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VÅN~TOARE

Sistemul nostru
de organizare
Text și fotografie NECULAI ȘELARU
Sistemul nostru de organizare, statornicit prin prevederile
Statutului A.G.V.P.S. și al statutelor majorității asociațiilor
afiliate, este legal și moral, dar nu putem susține că este și
cel mai eficient din punct de vedere al rezultatelor
activității cinegetice și halieutice desfășurate.

E

ste social-democrat deoarece
este organizat în interesul echitabil al tuturor membrilor săi,
fiecare beneficiind în egală măsură de
acumulările de capital moștenit și de
drepturi egale la cotizații egale. În plus,
fiecare membru interesat al asociațiilor
afiliate are posibilitatea statutară să ia
parte, la diversele niveluri organizatorice
(grupă, club, asociație/societate,
A.G.V.P.S.), în procesul de alegere a
conducerilor temporare ale acestor
structuri și de adoptare a hotărârilor
(deciziilor) ce îl privesc sau privesc interesul comun al tuturor celorlalți confrați. Subliniem și faptul că membrii
asociațiilor afiliate, persoane fizice,
sunt alese absolut democratic pentru a

conduce, doar pe perioade limitate, activitatea structurilor din sistem, fără
nici un fel de impunere politică sau de
altă natură din exterior.
Sistemul nostru de organizare este
fără discuție legal, în condițiile în care
s-a născut cu respectarea Legii nr.
21/1923, în data de 26 mai 1922, și
s-a transformat pe parcurs, ca urmare
a impunerilor vremii, în mod radical,
tot cu respectarea legii (Decretului
411/1948 și H.C.M. 3.126/1953). În
continuare, A.G.V.P.S. a fost instituționalizată, prin prevederile legilor postdecembriste în profil vânătoresc halieutic și al armelor de foc și ființează
în acord deplin cu prevederile O.G. nr.
26/2000, a asociațiilor și fundațiilor.

Sistemul nostru de organizare este
și moral, fiindcă ia în considerare interesul general al celor mai mulți vânători
și pescari recreativi din România, precum și aportul maselor de membri, din
trecut și prezent, la refacerea, conservarea și gestionarea cu succes, pe principii primordial ecologice, a faunei cinegetice din fondurile de vânătoare
majoritare ca suprafață (cca. 66%).
Aceasta fiindcă nu poate fi uitată contribuția fizică și financiară a membrilor
săi de-a lungul istoriei postbelice, prin
care au fost aduse aceste fonduri de la
aproape nimic în anul 1948, la cel mai
apreciat nivel de gestionare cinegetică
din Europa anilor ’80-’90. Dovadă de
netăgăduit în acest sens stau mărturie
trofeele românești de vânat, care au
deținut supremația, ca număr și valoare,
la marile expoziții internaționale și
mondiale de vânătoare din perioada
existenței U.G.V.R.–A.G.V.P.S.
Mai susținem și faptul că sistemul
nostru de organizare social-democrat
este mai echitabil din punct de vedere
moral decât cel liberal, care și-a făcut
loc forțat, în gestionarea faunei cinegetice, după anul 2000, și a continuat
să acapareze agresiv teren, în anul
2011. Afirmația se bazează pe următoarele considerente:
• interesul membrilor A.G.V.P.S.,
care are în vedere, în principal, echilibrul
populațional între speciile cinegetice
și echilibrul ecologic între acestea și
mediul lor de viață; acest interes coincide, în mod categoric, cu interesul societății în care trăiesc; membrii
A.G.V.P.S. și ai asociațiilor afiliate au,
în secundar, și interese economice, recreative și culturale de netăgăduit, dar
subliniem „în secundar”, deoarece nuși pot permite să creeze dezechilibre
populaționale, să nesocotească interesele
celorlalți utilizatori ai mediului, să organizeze acțiuni vânătorești trucate și
să încalce principiile eticii vânătorești
din considerente economice;
• membrii actuali ai A.G.V.P.S. folosesc doar patrimoniul material propriu,
dobândit și acumulat în timp, în interesul lor direct, dar, indirect, și al societății umane din care fac parte; aceasta
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Sistemul nostru
de organizare
deoarece membrii A.G.V.P.S. nu au acționat „haiducește”, precum alte entități
în profil, pentru însușirea patrimoniului
cinegetic ocrotit, dezvoltat și îngrijit
de alții, până la momentul preluării
acestuia fără nici un fel de compensații
față de înaintașii care l-au creat;
• conducătorii structurilor A.G.V.P.S.,
de la toate nivelurile, sunt aleși absolut
democratic și pe perioade limitate de
timp, pentru a susține doar interesele și
punctele de vedere majoritare ale electorilor acestora; de aceea, în cazul entităților afiliate la A.G.V.P.S., nu putem
avea patroni, proprietari, fondatori sau
decidenți cu drepturi în plus, inclusiv
financiare, față de restul membrilor asociați.
Am mai putea enumera și alte considerente pentru care sistemul nostru
social-democratic de organizare ar trebui
preferat și apreciat de vânătorii și pescarii
recreativi din România. Ne oprim însă
aici, pentru a putea aduce în discuție și
unele carențe ale acestuia.
Carența majoră a sistemului nostru
de organizare constă în faptul că o
parte, relativ mică, dintre cei retribuiți
de masele de membri pentru a lucra în
interesul lor comun, au uneori tendința
și posibilitatea de a prelua conducerea
structurilor democratice la nivelul cărora
sunt angajați și de a derapa de la statut,
de obicei doar temporar și cu bune intenții, dar și din interese personale sau
de grup. Este, în primul rând, cazul
unor directori, executivi prin excelență,
care preiau conducerea de facto a structurilor asociative cu statut de angajator,
dar numai în cazul unor președinți și
consilii mai puțin exigente, competente
sau responsabile. Aceasta în condițiile
în care nu au nici o legitimitate în
acest sens, fiindcă nu se supun alegerilor
democratice sau reconfirmării în funcții
pe perioade limitate de timp. Astfel de
tendințe se manifestă adeseori și la
nivel de club și grupă, după exemplul
șefilor ierarhici cu statut de angajat și
pretenții de conducători autoritari.
O altă carență notabilă a sistemului
nostru de organizare constă în faptul că,
deși teoretic pare ideal, nu funcționează
practic asemenea, din mai multe cauze:
• eterogenitatea și așteptările foarte
diferite ale membrilor, asociați adeseori
forțat, nicidecum pe principiul afinității
acestora la nivel de grupă;
• conducerea și reprezentarea membrilor, la diferite niveluri, de către persoane populiste, care nu pot, nu știu
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sau nu au interesul să reprezinte loial
interesele electorilor acestora;
• crearea de „bisericuțe” în interesul
unor minorități, acceptate însă de majoritățile neatente;
• dorințele celor mai mulți dintre
membri, în privința unui tratament
egalitarist în drepturi, fără contribuții
egale la realizarea obligațiilor, pe care
le consideră adeseori ale altora sau exclusiv ale angajaților;
• deciziile puțin transparente ale
unora dintre conducători, motivate ca
fiind în interes comun, dar care lasă loc
la discuții din acest punct de vedere.
Sistemul mult mai liberal de organizare al celor mai multe asociații neafiliate denumite „private”, deși mai
corect ar fi să fie denumite „particulare”
fiindcă nu se supun regulilor democratice și canoanelor tradiționale, pune
accentul pe economie într-o activitate
eminamente ecologică, putând fi însă
mai eficient în ceea ce privește managementul faunei cinegetice. Fiindcă cel
ce investește într-un astfel de management are tot interesul să obțină rezultate
economice, relaționale, recreative și/sau
de prestigiu pe măsură. Altfel de ce ar
face astfel de investiții personale sau
de grup restrâns?
Avantajele unei astfel de organizări
„liberale”, în care interesul investitorilor
primează, pot fi:
• asocierea a mai puțini membri,
pe principiul afinității și/sau interesului
comun, ceea ce înseamnă o presiune
vânătorească mai mică asupra faunei
cinegetice;
• conducerea autoritară, adeseori
unică, a activității cinegetice, după
reguli clare și mai exacte de desfășurare
a acesteia;

• valorificarea superioară a vânatului
etc.
Dacă investitorii dovedesc că au vederi largi și sunt competenți, toleranți
și mărinimoși cu ceilalți membri asociați,
pot deveni exemple de urmat în organizarea activității în profil.
Ideală pentru marea masă a vânătorilor și pescarilor recreativi din România, care nu pot avea loc decât în
asociații tradiționale, ar fi o „combinație”
rațională între cele două sisteme de organizare. Adică o asociere social-democratică, structurată pe cluburi și
grupe autogestionare, condusă la toate
nivelurile de personalități competente,
democrate, loiale, tolerante și mărinimoase, legitimate, pe perioade limitate
de timp, prin votul majoritar al celor
ce-i aleg. Succesul unei astfel de organizări este condiționat însă de competența, responsabilitatea și loialitatea
celor ce preiau conducerea acestor structuri și o pot pierde fără complicații
atunci când nu-și realizează obligațiile.
O astfel de reorganizare este viabilă
și deschide perspective noi asociațiilor
afiliate și membrilor acestora, dar numai
în condițiile unor reguli foarte clar și
echitabil stabilite, obligatoriu contractual, care să fie întocmai respectate,
de la nivel de simplu membru asociat,
până la nivel de „ales” în conducerea
structurilor organizatorice proprii (grupă, club/filială, asociație).
Ideea nu este nicidecum nouă, a
fost experimentată deja (parțial) în cadrul unor asociații afiliate și nu trebuie
să displacă nici măcar conducătorilor
cu tendințe despotice, fiindcă reprezintă
o cale sigură de viitor, pentru supraviețuirea asociațiilor tradiționale intrate
în declin economic, dar nu numai.

Pe țeava puștii

Chimizarea în exces,
pericol pentru faună
ELIADE BĂLAN
Este bine să nu cădem în propria noastră nechibzuință.
Așa-zisele „tratamente” chimice aplicate culturilor după
criterii oarbe și interese personale, care amplifică ignoranța
în loc să o dizolve sau, măcar, să o diminueze, duc lucrurile
într-o direcție greșită, extrem de păguboasă pentru sănătatea
mediului înconjurător, după cum veți vedea.

N

u știu dacă sunt vicii de comportament sau vicii de gândire,
inspirate din acțiunile unor predecesori asemenea lor, pot fi amândouă,
de ce nu, însă sigur pot să spun că, în cazurile succesive de la Arad, prostia volubilă
a unor fermieri s-a asociat cu lăcomia în
virtutea unei ispite descoperită doar la
oamenii care se autoconsideră „dăștepți”,
după ce au făcut ceva rău. Atât de „dăștepți” încât albesc anual câmpurile arădene
cu substanțe de deratizare, care au otrăvit
un număr mare de animale săbatice și
păsări. Oare cum poate fi catalogată situația existentă pe câmpurile agricole
din zona arădeană, unde au fost găsite,
an de an, zeci de cadavre de animale? În
niciun alt mod decât ca o o situație ce
dovedește o radicală inaptitudine de a
gândi sănătos pentru unii oameni.
Potrivit unor informații, animalele, în
special căprioare, au murit prin otrăvire,
după cum au anunțat reprezentanții Direcției
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor Arad. În acest an „este vorba
de peste 30 de căpriori, iepuri, cocoși și coțofene… Căprioarele sunt duse la laboratorul
din Timișoara pentru analize toxicologice,
urmând a obține buletinul de analize”, a
declarat un oficial al Direcției Sanitare.
Este un exemplu din realitatea imediată. Unul care arată că există la unii oameni dezinteres față de perenitatea fondului cinegetic și, până la urmă, față de
sănătatea publică, din moment ce omul
este situat în vârful lanțului trofic. Domniile
lor acționează după bunul plac, nu socotesc
ce este important, adică măsura în aplicarea
substanțelor chimice ca tratament pentru
culturile agricole. Au dovedit, prostește,
că, pentru ei, calculele științifice nu contează, demonstrând nu doar neglijență,
ci mai ales rea voință. Au „pedepsit” niște
animale sălbatice în numele unei lăcomii
inexplicabile pentru un om cu scaun la
cap. În scopul obținerii unor recolte mai
mari la hectar, sunt efectuate, mai ales
primăvara, operațiuni de chimizare excesive
la unele culturi, înregistrându-se depășiri
de cote de administrare în cel mai periculos

mod, cu efecte nocive în habitatul animalelor sălbatice.
Nu cred că greșesc dacă spun că lucrurile au evoluat spre un nivel amenințător. Că goana după câștiguri mai mari
i-a făcut pe unii să desconsidere importanța
faunei cinegetice pentru țară. O radicală
agresivitate care pare să capete dimensiuni
mai întinse când unii doresc musai să le
iasă pasențele, sfidând reguli, norme și
chiar legi. Sunt oameni care pun mai
presus o antipatie privată față de mediul
înconjurător, socotind că nu este necesar
să aibă grijă de un capital național de o
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valoare indiscutabilă, fondul cinegetic.
Se vede că, prin unele părți, n-am evoluat
prea mult dacă mai există situații în care
unii stau cu spatele la știința agricolă.
Nu departe de capitală, la granița
dintre Ilfov și Dâmbovița, imediat după
anii ’90, cultivatorii de cartofi și varză
i-au dat pământului substanțe chimice
într-o „veselie” fără margini, trecând
peste sfaturile inginerilor legumicultori.
Ani de zile, un picior de iepure n-a mai
fost zărit pe terenurile respective.
Unii nu pricep că, folosind în exces
substanțe chimice specifice agriculturii,
atentează voit la sănătatea și viața animalelor sălbatice. Până la urmă și la sănătatea omului, care consumă plante și
animale ce au acumulat substanțele toxice
remanente. „Datul” natural trebuie respectat și îngrijit, precum aerul comunității
în care trăim. Inepții de felul celor văzute
la Arad, dar nu numai, unde practicile
mitocănești au otrăvit zeci de animale
sălbatice, ar trebui să îngrijoreze mai
mult, iar cei care cred că știu ce fac, acționând în mod grosolan, merită cele mai
dure sancțiuni. Astfel de persoane sunt
mult mai rele decât braconierii!

ADRESA A.G.V.P.S. C~TRE M.A.D.R.

