și doi iepuri!

De la o seară cu lună plină…
Aproape de linia orizontului, unde
pământul se unește cu cerul, soarele își
ia rămas bun de la zi, afișând acel mirific
apus, plin de un farmec aparte. Cu autorizația în regulă, eu, Stelică paznicul
de vânătoare și amicul ortac Vali, ne
ocupăm locurile stabilite cu câteva zile
înainte, când ni s-au indicat două dintre
observatoarele nerezervate până la acea
dată pentru alți vânători.
Mistrețul a fascinat întotdeauna pe
oricare dintre acei pasionați care nu precupețesc timpul căutând și folosind diversele moduri de vânătoare, pentru a-l
găsi. Liniștea serii a cuprins natura iar
foșnetul frunzelor stejarilor, care încă
mai păstrau verdele pălit în drumu-i
sigur spre ruginiul uscat, a mai persistat
un timp, deranjat doar de o pribeagă
adiere iscată din senin, dar grăbită totuși
să-și piardă urma în adâncul pădurii.
Luna plină se ridică încet, încet, printre
ramurile arborilor îmbătrâniți de-ale vremurilor existență. Totul părea ca într-o
lume mirifică, complet încremenită, din
care și noi făceam nedespărțită parte!
Camerele foto montate iscusit în
locuri bine alese, arătaseră că în noaptea
trecută, între orele 20.30 și 22.00, circa
16-18 porci mistreți, de vârste diferite,
s-au perindat pe la locurile bine aprovizionate cu hrană. Au mâncat, s-au bălăcit
prin ademenitoarul nămol și s-au retras
spre locurile numai de ei știute. Acum
însă, după trei ore și jumătate de pândă
în observator, sub clar de lună plină, așteptările noastre au rămas fără rezultat.
Vom reveni însă altă dată și poate sorții
vor fi de partea noastră. Și, pentru zilele
următoare, aveam autorizație pentru o
combatere la vulpi, șacali și alți dăunători,
prilej cu care puteam să observăm negreșit mișcările colțoșilor. Să nu uităm
că vânătoarea este o permanentă așteptare!

…la o dimineață însorită!
Ziua cu pricina a sosit deschizânduse cu o dimineață însorită, aprig de rece,
în care bruma groasă albise câmpul și
frunzele stejarilor. Ne-am întâlnit cinci
vânători și, îndrumați de paznic, am ho-

tărât să facem patru bătăi în zona de
pădure unde cele două specii de prădători, vulpea și șacalul, își marcaseră prezența. Deși atât vulpea cât și șacalul nu
se pot agreea, ultimul având un vizibil
câștig de cauză, totuși se pare că aici au
căzut la o vizibilă „înțelegere” profitând
de vânatul mic existent într-un colț al
fondului de vânătoare.
Soarele „cu dinți” reușește încet,
încet, să biruie stratul gros de brumă
căzută în cursul nopții trecute iar noi
parcurgem între timp, în pas alert, primul
traseu stabilit, având ochii „în patru”
pentru a nu ne scăpa nicio mișcare a șireților prădători.

Inițiativa lăudabilă a grupei, și nu
este prima, a dat roadele așteptate și a
mai redus din numărul dăunătorilor,
eliminând trei vulpi și doi șacali. Cât
despre „fiara neagră”, concluzia a fost
că are ore diferite când vine la locurile
amenajate cu hrană și apoi se retrage în
hățișurile tăcutei păduri, unde rămâne
liniștită fără a mai fi preocupată, pentru
un timp, de căutarea hranei. Locurile de
hrănire sunt suficiente!
Se pare că și noi trebuie să schimbăm
tactica! Până atunci, 2020 să fie un an
cu sănătate pentru toți vânătorii și nu
numai, mai echilibrat și bogat în vânat!

MAMIFERE: bizam, câine enot, dihor
comun, hermelină, jder, mistreț
(mascul), nevăstuică, șacal, viezure,
vulpe; până la 15 februarie: căprior
(femelă), cerb comun (femelă și vițel), cerb lopătar (femelă și vițel).
PĂSĂRI: becațină comună, becațină mică, cioară grivă, cioară grivă sudică, cocoșar,
coțofană, fazan, gaiță, găinușă-de-baltă, graur, guguștiuc, sitar-de-pădure, stăncuță, sturz-de-vâsc, sturz cântător, sturzul-viilor; până la 10 februarie: lișiță, porumbel gulerat, porumbel-de-scorbură, rață mică, rață moțată, rață cârâitoare; până
la 15 februarie: gâscă-de-vară, gârliță mare, rață mare, rață fluierătoare, rață-cucap-castaniu, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață-cu-cap-negru.

CE VÂNĂM
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Dispozitive optice

Pe scurt
despre lunete (I)
COSTIN ALEXANDRESCU
Mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi decidem să cumpărăm o
carabină. Chiar dacă arma cu țevi lise poate rămâne prima pasiune, carabina
va aduce acel plus care parcă lipsea din dotarea pentru vânătoare, dotare pe care,
pas cu pas, continuăm să o completăm. Apoi vine vremea căpriorilor și combaterea la
răpitoarele cu păr, ca să nu mai amintim de farmecul și frumusețea anotimpului cerbilor
sau de provocarea urcușului la capre negre...!

C

hiar dacă noua achiziție, carabina, are deja dispozitive de
ochire mecanice, o lunetă va
aduce plusul de precizie și confort al
tirului și, de ce nu, de eleganță pentru
arma noastră cu glonț.
Despre lunete sunt o mulțime de
date ce trebuie cunoscute, de la caracteristici mecanice constructive, la calitatea lentileor, pe care este bine să le
cunoaștem înainte de a decide ce model vom alege. Fără a avea pretenția
unei prezentări exhaustive și fără a intra în detaliile profund tehnice, să ne
oprim la câteva dintre elementele ce
pot contura o imagine corectă și necesară despre lunete în general, urmând
ca pe baza acestora, fiecare să aprofundeze cunoștințele în funcție de modelul anume pe care îl are în vedere și
să facă cea mai bună alegere.

Puterea de mărire
Este exprimată prin cifrele care arată
de câte ori ținta poate fi mărită. 3X spre
exemplu indică o putere de mărire de
trei ori. Din punctul de vedere al puterii
de mărire, pe piața de specialitate se
găsesc două tipuri de lunete: fixe și variabile. Lunetele cu putere de mărire
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fixă pot mări ținta numai de numărul
de ori indicat. Puterea de mărire variabilă, exprimată să zicem prin 3-10X, spre
exemplu, arată că ținta poate fi mărită
de la trei pănă la zece ori.

Alegerea tipului de lunetă se face
în funcție de distanța la care vom vâna
de regulă, specia sau speciile de vânat
pe care le avem în vedere și, bineânțeles, de preferința personală. De regulă,
lunetele cu putere de mărire fixă oferă
o caliatate foarte bună a imaginii și
permit prinderea rapidă în obiectiv a
țintei. În schimb trebuie ca țintele să
se afle la distanța pentru care luneta a
fost aleasă, fapt ce restrânge aria ei de
folosire. Lunetele cu putere de mărire
variabilă oferă un plus remarcabil de
flexibilitate, permițând vânătoarea la
o gamă mai largă și mai variată de diatanțe și condiții de teren, pentru diferitele specii de vânat.
Cât privește alegerea puterii de mărire, de regulă, se consideră următoarele: pentru vânatul periculos sau vânatul mare sub distanța de 200 de
metri se consideră o putere de mărire
de 1-4X, aici incluzând vânatul mare
african, elefant, rinocer, bivol sau leu.
Pentru vânatul mare în general, se recomandă o putere de mărire de 3-9X
sau 2-10X, aici incluzând ursul brun,
elanul, cerbul, mistrețul, renul, cerbul
cu coadă albă, muflonul sau capra neagră. Pentru vânatul mijlociu și mic,

se are în vedere o putere de mărire de
5-15X sau 6-24X, aici incluzând căpriorul, lupul, șacalul, vulpea, viezurele
sau marmota. Cu cât veți ști mai clar
vânatul pe care îl aveți în vedere și condițiile de teren/distanța la care urmează să vânați, cu atât alegerea lunetei potrivite va fi mai ușor de făcut și
va fi cea corectă.

Folosind performanțele tehnologiei
de fabricație moderne, corpul lunetelor
este confecționat în prezent din aluminiu de o caliatate superioară, similar
celui folosit la construcția aeronavelor,
ușor, rezistent mecanic și tratat anticoroziune. Este cea mai bună garanție
pentru o greutate redusă la o rezistență
maximă.
Diametrul tubului poate fi de 1 inch
– 2,54 cm după modelul american sau
de 30 de milimetri în cazul modelului
european. Varianta europeană pare să
fie mai rezistentă mecanic și oferă un
interval mai mare de ajustare a firelor
reticulare atât pe verticală/înălțime,
cât și pe orizontală/lățime, element important în reglarea lunetei pe țintă.
Diametrul tubului lunetei trebuie avut
în vedere atunci când vom achiziționa

Distanța de confort a ochiului

prinderile/inelele de fixare ale acesteia
pe carabină.
Capetele lunetei sunt numite ocular, cel situat spre ochiul trăgătorului
și obiectiv, cel opus ocularului, îndreptat spre țintă. Fiecare are un diametru
anume. Modelele actuale au de regulă
diametrul obiectivului de 32, 42 și 50
de milimetri, iar ocularul, de regulă,
de 30 de milimetri. Cu cât diametrul
obiectivului este mai mare cu atât mai
multă lumină poate pătrunde în lunetă,
un element bun pentru calitatea imaginii. Un diametru mai mare de 50 de
milimetri al obiectivului va implica însă
un preț semnificativ mai mare iar luneta va fi mult mai dificil de montat
pe armă din acauza înălțimii necesare
a prinderior/inelelor de fixare pe armă.
De regulă diametrul obiectivului de 40
sau 42 de milimetri poate asigura ca-

Distanța de confort a ochiului sau
eye releif cum apare în manualele în
limba engleză, este distanța dintre capătul ocular al lunetei și ochiul trăgătorului. Această distanță trebuie să îndeplinească două cerințe. Prima este
aceea de a permite vedera integrală a
țintei prin diametrul lentilei ocularului
iar a doua, foarte importantă, este
aceea de a oferi protecția sigură, necesară ochiului trăgătorului în momentul
dării focului. Se știe că la darea focului,
din cauza reculului armei, luneta/arma
se va deplasa spre fața trăgătorului și,
dacă distanța dintre ocularul lunetei și
ochi nu este suficientă, există pericolul
ca luneta să ne lovească. Se cunosc cazuri grave de accidente cauzate de
acestă situație. De aceea, este recomandat ca distanța de confort a ochiului să
se situeze undeva între 7,5 și 10 cm.
Cu cât calibrul folosit este mai mare
cu atât reculul armei va fi mai puternic
iar distanța de confort a ochiului va
trebui stabilită în concordanță.
– va urma -

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Corpul lunetei

liatea necesară, suficientă, a imaginii
pentru majoriatea situațiilor din teren.
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MUNIȚIE

Cartușe cu alice

Despre burele
cartușelor cu alice
CRISTIAN MANOLESCU

Între părțile componente ale cartușelor cu alice, bura
ocupă un loc important, fiind, după unele aprecieri, ce-a
mai complexă parte constructivă a cartușului și, poate,
cea care a cunoscut cele mai multe îmbunătățiri în
ultimile două decenii, atât din punct de vedere al
designului cât și al materialelor de fabricație.