Către,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Domnului Ministru Petre Daea

Nr. 245/20.03.2019

Stimate Domnule Ministru,
În Consiliul A.G.V.P.S. din România, din data de 19 martie 2019, a fost abordată necesitatea adoptării
unui „Cod de bune practici agricole”, pentru a putea determina fermierii, cultivatori de plante și/sau crescători de animale, să înțeleagă, sub sancțiunea pierderii subvențiilor, că nu sunt singurii beneficiari ai folosirii mediului agricol înconjurător și că trebuie să respecte și interesele celorlalți utilizatori ai acestuia.
În primul rând, deoarece combaterea eficientă a faunei și florei dăunătoare culturilor agricole, cu
anumite substanțe toxice, mai ales agresive și remanente, are repercusiuni adeseori grave, morbide sau
de instalare a infertilității, asupra multor specii de animale cu sânge cald, din categoria consumatorilor
situați de-a lungul lanțului trofic în vârful căruia este poziționat omul.
Dacă aducem în discuție și otrăvirile intenționate din ultima perioadă, în scop de combatere sau braconaj, a căprioarelor, iepurilor, fazanilor, potârnichilor, gârlițelor și altor specii cinegetice, în județele Arad,
Timiș, Covasna, Tulcea, Călărași și altele, putem înțelege efectul nefast al activității unor fermieri agricoli
asupra faunei cinegetice, echilibrului ecologic și sănătății mediului înconjurător și al nostru de viață.
La cele de mai sus adăugăm și efectele distructive ale mecanizării actuale, cu utilaje ce au lățimi și
viteze mari de lucru, în condițiile în care aceste utilaje nu sunt dotate cu instalații de speriere și îndepărtare a faunei sălbatice din benzile învecinate suprafețelor parcurse. Același element distructiv îl are
și obiceiul mecanizatorilor de a lucra solul, a întreține culturile și a recolta producția în mod centripet,
nicidecum centrifug pentru a lăsa faunei cinegetice posibilitatea de retragere.
Folosim acest prilej pentru a aduce în discuție și pășunatul abuziv, practicat în perioadele de îngheț-dezgheț, distructiv pentru pășuni, structura solului și biodiversitate. De asemenea, obiceiul unor
concesionari sau proprietari de terenuri agricole și/sau animale de a incendia miriștile, păișurile, stufărișurile, tufișurile și vegetația spontană de pe diguri, din canale, de pe terenurile lăsate pârloagă etc.
Toate aceste activități, ale fermierilor la care ne referim, sunt responsabile de prăbușirea, până
aproape de pragul supraviețuirii, a efectivelor de iepure de câmp și potârniche, precum și de scăderea
drastică a efectivelor altor specii cinegetice.
De aceea considerăm că toate aceste aspecte, foarte concis reamintite, și multe altele care se regăsesc în
codurile de bune practici agricole adoptate de alte țări europene, pot constitui baza discuțiilor ce se pot iniția,
de dorit, în regim de urgență, pentru formularea și sistematizarea prevederilor
unui viitor „Cod de bune practici agricole în România”.
În contextul prezentat, vă adresăm rugămintea de a dispune elaborarea
proiectului unui viitor „Cod de bune practici agricole în România”, în interesul major al conservării biodiversității, echilibrului ecologic și sănătății concetățenilor noștri.
Cu stimă,
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DE SEZON

Undeva, cândva,
la cocoși de munte
Text și fotografie MAC

Cândva, cu ceva ani buni în urmă, la finele lui Prier, urcam la cocoși de munte, undeva, în
zona Moldoviței. Era vremea rotitului, un timp special, când păsările misterioase ieșeau de
prin ungherele pădurilor de molid pentru un ritual repetat cu sfințenie, an de an. Era poate
printre puținele ocazii, dacă nu chiar unica, de a le asculta cântecul, de a le vedea și, cu
puțină șansă, de a le imortaliza în memoria digitală a camerelor foto. La vremea aceea, era
permisă și la noi în țară vânătoarea la cocoși de munte. Acest fapt însă, avea să se întrerupă
brusc. Pe neașteptate și fără vre-un semnal prealabil, bazat pe observații științifice
pertinente, cel puțin nu în țara noastră, ci la o simplă „adiere de vânt”, venită dinspre alte
zări, sezonul de vânătoare la cocoși de munte a fost anulat. Nici o vorbă despre vre-un
pericol specific sau de vre-o amenințare pentru specie, cel puțin nu în munții noștri…

D

ar să revenim la amintirile pe
care, cu siguranță, cei ce au
urcat măcar o dată la cocoși de
munte, nu le vor uita. Porneam de cu
noapte, asigurându-ne timpul necesar
pentru a ajunge în locurile de rotit,
înainte de ivirea zorilor. Trebuia să fim
așezați deja la punctele de observare și
liniștea muntelui să fie atotstăpânitoare,
când prima geană de lumină avea să
profileze vârfurile molizilor maiestuoși
pe fundalul cerului. Apoi, ca la un semn,
locurile prindeau viață. Primele porneau
găinile. Încercam să le deslușim printre
crengile arborilor, dar de cele mai multe
ori trebuia să ne mulțumim doar cu ascultarea glasului lor.

Vremea rotitului
Apoi, discret, la fel ca întreg ritualul
la care asistam, puteam desluși cocoșii… Dacă locul rămânea netulburat,
6 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

păsările prindeau curaj. Câte un fâlfâit
de aripi marca, în sfârșit, locul unde stătuse o găină sau de unde cocoșul dăduse
glas de primăvară.

Erau și locuri de rotit unde păsările
coborau pe covorul de cetină și, cei
mai norocoși, le puteau admira în toată
splendoarea și minunăția făpturii lor,
cu cozile în evantai și aripile înfoiate,
îndreptându-și cântul către înalturi,
într-un ritual demn de catedrala maiestuoasă a muntelui ale cărei coloane,
molizii neclintiți, sprijineau parcă bolta
cerului pe vârfuri. Spectacolul la care
luai parte îți fura gândurile și te lăsai
prins în jocul matinal ce se derula în
fața ochilor. Timpul trecea fără a-i simți
pașii. Ziua se ridica peste fire, iar locurile
prindeau contur în lumina tot mai clară.
Și, deodată, așa cum începuse, totul se
termina ca la un semn. Un ultim fâlfâit
de aripi trăgea cortina peste scena
podită cu cetini, iar actorii dispăreau
în neantul pădurii de molid de unde
veniseră, lăsând liniștea să ia în stăpânire, din nou, locurile. Cu greu te des-

prindeai din mrejele spectacolului la
care, doar cu câteva minute mai înainte,
luasei parte. Însă farmecul cântecului
ascultat continua parcă să plutească
printre ramurile molizilor. Se încheiase
o zi de rotit la cocoși de munte…

Evantaie de primăvară
Am scris la vremea aceea despre
„evantaiele de primăvară”, încercând
o paralelă metaforică între vânătoarea
la cocoșii de munte de la noi și vânătoarea la curcani sălbatici de pe continentul nord-american. Porneam de la
„evantaiele” cozilor celor două păsări,
pentru a găsi apoi similitudini în ceea
ce înseamnă vânătoarea la cele două

specii. Ambele deschideau practic noul
sezon de vânătoare iar, din multe
puncte de vedere, efortul și îndemânarea
de care trebuie să dai dovadă pentru a
le dobândi, pot fi comparate. În ambele
cazuri însă, pasiunea este cea care, în
fiecare an la sfârșit de Prier, ne îndreapta
pașii și porneam în căutarea cavalerilor
ce-și înfoaie cu mândrie evantaiele cozilor, la vreme de primăvară.

Undeva, cândva…
Dar, dacă peste ocean vânătoarea
la curcani sălbatici a devenit tot mai
populară, câștigând an de an tot mai
mulți adepți, fiind încurajată și promovată de autorități pentru că este, de

GASTRONOMIE VÅN~TORESC~

IEPURE LA CUPTOR,
DRES CU VIN ALB
NANA NINA

Preparat la cuptor cu vin alb, iepurele evidențiază totdeauna
gustul plăcut al cărnii de vânat și, odată cu el, imaginea
partidelor de vânătoare petrecute în sezonul trecut iar
talentul culinar al gazdei în pregătirea bucatelor va fi apreciat
cum se cuvine de invitații la masă.

fapt, o activitate recreativă complexă,
ce se desfășoară civilizat și aduce și
beneficii societății, de partea cealaltă,
la noi, vânătoarea la cocoși de munte
a fost oprită. Anul 2011 a fost ultimul
în care cocoșul de munte a fost permis
la vânătoare, în munții noștri, iar de
atunci nu a fost nici măcar un semn că
s-ar putea reveni asupra deciziei. Probabil nici nu se mai cunoaște efectivul
real al speciei în țara noastră. Undeva,
cândva, la început de primăvară, urcam
la cocoși de munte.
Acum, o întrebare cât se poate de
firească, continuă să rămână fără răspuns: de ce oare, și pentru a câta oară,
la alții se poate, iar la noi nu…?!

Ingrediente pentru două porții: două
pulpe din spate, o ceapă tăiată mărunt,
trei căței de usturoi pisați, 50 de grame
de măsline verzi fără sâmburi, ulei de
măsline, sare piper, 250 ml de vin alb, o
lămâie, frunze de dafin și pătrunjel.
Preparare: pulpele condimentate, se
dau la cuptor în puțin ulei, până se rumenesc. Căliți ușor ceapa tăiată în uleiul
de măsline și adăugați la final usturoiul
pisat și sucul de la o lămâie. După ce se
pătrunde amestecul, turnați-l peste pulpele de iepure și adăugați dafinul și vinul
alb. Într-o cratiță, dați carnea și sosul la
cuptor, la foc mic, timp de 1,5-2 ore,
având grijă să întoarceți carnea la fiecare
15-20 de minute. Scoateți apoi carnea.
Sosul strecurat, împreună cu măslinele,
se pune înapoi în cuptor, până scade și
capătă consistență.
Servire: peste carne se toarnă sosul
fierbinte și se garnisește cu frunze de
pătrunjel. Se poate servi cu morcovi și
cartofi natur. Un pahar de vin roșu, secdemisec, shiraz, pinot noir, va adăuga
un plus de savoare bucatelor. Poftă
bună!
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STUDIU

Cinegetică (XVI)
TIPURILE DE PEISAJ ȘI MOZAICITATEA
Text și fotografie NECULAI ȘELARU
În cultura faunei cinegetice, tipul de peisaj este, după cum
se va arăta, de importanță covârșitoare. Orice schimbare
vizibilă în structura tipului de peisaj poate afecta, uneori
esențial, indivizii sau populațiile speciilor care îl ocupă.

Î

n România putem diferenția tipuri
principale de peisaj: pădurea, stepa,
terenul agricol, golul de munte și
întinderile de apă. Aceasta în condițiile
în care în România, zonele de deșert și
mlaștinile eutrofe ocupă întinderi reduse
ca suprafață, aflate în interiorul celorlalte
tipuri de peisaj (pădure, stepă, teren
agricol).
Pădurea reprezintă o comunitate de
plante majoritar lemnoase, ca efect al
anumitor condiții climatice și edafice locale. Prezența pădurii naturale în zonele
temperate presupune, în timpul celor
patru luni de vegetație (mai-august), o
umiditate atmosferică medie lunară de
peste 50%, precipitații cu o medie lunară
de 50-100 ml și o temperatură medie
lunară de cel puțin 10ºC. Acest tip de
peisaj închis, oferă florei și faunei silvestre
următoarele avantaje:
• temperaturi extreme mai reduse în
comparație cu tipurile de peisaj deschis;
• umiditate atmosferică mai mare
decât în tipurile de peisaj deschis, precum și mișcări de aer și evaporație mai
redusă;
• temperatură mai ridicată tot timpul
sezonului rece datorită humusului pădurii,
aflat în descompunere exotermică con8 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

tinuă, care menține o astfel de temperatură, comparativ cu solul din tipurile de
peisaj deschise.
Stepa ierboasă este compusă
dintr-o comunitate de ierburi, în majoritate perene, precum și din arbuști și
arbori diseminați. Prezența resturilor
stepice în România, mai ales în partea
de sud-est și est a țării, se caracterizează
prin temperaturi extreme accentuate,
umiditate redusă și vânturi frecvente și
intense. Cantitatea maximă de precipitații

se realizează primăvara și la începutul
verii, rezultând un belșug de vegetație
în această perioadă, în opoziție cu lunile
secetoase iulie-septembrie, când verdeața
se ofilește și dispare, rămânând să vegeteze puține specii xerofile. Caracterul
de stepă este determinat și de vânturile
de nord-est, care provoacă secetă vara
și temperaturi foarte scăzute iarna. Iarna,
precipitațiile sub formă de zăpadă sunt
de regulă aglomerate sub formă de troiene, de aceleași vânturi frecvente și intense de nord-est care, combinate cu
temperaturile foarte reduse din această
perioadă, accentuează caracterul stepic
al Câmpiei Române în principal.
Echivalentul porțiunilor stepice din
România îl constituie stepa eurasiatică,
preeria din America de Nord, pampasul
din America de Sud și savana din Africa.
Terenurile agricole, care au luat
locul stepelor de altă dată, sunt caracterizate prin aceleași tipuri de sol, de precipitații, de temperaturi scăzute și de
curenți de aer frecvenți și intenși. Doar
asociațiile vegetale sunt altele, mai favorabile speciilor plantivore, care susțin
la rândul lor speciile carnivore și o mai
bogată asociație floristică, dar numai
până la un anumit moment. Până când
tehnologiile moderne lasă monoculturile
foarte curate, deficitare din punct de
vedere al biodiversității și implicit al capacității de suport pentru fauna cinegetică. Adăugând climatului stepic sărăcia
în biodiversitate și mortalitatea ridicată
a vietăților, datorată chimizării și mecanizării, pe lângă sterilitatea indusă de
anumite substanțe chimice ingerate de
speciile plantivore, putem înțelege declinul multor specii cinegetice într-un
astfel de peisaj, antropizat în ultima perioadă peste limita de toleranță a multor
asemenea specii.
Golul alpin cuprinde terenul situat
deasupra limitei superioare a pădurii, la
peste 1.700 m altitudine în România,
ocupat de vegetație erbacee, pe suprafețe
întinse, și insule de arbuști sau arbori
piperniciți. Clima se caracterizează prin
presiune atmosferică joasă, o medie lunară redusă a temperaturilor, precipitații
abundente, umiditate ridicată și o perioadă de vegetație scurtă.
Drept urmare, speciile de plante sunt
limitate ca număr, iar speciile lemnoase
rămân de talie mică, caracteristice fiind
jneapănul, ienupărul, arinul de munte,
afinul, merișorul, rhododendronul etc.
Întinderea de apă, cu vegetația caracteristică, constituie alt tip de peisaj
în România, creat prin geomorfologia
terenului și structura și umiditatea solului.
Marea, Delta, bălțile limitrofe Dunării,
râurile interioare cu lacurile de acumulare

de pe acestea, acumulările de apă create
prin bararea văilor și alte asemenea ape
stătătoare sau curgătoare mai reduse ca
suprafață, împreună cu malurile lor,
plaurii și vegetația caracteristică (stuf,
papură, ierburi acvatice etc.) fac parte
din tipul de peisaj umed. Apa și asociațiile
florale acvatice sunt caracteristice acestui
tip de peisaj.
Între aceste tipuri de peisaje putem
deosebi altele intermediare, de mai mici
suprafețe, cum sunt:
• pădurea parc (dumbrăviță), compusă din pâlcuri mici de arbori și arbori
răzleți sau tufe;
• mlaștina, situată între întinderea
de apă și uscat, cu sol moale și apătos,
în care vegetează salcia, arinul, trestia,
rogozul și pipirigul;
• turbăria, care constă într-un strat
vegetal gros aflat în descompunere, împresurat de humus acid și o asociație
vegetală caracteristică, compusă din mesteacăn, arin, salcie, măceș și calună,
mușchi gros, afiniș și coacăz.
Speciile cinegetice care ocupă diferitele tipuri de peisaje sunt, în general,
specii monotipice (dropia, spurcaciul,
becaținele) sau politipice (iepurele, potârnichea, fazanul etc.).
În fața răsturnărilor ecologice provocate de om în ultima perioadă, speciile
politipice au un avantaj considerabil față
de cele monotipice, deoarece se pot retrage în tipurile de peisaj mai puțin afectate antropic, deci mai favorabile supraviețuirii în mai mare măsură.
Sunt și specii obligate să se adapteze
din mers la condițiile de mediu degradate
și să evolueze de la monotipism spre
politipism pentru a putea supraviețui.
De exemplu, dropia și spurcaciul, specii
tipice stepei, au început să se adapteze,
pentru supraviețuire, la unele terenuri
agricole intercalate cu pășuni caracteristice peisajului stepic.
Mozaicitatea este generată de întrepătrunderea diferitelor tipuri de peisaje,
cu efect benefic pentru fauna sălbatică,
datorită cumulului de factori ecologici
favorabili acesteia, regăsiți pe suprafețe
mai reduse ca întindere. Așadar, peisajele
mozaicate oferă animalelor posibilitatea
de a găsi mai multe condiții biotice necesare în unitatea de timp (oră, zi, lună),
pe unitatea de suprafață (100 ha, 1.000
ha etc). Pentru ca mozaicitatea să poată
fi utilă faunei cinegetice, este necesar să
se situeze în interiorul razei de activitate
zilnice, sezoniere sau anuale a acesteia.
Într-o astfel de situație, fauna cinegetică găsește o grupare favorabilă de
resurse nutritive, de adăpost, cuibărit
sau naștere, după caz, și de creștere a
progeniturii.

Tipul de peisaj

Specia

Gol
alpin

Pădure

Ierburi

Culturi
agricole

Ape

Mlaștină

Moină

Turbărie; Călunet
Tinov

Cocoș de munte
Cocoș de mesteacăn
Ierunca
Potîrniche
Prepeliță
Fazan comun
Cîrstei
Sitar
Becațină
Rață mare
Sarselă
Gâscă mare
Lebădă cocoșată
Cacer
Dropie
Spurcaci
Pelican
Porumbel
Cerb
Căprioară
Capră neagră
Mistreț
Iepure

Sinopticul folosirii cantitative și calitative a diferitelor tipuri de peisaj de către anumite
specii de vânat - după A.M. Comșia, Biologia și principiile culturii vânatului, 1961

Parcelele cu diferite culturi intercalate
în spațiul agricol, și regenerările de
vârste și esențe diferite, în păduri, asigură
individului satisfacerea cerințelor complexe de trai, într-o măsură mult mai
mare decât asigură monoculturile agricole
și forestiere.
În legătură directă cu aceste condiții
oferite de peisajele mozaicate, se impune
să remarcăm puterea de concentrare
a marginii. Adică preferința faunei cinegetice pentru zonele de tranziție din-

tre peisaje, unde fauna cinegetică este
mai vizibilă și densă. Astfel, iepurele
este mai frecvent întâlnit pe liniile și
drumurile dintre monoculturi, căprioara
se menține în apropierea limitei dintre
parchet și pădure, tot în astfel de locuri
întâlnim prădătorii cu păr și pene
ș.a.m.d.
Puterea de concentrare a marginii
se explică prin avantajele oferite de loc
pentru hrănire, adăpost, procreare și
creșterea progeniturii, în comparație cu
condițiile de viață oferite în interiorul
unui singur peisaj.
Între mozaicitate și lungimea marginii
există o corelație directă: cu cât este
mai mare mozaicitatea, cu atât sporește
lungimea marginilor și, totodată, atracția
marginală.
După prezentarea tipurilor de peisaj,
întrepătrunderea acestora, mozaicitatea
și puterea de concentrare a marginii,
este momentul să apreciem că în cinegetică este foarte importantă analiza corelației dintre toate acestea și mobilitatea
diverselor specii cinegetice, pentru a
putea înțelege care dintre specii sunt favorizate și care se impune a fi ajutate,
prin intervenții de bune practici agricole,
pentru a putea supraviețui.
APRILIE 2019
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Întrebare adresată C.E. în
numele vânătorilor europeni
DIAS
Dezbaterea deja veche, referitoare la interzicerea folosirii
muniției cu plumb la vânătoare, a intrat într-o nouă etapă,
ce se apreciază a se apropia de final.

E

CHA (Agenția Europeană pentru Produse Chimice) susține,
urmare a propriei evaluări asupra riscurilor folosirii alicelor cu plumb
în zonele umede că, în Europa, sunt utilizate anual, în componența muniției de
vânătoare, între 30.000 și 40.000 de
tone de plumb. Pornind de la aceste susțineri, ECHA atrage atenția asupra efectului poluării cu plumb, de către
vânători, a mediului înconjurător. Fiindcă plumbul, după ce ajunge în ecosistemele naturale acvatice, ar polua apa.
Mai mult decât atât, susține, în mod incredibil, că moartea uneia din două păsări anual, în acest mediu acvatic, ar
avea drept cauză intoxicarea cu plumb.
În plus, plumbul ar acționa și ca neuro-

toxină asupra oamenilor, reprezentând
un risc sporit, în special pentru femeile
însărcinate.
Oricât de neconvingătoare pentru
vânători, dar nu numai, par astfel de
susțineri (în condițiile în care incomparabil mai mult plumb ajunge în mediul
înconjurător pe alte căi), P.E. a luat în
considerare aceste susțineri și s-a adresat
C.E. pentru măsuri în consecință.
De aceea FACE – în numele celor
peste 7.000.000 de vânători europeni,
ce folosesc de muniție cu plumb – se întreabă, pe bună dreptate, dacă C.E. va
putea lua în considerare propunerea de
înlocuire a alicelor de plumb cu muniție
non-toxică, fără a provoca costuri și
cheltuieli enorme pentru vânători, ale

ECOLOGIE

ȘACALII ȘI ECHILIBRUL
ECOLOGIC ÎN DELTA DUNĂRII
A.C.VILA
Înmulțirea explozivă a populației de Canis aureus
în Delta Dunării a fost determinată de interzicerea de facto a
vânătorii în această rezervație a biosferei (R.B.D.D.). Greșeala a
fost în parte scuzabilă la un moment trecut, fiind justificată de
excesele vânătorilor străini, dar persistarea în greșeală s-a
dovedit a fi prostie, care denotă insuficientă pregătire ecologică
din partea factorilor decidenți din coducerile A.R.B.D.D. și M.M.
(Ministerul Mediului). Fiind instalați în funcții doar pe criterii
politice, aceștia au reușit să bulverseze grav echilibrul ecologic
moștenit de pe vremea când acesta era menținut de vânători,
prin vânătoare limitată și rațional restricționată, pe întreg
teritoriul cinegetic al României.
În prezent, locuitorii Deltei Dunării,
ca orice alt concetățean interesat de
bunul mers al activităților desfășurate
aici, trebuie să suporte consecințele politicilor de mediu dezastruoase adoptate
de conducerile succesive ale A.R.B.D.D.
și M.M., inclusiv ale înlocuirii vânătorilor
prin pădurari, în activitatea cinegetică
locală.
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Dacă luăm în considerare înmulțirea
explozivă a mistreților, fazanilor și șacalilor,
care au invadat teritoriul R.B.D.D. după
interzicerea de facto a vânătorii în perimetrul acesteia, precum și consecințele
situației generate de deciziile dezastruoase luate, pentru echilibrul ecologic
din Delta Dunării, toate având drept urmare favorizarea pătrunderii și răspândirii

căror arme, mai ales cele vechi și de valoare, nu mai pot fi utilizate cu o astfel
de muniție.
În acest stadiu de dezbatere a problemei, inițiate cu peste 15-20 de ani în
urmă de anumiți producători și comercianți de arme și muniție non-toxică,
FACE așteaptă propunerile C.E. și deciziile P.E. pentru a constata în ce măsură
susținerile celor ce au reprezentat-o și o
reprezintă la nivelurile acestor foruri europene, bineînțeles în favoarea vânătorilor europeni, au fost luate în
considerare. Este însă clar că soluționarea problemei, îndelung dezbătute, se
apropie de un final care nu trebuie să ne
surprindă fiind, în cel mai bun caz, de
compromis. Adică de a impune vânătorilor, printr-o reglementare obligatorie a
U.E., să renunțe definitiv la folosirea și
chiar la deținerea de muniție cu alice de
plumb în zonele umede.

P.P.A. în țara noastră, cu efecte financiare
catastrofale pentru crescătorii autohtoni
de porci, creșterea necontrolată a efectivelor de fazani, riscantă pentru conservarea
șopârliței endemice de nisip de pe grinduri,
și prin prădarea fără precedent, produsă
de șacali, cuiburilor păsărilor clocitoare
pe plauri și la sol, realizăm efectele grave
ale ignoranței factorilor decidenți și echipelor acestora, de profesii cu totul nepotrivite activității pe care au desfășurat-o
și o desfășoară în teritoriul rezervației.
Politica ecologică distructivă la care
ne referim este reliefată, în prezent, cel
mai elocvent posibil, de comportamentul
suprapopulației de șacali din Delta Dunării,
care în această iarnă, din cauza înfometării
după catastrofa P.P.A., au început să
sape mormintele din cimitire și să roadă
sicriele de lemn proaspăt îngropate, pentru
a ajunge la hrana care le-ar putea asigura
supraviețuirea până în primăvară.
Iată, deci, până unde ne-a dus politica
decidenților succesivi din M.M. și
A.R.B.D.D., care s-au lăsat convinși de
reprezentanții unor ONG-uri finanțate îndestulător, în mod indirect și deloc transparent, din exteriorul României, în interese
care nu converg deloc cu cele ale concetățenilor noștri și ale României.

LA ZI

Reglementări controversate
A.C.VILA, VLADIMIR TALPEȘ
Am mai prezentat, în paginile revistei noastre, „reglementări trăsnite”, dar considerăm
mai adecvată sintagma „reglementări discutabile”, deși sunt mai mult decât atât. Fiindcă
pot avea repercusiuni serioase, inclusiv economico-financiare, pentru cei ce sunt obligați
să suporte consecințele ignoranței, ambiguității, șmecheriei sau, pur și simplu, a
neatenției manifestate cu ocazia elaborării acestora.

N

ecorelarea prevederilor Legii
407/2006, a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu ale
Ordinului 353/2008, privind reglementarea și practicarea vânătorii, și ale ordinelor de aprobare a cotelor de recoltă
la căprior, de exemplu ale Ordinului nr.
405/25.04.2018, creează probleme complicate, cu repercusiuni penale și financiare pentru unii gestionari, organizatori
și vânători neatenți la nuanțele acestor
prevederi ușor diferite. Mai ales atunci
când situațiile ajung să fie apreciate de
polițiști, dornici de afirmare și, implicit,
de constatat ilegalități în orice situație
neclară, unde ar fi necesară o analiză cu
mai mult discernământ și bună intenție.

Selecția la căprior
Legea 407/2006, actualizată, prevede,
în anexa 1, perioade diferite de vânare
pentru masculi, femele și tineret în cazul
cervidelor. În cazul căpriorului nu mai
prevede însă categoria „tineret de selecție”, precum în cazul cerbului și lopătarului. Legiuitorul a luat probabil în considerare proporția mică de tineret, datorată în principal prădării mai accentuate
din partea prădătorilor protejați, și disproporția mare existentă între masculi
și femele în populațiile acestei specii.
În art. 32 din Regulamentul anexă
la Ordinul 353/2008 este înscrisă, prin
adaos la lege, structurarea cotei de
recoltă pe masculi de trofeu, masculi de
selecție, femele și tineret de selecție (conform cutumei, de ambele sexe). În plus,
cotele de recoltă aprobate de autoritate
sunt structurate asemănător, într-o categorie „femele, tineret”, fiind nediferențiate pe femele și tineret (de ambele
sexe). În aceste condiții, gestionarii de
bună credință eliberează autorizații de
selecție pentru exemplare „femelă” sau
„femelă, tineret”, conform prevederilor
Regulamentului precizat și structurii cotelor de recoltă aprobate de autoritate.
Dar, în contradicție cu legea, când înscrie
în autorizații sintagma „femele, tineret”.
Organele de cercetare penală sesizate
de împușcarea unor iezi masculi (categoria tineret), în baza unor astfel de autorizații individuale eliberate în acest

sens, iau în considerare prevederile legii,
ca act normativ superior, și întocmesc
dosare penale de braconaj făptuitorilor
(vânător și organizator care are sarcina
și este răspunzător de indicarea piesei
de selecție). Deocamdată nu s-au întocmit
dosare penale și celor ce au emis ordinele
precizate în neconcordanță cu legea,
deci reglementări subsidiare legii „nelegale” dar obligatoriu de respectat (art.
24 din Legea 407/2006, actualizată).