F

Dintotdeauna burele au fost folosite
pentru a separa pulberea de încărcătura de alice în interiorul tubului cartușului. În același timp bura are rolul
unui „sigiliu” etanș ce nu permite gazelor, formate în urma arderii pulberii,
să scape libere sau să aibă pierderi,

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

ără a avea pretenția unei abordări exaustive, să trecem în revistă câteva aspecte privind
evoluția, construcția, designul, materialele de fabricație și capacitățile burelor, legate de balistica și performanțele cartușelor cu alice.
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menținând presiunea acestora la nivelul necesar împingerii snopului de alice
spre gura țevii și, ulterior, pe traiectorie
spre țintă.
De-a lungul timpului materialele de
confecționare și designul burelor s-a
modificat semnificativ. Astfel, de la burele din pâslă, sau carton, s-a ajuns la
bure confecționate și materiale plastice
special concepute pentru fabricarea
acestora. Toate îmbunătățirile și inovațiile au fost îndreptate spre sporirea calităților fizice, mecanice, și dinamice
ale burelor. Toate acestea au avut permanent în vedere atât creșterea eficienței și a randamentului gazelor rezultate
în urma arderii pulberii, prin etanșarea
mai bună oferită de bură cât și creșterea eficacițății snopului de alice.
Cât privește designul burelor, de la
simplele discuri din pâslă cau carton
tăiate pentru a intra cât mai etanș în
tubul cartușului, s-a ajuns la forme care
de care mai inovatoare, toate având
însă la bază forma de cupă, coșuleț sau
păhăruț, care adăpostește parțial sau
în întregime snopul de alice în tubul
cartușului. Designul burelor a evoluat
practic pentru a obține trei elemnte de
bază la un loc: etanșarea încărcăturii

de pulbere – multe modele au baza așa
numita skirt sau „fustă”, construită pentru a încorpora practic și pulberea, păstrerea alicelor la un loc în cupa-păhăruțul burei, și protejarea alicelor atât
împotriva frecării de pereții interiori ai
țevii cât și păstarea integrității alicelor,
limitând deformarea acestora prin
amortizarea șocului inițial la darea focului.
În plus, modelele dezvoltate în ultimii ani au o serie de îmbunătățiri precum amortizoare la baza burei pentru
ameliorarea reculului, aripioare de control ce se deschid mai devreme sau mai
târziu, după ce bura cu snopul de alice
au părăsit țevile armelor. Astfel se
poate obține o deplasare controlată a
acestuia pe traiectorie, permițând o împrăștiere mai mare sau mai mică, în
funcție de performanța dorită a cartușului. Tot aici s-a avut în vedere menținerea compactă pe anumite distanțe
a snopului de alice și îmbunătățirea
uniformității acestuia pe traiectorie,
precum și menținerea energiei alicelor
și transferul acesteia în țină, paralel cu
un grupaj uniform, consistent, pentru
o mai mare eficacitate a tirului.
Majoritatea firmelor producătoare
au investit serios în cercetare și dezvoltare iar burele nu au fost lăsate în
urmă. În acest sens putem enumera câteva dintre modelele consacrate de
bure, fie pentru cartusele de vânătoare,
fie pentru tirul în poligon.
Pentru vânătoarea la baltă, burele
Flightcontrol și Flightcontrol Flex de
la Federal ammunition sunt poate două
dintre cele mai cunoscute modele de
pe piața de specialitate. Bura, bazată
pe modelul de configurare sabot, este
echipată la bază cu așa numitele petale,
aripioare, care se deschid după ce
aceasta iese din țeavă, iar pe circumferința tubului se ridică niște lamele, asemenea unor flapsuri, ce au rolul de a
stabiliza deplasarea pe traiectorie. Bura
cu snopul de alice ies împreună din
țeavă, după care tubul burei încetinește, datorită „petalelor” deja desfăcute iar snopul de alice, bine stabilizat
de flapsuri, este trimis pe traiectorie,
compact și uniform. Rezultatul este o
mai bună conservare a energiei alicelor,
stabilitate crescută pe traiectorie a acestora și un grupaj superior pe țintă.
(Foto 1)
Un model asemănător este cel al
burelor de la Browning, al căror tub,
la ieșirea din țeavă se desface în șase
panele ce frânează bura, snopul de
alice continuându-și parcursul pe traiectoria imprimată. Modelul este asemănător celui de la Federal, și echi-

1

2

3

4

5

6

pează cu precădere cartușele din categoria BDX Waterfowl – extra distance,
concepute pentru vânătoarea la păsări
de apă, rațe, gâște sălbatice, oferind
un plus de distanță eficace a tirului.
(Foto 2)
La rândul său, Remington a introdus modelul de bură Power Piston One
Piece, ce echipează atât cartușe pentru
vânătoare cât și cartușe pentru tirul la
talere în poligon. Porțiunea de la bază
este echipată cu un amortizor - power
piston, ce are rolul de a proteja alicele
de la deformare în momentul șocului
la darea focului, iar cilindrul din plastic
în sine protejează țevile de contactul

direct cu acestea. (Foto 3)
Modelul Diamond cut wad de la
Winchester se evidențiază prin aripioarele ce se deschid din tubul burei după
ieșirea din țeavă, aripioare care stabilizează snopul de alice pe traiectorie
păstrând un grupaj superior cu până la
25% al acestuia pe țintă. (Foto 4)
Materialul de fabricație al burelor
este de regulă plasticul, special conceput pentru a rezista, la temperatura generată de arderea pulberii la darea focului și la cea generată de frecarea cu
pereții țevii. Pentru vremea rece plasticul este de asemena tratat pentru a-și
păstra proprietățile și a nu deveni casant rezistând adesea până la minus
20, minus 25 de grade Celsius.
Preocuparea pentru protejarea naturii, împotriva poluării cu mase plastice nu a scăpat nici ea din vederea firmelor producătoare, astfel că, relativ
mai nou, burele pot fi fabricate din materiale biodegradabile, fie la lumina
soarelui, fie solubile în apă, așa cum
este cazul celor produse de firmele Rio,
Eley sau Kent, variante tot mai mult
agreate pe piața de specialitate. (Foto
5 și 6)

Majoritatea firmelor
producătoare au
investit serios în cercetare
și dezvoltare iar burele nu
au fost lăsate în urmă. În
acest sens putem ennumera
câteva dintre modelele
consacrate de bure, fie
pentru vânătoare fie
pentru tirul în poligon.
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Câinele de vânătoare

Un nou început - alegerea
câinelui de vânătoare (I)
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN
Cu toții ne dorim un câine de vânătoare energic, disciplinat și cu reală pasiune pentru
vânătoare, un câine care, odată ajuns în terenul de vânătoare, va executa comenzile
primite fără ezitare și care, bineînțeles nu va avea nevoie de prea multe corecții și
îndreptări.

P

ână la perfecțiune sunt însă o
serie de etape sau pași, dacă îi
putem numi așa, pași pe care
trebuie să îi urmăm, etapele pornind
de la alegerea tânărului cățel, antrenamentul de inițiere și din teren, și așa
mai departe, până la finalul programului de pregătire și ieșirile mult așteptate la vânătoare.
Acesta ar fi modelul ideal pentru
formarea unui câine de vânătoare,
dorit de orice vânător pasionat. Totuși,
trebuie să recunoaștem, realitatea este,
de cele mai multe ori, undeva aproape
de acest model, perfecțiunea fiind greu
de atins, dar nu imposibil, iar „minunea” nu se întâmplă peste noapte.
Primul pas spre desăvârșire îl facem
atunci când ne-am decis și vom lua un
cățel pentru a-l forma și deveni noul
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nostru partener patruped, pentru vânătoare. Este poate cel mai important pas
pe care îl avem de făcut, deoarece de
aici pornește totul. Iar aici trebuie să
fim în primul rând corecți și onești cu
noi înșine, și să decidem pentru ce fel
de vânat alegem noul cățel. Fie că este
pentru vânătoarea la păsăret, fie că
este pentru vânat mediu și mare sau,
adesea, un câine cât de cât „multilateral”, dacă îl putem numi astfel, trebuie
să fim siguri că provine dintr-o linie
care a fost creată pentru acest scop și,
foarte important, este antrenată în
acest sens.
De aici două aspecte cât se poate de
simple și clare: pedigreeul și canisa, sau
cuibul, din care provine cățelul. Pedigreeul este important pentru că moștenirea genetică, așa după cum bine știm,

este esențială în păstrarea caracterelor
principale ale câinelui, caracteristici pe
care vom „construi” tot „edificiul” ulterior.
Cuibul din care provine cățelul este
la fel de important, iar aici mă refer la
faptul, dacă părinții sunt permanent antrenați și la vânătoarea propriu-zisă, în
condiții reale de teren, și nu sunt crescuți doar pentru a participa la concursuri de frumusețe sau numai pentru
examene și teste de aptitudini în condiții de concurs. Să nu fim înțeleși greșit,
competițiile sunt foarte importante și
au rolul lor bine stabilit și unanim recunoscut, dar vânătoarea reală este totuși altceva. Dacă în cadrul
concursurilor, factorii care distrag atenția câinelui de la treaba lui sunt mult
reduși, altfel stau lucrurile pe teren, la
vânătoare, unde intervin o mulțime de
elemnte ce pot și chiar distrag atenția
câinelui de vânătoare. Să amintim aici
spre exemplu doar apariția și dispariția
vântului, gălăgia de la vânătorile la
goană, focurile de armă, alți câini prezenți și ei la vânătoare și comenzile stăpânilor lor, toate sunt în măsură să
transforme un câine bine antrenat dar
doar în condiții „artificial create”, dacă
le putem numi așa, într-un câine dezorientat, confuz, care nu mai are practic
nimic de-a face cu cel pe care îl știam
noi. Acesta este simplul motiv pentru
care, în afara pedigreeului, provenineța
dintr-o canisă sau cuib în care
câinii/părinții sunt permanent antrenați și scoși activ la vânătoare, este un
factor deosebit de important atunci
când alegem tânărul cățel de vânătoare. Antrenamentul activ la vânătoare
al părinților, este practic ca un „tratament” repetat, dacă ne este permisă
comparația, care transmite informația
și descendenților și care menține „sistemul” alert și la zi, pregătit permanent
pentru ceea ce va urma și practic pentru ceea ce de fapt alegem noul nostru
cățel: vânătoarea propriu-zisă!
– va urma –

F.A.C.E.

EVENIMENT

REUNIUNEA DE LUCRU A DELEGAȚIILOR
ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE ALE VÂNĂTORILOR
DIN BULGARIA, ROMÂNIA, SERBIA ȘI MACEDONIA
CU DELEGAȚIA FACE - Plevna, Bulgaria
NECULAI ȘELARU, ALIN-CODRU MANU

La invitația dlui Vasil Vasilev, Președintele Uniunii
Vânătorilor și Pescarilor din Bulgaria – UHAB, o delegație
a AGVPS din România a participat în data de 18 ianuarie
2020, la reuniunea de lucru a delegațiilor asociațiilor
naționale ale vânătorilor din Bulgaria, România, Serbia și
Macedonia cu delegați din partea FACE, ce a avut loc la
Plevna, Bulgaria.

L

a reuniune a fost prezent președintele FACE, dl. Torbjörn
Larsson, și secretarul general al
FACE, dl. David Scalan, președintele
Asociației de Vânătoare din Serbia, dl
Bratislav Cirkovic, însoțit de ambasadorul Serbiei în Bulgaria și de încă trei
delegați, președintele Asociației de Vânătoare din Macedonia, dl. Vlatko
Aleksovski. Din partea AGVPS din România au participat dl. Neculai Șelaru,
președintele AGVPS și dl. Alin Manu,
redactor-șef VPR.
Delegația Uniunii Vânătorilor și Pescarilor din Bulgaria a fost reprezentată
de președintele acesteia, dl. Vasil
Vasilev, de expertul asociației, dl. Stiliyan Geraskov, de redactorul-șef al revistei UHAB și de mai mulți alți reprezentanți ai asociației naționale și
asociațiilor locale de vânători.
Reuniunea a fost inițiată de domnul
președinte Vasil Vasilev, care a fost ales
recent în funcția de vicepreședinte al
FACE pentru Europa de Sud-Est, în scopul organizării următoarei reuniuni de

interes comun privind vânătoarea, reuniune ce urmează a avea loc în acest
an în Macedonia.
Discuțiile au vizat cele cinci probleme
de actualitate majoră referitoare la:
• Biodiversitate – recunoașterea și
susținerea biodiversității ca o trăsătură/caracteristică de netăgăduit în cadrul UE;
• PPA – pesta porcină africană, care

S-a reținut interesul
tuturor celor prezenți
pentru reluarea relațiilor
de strânsă colaborare în
problemele de interes
actual și de viitor în
domeniul cinegetic și
pentru adoptarea unei
poziții comune, prin
europarlamentarii fiecărei
țări, în astfel de probleme
dezbătute în cadrul
structurilor UE.

a fost recent recunoscută ca o problemă
globală, în 17 ianuarie la întâlnirea de
la Berlin, iar FACE este implicată activ
pentru a se asigura că măsurile adoptate prin Programul UE sunt benefice
și de ajutor pentru comunitatea vânătorilor europeni;
• Muniția cu plumb - implicarea
FACE în procesul de tranziție de la muniția cu plumb la cea netoxică, propus
de CE la nivelul UE, cu două variante:
fie numai la nivelul zonelor umede, fie
în toate habitatele unde se practică vânătoarea;
• Carnivorele mari - recunoașterea
vânătorii ca unealtă efectivă în managementul carnivorelor mari, în special
în cazul speciilor cu protejare strictă,
ursul, lupul și râsul;
• Continuarea implicării active și
susținute a asociațiilor naționale de vânători în activitatea grupurilor de lucru
ale FACE, pentru susținerea intereselor
celor șapte milioane de vânători din
Europa.
Reuniunea a constituit și un prilej
de cunoaștere și socializare între generațiile tinere de conducători de asociații
naționale.
S-a reținut interesul tuturor celor
prezenți pentru reluarea relațiilor de
strânsă colaborare în problemele de interes actual și de viitor în domeniul cinegetic și pentru adoptarea unei poziții
comune, prin europarlamentarii fiecărei țări, în astfel de probleme dezbătute
în cadrul structurilor UE.
Din partea conducerii FACE am fost
asigurați de informare operativă în
orice problemă ce urmează a fi dezbătută în cadrul organismelor UE și de
reprezentare susținută în aceste organisme.
Reuniunea a fost apreciată drept
utilă și inspirată la acest început de an
nou și a deschis calea unor relații viitoare de colaborare, mai apropiate și
eficiente, în probleme cinegetice de interes comun, între asociațiile naționale
ale vânătorilor din regiunea Europei de
sud-est și FACE, în scopul unei mai
bune reprezentări și susțineri a intereselor acestora, precum și a tuturor celor
7 milioane de vânători din UE.
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Bolile animalelor

Borelioza
la mamifere
DOCTOR VET

La om, boala cunoscută și sub denumirea de eritem cronic migrator, debutează brusc la 2-12 zile de la înțepătura căpușei infectate, prin febră,
eritem cutanat, cefalee, frisoane, transpirație și epuizare progresivă. Eritemul
cutanat se prezintă ca o monedă roșie
care se extinde excentric, devenind inelară, cu diametru mare (până la 5 cm)
și margini clar delimitate.
Frecvent pot apărea stări de greață,
vomă, amețeli și somn dificil. Febra
poate continua, dar este neregulat intermitentă, iar omul contaminat poate
prezenta tuse seacă și ușoare hipertrofii
ale splinei și ficatului.

Diagnosticare
Diagnosticarea indivizilor îmbolnăviți se face, în general, pe baza simptomelor descrise. Confirmarea bolii se
realizează însă prin examene de laborator, în baza unor prelevări de piele,
mai ales de la locul înțepăturii, scurgeri
seroase, rinichi, glande etc.

Tratament

Cunoscută și sub denumirea de Boala Lyme, zoonoza
infecțioasă, dar necontagioasă, este produsă de bacteria
Borrellia burgdorferi și este transmisă prin intermediul
căpușelor din genul Ixodes. A fost identificată pentru prima
dată în regiunea Lyme din statul Connecticut, SUA, apoi în
Europa, Asia și Australia. Este comună omului și câtorva
specii de erbivore, carnivore și rozătoare. Se manifestă
prin dermatite, artrite, meningoencefalite și tulburări
generale.

Î

n România, ca de altfel în toată
Europa, bacteria este vehiculată
prin intermediul căpușei Ixodes
ricinus. Infecția se transmite de la un
animal la altul, de către căpușe în toate
stadiile de dezvoltare ale acestora
(adulți, larve, ninfe), prin saliva care
este inoculată în pielea animalului înțepat pentru sugerea sângelui. Multiplicarea germenilor începe din piele și
continuă în țesuturi (sânge, sistem nervos, articulații, rinichi etc.), unde persistă o perioadă lungă de timp. Există
convingerea că nu toate animalele înțepate și infectate fac boala.
Manifestarea bolii la diverse specii
de animale este diferită.
La rumegătoarele sălbatice se pot
observa, dar nu în toate cazurile, poliartrite, șchiopături, slăbire și eritem
al epiteliului dintre degete și mamar.
La canide se constată febră, alterarea stării generale, anorexie și letargie.
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Tratamentul bolii, mai ales în stadiul cronic, este extrem de dificil, chiar
și la om. Necesită aplicare îndelungată
a acestuia, de 15-30 zile, cu antibiotice
specifice. Recrudescențele și recidivele
sunt însă frecvente.

Prevenție
În mediul sălbatic, profilaxia și combaterea bolii sunt extrem de dificile.
Teoretic ar trebui acționat asupra rezervorului sălbatic al bacteriei, reprezentat în primul rând de căpușe, dar și
de rozătoare și de celelalte specii receptive (erbivore și carnivore). Deratizările și dezinsecțiile de la cantoanele
izolate, precum și din gospodăriile rurale, sunt măsuri care pot avea un oarecare efect, în condițiile în care utilizarea acaricidelor este aproape
imposibilă în mediul sălbatic.
Trebuie avută în vedere și reducerea populațiilor de animale gazdă pentru căpușe, până la niveluri normale,
și posibilitatea modificării mediului natural al căpușelor, prin prelucrarea solului și cultivarea terenurilor umede.
Cel mai important lucru, pentru
prevenție în cazul omului, rămâne evitarea înțepăturilor de căpușe, extragerea acestora cât mai curând posibil în
caz de înțepare și diagnosticarea bolii
cât mai repede prin examene de laborator specifice.
Tratarea bolii la oameni, mai ales
în stadiul cronic, este dificilă, dar nu
imposibilă.

Plante tămăduitoare

FLORA

Armurariul
DOCTOR PLANT

P

Floare

Frunze

Planta uscata

Armurariul (Silybum marianum), face parte din familia
Asteraceae și este cunoscut și sub denumiri precum
armurar, buruiana-armurării, crăpușnic, scai pestriț sau
scaiul Sfintei Mării. Planta crește în tufe ce pot atinge o
înălțime de unu, doi, metri și are frunzele ovale cu nervuri
prelungite în câte un ghimpe lung. Florile au nuanțe de
mov și sunt de asemenea terminate în ghimpi. Fructele
sunt bogate în silimarină, au formă cilindrică și culoare
maroniu-cenușie și se recoltează în luna septembrie.
Silimarina este un complex de substanțe flavonoide cu rol
puternic de protecție și regenerare a celulelor hepatice.