Cotele de recoltă suplimentară
acordate pentru mistreț
Ne referim, în mod direct, la Ordinul
358/08.02.2019, al Ministerului Apelor
și Pădurilor, care reglementează confuz
o situație și așa confuză. Potrivit art. 1
lit. h) și art. 6 lit. f), M.A.P. aprobă anual,
până la 15 mai pentru alte specii admise
la vânătoare decât căpriorul, cotele de
recoltă din sezonul ce urmează. Aceste
cote de recoltă se calculează în așa fel
încât să contribuie la reducerea efectivelor
reale, prin extragerea lor integrată, până
la nivelul efectivelor optime.
În baza prevederilor art. 26 alin. (4)
din Legea 407/2006, M.A.P. a aprobat,
deîndată ce a fost declarat primul focar
de pestă porcină africană (P.P.A.) în Ro-

mânia, cote de recoltă suplimentare,
realizabile pe întreaga perioadă a anului
(până la dispariția P.P.A. de pe teritoriul
României).
În contextul prevederilor amintite,
formularea art. 1 din Ordinul M.A.P. nr.
358/08.02.2019 este în neconcordanță
cu legea, deoarece M.A.P. nu poate „constata ca fiind extinsă perioada de vânătoare
la specia mistreț (Sus scrofa) femelă și
purcel, până la 14 mai 2019, în limita
cotelor de recoltă aprobate prin Ordinul
540/2018”, ci putea aproba extinderea
acestei perioade pe tot sezonul de vânătoare la mistreț, la solicitarea Agenției
Naționale Sanitar Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor și cu avizul Ministerului Mediului (M.M.).
În concluzie, din cauza P.P.A., M.A.P.
a suplimentat cotele de recoltă, la propunerea A.N.S.V.S.A. și la cererea
C.N.S.S.U., „cu diferența dintre efectivele
reale și cele optime”, pentru că acest deziderat nu fusese realizat cu ocazia aprobării cotelor inițiale de recoltă pentru
mistreț în sezonul 2018-2019.
În această situație, insuficient de
clară, M.A.P. „constată prelungirea perioadei de vânătoare”, nicidecum nu o
aprobă cum ar fi fost legal, în condițiile
imposibilității realizării cotelor de recoltă
cumulate, normale și suplimentare, acolo
unde efectivele de mistreț au fost deja
decimate de P.P.A. Elucubrațiile exprimării din Ordinul 358/2019, impuse de
interpretarea forțată a prevederilor reglementărilor coroborate în materie, sunt
menite să scape de răspundere, penală
și financiară, pe cei ce au vânat scroafe
între 01.02.2019 și 08.02.2019, când
nu exista portiță legală pentru vânare a
lor. De remarcat, în plus, că Ordinul nr.
358/08.02.2019 nu este nici acum în
vigoare, din moment ce nu a fost publicat
încă în Monitorul Oficial.
Astfel au mers lucrurile, din confuzie
în confuzie și din ilegalitate în ilegalitate,
aspecte care pot totuși antrena răspunderea gestionarilor derutați, inclusiv în
cazul pagubelor viitoare cauzate de mistreți în culturile agricole, acolo unde
mai rămân încă mistreți să le producă.
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DIN TEREN

Management cinegetic

Topinamburul (II)
N. ȘELARU, A. IANCU
Deși planta este importantă, după cum s-a arătat, atât din
punct de vedere furajer cât și gastronomic, se impune să
recunoaștem, în urma cercetărilor științifice întreprinse în
ultima perioadă, și valoarea sa medicinală datorată
proprietăților sale terapeutice și prebiotice.

T

uberculii săi, cu un conținut
bogat în inulină și fibre, au capacitatea de a normaliza nivelul
zahărului în sânge, de a scădea tensiunea arterială, de a normaliza nivelul
colesterolului, de a stimula imunitatea
organismului și de a favoriza flora intestinală. Frunzele sale prezintă proprietăți antioxidante, citotoxice și coleretice, iar florile sunt utilizate în activitatea geriatrică. Toate acestea pentru
că topinamburul este, în primul rând,
cea mai bogată sursă de inulină din
natură și o polizaharidă naturală unică,
cu 95% conținut de fructoză. Doar în
rădăcinile de cicoare și păpădie se mai
găsește multă inulină, dar în cantități
incomparabil mai reduse.
Inulina este un detoxifiant important, care acționează la nivelul stomacului, înainte de tractul gastro-intestinal,
legând o mare cantitate de substanțe
care nu sunt necesare organismului.
Astfel ajută la eliminarea metalelor
grele, radionuclizilor, acizilor grași,
compușilor chimici toxici etc. În același
timp, inulina stimulează capacitatea
de contractare a pereților intestinali,
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ceea ce accelerează curățirea organismului de toxine și reziduuri.
Inulina mai reglează secreția de insulină și previne sau contribuie la tratarea diabetului, după caz. De aceea
consumul de topinambur duce la scăderea glicemiei și la stabilizarea acesteia,
atât la persoanele sănătoase cât și la
cele ce suferă de diabet de tip II.

Interesul terapeutic
Topinamburul reduce și stabilizează,
totodată, tensiunea arterială și scade
valorile colesterolului rău, prevenind
ateroscleroza. Este ideal în profilaxia

De remarcat că
inulina din
topinambur normalizează
și flora intestinală, fiind un
remediu eficient împotriva
constipației, arsurilor
gastrice și inflamațiilor
intestinale, susținându-se
că stopează chiar stazele în
cancerul de colon.

infarctului și a accidentelor vasculare
cerebrale. Reduce, de asemenea, procentul de trigliceride din sânge.
Topinamburul mai stimulează imunitatea, prin favorizarea dezvoltării în
intestin a bacteriilor prietenoase (lacto-bacterii), care fac organismul mai
rezistent la infecții respiratorii, dar și
de alt tip. De exemplu inhibă dezvoltarea candidozei și altor ciuperci parazitare. Pe de altă parte, stimulează schimbarea Ph-ului, de la unul acid, care favorizează dezvoltarea ciupercilor, spre
unul alcalin, care le inhibă dezvoltarea.
De remarcat că inulina din topinambur normalizează și flora intestinală,
fiind un remediu eficient împotriva
constipației, arsurilor gastrice și inflamațiilor intestinale, susținându-se că
stopează chiar stazele în cancerul de
colon.
Trebuie să remarcăm și faptul că
topinamburul scade apetitul și topește
grăsimile din organism, fiind ideal pentru slăbit. În plus, reduce durerile articulare, fiind recomandat în artrită reumatoidă, osteohondroza coloanei vertebrale, cocsartroza și osteoartroza deformată. Aceasta deoarece are un conținut ridicat de calciu și favorizează
asimilarea acestui element din lactate,
nuci, soia, legume cu frunze verzi etc.
Dar nu numai aceste binefaceri pot
fi urmarea consumului de topinambur.
Fiind bogat în prebiotice, este recomandat, la fel ca și cicoarea, varza
murată și iaurtul sau chefirul, după
tratamentele cu antibiotice.
Tiamina din topinambur (vitamina
B), la rândul ei, este importantă pentru
funcționarea sistemului nervos și mușchilor. De asemenea este importantă
pentru producerea de acid clorhidric
în stomac, al cărui nivel scade odată
cu înaintarea în vârstă.
Topinamburul rămâne, de asemenea, o sursă valoroasă de potasiu, magneziu și fier, importante pentru o inimă
sănătoasă (potasiul), oase și dinți sănătoși, reglarea temperaturii corpului,
producerea de energie și detoxifierea
organismului (magneziul), precum și
pentru livrarea de oxigen către celule
și transportul oxigenului la păr, menținând foliculii acestuia sănătoși și, prin
aceasta, prevenind căderea părului (fierul). În mod similar cu fierul, cuprul
din topinambur ajută la prevenirea căderii părului, iar vitamina C este necesară sintezei colagenului.
Iată așadar, prezentate foarte succint, câteva dintre beneficiile consumului
de topinambur pentru om, ca de altfel
și pentru animale.

Probleme istorice

RESTITUIRI

Reconstituiri
FRANC PLĂIEȘU
În continuarea articolului „Reconstituiri – Enoții” din numărul precedent al V.P.R.,
vă prezentăm un al doilea articol interesant, „Bizamii”, prin care se susține aceeași teorie,
a restabilirii, în timp, a echilibrului între diversele specii de faună sălbatică, temporar
invazive, și mediul acestora biotic și abiotic de viață. Redăm așadar, în continuare, și articolul:

„BIZAMII” de AL. ALACI
Se pare că interesul sau dezinteresul
cinegeticienilor pentru unele specii, în cazul
de față al bizamilor (Ondata zibethicus
L.), nu este întâmplător. Faptul că n-au
mai fost amintiți, de-o bună bucată de
vreme, nu înseamnă inexistența lor dar,
ca orice subiect neinteresant, au fost uitați
în timp, până când vreo întâmplare miraculoasă sau modă vestimentară îi va readuce în actualitate. Nu cu foarte mulți ani
în urmă, de soarta lor erau preocupați nenumărați cercetători de la Stațiunile ICAS
din vestul și estul țării, ce analizau statutul
bizamilor în biotopurile ocupate, hotărându-le soarta. Tot pe atunci, blănițele lor
erau la mare căutare și valoare, iar cei ce le
purtau afișau nu numai o anume eleganță,
dar și o stare socială. Cu timpul, eliminarea
confecțiilor din blănuri de vânat și nu
numai din garderoba uzuală, care s-a datorat atât modei trecute, cât și curentului
promovat de «VERZI», a scăzut interesul
pentru specie.
Totuși bizamii, și nu numai ei, au fost
vânați și capturați cu miile datorită aprecierii
valorii și calității blănițelor considerate
semi-prețioase, comparabile oarecum cu
ale vidrelor, castorilor, nurcilor și nutriilor,
animale a căror etologie corespundea habitatelor ocupate.
Originari din America de Nord, au fost
aduse în Europa câteva perechi pentru a fi
încredințate unei ferme din localitatea Dobrici
de lângă Praga, pe la anul 1905 (H. Almășan
și A. Volosciuc VPR nr. 1 și 4/1959).
În urma unor inundații au evadat, pe
la 1906, de atunci adaptându-se, răspândindu-se și ocupând noi teritorii sălbatice,
dat fiind marea prolificitate (20-30 pui la
o femelă/an).
Răspândirea a fost rapidă, la noi ajungând în vestul țării prin Ungaria în jurul
anului 1942 (E. Nadra) iar ing. M. Teleguț
din Timișoara îi semnalează în 1944. Subsemnatul, găsindu-i abundenți pe Valea
Ierului, Barcăului, Husasăului cât și lanțul
de bălți din preajma acestor ape pe la 19581964. Pe atunci DCA (Direcția de Colectări

și Achiziții) primea de la localnici blănițe
pe care le plăteau cu 24 lei/bucata, iar în
toată țara se achiziționau peste 2.000 blănițe. Așa cum am mai arătat, răspândirea
bizamilor din vestul țării este independentă
de cea din est, care s-a produs prin vecinătățile Moldovei și Ucrainei unde, la nivelul
anilor 1947, au fost introduși în bălțile din
sudul Basarabiei și Prut. Pentru prima dată
au fost semnalați în Delta Dunării în 1954
(L. Rudescu VPR 5/1955).
Asupra pagubelor ce le pot produce bizamii, părerile sunt împărțite. Unii susținând
că sunt consumatori ierbivori prin excelență,
alții incriminându-i pe nedrept că dijmuiesc
icrele peștilor, ouăle rațelor și al altor păsări,
încercând să justifice împuținarea acestora
prin vânătoare, în special cu capcane.

Ca vânător, am vânat bizami cu precădere primăvara, la sfârșit de februariemartie, când are loc prima împerechere
din an, iar masculii sunt mai vizibili în
fapt de seară. După împrejurări și locații
i-am întâlnit pe Valea Ierului (înainte de-a
fi sistematizat și canalizat), în preajma
comunelor Andrid, Sălacea, Galoș Petreu,
Cheț, Pir, dar și pe cursurile Barcăului, Husasăului și Chețului în perioada 1958-1964,
ca să nu mai amintesc de zona pescăriilor
Cefa și lunca Gurbediu din Ocolul Silvic
Tinca. Deasemeni, i-am întâlnit în bazinele
piscicole de sub Mânăstirea Ciolpani și
Bălteni din Ilfov, Coadele Snagovului, Pocioveliștea, Căldărușani și Cernica, precum
și în Dobrogea, pe lacul Tașaul, dar mai
ales în Deltă cam peste tot. Îmi aduc
aminte de cabanierul Țuidea de la Crișan
care, prin anii 1981, prindea cu cele 140
capcane cu pedală cam tot atâția bizami
zilnic, ca să nu-i amintesc pe cei înecați în
vârșe și setci. Isprava lui Țuidea nu era
singulară, la capturarea bizamilor contribuind majoritatea localnicilor, fiindcă se
plăteau bine.
În cele de față am dorit să reamintesc
evoluția, până la un moment dat, a uneia
dintre speciile de interes vânătoresc, dacă
o mai considerați așa.”
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ACTUALITATE

Problema
cormoranilor
N. ȘELARU, V. TALPEȘ

A fost și rămâne un subiect de mare interes în spațiul UE,
datorită creșterii numerice a populațiilor de cormorani
mari și a impactului negativ pe care îl au aceștia asupra
activităților pescărești, ca urmare firească a aplicării unor
măsuri protecționiste excesive.

Î

n România, cormoranii au creat,
de asemenea, o problemă tensionată, care a fost ignorant abordată
și greșit mediatizată la diverse niveluri
administrative.
De aceea apreciem că se impun următoarele precizări:
• când vorbim de înmulțirea excesivă
a numărului de cormorani este bine să
ne referim doar la cormoranul mare
(Phalacrocorax carbo L), nicidecum la
cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus
Pall) și la cormoranul moțat (Phalacrocorax aristotelis), fiindcă cele două specii
din urmă se găsesc în efective incomparabil mai reduse, produc prejudicii mult
mai mici și fac obiectul protecției stricte,
fiind considerate specii vulnerabile;
• cormoranul mare este răspândit
pe 5 continente, în Europa centrală și
de sud-est întâlnindu-se subspecia continentală sinensis, care cuibărește în
arbori, spre deosebire de subspecia atlantică carbo, care cuibărește pe stânci
și se întâlnește pe celelalte continente;
• subspecia sinensis, cea care creează
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conflicte socio-economice prin producerea
de pagube importante piscicultorilor,
atât din țara noastră cât și din alte țări
europene în care se combate deja, prezintă efective în evidentă creștere, redate
numeric și grafic în dinamica oficială
alăturată;

• ca urmare a situației prezentate,
Parlamentul European a adoptat în 4 decembrie 2008 o „Rezoluție referitoare la
elaborarea unui plan european de gestionare
a efectivelor de cormorani pentru minimalizarea impactului tot mai mare al acestora
asupra efectivelor piscicole, pescuitului și
acvaculturii”, în care se menționează
faptul că subspecia Phalacrocorax carbo
sinensis (cormoranul mare, subspecia continentală) a fost eliminată încă din 1997
de pe lista păsărilor pentru care au fost
prevăzute măsuri speciale de protecție în
ceea ce privește habitatul (anexa I la Directiva privind păsările); aceasta deoarece
populația a atins, încă din anul 1995, un
stadiu corespunzător de conservare, iar
subspecia Phalacrocorax carbo carbo (cormoranul mare, subspecia atlantică), a
cărei existență nu a fost niciodată amenințată, nici nu a fost inclusă vreodată pe
această listă;
• combaterea cormoranului mare este
dificilă, mai ales în cazul unor iazuri sau
lagune mari, iar eficiența mijloacelor folosite pentru sperierea acestora este îndoielnică, deoarece se obișnuiesc repede
cu mijloacele de alungare; în habitatele
cormoranilor mari, singura posibilitate
de protejare a activităților de pescuit și
de acvacultură o reprezintă controlul numeric al populației, care presupune, pe
lângă împușcare, și alte metode de limitare
a înmulțirii lor, ca de exemplu culegerea
ouălor, prinderea cu capcane etc.;
• în Europa, aprobarea și finanțarea
măsurilor de atenuare a daunelor provocate
de cormorani intră în competența statelor
membre, cu ajutor din partea UE;
• subspecia sinensis, ca de altfel și
subspecia carbo și celelalte specii de cormorani, nu prezintă nici un fel de interes
vânătoresc, carnea acestora nefiind apreciată de om; mai mult decât atât, fiind
gazdă intermediară pentru anumiți paraziți intestinali transmisibili la om, nici

carbo
sinensis
total

Dinamica populațiilor de cormoran mare din Europa, mai puțin din teritoriile
Ucrainei și Moldovei (după F. Kohl, Cormoranii în Europa - 2015)