lanta se folosește de peste
2.000 de ani ca remediu pentru
tratarea bolilor de ficat și vezică
biliară. Medicul grec Dioscoride este
menționat în istoria medicinei naturiste
pentru primele utilizări ale armurariului în tratarea mușcăturilor de șarpe.
Studii făcute în Germania, Statele
Unite, Italia și Austria au arătat că armurariul este și un anti-toxic redutabil,
care ajută organismul să reziste în fața
unor otrăvuri puternice, cum ar fi ciupercile toxice, gazele industriale sau
metalele grele
Armurariul este recunoscut pentru
efectul său regenerator al celulelor hepatice (datorită silimarinei), hepatoprotector prin îndepărtarea compușilor
toxici din ficat, susține activitatea hepatică și renală, protejând aceste organe împotriva efectelor adverse ale
chimioterapiei, având și efect antitumoral, antiproliferativ, neurotrofic, neuroprotector și antioxidant.
Armurariul are efect antibacterian
semnificativ asupra bacteriilor grampozitive (streptococi, stafilococi), ajută
în tratarea alcoolismului, în combaterea efectelor adverse ale radioterapiei
și în reglarea nivelului colesterolului în
organism.
Preparatele din armurariu, se folosesc
ca adjuvant în hepatite acute și cronice,
virale și metabolice, ciroză hepatică, insuficiență hepatică, hipercolesterolemie,
afecțiuni tumorale hepatice, mamare,
uterine, ovariene, ale prostatei, intestinale, pulmonare, ale vezicii urinare și
ale pielii, și se poate asocia preventiv
cu medicamente care prezintă un ridicat
potențial hepato-toxic.
Administrarea se poate face sub
formă de ceai, tinctură, infuzie combinată sau pulbere măcinată fin.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul
diagnosticării sau tratării problemelor
de sănătate sau pentru înlocuirea medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat.
Înainte de a utiliza plantele medicinale
în general, sub orice formă, este recomandată vizita la medic iar administrarea
preparatelor din armurariu să se facă
numai la recomandarea acestuia.
Opinia medicului specialist este neapărat necesară și se impune ca o măsură
de prevedere și siguranță.
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POVESTIRI

Mistrețul
din Groasa (II)
Foto: ALIN-CODRU MANU

ȚIȚI

D

upă ce am auzit focurile de armă
din partea stăngă, mi-am fixat
bine arma la umăr, răsucindumă totodată spre posibila direcție din
care ar fi trebuit să apară vânatul, dacă
presupusesem corect, și mi-am redus respirația ușor agitată pentru a-mi păstra
acuitatea auzului încordat la maximum.
Eram acum și foarte mulțumit că mahalagioaica aceea de coțofană nu se mai
află deasupra mea pentru a cârâi ca nebuna auzind împușcăturile. Și, așa cum
am bănuit, am perceput undeva, prin
fața mea, câteva pârâituri ale unor crengi
rupte sub greutatea „cuiva” care călca
pe unde nimerea. Ar fi putut să fie ciurda
mistreților sau vierul singuratec.
Instinctiv am aruncat o privire în
stânga spre locul unde se afla Nelu, însă
nu l-am zărit, și nici nu am mai avut
timpul necesar să-l caut deoarece, într-o
frântură de secundă, am zărit silueta
unui vier bine clădit care, în loc să se folosească de poteca practicată de înaintașii lui și care l-ar fi condus chiar prin
fața mea, a preferat o porțiune laterală
dominată numai de stejari bătrâni crescuți cam alandala, cam înghesuiți unii
într-alții. În aceeași frântură de secundă
i-am zărit silueta care parcă zbura iar
timpul pe care îl mai aveam la dispoziție
era atât de infim încât, instinctiv, am
plecat obrazul pe patul carabinei având
astfel cătarea fixată exact la jumătatea
râtului vierului, moment în care am și
declanșat focul. Totul a rămas ca un fel
de stop-cadru deoarece, datorită pomilor
amintiți care formau în fața mea aproape
o îngrăditură, eram complet lipsit de posibilitatea de a mai observa și ce se petrece dincolo de ei. Deoarece n-am mai
auzit nici cel mai mic zgomot și nici nam mai zărit ceva de interes, m-am ridicat de pe scăunel și, ținând arma pregătită de tragere în orice moment, m-am
apropiat extrem de precaut de grupul
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de arbori, simțind bătăile intense ale inimii care, în mod cert, era la fel de încordată ca și mine, mai ales după focurile
de armă trase ceva mai devreme. Liniștea pădurii era așa de apăsătoare încât
aproape că îmi țiuiau urechile și, sunt
sigur că dacă aș fi fost mai atent, aș fi
putut recepționa chiar și „tropăitul” coloanei de furnici peste care pășisem pentru a nu le produce vreo pagubă.
Mai aveam puțin până la grupul de
pomi între care s-a aflat vierul în momentul în care am tras când, deodată,
l-am zărit. Instantaneu am și ridicat carabina ca să trag, însă am fost stopat de
un alt foc de armă tras din stânga mea
și cam prea de aproape ca să nu mă alarmez și, deoarece vierul n-a schițat nici o
mișcare după respectiva împușcătură,
am strigat:
- Alo, …atenție că sunt aici ! Tu ești,
Nelule?
- Păi, cine altcineva vrei să fie, Mihai
Viteazul?!! Și imediat i-am recunoscut
glasul după care a și continuat furios.
Dar ce naiba te învârți pe aici, ori te crezi
prin Cișmigiu?! Alt loc de plimbare n-ai
găsit?
- Auzi, nepoate – l-am frânat eu, mai
bine explică-mi de ce mistrețul ăsta în
care cred că ai și tras, continuă să stea
în picioare?
- Mai bine taci, pentru că eu sunt cu
cătarea pe el de când m-am apropiat,
dar adevărul este că la fel stătea și când
l-am împușcat mai devreme, iar pe măsură ce vorbea simțeam cum glasul îi
devenea din ce în ce mai nesigur.
- Unde te afli, Nelule? L-am întrebat
când mai aveam câțiva pași până la mistrețul care continua să stea nemișcat.
Măi, acesta nu mișcă de parcă nici nu
ne-ar auzi, …nu crezi că ne așteaptă ca
„să se joace” cu noi?
- Ne așteaptă pe naiba!, a mormăit
Nelu cu vocea lui tunătoare, hai că și eu

sunt aproape și-l văd perfect.
Am mai făcut câțiva pași și astfel am
ajuns în imediata apropiere a vierului
care, în realitate era mort, însă rămăsese
înțepenit între doi stejari. Văzându-l, am
rămas perplex deoarece așa ceva nu mai
pomenisem de când eram vânător, dar
nici pe când eram copil și îi însoțeam pe
vânători pe toate coclaurile, fie asigurându-le gonitul vânatului, fie făcândule mici servicii de care mai aveau nevoie
din când în când.
Apropiindu-ne amândoi tiptil de victimă, Nelu care îi și luase la cercetat capul, m-a întrebat imediat:
- Tu unde-ai tras?
- La cap. I-am pus cătarea pe la jumătatea râtului așa că, glonțul l-a primit
precis pe undeva prin cap.
- Mda, a mormăit Nelu răsfirându-i
părul din zona urechii. Mai precis, i-a
intrat în cap prin ureche. Cu ce-ai tras?
- Păi, și acum am în armă proiectile
expansive Sako de .30-06.
- Ei, asta a fost. Îți dai seama că a
primit glonțul pe când tocmai încerca să
se strecoare printre pomii ăștia doi așa
că, a rămas înțepenit între ei, iar eu, ca
să fiu sigur că nu-l scap, deoarece l-am
zărit stând în picioare părând astfel că
este pregătit să țâșnească, i-am tras și
eu un foc la blat, uite-l aici, și cu degetul
arătător mi-a indicat locul din zona pulpei piciorului din față unde se vedea
urma proiectilului.
După ce l-am „descătușat” cu chiu
cu vai din strânsoarea celor doi pomi,
l-am așezat pe așternutul de frunze uscate și, verificându-i trupul, am constatat că nu mai avea alte răni în afara
focului tras de mine în ureche precum
și urma dintre coaste produsă de proiectilul tras de Nelu.
Seara, datorită vremii minunate,
ne-am adunat la cabana din pădure,
preferând focul din ogradă în locul celui din plita care dogorea prea tare înăuntru și, bineînțeles, am dat iute drumul la povești, completate cu
informațiile celor doi care trăseseră primii în același vier însă, în loc să-l nimerească, doar îi măriseră viteza de
deplasare, iar astfel a ajuns la noi.
În tot acest timp, majoritatea vânătorilor și în special eu cu Nelu, nu ne
puteam desprinde privirile admirative
de la trupul imens al vierului care, după
eviscerare, a fost bine legat cu un cablu
de sârmă oțelită și cocoțat tocmai în
arborele din curtea cabanei pentru a-l
feri în acest mod de pericolul tentației
jivinelor pădurii, atrase și ele de mirosul vierului ce făcuse sarea și piperul
partidei de peste zi.

FEBRUARIE

Competiții
Pescuit la bass
Pescuit la răpitori
Pescuit de sezon
Pescuit pe râu
Muscărit

29
30
32
34
36
38

PESCUIT

Vom urmări prognozele meteo pentru
a ne adapta schimbărilor climatice. Cu
metabolismul încetinit, peștii, atât
cei pașnici cât și cei răpitori, oferă totuși o companie agreabilă curajoșilor care se încumetă pe malurile apelor.
Răpitorii sunt cei mai căutați, dar mulți dintre peștii pașnici se arată interesați de o momeală atrăgătoare, prezentată „cu talent”. Dacă gheața se va instala, putem avea parte de partide interesante de pescuit la copcă. Dacă nu,
vom frecventa râurile, canalele de fugă ale termocentralelor sau, din barcă, perdelele de stuf care mărginesc iazurile, ghiolurile și japșele. O atenție deosebită
trebuie acordată pescuitului știucii, care are două perioade de prohibiție, conform Proiectului postat pe site-ul A.N.P.A. al „Ordinului privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție
și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020”.

Foto: MUGUREL IONESCU

CE PESCUIM
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LEGISLAȚIE

Alte derogări contrare legii
VLADIMIR TALPEȘ

Foto: ALIN-CODRU MANU

V-am prezentat, în numerele anterioare ale revistei,
câteva dintre derogările abuzive ale autorității de mediu,
acordate prin ordin de ministru, fără respectarea legislației
naționale în domeniul protecției faunei cinegetice și a
resursei acvatice vii.

C

onstatăm că încălcarea prevederilor legislației naționale a
devenit o practică curentă a
conducerii acestui minister, fapt confirmat de o nouă derogare acordată
prin Ordinul nr. 894/2019 pentru aprobarea derogării în scop științific pentru
unele specii de pești, pe râul Siret, în
zonele de pescuit recreativ atribuite
AJVPS Galați și AJVPS Vrancea. Aprobarea este dată cu dreptul de utilizare
a echipamentelor electrice de pescuit,
a căror deținere și folosire este interzisă
de Ordonanța de urgență nr. 23/2008
privind pescuitul și acvacultura. Reamintim că pescuitul științific este reglementat de această ordonanță, ale
cărei prevederi sunt în concordanță cu
legea cercetării.
Reiterăm faptul că practica acordării, de către Ministerul mediului, a
dreptului de deținere și folosire a echi28 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

pamentelor de pescuit electric unor entități fără competențe în domeniul cercetării și pescuitului sau de acordare
de cote de recoltă pentru specii cinegetice inclusiv prin metode și mijloace
interzise constituie o formă evidentă
de încurajare și oficializare a braconajului piscicol și cinegetic.
Printre obligațiile deținătorului derogării de pescuit, la care ne-am referit,
este și cea prevăzută la alin. (2) al art.
2 din noul ordin: „Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatice se
realizează numai de către Societatea Ecologică Aquaterra, denumită în continuare
titularul activității, cu personal tehnic de
specialitate și cu respectarea prevederilor
Legii vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare”, precum
și cea de la art. 3 alin.(1) privind obligația de a transmite și autorității teri-

toriale care răspunde de silvicultură,
entitate fără nici un fel de atribuții legate de pescuit în această zonă, un raport asupra fiecărei acțiuni derulate în
baza derogării obținute.
Astfel de prevederi, pe care le putem califica cu îngăduință hilare, se regăsesc și în alte ordine ale ministrului
mediului, spre exemplu în Ordinul nr.
519/2018 privind aprobarea derogării
pentru unele specii de pești, unde se prevede că Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, fără atribuții legale în domeniul cercetării științifice dar
beneficiar al derogării de folosire a
echipamentului electric de pescuit, trebuie să-și autoraporteze acțiunea derulată în baza derogării obținute.
Desigur, nu-i putem bănui de umor
pe funcționarii care concep astfel de reglementări și nici pe cei ce le acordă,
sub semnătură, girul autorității publice.
Dar nici nu putem să-i felicităm pentru
consecvența cu care persistă , din ignoranță sau cu bună știință, în emiterea
reglementărilor abuzive prin care încurajează braconajul cinegetic și piscicol.

CIPS - 2020

COMPETIȚII

Noutăți de la F.I.P.S.-e.d.
MUGUREL IONESCU
Utima variantă a calendarului competițional al Federației Internaționale de
Pescuit Sportiv în apă dulce – F.I.P.S.-e.d., a fost definitivată cu ocazia
reuniunii Comitetului Director, desfășurată pe 15 și 16 noiembrie 2019.
Tot în această reuniune, printre alte probleme aflate pe ordinea de zi, s-a
aflat și aprobarea cantităților limită de nade și momeli pentru disciplinele
Pescuit Staționar și Pescuit la Feeder, permise a fi utilizate în competițiile
internaționale în anul 2020.

P

entru informarea membrilor
noștri pescari interesați, redăm
în continuare calendarul competițional, însoțit de cantitățile de nadă
delimitate pentru fiecare competiție de
Pescuit Staționar și Pescuit la Feeder.
Cantitățile aprobate pentru competițiile
internaționale nu trebuiesc respectate
obligatoriu și în cele interne, dar costituie
un reper în stabilirea acestora.

PESCUIT STAȚIONAR CLUBURI
Novi Sad – canal DTD, Serbia
27-28 iunie
• 20 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2,50 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
(„libelule”) pot fi folosite doar pentru
cârlig. Cantitatea maximă de râme autorizată este de 0,50 litri.

PESCUIT STAȚIONAR EUROPEAN
Coruche – râul Sorraia, Portugalia
25-26 iulie
• 20 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2,50 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
(„libelule”) pot fi folosite doar pentru
cârlig. Cantitatea maximă de râme autorizată este de 0,50 litri.

PESCUIT STAȚIONAR
VETERANI/MASTERS/PERSOANE
CU DIZABILITĂȚI
Radece – râul Sava, Slovenia
5-6 iunie
Veterani
• 20 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2,5 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
(„libelule”) pot fi folosite doar pentru
cârlig. Cantitatea maximă de râme autorizată este de 0,50 litri.
Persoane cu dizabilități
• 15 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide

tatea maximă de râme autorizată este
de 0,50 litri.

PESCUIT STAȚIONAR NAȚIUNI

(„libelule”) pot fi folosite doar pentru
cârlig. Cantitatea maximă de râme autorizată este de 0,50 litri.
Masters
• 20 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2,50 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
(„libelule”) pot fi folosite doar pentru
cârlig. Cantitatea maximă de râme autorizată este de 0,50 litri.

PESCUIT STAȚIONAR TINERET
U15/U20/U25
Solnok – Nagykunsagi – Alcsi-Holt
Tisza, Ungaria – 8-9 august
Categoria U15
• 15 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
(„libelule”) pot fi folosite doar pentru
cârlig și cantitatea maximă de râme autorizată este de 0,50 litri.
Categoriile U20 și U25
• 20 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2,50 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
pot fi folosite doar pentru cârlig și cantitatea maximă de râme autorizată este
de 0,50 litri.

PESCUIT STAȚIONAR FEMEI
Lage Vaart/Almere (Trekweg), Olanda
22-23 august
• 20 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2,50 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,75 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
pot fi folosite doar pentru cârlig și canti-

Peschiera del Garda – râul Mincio,
Italia – 12-13 septembrie
• 20 litri nadă solidă (graundbaits) și
2,50 litri de momeli vii, dintre care o cantitate maximă de 1litru larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide pot fi folosite
doar pentru cârlig și cantitatea maximă de
râme autorizată este de 0,50 litri.

PESCUIT LA FEEDER INDIVIDUAL
Rieux – râul La Vilaine, Franța
11-12 iulie
• 15 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
pot fi folosite doar pentru cârlig și cantitatea maximă de râme autorizată este
de 0,50 litri.

PESCUIT LA FEEDER CLUBURI
Plovdiv – Canal de canotaj, Bulgaria
30-31 mai
• 12 litri nadă solidă (graundbaits)
și 2,50 litri de momeli vii, dintre care o
cantitate maximă de 0,50 litri larve acvatice (fouillis). Larvele de chironomide
pot fi folosite doar pentru cârlig și cantitatea maximă de râme autorizată este
de 0,50 litri.
Competițiile la care nu se folosește
nadă și momeli sau la care acestea nu
sunt limitate au fost programate astfel:
• Pescuit la Răpitori - Spinning –
Mal – Arcos de Vedevez – râul Vez, Portugalia – 25-26 aprilie;
• Pescuit la Păstrăv cu momeli naturale - Cluburi – Pont de Cheruy – râul
Bourbre, Franța – 20-21 iunie;
• Pescuit la Răpitori – Spinning Barcă – Varșovia – lacul Zegrzynski, Polonia – 8-10 octombrie;
• Pescuit la Black-Bass – Columbia –
lacul Murray, SUA – 19-21 noiembrie;
• Pescuit la Crap – Oblas Prylbychi –
lacul Trident, Ucraina – 23-26 septembrie.
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Pescuit la bass

Lecția de bass (IV)
Text și fotografie ANDREI ZABET
Am auzit în trecut maxime de genul „Singura regulă la
știucă este că nu există nicio regulă” și în opinia mea, este
unul dintre cele mai greșite lucruri pe care le poate spune
un pescar cu pretenții. De fapt, o astfel de formulare
clișeistică nu face decât să mascheze lipsa de cunoștințe
despre pescuitul știucii a emitentului.

D

acă unora li se pare un adevărat
haos pescuitul la știucă, atunci
habar nu au ce-i așteaptă în
pescuitul bass-ului cu năluci, dacă nu
au cunoștințele despre cum trebuie
abordată această specie, cu ce năluci,
ce tipuri de prezentări și în ce momente
ale anului. Putem lua cunoștințele atât
de pe internet, care a devenit o sursă
inepuizabilă de informații, de la cele
scrise pe site-uri, forumuri, la cele video,
de pe YouTube, de exemplu. Nimeni
nu s-a născut învățat iar ignoranța nu e
o scuză. Poate unul dintre cele mai
mari plusuri pe care le-am descoperit
în pescuit este faptul că mă face să
învăț lucruri noi în fiecare zi, mă ajută
să mă dezvolt constant.

Lecția nr. 9 –
de la haos la ordine
Ultima parte a lecțiilor de pescuit
la bass, este dedicată felului în care
putem pune ordine în haosul pe care
acest pește îl stârnește în universul oricărui pescar. Iar această lecție e valabilă
și la orice altă specie de pește, fie că
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ne pasionează știuca, șalăul, bibanul și
așa mai departe. Nimic nu te învață
mai eficient decât experiențele personale, însă dacă nu aveți acces la acest
pește, pentru început, pueți oricând
începe prin a urmări conținutul video
instrucțional, care vă predă toată materia, de la început.
Pe site-urile de streaming video precum YouTube există zeci, poate chiar
sute de canale dedicate pescuitului la
bass, iar Tactical Bassin’ se numără
printre cele mai bune din lume. Evident,
aveți site-ul Bassmater.com, pe care
puteți urmări turneele de pescuit Bassmaster Elite, transmise live, pe durata
celor patru zile de competiții, iar sezonul
2020 stă să înceapă. După cum spune
o vorbă, meseria se mai și fură, iar
dacă vreți să furați meserie de la cei
mai meseriași, transmisiunile live, din
Bassmaster Elite, sunt cea mai bună
sursă, de departe.

Cuvântul magic: pattern
Sau „tipar”, în limba noastră, deși
prefer termenul în engleză, fiindcă este
mai complet și conține mai multe nuanțe. Prin acest concept, putem face ordine
în haosul oricărei partide de pescuit la
răpitor în care protagoniștii nu colaborează aproape deloc cu regizorul, adică
pescarul. Nu înseamnă că, dacă rostim
cuvântul magic deasupra lansetei sau a
singurelor două sau trei năluci în care
avem încredere, peștii vor începe să
muște dintr-odată, ca nebunii. Găsirea
unui pattern care să funcționeze constant
în acea zi sau în timpul acelei partide

prelungite sau a unui concurs de pescuit,
cere destulă experiență pentru a găsi
nălucile și prezentarea la care răspund
răpitorii. Însă, de undeva tot trebuie să
porniți, iar când sunteți la început, evident, începeți cu informații de la alții,
imitând felul în care ați văzut că procedează pescarii din videoclipurile de pe
YouTube.

Cum știți cu ce năluci
să pescuiți? Aflați
despre ele din articolele,
videoclipurile și site-urile
online destinate bass-ului,
în cazul de față. Studiați
biologia acestei specii.

Năluca nu e un pattern,
ci un început

față. Studiați biologia acestei specii.
Citiți cât mai mult. Vedeți de la „youtuberi” precum Matt de la Tactical Bassin’ de ce jerkbaiturile suspending dau
rezultate la bass iarna, și ce modele
anume funcționează, fiindcă bassul nu
umblă în suprafață, ca vara. Aflați de
ce Butch Brown a devenit renumit pentru capturile-record de bass din Statele
Unite, și de ce folosește swimbaituri
de 25 de centimetri lungime. Vedeți
de ce pescuiește Mike Iaconelli cu spin-

Unii vor fi tentați să confunde nălucile în sine cu pattern-urile care îi
vor ajuta să prindă pește, dar această
prezumție este doar parțial corectă.
Nălucile sunt un punct de pornire prin
care să vedeți la ce răspund răpitorii
din apă, în acea zi. Cum știți cu ce
năluci să pescuiți? Aflați despre ele din
articolele, videoclipurile și site-urile
online destinate bass-ului, în cazul de

nerbaituri și crankbaituri shallow primăvara, înainte ca bass-ul să intre în
bătaie. Vedeți ce înseamnă tehnicile
de punching și de pescuit în covoare
de vegetație densă, cu plastice montate
pe cârlige offset și lestate cu greutăți
de minimum o uncie (28 de grame).
Deci, mai întâi, aflați care sunt nălucile
folosite în pescuitul bass-ului, pe toată
durata anului.