De remarcat că, atunci
când se analizează
impactul negativ al populației
de cormoran mare asupra
economiei pescăriilor, se
impune să se țină seamă și de
impactul speciei asupra
resursei acvatice vii din
habitatele acvatice naturale,
precum și asupra altor specii
de animale cu care coabitează.

capturare și/sau comercializare pe teritoriul național sau la export, a florilor
de mină, a fosilelor de plante și fosilelor
de animale vertebrate și nevertebrate
precum și a plantelor și animalelor din
flora și, respectiv, fauna sălbatică și a
importului acestora.
De remarcat că, atunci când se analizează impactul negativ al populației
de cormoran mare asupra economiei
pescăriilor, se impune să se țină seamă
și de impactul speciei asupra resursei
acvatice vii din habitatele acvatice naturale, precum și asupra altor specii de
animale cu care coabitează. Din acest
punct de vedere, responsabilitatea pentru
restabilirea echilibrului ecologic revine
Statului, potrivit prevederilor constituționale și legale, prin Ministerul Mediului,
care ar trebui să se comporte rațional și
responsabil, nicidecum precum în cazul
urșilor și lupilor din România.
Dacă Statul va continua să fugă de
responsabilitate pentru politica adoptată
în privința cormoranilor și să transfere
obligații către gestionarii privați de fonduri
cinegetice prin includerea în mod forțat
a cormoranului mare în anexa nr. 1 a
Legii 407/2006, precum a fost avansată
ideea la niveluri administrative și politice
înalte, va impune indirect acestor gestionari
privați de fonduri cinegetice, în principal
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consumul cărnii nu este recomandat;
din aceste motive, vânătorii nu sunt
deloc interesați de introducerea subspeciei
sinensis pe lista păsărilor de interes cinegetic, mai ales în condițiile legii actuale
din România, în baza căreia gestionarii
de fonduri cinegetice sunt responsabili
pentru prejudiciile produse de speciile
din anexa 1 a Legii 407/2006, ceea ce
nu este deloc echitabil; de aceea vânătorii
nu pot fi de acord cu trecerea cormoranului mare din anexa nr. 2 în anexa nr.
1 a legii precizate;
• în țara noastră, majoritatea covârșitoare a populației de cormoran mare
se găsește pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” și în zonele umede
din luncile Dunării, Prutului și altor râuri
importante în care sunt delimitate o
multitudine de alte arii naturale protejate
în care vânătoarea este interzisă – inclusiv
prin planurile de management întocmite
utopic pentru aceste arii, cu prevederi
contrare legii, dar aprobate prin ordin
al autorității de mediu – așa încât introducerea speciei în Anexa nr. 1 a Legii
406/2006 nu ar fi deloc eficientă.
În contextul prezentat, apreciem și
susținem ca subspecia continentală sinensis să rămână, alături de celelalte
specii de cormorani prezente în România, în anexa 2 a Legii 407/2006,
situație în care surplusul populațional
se poate împușca fără probleme, în limitele și condițiile legii actuale, prin
derogările acordate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului, în baza prevederilor
permisive ale OUG. 57/2007.
Există și posibilitatea scoaterii subspeciei continentale sinensis din ambele
anexe ale Legii 407/2006, situație în
care exemplarele acestei subspecii se
pot împușca în condițiile Ordinului
410/2008 privind aprobarea procedurii
de autorizare a activităților de recoltare,

vânătorilor, cote de recoltă pentru o
specie absolut neinteresantă pentru ei,
cu riscul achitării de către aceștia a pagubelor produse de toți cormoranii (mari,
mici și moțați) și al efectuării de cheltuieli
proprii și private în interes public sau în
interesul altor persoane fizice sau juridice,
inclusiv private, în contradicție cu prevederile Constituției României (art. 135
alin. 1 lit. d) și ale Deciziei C.C.R. nr.
312/2018 într-o speță asemănătoare.
În concluzie, dacă legea va fi modificată
în mod incorect și inechitabil în viitor, ca
urmare a unei decizii administrative și/sau
politice sfidătoare la adresa vânătorilor,
prin introducerea cormoranului mare în
rândul speciilor de interes vânătoresc (în
anexa 1 a Legii 407/2006), gestionarii
de fonduri cinegetice vor fi obligați să o
conteste public, însă, până la soluționarea
acestei situații tensionate astfel create, să
o respecte și să achite daunele reale sau
imaginare, pretinse de piscicultori, din
„propriul buzunar”, pentru toate pagubele
reclamate ca fiind produse de cormorani,
precum în cazul oricărei alte specii cinegetice admise la vânătoare. Acestea, în
condițiile în care piscicultorii, ca și ceilalți
producători agricoli, beneficiari ai producției și subvențiilor deloc modice încasate pentru diverse lucrări (nicidecum
pentru producția obținută), sunt scutiți
de orice obligație de pază și protecție a
proprietății lor. De aceea, vânătorii nu
pot fi decât reticenți față de ideea introducerii cormoranului mare pe lista speciilor
de interes cinegetic, ca urmare a unor
dispoziții administrative și voințe politice
potrivnice lor.
În cazul cormoranului mare din Europa centrală și de sud, deci a subspeciei
continentale Phalacrocorax carbo sinensis,
vânătorii pot și doresc să sprijine activitatea piscicultorilor, dar numai în limitele
și în condițiile derogărilor acordate de
Ministerul Mediului în baza legii actuale
și a unor înțelegeri echitabile încheiate
între piscicultorii prejudiciați și gestionarii
de fonduri cinegetice sau administratorii
de arii naturale protejate în care vânătoarea este interzisă.
Ne exprimăm încrederea de a fi reușit
să convingem legiuitorii să ia în seamă
susținerile noastre argumentate și să nu
mai desconsidere activitatea cinegetică
și vânătorii, pe care nu-i normal să-i
considere „buni la toate” și să-i oblige să
acopere, pe cheltuiala lor proprie și privată, tot felul de obligații publice, precum
în cazul despăgubirilor acordate pentru
pagubele produse de urși, mistreți și
cervide, a accidentelor auto și a celor
produse de urși etc. Fiindcă toate au o
limită, care nu poate fi depășită la nesfârșit și fără măsură.
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DIN TEREN

Șacalul
MARIA SĂVULESCU

Foto: ALIN-CODRU MANU

Într-una din serile trecute, mă uitam la unul din canalele de televiziune cu specific
cinegetic. Subiectul documentarului era vânătoarea la capră neagră. Mare le-a fost
mirarea celor ce străbăteau cărările montane atunci când, la peste 1.500 de metri
altitudine, s-au întâlnit cu un șacal. Șacalul (Canis Aureus L.) este o apariție tot mai
frecventă în România, întâlnit mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Originar
din India, el a pătruns prin Turcia în Europa. Prezența lui este semnalată în Serbia,
Ungaria, Grecia, Bulgaria, Albania și România. Chiar și pe fondul nostru de vânătoare,
situat pe malul Timișului, am constatat în ultimii ani o creștere a numărului de șacali.
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Î

n urmă cu șapte-opt ani, auzeam
de el doar din povestiri și nu îl întâlneam nici măcar într-un sezon
întreg de vânătoare. Acum, întâlnirile
cu exemplare din această specie, sunt
din ce în ce mai dese. Numai în ultimul
sezon am avut două vânători la care
tabloul final a fost completat cu câte
un șacal. Și, în plus, au fost multe situațiile în care ne-am întâlnit cu el pe
teren.
La nivelul județului Timiș, în ședința de consiliu, A.J.V.P.S. Timiș a decis ca pentru fiecare șacal împușcat cluburile să primească o recompensă. Cu
banii strânși, grupele urmează să efectueze achiziționare de furaje, populări
sau să construiască instalații vânătorești. Astfel că, în sezonul trecut, cele
șaptesprezece grupe organizate în cadrul Clubului de vânătoare Timișoara
au împușcat 73 de exemplare.

Eram cu toții la o
vânătoare de mistreți,
iar zăpada așternută în
zilele precedente ne-a
înlesnit identificarea
zonelor de trecere ale
acestora. Negricioșii
treceau din canalele ce le
ofereau adăpost către zonele
de hrănire și către parcelele
unde fuseseră culturi de
porumb.

Zonele din albia Timișului sunt prielnice pentru aceste mamifere. Ele își fac
vizuinile în pământ, alegând locuri retrase, zone cu mărăcinișuri greu accesibile. În perioada de primavară stau pe
lângă stâne, unde oile sunt în plină activitate de fătare. Mieii pot fi o pradă
ușoară pentru șacali. Vânătoarea la șacal
se poate face utilizând chemătoarea care
imită țipătul iepurelui sau chițăitul șoarecelui. Se mai poate sta și la pândă, în
apropierea vizuinilor și la locurile de
trecere. Ambele exemplare pe care leam împușcat nu au fost doborâte în cadrul unor vânători dedicate pentru
această specie, ci ne-au ieșit în bătaie la
vânătorile de grupă.
Eram cu toții la o vânătoare de mistreți, iar zăpada așternută în zilele precedente ne-a înlesnit identificarea zonelor
de trecere ale acestora. Negricioșii treceau
din canalele ce le ofereau adăpost către
zonele de hrănire și către parcelele unde
fuseseră culturi de porumb. Sub zăpadă
găseau rădăcini și știuleți de porumb rămași în urma combinelor. Am făcut câteva
bătăi de dimineață, dar fără sorți de izbândă. Spre prânz, am luat o pauză și neam adunat cu toții în jurul unui foc de tabără, să ne mai încălzim un pic, la o cană
de ceai și câteva bucăți de slană cu ceapă
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și pâine proaspătă, coaptă pe vatră, luată
de dimineață, în drumul nostru spre terenul de vânătoare. Am mai îmbucat și câteva pogăcele cu jumere luate din același
loc. Pauza, merindele și ceaiul cald, neau readus puterile și ne-au redeschis pofta
de hoinăreală. Mai aveam vreo două ore
până la lăsarea întunericului, așa că am
decis să mai încercăm o scotocire a unei
liziere pe care aveam și câteva puncte de
hrănire, iar tufele se terminau în marginea
unui șanț adânc. Linia era destul de lungă
și porcii, în cazul în care erau acolo, puteau „rupe” standul către mijlocul câmpului. De aceea, am trimis câteva puști să
închidă la întâlnirea cu canalul. A mai durat ceva timp până camarazii au ajuns în
față. Mai aveam preț de treizeci, maximum patruzeci de minute de lumină. Așezarea în teren odată încheiată, am început
deplasarea cu câinii către canal. S-au ridicat câțiva fazani pe care i-am tratat cu
indiferență, spre bucuria lor. După vreo
zece minute de mers, am auzit foșnet și
zgomot de crengi rupte din tufe. Apoi, un
foc de armă s-a auzit de pe cealaltă parte
a tufelor. Speriați de sunetul focului, vreo
4-5 mistreți au ieșit, luând-o înainte spre
canal. Camarazii din față erau pregătiți.
Au avut timp chiar să aleagă la ce să tragă.
Scroafa a fost ferită și un grăsun de 60-70

de kilograme a fost ales să poposească în
ceaunul nostru. Ne-am adunat cu toții.
Felix se apropia ținând un vânat în mână.
El trăsese mai devreme. Părea o vulpe…
dar nu, nu, pe măsură ce se apropia ne
dădeam cu toții seama că era un șacal.
Minunat, urma să avem și un botez! Nuielele erau pregătite! A fost una din zilele
cele mai frumoase din sezonul ce urma
să se încheie.
Și acesta nu a fost unicul șacal împușcat. În sezon am mai avut încă unul
doborât și mulți alții întâlniți la ieșirile
noastre săptămânale. Cu siguranță că,
și în lunile următoare, ne vom mai întâlni cu aceste răpitoare în teren. Efectivul lor trebuie ținut sub control pentru a nu pereclita buna dezvoltare a
celorlalte specii de vânat, fazani, iepuri,
capre, mistreți.

CE VÅN~M
MAMIFERE: mistreț (mascul),
șacal, vulpe; până la 15 aprilie:
bizam.
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DE SEZON

Combatere la răpitoare

Povestiri scurte
despre vulpi
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
Ca mai toate poveștile vânătorești, și acestea ar putea
începe precum în povestirile copilăriei, cu „a fost odată o
vulpe vicleană, ca toate vulpile” și vor fi cu siguranță
ascultate cu plăcere și de nepoții celor ce le povestesc,
punând de fiecare dată în istorisirea întâmplărilor ceva
din pasiunea cu adevărat măiastră, pentru vânătoare.
Și în luna lui Prier, urmând filele calendarului vânătoresc,
se continuă combaterea prădătorilor, cu pene și cu păr,
dintre care nu lipsește, bineînțeles, vulpea.

P

ermanent preocupată de căutarea
și găsirea hranei, chiar și cu sacrificiul de a nu precupeți nici
un efort întreaga noapte, profitând deseori și de ivirea zorilor, prin păduri, pe
câmp, pe la margini de gospodării și de
drumuri, culcată la pândă pe sub cine
știe ce tufă, cu botul întins pe labele de
dinainte, doar, doar, va adulmeca ceva…
promițător!
Cu aceeași atenție se ocupă însă și
grupele de vânători de combaterea acesteia, pentru a reduce pagubele pe care
vulpea le produce și pentru a menține
sub control efectivele acesteia.