Modul de prezentare
completează pattern-ul
Felul în care prezentați năluca,
adâncimea, viteza de recuperare, pauzele, ritmul, localizarea peștilor, toate
aceste variabile, combinate cu nălucile,
formează un pattern. Dacă veți dobândi
cunoștințe despre ce năluci merg la
bass pe toată durata anului, și în ce fel
trebuie ele prezentate în funcție de
temperatura apei și de gradul de activitate a peștilor, aveți un punct de plecare și o bază de cunoștințe minime,
dar solide, de la care să dezvoltați. Fiindcă găsirea unui pattern poate fi, de
multe ori, o misiune foarte dificilă chiar
și pentru pescarii profesioniști, din turneele precum Bassmater Elite. Însă veți
învăța lucruri noi și, cel mai important,
cum să prindeți pește atunci când
ceilalți nu reușesc.
Acestea sunt doar câteva lecții pe
care bass-ul și pescuitul acestuia m-au
învățat, în decursul anilor. Faptul că
am putut aplica același principiu și în
pescuitul speciilor de răpitori de la noi,
m-a convins pe mine, personal, că funcționează.
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Pescuit la răpitori
lungimea de 2,10-2,40 m, cu acțiune
parabolică, preferabil din fibră de sticlă,
mai senzitivă și mai „prietenoasă” decât
carbonul. Firul cu care va fi echipată
va fi monofilament, a cărei elongație
în timpul acțiunii nu va trezi suspiciunea
prădătorului.
Năluca se va atașa prin intermediul
unei strune din kevlar sau fluorocarbon,
care va permite o evoluție naturală a
acesteia. Nălucile pot fi din cele metalice,
din balsa, plastic sau cauciuc siliconic,
de dimensiuni mici sau medii, cu o bună
evoluție la viteze mici de recuperare, în
special pe cădere. Cele din cauciuc siliconic
vor avea prioritate, fiind „moi” și puțin
agresive, chiar la dimensiuni mai mari și
în culori mai pastelate. Greutatea jigurilor
nu trebuie să depășească 10 grame.

Tehnică
Aceasta va fi asemănătoare cu cea
specifică pescuitului șalăului și a bibanului în restul anului. Dandinatul nălucii
pe substrat, cu pauze între recuperări,
mișcări lente, alternate cu scurte pauze
pentru căderea nălucii, iarăși pauză și
reluarea ciclului. Insistența într-un loc
care prezintă potențial este, de această
dată, recomandată. Știuca, precaută, se
gândește bine dacă merită efortul, având
nevoie de ceva timp. Și trebuie sâcâită!
Mișcările vor fi ample, sacadate, cu
recuperări scurte, uneori doar din vârful
lansetei. O nălucă acceptată nu trebuie
considerată ca exclusivistă, gusturile și
preferințele variind și în lumea peștilor.

Locuri cu potențial

Știucile apelor reci
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Și în luna ianuarie vremea a fluctuat, perioadele mai reci
alternând cu zile primăvăratice. Dacă gheața s-a cam lăsat
așteptată, apele ne-au pus la dispoziție luciurile sub care
răpitorii, în special știuca, aflată în perioada
premergătoare depunerii icrelor, poate fi un partener
cooperant într-o partidă de pescuit. Echipați
corespunzător, cu ajutorul unei bărci ușoare, dar stabile,
putem porni în căutarea știucilor apelor reci.

Î

n aceste condiții trebuie să adoptăm un stil de pescuit personalizat,
în concordanță cu comportamentul
și modul de hrănire specific al știucii
în această perioadă. Caracteristica principală nu mai este agresivitatea, ci asigurarea efectivă a hranei minime necesare supraviețuirii, în condițiile unui
metabolism redus. Câteva observații
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ne vor spori șansele de a avea rezultate
în practicarea acestui pescuit.

Vom căuta, în general, zonele care
îndeplinesc condițiile ideale retragerii
pentru perpetuarea speciei. Adâncimea
apei să fie relativ mică, pentru oxigenare,
să existe structuri submerse, locuri pentru adăpost și suport pentru icre, apropierea malurilor, pentru o temperatură
a apei aflată în ușoară creștere, stuful
cu rădăcinile și tulpinile aflate în apă,
care vor asigura protecția alevinilor.
Apropierea în liniște, cu motorul termic oprit, o scurtă pauză după ancorarea
bărcii, o distanță potrivită pentru lanseurile preconizate, vor ajuta la explorarea
și… exploatarea unui loc considerat cu
potențial. Și nu uităm însă teoria clasică.
Un loc în care drilul s-a sfârșit cu o
ratare trebuie părăsit fără întârziere!

Precauții la final
Echipamentul de pescuit
Acesta va fi suplu, sensibil, capabil
să atragă un prădător care nu va ataca
în forță, dar nici nu se va da în lături
în fața unei prade facile.
Lanseta va fi de putere medie, având

„Pescuim știuca din sportivitate!”, ar
spune cei mai mulți împătimiți. Cei
oportuniști ar recunoaște obiectivul
propriu, aprovizionarea cu celebrele
icre, cu bobul mare, crocant, foarte
apreciate de gurmanzi.

Pentru neofiți, este bine de cunoscut
că știuca are foarte mulți paraziți interni,
dintre care unii au stadiile intermediare
de dezvoltare în ovarele ei. Printre
acestea se numără Cestodele, precum
Botriocephalus, care se transmit uneori
și la om, având câteodată consecințe
fatale, atunci când se consumă icre de
știucă crude. Dacă doriți să consumați
icre de știucă, acordați mare atenție
înlăturării resturilor de țesuturi ovariene.
Urmează cele mai simple măsuri de
profilaxie, păstrarea icrelor cu sare cel
puțin 10 zile sau refrigerarea acestora
minimum 48 de ore.
Dacă „Ordinul privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție
și refacere biologic a resurselor acvatice
vii în anul 2020”, va fi adoptat în forma
în care se află postat, în stadiul de Proiect, pe site-ul A.N.P.A., pescuitul știucii
va fi interzis în perioada dintre intrarea
în vigoare a ordinului până la 15 martie
inclusiv, și în perioada 4 aprilie - 2
iunie inclusiv, perioada generală de
prohibiție prevăzută pentru anul 2020.
Cu acest minim de informații sau
cu un bagaj mai consistent de cunoștințe, putem planifica întâlnirile cu știucile apelor reci!

Pescuim știuca din
sportivitate!”, ar
spune cei mai mulți
împătimiți. Cei oportuniști
ar recunoaște obiectivul
propriu, aprovizionarea cu
celebrele icre, cu bobul
mare, crocant, foarte
apreciate de gurmanzi.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SARAMURĂ TRADIȚIONALĂ
DIN ȘTIUCĂ
MAMA PAȘA

Dacă avem câteva știuci, nu prea mari, dar de dimensiuni
legale, le putem pregăti relativ simplu, bogăția și calitatea
ingredientelor, alese cu pricepere, dând savoarea dorită. Și
dacă apreciem gustul unui pește fript, acest preparat îl va
evidenția.
Ingrediente: 3–4 știuci în jur de
1 kg/buc., 4 roșii, 4 ardei capia, 4 ardei
iuți, două lămâi, două căpățâni de usturoi,
sare grunjoasă, piper boabe, 150 ml ulei
de măsline, pătrunjel verde.
Preparare: peștele eviscerat se coace pe tabla cu sare grunjoasă, se curăță
superficial de solzii arși și se așează
într-o cratiță încăpătoare. Urmează legumele, ardeii și roșiile întregi, care se
coc și se curăță de coajă, se feliază și
se așează peste pește. Separat se pre-

gătește sosul dintr-un litru de apă,
piper și ulei, care se clocotește. Se
adaugă usturoiul mărunțit și pătrunjelul
tocat și se toarnă peste pește. Când
sosul s-a mai răcit, se adaugă lămâile
feliate.
Servire: se servesc peștii, alături
de legumele coapte și feliile de lămâie,
acoperiți cu sosul călduț, însoțiți de o
mămăliguță pripită, fierbinte. Nu poate
lipsi paharul de vin alb/roze, sec/demisec. Poftă bună!
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Pescuit de sezon

Primăvară în Făurar
Text și fotografie MAC
Vremea finalului de ianuarie a adus zile cu temperaturi mai mult decât generoase,
mercurul termometrelor urcând adesea la peste plus 6-7 grade Celsius. Surpriza cea mare
ne-a făcut-o însă începutul lui februarie. Dacă în prima zi am avut plus 12 grade a urmat a
doua cu plus 14 dacă nu chiar plus 16 grade. Pe așa o vreme nu puteam să nu ieșim la
maul apei și să profităm de vremea minunată, o adevărată primăvară la început de
Făurar…!

Ș

i cum cele câteva bălți private
din apropierea Siretului în zona
de la Văcărie, nu departe de Sascut, nu au apa prea adâncă, iar zonele
cu insulițe de vegetație submersă alternează cu porțiuni cu ochiuri de apă
limpede mărginite de stuf, o combinată
la răpitori și pești pașnici părea o ieșire
ce promitea o partidă reușită, într-o zi
cu cer senin și soare mai mult decât
darnic.