Vulpea păcălită de… pisică!
Mă aflam în treacăt prin Azuga și
am urcat pe valea râului, printre versanții acoperiți de pădure pe ambele
maluri, până la păstrăvăria, ce amintește
de vremurile cu tradiție. Aici am reușit
să „pescuiesc” câțiva păstrăvi pe care îi
și vedeam pregătiți și perpeliți pe un
grătar cu jăratic, a căror mireasmă ar
fi putut concura cu cea a cetinii de
brad.
Spun cu mâna pe inimă că povestea
cu iz vânătoresc este autentică și face
parte din întâmplările pe care oricare
vânător iubitor de natură, în peregrinările lui fără de armă, a avut ocazia
să le fie martor și, uneori, să le și imortalizeze în memoria, mai nou digitală,
a apratelor foto, momente ce vin să
ilustreze întâmplări mai rare din viața
necuvântătoarelor, unele cu morală și
pentru noi.
Este de-a dreptul impresionant și
surprinzător să constați că, până și cele
mai versate specii de prădători pot fi
uneori foarte ușor păcălite de inofensivele feline de casă, pisica în cazul de
față, scenele având puterea să poarte
gândul spre povestirile de odinioară
ale corifeilor cărturari care au oglindit
întâmplări din viața roșcatelor și peripețiile acestora. Fantezia ne poate purta
uneori dincolo de marginile realității,
dar cele întâmplate au, fără doar și
poate, marca autenticității.
Din pădurea deasă cu brazi înalți
până spre cer, de nu-i poți cuprinde cu
privirea, unde zăpada este la ea acasă
și îmbracă totul în mantia-i imaculată,
apare nepoftită o vulpe cu blană de invidiat de cunoscătorii în materie, cumătra nefiind străină de crescătoria de
păstrăvi pe care, cu siguranță, o mai
vizitase și cu alte ocazii.
Un păstrăv, aflat pe zăpadă, lăsat
acolo de stăpâna gospodăriei, era destinat pisicii casei, o „panteră” neagră
ca noaptea, care tocmai se pregătea
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șă-și servească prânzul. Numai că, la
doi-trei metri de bunătățile incitante,
se apropie fără sfială cumătra roșcată,
stăpână pe situație. Din autoturism, eu
pândesc retras scena, pregătit cu aparatul foto. Felina neagră încearcă să se
facă una cu albul zăpezii. Cumplit contrast! Intuind situația, pisica înaintează
scormonind zăpada și presărând peste
blană pete de alb. E ceva mai bine!
Vulpea cercetează împrejurimile, lasă
coada în zăpada afânată și, când mai
are aproape un metru până la peștișor,
se trezește în față cu rivala care, printrun salt spectaculos și mieunat deosebit
de zgomotos, descrie imprevizibil un
arc de cerc în aer, împroșcând neaua
din blană și revenind apoi pe albul zăpezii gata pentru atac.
Momentul surpriză a panicat vulpea
care a făcut din instinct un salt în
spate. Până să-și revină vulpea din sperietura trasă, felina casei a luat peștele
și pe-aici îți este drumul. Nu departe
de locul cu pricina, pe zăpadă, se află
o felie de pâine, așa că roșcata o ia,
fără să mai ezite, considerând-o probabil
mai bună decât nimic!
La final se potrivește o morală
dintr-o strofă a unui autor necunoscut:
„La pește am poftit și eu/ Căci pește vezi
că nu-i/ Dar ea, pisica, mi-a răspuns/
Mai pune-ți pofta-n cui!”

Vulpi de… Râioasa!
Am auzit spunându-se că „oricât de
frumos ar răsări soarele la început de
zi, tot are un sfârșit, la apus”. E drept,
și noi am pornit dis-de-dimineață spre
Pădurea Râioasa, într-o zi cu cer senin,
nicio adiere de vânt și un soare mare
și roșu, care domina zarea. Grupa de
vânători avea autorizație de combatere
a dăunătorilor cu păr și cu pene și cu
toții aveam speranța că nu va fi nicio

greutate să împușcăm cât mai multe
vulpi, coțofene, ciori grive și, de ce nu,
poate și șacal. Tabloul de final imaginat
era cât se poate de bogat, dar pentru
a-l realiza, se pare că Zeița Diana ne
pregătise o zi plină de efort, deoarece
a trebuit să folosim ceva energie pentru
a ne purta prin toate coclaurile și a ne
menține tonusul fizic necesar.
Din șosea ne-am abătut pe un drum
forestier și, cât numeri până la zece,
ajungem la casa de vânătoare, un loc
plin de amintiri și povești vânătorești
care, în timp, de-a lungul zecilor și zecilor de ani, a primit mulți oaspeți,
printre care și pasionatul vânător, fost
prim-ministru al țării, Ion Gheorghe
Maurer. La vremuri noi, amintiri trecute
în neant, petrecute pe acele locuri…
O frumusețe de cocoș, aflat în ograda
paznicului de vânătoare, ne întâmpină
cu un „cucurigu” de bun venit, salutându-ne cu două bătăi puternice de aripi.
Frumoasă primire!
După instructaj, participanții au
pornit spre zona cu desiș de stejar
unde erau mai multe vizuini în care
cinci-șase roșcate își aveau sălaș de
ceva vreme și, cu siguranță, dijmuiseră
vânatul mic din teren și care ar fi
dăunat, odată în plus, populării cu
fazani ce urma să se facă.
La prima și a doua desfășurare a
grupei au căzut trei roșcate bine îmbrăcate, iar la următoarele două bătăi

La final se potrivește o
morală dintr-o strofă
a unui autor necunoscut:
„La pește am poftit și eu/
Căci pește vezi că nu-i/
Dar ea, pisica, mi-a răspuns/
Mai pune-ți pofta-n cui!”

încă un vulpoi a ajuns să completeze
tabloul final al vânătorii ce punea în
evidență încă odată buna organizare și
reușita partidei.

De după perdeaua tufișului
Se zice că vânătorii sunt inventivi
și, nu de puține ori, am remarcat acest
lucru. La Letca este un paznic care
reușește să păcălească roșcatele, scoțându-le din vizuini chiar și atunci când
nimic nu pare să meargă. Tehnica „chematului” constă în imitarea glasului
unor sălbăticiuni, în acest caz al vaietului
iepurelui, într-un anume fel, la care
vulpea, mânată de o curiozitate irezistibilă, vine de fiecare dată spre locul
chemării.
Fiind la o vânătoare de combatere
la vulpi, nu mică mi-a fost mirarea
când paznicul Stelică, aplicând una
dintre metode, ne-a „adus pe tavă” în
mai puțin de 30 de minute două surate
ce au fost atrase de sunetul ademenitor,
ajungând numai bine în raza tirului
eficace. Prima roșcată, profitând de
protecția unui mal acoperit cu frunze
și ceva lăstăriș, a ieșit de după perdeaua
unui tufiș și a încercat să se furișeze
mai aproape de chemare, cea de a
doua, înnebunită parcă de vaietul iepurelui, a ieșit direct în bătaia puștii,
făcând aceeași greșală ca și prima, lăsând pentru totdeauna părăsită vizuina
călduroasă și, desigur, și… puricii. Detunăturile armelor de vânătoare s-au
răsfrânt în ecouri multiplicate, care au
vibrat printre ramurile ștejarilor din
fondul cinegetic Letca de Giurgiu.
Așa s-a mai încheiat încă o vânătoare
de combatere la dăunători, încununată
de reușită. Vor urma desigur și altele.
Până atunci însă, să nu uităm să ne
bucurăm de ziua de mâine și să fim
mândri de tradiția vânătorii!
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STATISTIC~

Recolte de vânat

Vânatul recoltat în Germania
în sezonul 2017-2018
MATEI TĂLPEANU
Ca în fiecare an, dr. Rolf Roosen a prezentat statistica vânatului recoltat în Germania în
sezonul precedent, în revista Deutsche Jagd Zeitung nr. 1/2019, pag 12-13, și a comentat
pe scurt rezultatele.

Tabel comparativ cu rezultatele recoltei de vânat în sezonul 2017-2018
Specii de vânat
Cerb comun
Cerb lopătar
Sika
Căprior
Mistreț
Capră Neagră
Muflon
Iepure de câmp
Iepure de vizuină
Viezure
Vulpe
Cîine enot
Enot
Jder de piatră
Jder de pădure
Dihor
Hermelină
Nevăstuică
Potârniche
Fazan
Porumbei sălbatici
Lebădă de vară
Gâște sălbatice
Rațe sălbatice
Sitar de pădure
Lișiță
Pescăruși
Corvide
Stârc cenușiu
Nutrie

Germania
2000-2001
53.241
45.654
931
1.068.777
345.696
4.097
5.868
472.127
188.172
38.419
605.956
7.161
9.064
42.209
3.720
11.361
451
19.967
11.494
336.908
747.578
1.578
29.837
516.848
8.574
15.780
24.049
292.852
831
-
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Germania
2015-2016
78.596
65.176
2.000
1.188.029
611.078
4.743
8.102
241.863
240.942
70.575
467.147
26.683
128.103
43.137
5.317
8.933
834
4.925
2.639
99.983
509.647
2.642
99.437
345.338
8.804
4.S77
4.070
508.440
875
25.167

Germania
2016-2017
76.825
64.095
2.290
1.202.621
577.873
4.784
7.768
212.445
156.049
65.808
435.435
30.259
133.901
42.887
6.149
9.188
820
4.031
2.206
86.696
453.913
1.934
97.603
317.846
7.786
4.910
3.588
471.987
411
46.154

Germania
2017-2018
76.797
62.891
2.647
1.l95.847
827.091
4.883
7.288
184.690
100.473
74.999
426.224
31.233
172.546
45.469
6.449
8.433
741
4.061
1.819
76.749
431.051
2.492
98.592
271.354
8.544
4.562
3.336
462.395
867
52.239

Comentarii: „De câteva decenii le cerusem vânătorilor germani să vâneze în
special godacii de mistreți. Iată că în ultimul sezon ei au înregistrat un maximum
istoric cu cei aproape 830 de mii recoltați!
Cerbul comun și lopătarul au staționat, muflonul a scăzut, sika a progresat
puțin, ca și capra neagră. Căpriorul s-a
stabilizat la nivel înalt. Vânătorii de copitate au dus-o bine în acest sezon.
La vânatul mic cu păr, situația stă altfel.
Ambii iepuri, de câmp și de vizuină, sunt
în recul. Nutria în permanent progres. Viezurele consolidat, iar vulpea, deși a scăzut
în ultimii 20 de ani, trebuie să fie controlată
numeric, păzind astfel vânatul mic, cu păr
sau cu pene, ce crește puii la sol. Enotul și
câinele enot, sunt la nivel înalt și stabili.
Jderul de piatră si-a depășit acum chiar
nivelul record din sezonul 2016-2017. Jderul de pădure, dihorul și nevăstuica au
un impact mic, cad mult în capcane.
Alta este situația vânatului cu pene,
mai ales la păsările care cuibăresc și își
cresc puii pe sol, precum fazanul și potârnichea, a căror recoltă a continuat să
scadă, în schimb sitarul de pădure s-a redresat. Lebăda de vară, gâștele sălbatice
și stârcul cenușiu au crescut, porumbeii
sălbatici, rațele sălbatice, lișițele, pescărușii și corvidele au scăzut, ultimele
fiind totuși doborâte în număr mare, căci
consumă ouăle și puii altor păsări de pe
sol și chiar și vătuii mici ai iepurilor.”

ACTUALITATE

Lupul recucerește Europa
BIANCA IORIATTI
În urma evaluărilor Agenției Naționale a Vânătorii și Faunei Sălbatice, efectivul de lupi din
Franța, depășise, la sfârșitul iernii 2018-2019, 500 de exemplare, față de 450 înregistrate
în iarna precedentă. Cifra „corespunde unui prim prag de viabilitate demografică” stabilit
în proiectul guvernamental „lupul”, prevăzut pentru perioada 2018-2023. Crescătorii de
vite și ciobanii, cei care vin în contact direct cu prădătorul, sunt primii care suportă
consecințele acestei reîntoarceri, pe care o consideră o adevărată problemă.

Foto: NECULAI ȘELARU

D

acă la sfârșitul secolului XVIII,
teritoriul Franței adăpostea
15.000-20.000 de lupi, un secol
mai târziu industrializarea țării, mecanizarea agriculturii și intensificarea pătrunderii omului în zonele rurale și muntoase a dus la extinția speciei. De altfel,
în cartea „Diplomații”, Baptiste Morizot,
filozof francez care s-a aplecat îndelung
asupra studiilor despre lup, susține că
progresia activităților umane „este una
din cauzele vizibile și puternice ale dispariției marilor prădători în secolul 20”.
Lupul a revenit pe teritoriul francez,
pe cale naturală, din Italia, la începutul
anilor ’90, prin masivul Mercantour. De
atunci, acesta colonizează, puțin câte
puțin, hexagonul. Mai întâi în arcul
Alpin, apoi în Jura, Vosgi, Masivul central
și Pirinei: „Prezența unui super prădător
în vârful lanțului trofic este un lucru bun
din punct de vedere ecologic”, afirmă Nicolas Jean, din cadrul Agenției Naționale
a Vânătorii și Faunei Sălbatice.
Guvernele care s-au succedat, divizate
între sindicatele agricultorilor și apărătorii
naturii, autorizează anual cote de recoltă,
care nu trebuie să depășească 10-12 %
din efectiv. Există însă cercetători care
susțin că această „gestionare politică” se
face fără o bază științifică solidă, din
cauza lipsei studiilor în domeniu, în condițiile în care, totuși, efectivele de lup
cresc. Baptiste Morizot mai afirmă în
cartea sa că lupii solitari sunt, adesea, cei
care atacă turmele domestice (fiindcă
haiticurile de lupi își pot dobândi ușor
hrana și din mediul sălbatic). În Franța,
numărul de oi atacate a crescut de la
1.400 în anul 2000 la 12.000 în anul
2017 (dintr-un șeptel național de 7,2 milioane de capete). Ultimele statistici vor
alimenta, fără îndoială, conflicte aprinse
în jurul subiectului. În octombrie 2018,
statul francez a ridicat de la 43 la 51 cota
de recoltă, cifră atinsă o lună mai târziu,
spre furia crescătorilor de oi, care o consideră insuficientă.
Și la scară europeană, lupul continuă
să recolonizeze teritorii în care fusese
aproape exterminat spre sfârșitul secolului
20. Redăm mai jos situația în principalele

țări în care marele carnivor este prezent.
În Italia, unde specia este total protejată din 1971, trăiesc circa 2.000 de
lupi. Dacă în Parcul național Abruzzo
coabitarea între ciobani și lupi se desfășoară destul de pașnic, tensiunile cresc
în regiunile recent cucerite de lup: Piemont, Veneto și Toscana. Anual, între
200 și 300 de lupi ar fi braconați, iar
Guvernul dorește, din acest motiv, să
autorizeze cote de vânare la acest nivel.
În Elveția, populația de lupi nu depășește 40 de indivizi, veniți dinspre
Franța și Italia începând cu 1995. Aceștia
trebuie să facă față presiunii puternice
exercitate de crescători, mai ales în cantonul Valais. Guvernul își anunțase intenția de a cere retrogradarea statutului
speciei de la „strict protejată” la „protejată”. O astfel de cerere a fost respinsă
însă în anul 2006.
În Spania au fost evaluați în jur de
2.500 de lupi iberici, răspândiți mai
mult în nord-vestul țării, care încep să
se deplaseze și spre sud. Legislația spaniolă diferă în funcție de regiune: la
nord de râul Doero, lupul poate fi vânat,
în timp ce la sud este strict protejat.
În Portugalia, numărul lor atinge
probabil 300 de exemplare.
În Germania, dupa 150 de ani de
absență, lupii, veniți din Polonia, s-au
reinstalat în jurul anilor 2000. Numărul
lor este de circa 130, prezenți în estul
țarii, în Saxonia și în Brandebourg.
Întoarcerea marelui carnivor, puternic
ancorat în folclorul național, este privită
pozitiv de 80% dintre germani, însă fer-

mierii sunt revoltați din cauza pagubelor
pe care le înregistrează.
În Polonia și Țările Baltice, lupii s-au
aflat la limita extincției, după o campanie
de eradicare susținută în perioada 19511974, dar lupii au recolonizat treptat
Polonia. Acum numărul lor este estimat
la 1.000-1.500 de exemplare. Principalele
populații se găsesc în estul țării, mai
ales în munții Bieszczady, dar au început
să pătrundă și în partea de vest. Vânarea
lor este interzisă din anul 1998. Specia
este, în schimb, vânată în Țările Baltice
– Estonia, Letonia și Lituania, unde numără circa 1.200 de exemplare.
Suedia adăpostește circa 350 de lupi
și autorizează anual vânători, în ciuda
susținerilor protecționiștilor care consideră
specia amenințată la izolare și consangvinizare, să extragă o cotă de vânare,
de exemplu, de 22 de exemplare în sezonul 2017-2018.
În Finlanda, cei 200 de lupi se află
sub statut de protecție, însă există derogări pentru vânare în zonele în care se
înregistrează pagube.
Cu toate că Norvegia numără doar
circa 115 lupi, vânătoarea este admisă
din cauza presiunii fermierilor. Guvernul
autorizase pentru sezonul de vânătoare
trecut 42 de exemplare, ceea ce a provocat nemulțumire în cele doua tabere:
crescătorii vroiau o cotă de 50 de lupi,
în timp ce ONG-ul WWF, intenționa să
conteste decizia în justiție.
În Serbia, numărul lupilor este estimat
la 800-1.000 de exemplare, iar animalul
nu este considerat specie amenințată,
fiind protejat în provincia Voivodina și
vânat în restul țării.
Cu un efectiv de 2.500-3.000 de lupi,
țara noastră adăpostește una din cele
mai dense și viguroase populații din Europa. Cât privește cotele de recoltă, acestea au fost elaborate fără a se mai
respecta regulile elementare necesare
echilibrului populațional, ajungându-se,
de un anumit timp, la interzicerea vânării
speciei, ca urmare a presiunii ONGurilor de protecție și a lipsei de responsabilitare legală, financiară și morală a
autorității decidente în materie.
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Competițiile
copoilor ardelenești
ALEXANDRU ALACI
Dintre rasele vechi de câini selecționați pentru vânătoare, folosite la hăituirea vânatului mare
(cerbi, urși, mistreți), amintim copoii ardelenești, cu standardul F.C.I. Nr. 241, și utilizare cu
pecădere de către vânătorii plaiurilor montane. Adulții au talia de 55-65 cm, adaptată
condițiilor de relief, pentru a susține viteza de deplasare a vânatului, semnalându-i traseele prin
ritmicitatea chefnitului, orientând vânătorii asupra deplasării acestuia în imensitatea pădurilor.

D

atorită frecventelor accidente
suferite de-a lungul timpului,
de către câini în confruntările
directe cu vânatul (urși, mistreți), soldate
uneori cu moartea câinilor, vânătorii
n-au mai adoptat păstrarea, prea costisitoare, a purității rasei copoilor ardelenești,
preferând încrucișarea acestora cu diverse
alte rase, alegând, empiric, doar exemplarele cu aptitudini convenabile de gonitori/hărțuitori.
Această situație a fost evidentă în cadrul competiției organizată în anul 1997,
la Semenic, în prezența unor reprezentanți
recunoscuți în vânătoare, ing. Gh. Cahniță
din partea Ministerului Silviculturii și dr.
docent Horia Almășan din partea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice,
A.G.V.P.S. fiind reprezentată prin ing.
Adolf Ioriatti, dr. Anton Balint, ing. Nic.
Stăvoiu, ing Vladimir Talpeș și ing. Alexandru Alaci, unde au participat un număr
de 82 de competitori, în marea lor majoritate necorespunzători standardului.
Considerând ca strict necesară revenirea obligatorie la păstrarea standardului
rasei și eliminarea treptată a exemplarelor
necorespunzătoare, A.G.V.P.S. a continuat
organizarea în anul 1998, la Sibiu, a
unei competiții pentru rasele hărțuitorilor
(copoi ardelenesc, tekeli, fox terrieri,
airdale terrieri) în țarcul cu mistreți și la
IN MEMORIAM

WALTER DROLL
Cu deosebit regret am aflat
vestea încetării din viață
a lui Walter Droll, un pasionat
al vânătorii și creșterii
câinilor de vânătoare,
în 25 martie 2019.
Întreaga sa viață a dedicat-o vânătorii, creșterii, educării și folosirii prețioșilor colaboratori patrupezi din
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Aceste concursuri au
constituit un adevărat
stimulent pentru
reprezentanții asociațiilor
de vânătoare, pentru a etala
valoarea câinilor prăsiți și a
demonstra aptitudinile
fiecăruia, recunoașterea
fiind atestată prin diplomele
și premiile obținute.

vizuina artificială, amplasate în pădurea
Șopa-Șelimbăr. Concurenții corespunzători standardului și-au etalat aptitudinile, stabilind o ierarhie a valorilor în
hărțuira vânatului viu, vizuină, urmă de
sânge și semnalarea vânatului căzut.
Câștigătorii au fost răsplătiți cu premii
și diplome, constituind un stimulent
pentru creșterea câinilor de rasă.
Ca stimulent, la propunerea ing. Gh.
Jurca, s-a înființat cupa Gabriela Lorintz
o veche și recunoscută crescătoare a copoilor ardelenești, trofeul fiind atribuit
deținătorilor celor mai reprezentative
exemplare.
An de an, (1998-2012) la Sibiu, apoi
la Deva, sub patronajul A.G.V.P.S și organizarea competiției de către A.J.V.P.S.
Sibiu condusă de Pompiliu Varga și a

A.J.V.P.S. Hunedoara, condusă de Dorin
Calciu, s-au desfășurat astfel de manifestări
la care au participat vânătorii din județele
Alba, Ilfov, Sibiu, Hunedoara, Cluj, Bihor,
Timiș, Prahova, Covasna, Brașov, CarașSeverin, participarea fiind din an în an
mai numeroasă și mai selectivă, propietarii
fiind pretențioși în a etala valoarea genetică a câinilor prăsiți.
Printre aceștia s-au evidențiat Walter
Droll din Făget Timiș cu copoii Brok, Orsy
și Olga la țarc cu mistreți și pe urmă de
sânge, Șandor Marton din Cluj cu tekelii
sârmoși Karina, Kitty și Panna la probele
de vizuină și pe urmă de sânge, Mihai
Valea din Alba cu femela Ella, copoi ardelenesc, precum și câinii prăsiți la canisa
Cernica. În anul 2003 au participat 31 de
copoi ardelenești, 6 jagdt terrieri și 3
tekeli sârmoși, iar în anul 2010, 42 de
copoi ardelenești și trei tekeli sârmoși.
Între arbitrii probelor de aptitudini
s-au aflat ing. Gh. Jurca, dr. Anton
Balint, ing. Nic. Străvoiu, Mihai Bocănescu, ing. Vladimir Talpeș, ing. Bogdan
Emeric și Alexandru Alaci
Aceste concursuri au constituit un adevărat stimulent pentru reprezentanții asociațiilor de vânătoare, pentru a etala valoarea
câinilor prăsiți și a demonstra aptitudinile
fiecăruia, recunoașterea fiind atestată prin
diplomele și premiile obținute.

rasele bracilor și copoilor, pe care îi instruia cu pricepere, ca nimeni altul.
A participat la numeroase competiții
canine, unde a obținut premii și diplome.
Walter a fost și un neîntrecut specialist în arta preparării produselor culinare vânătorești, fapt ce îl făcea
deosebit de apreciat și căutat de semeni.
Regretăm din suflet despărțirea
prematură de iubitul partener de vânătoare, păstrându-i amintirea de neșters.
Dumnezeu să-l aibă în paza sa!

Câinele de vânătoare

CHINOLOGIE

Schimbări de sezon
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

Pas cu pas, iată-ne și în luna aprilie, lună în care schimbările vremii pot apare de la o zi la
alta, cerul senin alternând cu zilele cu nori și ploaie, variații ce afectează echilibrul fizic,
dar și cel energetic al viețuitoarelor. Cu toate acestea, temperaturile cresc simțitor și,
poate doar cu ceva excepții răzlețe, se situează, în medie, peste 10-12 grade Celsius.

P

entru câinii noștri de vânătoare
se produc mai multe schimbări,
atât în ceea ce privește activitatea fizică, dar și la nivelul organismului.
Din punct de vedere fizic, traversăm o
perioadă mult mai lejeră, după ce, la
finele lui februarie, sezonul de vânătoare s-a încheiat pentru marea majoritate a speciilor de interes cinegetic. Pentru unii dintre ei, și mă refer aici la
câinii care au avut parte de un sezon
bogat și variat, cu multe ieșiri în teren,
la vânători ce au vizat atât vânatul cu
păr cât și pe cel cu pene, perioada de
odihnă este cât se poate de binevenită,
fiind un prilej de refacere și recuperare
după efortul fizic susținut, în special în
perioada cu vreme geroasă a iernii. Este
însă o schimbare destul de drastică dacă
ne gândim la faptul că organismul trece
de la un exercițiu fizic și fiziologic intens, cu arderea rezervelor de energie
în ritm alert, la o perioadă de repaus
aproape total, sau foarte aproape de
acesta. În aceste condiții, va trebui să
avem în vedere câteva aspecte menite
a asigura o tranziție echilibrată ce va

menține balansul energetic la nivelul
întregului organism. Iar aici vom face
referire la cele două aspecte esențiale
în păstrarea armoniei între acumularea
energiei și consumul acesteia în organismul câinelui nostru. Obișnuit cu un
regim de hrănire adesea cu mai multe
porții pe zi, pentru a asigura resursele
necesare efortului fizic din timpul partidelor de vânătoare, dar și pentru a
echilibra temperaturile scăzute ale iernii, câinele va avea tendința, și chiar va
aștepta, să mănânce, din inerție putem
spune, mai multă hrană și cu un conținut nutritiv mai ridicat. Dacă vom continua o hrănire ca în perioada iernii,
avem toate șansele de a ne alege cu un
„buflei” ce adună kilograme nedorite și
care îi pot afecta serios starea generală
de confort fizic armonios. Aceasta, mai
ales, dacă vom renunța și la antrenamentul, măcar săptămânal, în care să
alerge în voie timp de cel puțin o oră.
De aceea, în această perioadă de
tranziție, de la efort intens și temperaturi scăzute, la un efort moderat spre
lejer, cu vreme ce se încălzește, este

recomandat să păstrăm un echilibru între hrana pe care i-o oferim și efortul
fizic pe care îl face. Trebuie avut grijă
ca trecerea să nu se facă brusc, în nici
unul dintre aspecte, ci treptat, pentru
a oferi posibilitatea de adaptare, la
noile condiții, a organismului.
Vom reduce deci treptat cantitatea
de hrană, având însă grijă să nu scădem
sub nivelul zilnic recomandat în condițiile noului anotimp și, tot treptat,
vom reduce și efortul fizic pe care câinele îl va face, până ce vom ajunge la
obișnuitele ieșiri, preferabil de douătrei ori pe săptămână, în parc sau pe
teren, „la joacă” dacă o putem numi
astfel, din sezonul estival pe care îl întrevedem la orizont. Aceste ieșiri au
menirea de a menține condiția fizică a
câinelui de vânătoare la un nivel suficient de echilibrat, de la care vom putea porni ulterior, spre luna august,
când începem pregătirile pentru noul
sezon de vânătoare. Despre măsurile
sanitar veterinare necesare odată cu revenirea sezonului cald, vom vorbi întrun număr viitor. Lesă întinsă!
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Bolile animalelor

Boala lui Aujeszky
(Pseudoturbarea)
DOCTOR VET
Pseudoturbarea este o zoonoză sporadică infecțioasă
produsă de un virus din familia Herpesviridae, care
infectează sistemul nervos central și alte organe ale
animalului afectat, precum tractul respirator. Se
caracterizează prin encefalomielită și prurit intens,
tulburări respiratorii și moarte în cazul unor specii de
animale, printre care câinele.

B

oala a fost descoperită la taurine în SUA, în anul 1813, fiind
denumită atunci „boala de prurit nebun”. Denumirea de pseudoturbare datează din anul 1849, iar cea de
„boala lui Aujeszky” din anul 1902. În
România, boala a fost diagnosticată
mai târziu, în anul 1914, la câine. În
prezent boala este larg răspândită în
Europa, dar și pe celelalte continente,
cu excepția Australiei.

Specii receptive
Boala poate afecta un număr mare
de specii omnivore, erbivore și carnivore. La speciile sălbatice, boala a fost
mai rar semnalată, sub formă de cazuri
izolate și pe teritorii limitate. S-a considerat că porcul domestic și mistrețul ar
reprezenta rezervorul natural de virus,
deoarece aceste două specii manifestă
o rezistență ciudată la acesta. Boala
este, în schimb, mortală pentru câine,
pisică, vulpe, bovine, ovine și caprine.
Au mai fost confirmate cazuri de îmbolnăviri la viezure, dihor, jder, câine enot
și accidental la căprior și cerb. Păsările
sunt rezistente la boală. Rezervorul natural de virus este reprezentat totuși, în
afara animalelor trecute prin boală,
convalescente sau vindecate recent, de
șobolani și șoareci.

Diseminare
Eliminarea virusului se face prin secrețiile nazale, oculare, bronhice, genitale și urină. Infecția se realizează de
obicei pe cale digestivă, prin consumul
de animale moarte de boală sau de furaje și apă contaminate. Transmiterea
virusului prin intermediul insectelor hematofage nu a fost demonstrată.

Rezistență
Virusul pseudoturbării prezintă o
rezistență considerabilă la acțiunea factorilor de mediu extern. Astfel, în pământ și la temperaturi joase poate
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rezista 5-6 săptămâni, în furaje uscate
până la 45 de zile, iar în carnea congelată până la 2-3 ani. Moare la temperatura de 80ºC în 3 minute. Dezinfectările
clasice (cu sodă caustică, formol sau
clorură de var) și cele moderne îl distrug rapid.

Manifestare
Virusul pătrunde în organism pe
cale oro-nazală și se multiplică la nivelul mucoasei naso-faringiene și plămânului, după care se propagă de-a lungul
nervilor olfactivi, ajungând la măduva
spinării și bulbul rahidian, unde produce leziuni specifice. Incubația durează 3-6 zile. Boala debutează cu febră
pentru timp scurt, abatere, indiferență
și somnolență. Ulterior apare starea de
agitație, neliniște, teamă de zgomot,
tremurături, salivație abundentă și, caracteristic, prurit violent.
La mistreții tineri boala se manifestă
prin tulburări nervoase (convulsii, crize
epileptiforme, tremurături, pareze și
paralizii), iar la cei maturi, prin tulburări respiratorii (tuse). La celelalte specii de faună cinegetică, tulburările

nervoase sunt evidențiate printr-un
prurit intens și persistent, localizat la
cap, gât și picioare.
La câine, boala neiertătoare pentru
acesta, evoluează rapid. După o perioadă de 2-7 zile de incubație, creierul
este afectat și apar primele simptome
de agitație, asemănătoare celor produse de turbare. Semnul caracteristic al
bolii îl reprezintă pruritul la gât și cap,
precum și la punctul de intrare al virusului (bot), care devine atât de intens
încât câinele ajunge până la a se automutila prin sfâșierea pielii și cărnii cu
ghearele picioarelor.
Cu trecerea timpului, teribilul prurit
se agravează, fiind urmat de paralizie
și moarte după 18-36 de ore de la apariția primului simptom. Câinele mort
prezintă, ceea ce este de asemenea caracteristic bolii, aspectul unui animal
viu sau îmbălsămat.
De remarcat că, deși manifestările
animalelor bolnave sunt asemănătoare
celor determinate de turbare, în cazul
pseudoturbării lipsește total comportamentul agresiv.
Omul se poate infecta accidental cu
virusul pseudoturbării în timpul manipulării, îngrijirii sau jupuirii animalelor
bolnave sau moarte, după caz. Boala se
manifestă printr-un prurit violent la
locul de pătrundere al virusului, care se
extinde la membre și ulterior la întregul
corp. După o zi pruritul dispare, lăsând
loc unei astenii generale care dispare în
câteva zile.

Măsuri de prevenire și combatere
Deoarece nu există terapie în pseudoturbare, chiar dacă sunt în curs de
experimentare medicamente anti-virus
care se găsesc în comerț și se folosesc
în medicina umană contra infecțiilor
herpetice, accentul se impune a fi pus
pe prevenție. Prevenție care se poate
realiza prin măsuri generale și vaccinări.
Dintre măsurile generale, care pot fi
și trebuie luate, amintim: evitarea contactului cu animalele bolnave (domestice și sălbatice), reducerea numărului
de rozătoare mici, distrugerea cadavrelor găsite în mediul sălbatic etc.
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor se
poate recurge și la vaccinarea animalelor domestice, în special a porcilor și
câinilor, cu vaccin specific, care se găsește în comerț.
O bună măsură de prevenire a îmbolnăvirii câinilor de vânătoare este renunțarea la hrănirea acestora cu resturi
de carne și oase de porc sau mistreț nefierte.

Plante tămăduitoare

FLORA

Urzica
DOCTOR PLANT

frunze

rădăcină

rădăconă uscată

Urzica (Urtica dioica) face parte din familia Urticaceae
și este originară din Europa, nordul Africii și mare parte
din zona temperată a Asiei. În prezent este răspândită în
mai toate regiunile globului pământesc. Urzica este
cunoscută încă din vechime pentru unele calități
tămăduitoare, benefice pentru organismul uman, fiind în
același timp și una dintre cele mai comune plante întâlnită
în mediul natural.

R

elativ puțin pretențioasă față
de condițiile de sol, o găsim
răspândită într-o varietate
mare de terenuri, începând cu liziera
pădurilor, pe locuri libere, amestecată
cu vegetație spontană, de-a lungul drumurilor și potecilor, pe malul apelor. În
general apare în fiecare an pe aceleași
locuri, dacă acestea nu au suferit modificări drastice ale solului față de anul
anterior. Fără a necesita nici un fel de
îngrijire specială, urzica crește nestingherită, fiind însă de multe ori înlăturată din cauza efectului iritant datorat

histaminelor pe care perișorii de pe
frunze și tulpină le elimină atunci când
ajung în contact cu pielea omului. Urzica este una dintre cele mai nutritive
plante datorită conținutului său bogat
în vitamine, mai ales A, C și K, plus câteva vitamine din seria B-urilor, minerale precum calciu, fier, magneziu,
fosfor și potasiu, o serie de acizi grași –
linoleic, palmitic, stearic și oleic, polifenoli și pigmenți – beta-caroten, luteină
și alți carotenoizi. O parte dintre aceste
componente au efect antioxidant ce
ajută la protejarea organismului uman.

Din timpuri vechi oamenii au folosit-o pentru mâncare, pentru extragerea fibrelor vegetale și obținerea unui
colorant natural. Perișorii urticanți,
motivul principal pentru care planta nu
se consumă direct după culegere, își
pierd proprietățile de urticare după
fierbere sau după ce planta este uscată.
Pentru consum alimentar în stare
proaspătă, cele mai bune părți din
plantă sunt vârfurile cu frunze tinere,
recoltate primăvara devreme, înainte
de apariția florilor plantei. Rădăcina se
folosește de regulă sub formă uscată.
Grație componentelor sale, preparatele din urzică pot avea efect anti-inflamator, în cazuri de arsuri, tăieturi și
înțepături de insecte sau în cazul afecțiunilor reumatismale sau pot avea
efecte benfice pentru tratarea unor
afecțiuni ale rinichilor și bilei, în caz de
nefrită și cistită, precum și pentru îmbunătățirea circulației sanguine și a
tensiunii arteriale, reglarea zahărului
la nivel sanguin și ameliorarea simptomelor de alergie la fân. Nu trebuie uitate nici proprietățile antiseptice ale
urzicii și efectul de îmbunătățire a stării părului și scalpului capului. Preparatele din urzică pot fi sub formă de
infuzie din plantă proaspătă sau uscată, pulbere din frunze, tulpină și rădăcini ucate, tinctură sau extract din
întreaga plantă.
Din punct de vedere alimentar, piureul de urzici este considerat la fel de
hrănitor ca și cel din spanac, fiind benefic pentru fortificarea în general a organismului și circulația sanguină. Și
pentru că inventivitatea și spiritul practic al oamneilor nu are margini, nu este
de mirare că, în unele regiuni din Anglia, urzica este folosită și la fabricarea
unei beri speciale, împreună cu puțină
drojdie și rădăcină de ghimbir.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru
înlocuirea medicamentelor prescrise de
persoanalul medical autorizat. Înainte
de a utiliza plantele medicinale, în general, sub orice formă, este recomandată vizita la medic, iar administrarea
preparatelor naturiste din urzică să se
facă numai la recomandarea acestuia.
Opinia medicului este neapărat necesară și se impune ca o măsură de prevedere, precauție și siguranță.
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POVESTIRI

Țeapa lui Nelu (II)
ȚIȚI
După câteva secunde, glasul lui
Nelu a tunat, în semn de bășcălie:
- Adormiseși când ți-a căzut arma și
s-a descărcat singură?
- Neluțule, eu deseară voi „mânca”
un enot, care s-a aflat lângă tine și, auzindu-te în ce hal te exprimi, a fugit
spre mine, așa că acum mă așteaptă
să-l jupoi.
- Vorbești serios?
Ridicându-se de pe scăunel aruncă
o privire în jur și descoperă cu ușurință
trupul enotului, pe care tocmai îl săltam de jos:
- Băi, nu ți-am spus eu că tu ești
descântat? Nici nu te-ai așezat bine, că
vânatul te-a și „încălecat”.
- Auzi Nelule, mai bine ațipeai
decât să vorbești tare ori să te tot miști
pentru că, vrei sau nu, gonești vânatul.
- Bine măi, sfătuitorule, m-a ironizat el cu năduf, stai acolo-n liniște și
mănâncă-ți liniștit vânatul.
După care se ridică de pe scăunel și
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pornește către locul unde se afla nenea
Fănică. Uitându-mă atent în urma lui,
am constatat că nu și-a luat arma cu el,
motiv pentru care am fost sigur că
mi-a venit momentul. Astfel am ieșit
tiptil de după salcie, având cele două
cartușe pregătite, și m-am strecurat
între buruieni, unde i-am descoperit cu
ușurință arma sprijinită de scăunel.
M-am asigurat ca nu cumva să revină
la locul lui și am frânt repede arma,
scoțând ambele cartușe de pe țeavă și
înlocuindu-le cu cele fabricate de mine.
Am închis arma și m-am întors la locul
meu din spatele salciei.
Peste minute bune, Nelu a revenit
la locul lui de unde, odată ajuns, mi-a
strigat în batjocură:
- Auzi mă, răspopitule, eu nu fac rugăciuni și nici descântece ca tine, să-mi
vină vânatul, m-ai înțeles?
- Bine mă, ține tu ședințe în stand
că o să împuști la Sfântu’ Așteaptă,
dacă ai auzit de el.

După care a început să-mi expună
niște teorii pe care nu știu de unde
le-a scos, dacă nu cumva erau simplele
lui invenții și, pe când perora de zor,
numai ce s-a auzit, chiar deasupra
noastră, gâgâielile gâștelor care zburau
pe deasupra sălciilor printre care ne pitisem noi.
Auzindu-le, nu știu cum s-a smucit
Nelu, dar s-a împiedicat de o rădăcină
și s-a prăbușit între buruieni, moment
în care, chiar de lângă malul unde se
afla el, s-au ridicat câteva gâște mari,
spre care în mod sigur că veneau și cele
care erau în zbor planat, dornice să coboare pe luciul apei. Fiind speriate de
zgomotul făcut de Nelu, s-au ridicat
toate în aer și s-au îndepărtat speriate.
Înciudat la culme, furios chiar, Nelu
a pus arma la ochi și a tras ambele focuri, având speranța că va da jos cel
puțin o gâscă, dar imaginea i s-a umplut de confeti colorate, printre care se
strecura, ondulându-se prin aer, o panglică lungă de culoare roșie.
Spectacolul a fost unic. În primul
moment, Nelu a aruncat arma din
mână, crezând că i-au explodat țevile,
după care însă, apropiindu-se de malul
apei, a descoperit stratul de confeti
care pluteau în liniște.
- Ce naiba a fost asta? Tu ai văzut
ce-am pățit? mi-a strigat el dintre buruienile în mijlocul cărora se afla.
- Nelule, ai fost la carnaval? i-a strigat și nenea Fănică, strâmbându-se de
râs. Ți-a copt-o Svetlana!
- Adică ce, crezi că-i mâna ei aici?
- Păi cine, la tine în casă, îți poate
face o asemenea surpriză „plăcută”?
- N-o fi fost vreo glumă de neam
prost, că asta seamănă mai mult a
„țeapă”! a mormăit Nelu strângând din
dinți și aruncând priviri ucigașe spre
mine. Ia zi mă, mutule, nu cumva ai
dat tu p-aici?
- Pe unde?
- Pe unde? Habar n-ai pe unde, nu-i
așa? Ei lasă, că o să ți-o fac și eu, de ai să
mă pomenești câte zilișoare vei avea!
- Măi Neluțule, mă străduiam eu să-i
răspund din interiorul salciei, abordând
un ton cât mai firesc, chiar nu pricep ce
dorești. Ce țeapă zici tu că ți-am tras?
- Nu mai face pe tâmpitul, că mă
enervezi!
- Ei, acum te-ai prins de ce nu e
bine ca, aflându-te în stand, să vorbești, să te miști, să tușești, să fumezi
și așa mai departe. Dacă nu aveai mâncărici la limbă și cine mai știe pe unde,
acum aveam vânatul cu care să ne întoarcem la nenea Aurică. Așa, vom reveni doar cu javra aia.
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PESCUIT

Perioada de prohibiție generală intră
în vigoare, fiind stabilită pentru anul
2019 în perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv. Ne rămâne să ne informăm
despre reglementările locale, în funcție de zonele pe care dorim să le vizităm,
atât pentru cele care constituie frontiere de stat, cât și pentru cele interne. Pescuitul, în această perioadă, se poate practica numai în bazinele licențiate pentru
acvacultură, cu respectarea regulamentelor impuse de administratorii acestora.
Peștii se pregătesc pentru reproducere. Se hrănesc intens în zonele cu stuf din
apropierea malurilor, unde apa s-a încălzit și este mai limpede. Pescuitul la salmonide, în apele de munte, este, în continuare, interzis.

Foto: MUGUREL IONESCU

CE PESCUIM
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COMPETI}II

Noi campionate
P
pe viitoarea
agendă F.I.P.S.-e.d.
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

În cadrul reuniunii Comitetului Director al F.I.P.S.-e.d.
care a avut loc la Roma, în perioada 16-17 noiembrie 2018,
a participat, în calitate de invitat, și dl. Ferenc Szalay,
președinte al C.I.P.S. La punctul 6 al Ordinei de zi
au fost prezentate cereri adresate din partea organizațiilor
naționale, printre care și 11 propuneri pentru inființarea
de noi campionate sau a unor noi categorii în cadrul
celor existente.
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reședintele Ferenc Szalay a specificat că aceste cereri trebuie
analizate cu mare atenție, pentru a nu destabiliza campionatele deja
existente.
Prima cerere analizată a fost aceea
a Asociației Generale a Vânătorilor și
Pescarilor Sportivi din România, de a
organiza „Cupa Națiunilor de Pescuit
la Crap în stilul plantat”. Comitetul Director, luând în considerare cerea venită din parte A.G.V.P.S., a fost de
acord cu organizarea unei astfel de
competiții, pentru a testa adevăratul
interes al organizațiilor afiliate pentru
acest gen de competiții.
Au urmat, în ordinea prezentării,
celelalte propuneri.
Federația Franceză de Pescuit Sportiv a propus înființarea „Campionatului
Mondial de Pescuit la Crap pentru Femei”. După examinarea cererii primite,
Comitetul Director cere schimbarea denumirii evenimentului în „Cupa Mondială de Pescuit la Crap pentru Femei”,
urmând evaluarea printr-o competiție
experimentală.
Tot Federația Franceză de Pescuit
Sportiv a propus competiția „Turneul
Internațional de Pescuit din Bărci Pneumatice”. Comitetul Director reamintește că această disciplină a fost deja
discutată în trecut, la propunerea Spaniei și Italiei. Consiliul decide aprobarea cu evaluarea într-o competiție experimentală.
Federația de Pescuit în Apă Dulce
din Statele Unite ale Americii a propus
înființarea „Campionatului de Pescuit
la Bass din Caiac”. Comitetul Director
consideră că este oportun să se verifice
dacă, pentru viitor, există condiții pentru introducerea a două noi campionate
de pescuit la bass, unul „din caiac” și
un altul „din barcă pneumatică”. Președintele informează că, la Jocurile de
Pescuit Pan-Am, în 2019 în SUA, și în
2020 în Canada, se vor organiza campionate de pescuit „la bass din caiac”.
După o scurtă discuție, Comitetul Director al F.I.P.S.-e.d., acceptă acest
eveniment sub denumirea de „Cupa
Mondială de Pescuit la Bass” și decide
evaluarea într-o competiție experimentală.
Federația Spaniolă de Pescuit și
Casting a propus inființarea „Campionatului Mondial de Pescuit la Salmonide cu Năluci Ușoare”. Comitetul Director solicită detalierea propunerii,
deoarece pare o reeditare a deja existentului „Campionat Mondial de Pescuit cu Năluci de pe