În căutarea știuculițelor
Am ales știuca deoarece configurația
vegetației submerse permitea numai
bine lanseuri în care puteam conduce
nălucile printre obstacolele verzui ale
insulițelor ce lăsau locuri deschise numai bune, în care dințoasele ar fi putut
ieși din ascunziș, pentru un atac scurt,
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la vedere, fără a face prea mult efort.
Era un scenariu perfect, exact cum se
potrivea mai bine pentru acest timp din
an.
Cunoșteam balta destul de bine, din
partide anterioare, iar apa limpede și
ușor scăzută oferea un teren perfect
pentru un pescuit de agrement pe o
vreme ieșită din orice tipare cunoscute
până atunci.
Am început cu câteva oscilante
ușoare, cu bătaie largă pe coborâre, model dollinger și țac, urmate apoi de câteva năluci siliconice articulate gen
swimbait. Și cum încercările au rămas
fără rezultat, am trecut la voblere, categoria ușoară, scufundătoare și suspendate, în culori vii, de la portocaliu
la galben-chartreuse, cu gri-argintiu,
foarte vizibile și cu bătaie accentuată,
din gama StrikePro hunchback – „cu cocoașă”. Le mai folosisem și cu alte ocazii
dar niciodată la început de februarie.
Alegerea s-a dovedit a fi inspirată
și, după câteva lanseuri, printre bancurile de vegetație, la o apă nu mai adâncă
de un metru, am avut și primul atac, timid dar evident. Am insistat pe locul
cu pricina și o o mârliță și-a arătat fața
la soare. A mai trecut ceva timp și am
extins aria de căutare fără a avea însă
rezultate.
Soarele urcase binișor spre înalt și
tocmai ne pregăteam să schimbăm locul
și stilul și să trecem la o mini-partidă
de staționar, când voblerul cu portocaliu pe abdomen, a dat semnalul. Îl lăsasem să coboare până aproape de substrat și cu pauze mai lungi la recuperare.
O știuculiță, poate spre kilogram, a renunțat la moleșală și a luat ferm năluca.
O reușită notabilă pentru un început de
februarie și o imagine nouă de pus în
albumul amintirilor.

Coborând spre
culmea dealurilor
din malul Siretului,
soarele ne-a amitit că era
timpul să încheiem partida.
Am eliberat „mărunțișul”
iar dinspre amonte cobora
seara. Avusesem o partidă
reușită la știucă iar
„mărunțișul” - roșioarele,
babușca și cărășelul,
făcuseră deliciul partidei
de după-amiază.

Deliciul cu „mărunțișul”
Am lăsat lansetele și ne-am mutat
spre coada bălții pentru o tentativă la
peștii pașnici. Știam că babușca, roșioara și chiar carasul aveau casă bună
pe acele locuri așa că ne-am pregătit
cu tot dichisul.
Am nădit ușor ochiul de apă, mărginit de stuf, cu câțiva bulgări de nadă
pentru apă rece, mai închisă la culoare,
în care am adăugat și câțiva viermuși
și „libelule”, un adaos „tradițional” și
de succes, după spusele obișnuiților locului. Am testat adâncimea apei și am
fixat o montură ușoară cu plută și două
alice minuscule, dispersate fe fir. La
cârlig am folosit viermuși și larve de
chironomide.
Nu a durat mult și „carcaletele” a
început să dea roade. Jocul plutei

anunța fie o roșioară, fie o babușcă.
După o vreme, am mărit adâncimea la
plută și, nu după mult timp, a apărut
și un cărășel, timid și amorțit, pe care
l-am trimis imediat spre locul de unde
venise…
Coborând spre culmea dealurilor
din malul Siretului, soarele ne-a amitit
că era timpul să încheiem partida. Am

eliberat „mărunțișul” iar dinspre
amonte cobora seara. Avusesem o partidă reușită la știucă iar „mărunțișul” roșioarele, babușca și cărășelul, făcuseră deliciul partidei de după-amiază.
Puteam porni spre casă cu satisfacția
unei zile de pescuit reușite, petrecută
pe malul apei, într-o adevărată zi de
primăvară la început de Făurar…!
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Pescuit pe râu

La „pipăit”, după somni
Text și fotografie DORU DINEA
În taina de nepătruns a nopților, cu suflare de gheață, gerar netezește, din ce în ce mai
mult, luciri metalice peste întinderile de ape. Crăiasa zăpezii nu și-a așternut, încă,
mantia albă peste întinderea cenușie a câmpiei. Arar mai răzbat vederii petice verzi de
iarbă prinse în strânsori nemiloase de pojghițe argintii. Pe zi, răzlețe mănunchiuri de raze
molatice coboară timide din soarele palid.

S

unt perioade mari de timp când,
pe la microcentrala de la termocentrală se deversează apă ceva
mai caldă doar pe timpul nopților. Apa
ce se deversează pe timp de zi nu mai
este caldă dar, oricum, are o temperatură
mai ridicată decât a apei râului. Pești
pașnici și răpitori rămân pe timp de iarnă
în zonele canalului dar și ale râului ce
beneficiază de acest microclimat.

Pe apele iernii
În perioadele când pe timp de zi nu
se mai deversează apă caldă pe la microcentrală, peștii răpitori nu mai sunt
atât de activi. Se grupează în zonele
unde apa are adâncimi mai mari și numai în zilele senine și cu un soare ceva
mai generos ajung și în apele cu adâncimi mai mici când, și peștișorii pradă
înoată în unele din aceste zone.
În căutarea somnilor, în aceste perioade de timp, în anumite zone ale
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apei simțeam țacuri firave pe năluci.
Când am pescuit cu năluci hard, în cele
mai multe cazuri, simțeam unul sau cel
mult două țacuri asupra nălucii după
care nu mai aveam nici cele mai ușoare
atacuri asupra respectivei năluci, chiar
dacă o mai lansam și recuperam aproximativ prin aceași zonă a apei și o perioadă mai mare de timp.
De aceea am folosit, aproape exclusiv, nălucile de tip soft. Dintre aceste tipuri de năluci, cel mai mult am pescuit
cu voblere lipless vibration soft, cu formatul slim, cu lungimi cuprinse între
5,8 și 7 centimetri și greutăți între 14 și
18 grame. Aspectul exterior al acestor
năluci e foarte apropiat cu cel al peștișorilor pradă iar faptul că sunt echipate
cu ancore îmi asigură posibilitatea unei
înțepări cât mai sigure. Deasemenea,
faptul că năluca are prinderea de un
ochet metalic depărtat de cap, aproape
de zona de mijloc a spatelui, îmi asigură

o prezentară oblică și realistă la adâncime, asemănătoare cu a unui peștișor
ce caută hrană pe substrat. Un alt avantaj este și acela că, având această ținută
oblică la evoluția prin apă, năluca are
șanse mult mai mici să se agațe în obstacole.

O tehnică adecvată
Pentru a tatona cu aceste tipuri de
năluci, cât mai bine, la adâncimi, după
mustăcioși, le-am imprimat o evoluție
ca un fel de „pipăire”, de mângâiere a
substratului. După ce lansam voblerul
lipless soft aproximativ perpendicular
pe direcția de curgere a râului sau puțin
către aval, așteptam ca acesta să atingă
substratul, după care, imediat, în timp
ce curentul apei îl purta în aval, ridicam
puțin vârful lansetei. La foarte scurt
timp, cum simțeam că năluca nu mai e
pe substrat, coboram din nou vârful
lansetei oblic-înainte, până ce simțeam

că aceasta atinge din nou substratul,
timp în care recuperam din mulinetă
rezerva de fir, astfel încât să am un
conctat cât mai bun cu năluca în orice
moment. Aceste operațiuni le executam
în mod repetat până ce curentul apei
aducea năluca până în apropierea malului. Am fost foarte atent la modul de
recuperare, să nu las năluca să fie rostogolită de curentul apei pe substrat
deoarece exista pericolul să se agațe în
obstacole. Atunci când lansam năluca
către amonte, am executat recuperarea

într-un ritm mai alert dar căutam să
simt și în acele momente cum năluca
atinge, din când în când, substratul.
Atacurile somnilor asupra nălucii
au fost, în cele mai multe cazuri, cât se
poate de fine, chiar și atunci când au
fost exemplare mai mari. Simțeam țacuri firave pe nălucă. Deoarece voblerul
era de tip soft, peștii nu mai erau atât
de bănuitori și executau țacuri pe nălucă la căteva recuperări și evoluții ale
acesteia. Pentru că foarte rar executau
un atac mai hotărât, executam înțepă-

Atacurile somnilor
asupra nălucii au fost,
în cele mai multe cazuri, cât
se poate de fine, chiar și
atunci când au fost
exemplare mai mari.
Simțeam țacuri firave pe
nălucă. Deoarece voblerul
era de tip soft, peștii nu mai
erau atât de bănuitori și
executau țacuri pe nălucă
la căteva recuperări și
evoluții ale acesteia.

turi scurte, din încheietura mâinii, la
fiecare țac ceva mai pronunțat. De
multe ori credeam că sunt mici clenișori
ce se jucau cu năluca dar, când reușeam o înțepare fermă, micuțul clean
se transforma într-un somn cât se putea
de respectabil. Chiar dacă somnii erau,
în general, exagerat de „mârâiți”, și o
singură captură la o partidă de pescuit
era o reușită demnă de luat în seamă.
Gradele mici din termometre nu reprezintă o companie tocmai plăcută la
partidele de pescuit de iarnă dar, o tehnică bine adaptată și niște năluci de
calitate pot scoate, uneori, peștii din
amorțeală. Și dacă reușim aceasta,
parcă nici temperaturile nu mai sunt
atât de scăzute.
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Atelier

Foto: ALEX CODRESCU

MUSCĂRIT

Nimfe pentru
apele iernii
ALEX CODRESCU

Cerclată

Mov

Verde

Este drept, pentru apele iernii, dar după cum se prezintă
vremea în primele zile ale lui februarie numai a iarnă nu
arată. Cele 10 până la 16 grade Celsius, cu plus, aduc zile
ce seamănă mai degrabă cu cele de primăvară, cel puțin în
partea de sud a țării, ghioceii au răsărit iar dacă o va ține
astfel, în curând și mugurii arborilor vor da semne de
revenire la viață. Un lucru bun la prima vedere dar este
greu de crezut că iarna chiar și-a adunat desagii și este
gata de plecare...

D

ar să revenim la lumea acvatică ce-și duce traiul în apele
lacurilor, bălților sau râurilor
și la pasiunea noastră mărturisită, muscăritul. Am văzut în numărul anterior
cum artificiale gen streamere pot menține încă activă îndeletnicirea noastră
pe malul apelor la acest timp din an.
Pentru luna lui Făurar am pregătit
drept sugestie de artificială care ar
putea da rezultate în pescuitul pe apele
reci ale iernii modelul perdigon.
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Acesta se remarcă prin simplitate, atât
în ceea ce privește montajul, cât și al
modului în care poate fi prezentat peștilor și în apele totuși reci ale lui februarie.
Nimfa perdigon este o artificială
foarte simplu de legat și, se pare, deosebit de eficace în apele reci, mai ales
în cele cu un curent mai rapid sau mai
adânci. Artificiala a fost inventată de
pescarii spanioli de competiție dar ulterior a fost popularizată pe larg de cei

francezi. „Perdigon” din spaniolă se
traduce în engleză prin „pellet” iar la
noi ar fi „alică” sau mai precis „mărgică”. Montajul se face pe un cârlig curbat nr. 14, 16 sau chiar 18, poate fi
model shrimp & caddis puppa, fără barbetă, și are în alcătuire o mărgică din
tungsten, grea, ce se fixează lângă
ochet prin matisarea tijei cârligului.
Corpul este conic, poate avea și un lestaj inițial cu fir de plumb, peste care se
pot înfășura straturi de ață de montaj
de culori diferite, garnisite fie cu lame
sau fibre din diverse pene, de exemplu
de păun. Coada nimfei este recomandat să fie confecționată din coadă de
cocoș, anume Coq de Leon, ale cărui
pene se remarcă printr-o rezistență
sporită la folosirea în apă și își păstrează timp îndelumgat alura naturală.
Corpul, așa cum aminteam, se obține printr-o matisare conică cât mai
uniformă ce fixează ferm mărgica de
tungsten, după care este „lăcuit” cu o
rășină specială, numită rășină UV – UV
resin, ce se solidifică rapid sub lumina
lămpii cu ultraviolete, căpătând un aspect lucios-sticlos, foarte uniform. Pe
partea superioară a capului și spre torace se aplică un punct de culoare neagră, folosind un marker permanent,
pentru a marca așa numita zonă wingcase, practic și punctul „țintă” peste
care se mai poate aplica un start de rășină UV pentru mai multă rezistență.
Aceste nimfe se pot folosi în ape cu
un curent rapid, fiind grele și având
un design ce permite scufundarea rapidă, sau pot fi jucate asemena jigurilor, pe verticală, mai ales în zonele
cu structuri submerse sau gropane
adânci, acolo unde peștii caută adăpost
pe timpul iernii.
Nimfele perdigon se găsesc pe piața
de specialitate într-o varietate largă de
culori și modele, dar, după cum am
văzut, le putem confecționa și singuri.
Datorită profilului hidrodinamic acestea vor ajunge rapid la locul dorit în coloana apei și, grație dimensiunilor
mici, par a fi extrem de atarctive pentru pești, în apele reci.
Este totuși februarie și este încă
iarnă...!

Nimfele perdigon se
găsesc pe piața de
specialitate într-o varietate
largă de culori și modele,
dar, după cum am văzut, le
putem confecționa și
singuri.

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

•••
Mușcătura unui urs grizzli este atăt
de puternică încât poate crăpa o minge
de popice.

•••
Rațele sălbatice ce cuibăresc în apropierea plajelor marine „practică surfingul”.
Observațiile au arătat că pornesc și alunecă pe câte un val până spre mal, după
care se întorc spre larg și așteaptă unul
nou pentru a relua alunecarea pe apă.

•••
Când dorm, vidrele marine se țin cu
lăbuțele una de alta, pentru a nu fi luate
de valuri și despărțite de grupul lor.
•••
Dungile de pe blana tigrului sunt
specifice pentru exemplarul respectiv,
fiecare individ având un desen unic al
acestora, la fel ca și amprentele degetelor umane.
•••
Culoarea naturală a păsărilor flamingo este albă. Hrana pe care o consumă, diverși creveți de apă sărată și
alge, conține pigmentul roz, care colorează parțial, penele flamingilor.
•••
Crevetele păun poate ataca cu cleștii, cu o viteza de 80 de km/h, o viteză
demnă de invidiat având în vedere dimensiunile crevetelui de doar 10-15 cm.

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
•••
Se pare că păsările blue jays, verișoarele de pe continentul american ale
gaițelor, pot imita glasul șoimilor, pentru a intimida alte păsări sau dușmani
ce le-ar amenința.
•••
Peștii clovn se nasc toți masculi. După
un timp, o parte din ei devin femele pentru a putea asigura perpetuarea speciei.

•••
Cel mai mare pește este rechinulbalenă, care poate ajunge la 12 metri
lungime și 10 tone greutate. Cel mai mic
pește Paedocypris progenetica a fost
descoperit relativ recent, are numai 7,9
milimetri și trăiește în apele mlăștinoase din insula indoneziană Sumatra.
•••
Peștii de apă dulce nu beau practic
apă. Apa este absorbită prin piele și prin
branhii.
•••
Peștii zburători pot plana prin aer în
medie 50 de metri, dar au fost observate și cazuri în care au atins chiar și
200 de metri. Ei se pot înălța până la
6 metri deasupra apei.
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ABREVIS

Jointed Claw 70 - mai mic dar
la fel de eficace pentru răpitori
Încă de la apariția swimbaitului
Jointed Claw 178, care a marcat și
nașterea nălucilor cu evoluție în S,
această serie a devenit un succes peste
tot în lume. După ce, în anii trecuți,
GAN CRAFT a
venit cu seria
Jointed Claw
128, cu swimbaituri „de jucărie”, de numai
12,8 centimetri,
iată că miniaturizarea continuă
și Jointed Claw
coboară acum,
la dimensiuni și
mai reduse: numai 7 cm. Swimbaitul articulat care a
făcut furori în dimensiunile 178 mm
și 230 mm, are acum un reprezentant
„minion”, de numai 70 de milimetri.
Noua serie este disponibilă în două
tipuri: plutitor și scufundător. Ochetul
modelului plutitor, amplasat în plan
orizontal, îi permite libertate deplină
de mișcare și evoluții în S perfect na-

turale, chiar și în curent puternic, în
straturile superficiale ale apei. Pe de
altă parte, modelul scufundător, prevăzut cu un ochet orientat în plan
vertical, menține foarte bine adâncimea și nu se ridică în timpul
recuperării,
evoluând în Surile binecunoscute chiar și la
câțiva metri sub
suprafață.
Modelul
plutitor cântărește 4,1 grame, iar cel plutitor, 4,6 grame, iar ambele sunt armate cu ancore
triple Owner C’ultiva, printre cele mai
ascuțite de pe piața de specialitate.
Noile miniswimbaituri Jointed Claw
70 se găsesc la Abrevis Outdoors, atât
în magazinul fizic din București cât și
online.
–www.abrevis.ro

AFUMĂTOARE PENTRU PEȘTE
Afumătoarea pentru pește este un
dispozitiv adresat gurmanzilor care vor
să își gătească singuri capturile chiar și
pe malul apei. Prepararea unui pește
proaspăt nu a fost niciodată mai ușoară.
În aproximativ 30 de minute, obținem
un preparat cu gust excelent, numai
bună de servit la o masă cu prietenii.
Afumătoarea este construită din metal, ușor de curățat după utilizare. Datorită greutății reduse și al spațiului mic
pe care îl ocupă, afumătoarea poate fi
ușor transportată, fără a ocupa un volum
considerabil. Dimensiunile sunt:
40x24x10 cm.
Pentru afumarea peștelui avem nevoie de două accesorii: rumegușul, care
poate fi găsit în comerț, cu diferite
arome, în funcție de lemnul din care
este obținut, și un agent de combustie
lichid. Bineînțeles, ustensilele necesare
pentru procesarea și manevrarea peștelui,
o furculiță și un cuțit, vor ușura pregătirea, așezarea peștelui în afumătoare,
precum și servirea lui ulterioară.
–www.fisela.ro.

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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ZIUA

MARTIE 2020

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

FAZELE LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

1 D
4.46 9.27 16.49 21.32
2 L
5.37 10.19 17.38 22.26
P.P.
6.50
18.05
3 M
6.28 11.10 18.31
4 M
0.28 6.10 11.42 17.10
5 J
1.19 7.02 12.35 18.03
6 V
2.11 7.51 13.27 18.47
7 S
3.06 8.45 14.19 19.38
8 D
3.51 9.38 15.11 20.19
9 L
4.45 10.29 16.06 21.11
L.P.
6.38
18.14
10 M
5.37 10.21 16.48
11 M
0.25 5.29 10.41 17.24
12 J
1.16 6.17 11.36 18.15
13 V
1.09 7.08 12.27 19.08
14 S
1.51 7.49 13.19 19.53
15 D
2.46 8.37 14.08 20.44
16 L
3.37 9.31 14.49 21.36
U.P.
6.25
18.23
17 M
4.29 10.23 15.41
18 M
0.19 5.21 10.43 16.39
19 J
0.08 6.14 11.34 17.26
20 V
0.52 7.08 12.26 18.17
21 S
1.45 7.49 13.18 19.09
22 D
2.37 8.41 14.09 19.53
23 L
3.28 9.35 14.49 20.46
L.N.
6.10
18.33
24 M
4.21 10.27 15.41 21.38
25 M
5.16 11.19 16.36
26 J
0.11 4.21 11.17 17.04
27 V
0.52 5.12 12.09 17.51
28 S
1.41 6.04 12.54 18.42
29 D
3.32 7.55 14.45 20.36
30 L
4.25 7.46 15.38 21.24
31 M
5.16 8.38 16.27 22.16
În noaptea de 28 spre 29 martie se trece la ora de vară, ora 3.00 devenind ora 4.00.

mica publicitate
CUMPĂRĂRI
Cumpăr barcă din cauciuc, fără oglindă,
cu chilă gonflabilă, de lungime 2,102,80 m. Tel.: 0725-428.658..

VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare basculantă cu
glonț, cal. 243WIN., marca IZN-18MN,
armă cu alice cu țevi juxtapuse marca
IJ-58 și armă cu glonț, cal. 5,6x38,
marca BARS-Baikal. Tel.: 0269-841.970
Vând armă de vânătoare Merkel Shul
cal. 16 cu toc de piele. Preț: 2.000 lei.
Tel.: 0741-013.022

REBUS

VÂNĂTORI ÎN DEPLASARE!
Rezolvarea din numărul trecut

GOANA DUPĂ
PRADĂ
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Prins într-o cursă ...de 42 de
kilometri. 2) A fi în goană după pradă – Rezultatul unor ratări succesive. 3) 13 gâște! – Alcool pentru curățarea rănilor. 4) Alergări după
feline. 5) Urme pe margini! – Prescurtarea înșiruirii. 6) Pierderea cunoștinței – Final cu duh!
7) Ursul fără coadă! – Poeme cu cântec.
8) Capră tânără – Uimit. 9) Plantă bună de pus
la rană. 10) Acolo unde răsare soarele – Cu rănile oblojite.
VERTICAL: 1) Mersul cu trupa după pradă.
2) Stau în cale! – Epocă. 3) Mersul înapoi (fig.)
– Oferit. 4) Trecuți prin foc – Unul care stârnește ușor râsul. 5) 13 tigri! – Nași – 3,4 pantere! 6) O trupă de …vânători – Înălțime …în
deșert. 7) Trase primele din pușcă! – Solicită
sau oferă o precizare suplimentară. 8) Apariție
ca din pământ – Nu e deloc plăcut. 9) Salt din
goană. 10) Trinitrotoluen – Nimerit cu pușca
de vânător (pop.).
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Abonează-te acum!

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

Text anunț:
......................................................
..................................................
........................................................
........................................................
........................................................
...............................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Data: ..........................................
Nume și prenume:
...................................................
Tel: ............................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
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CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI.

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

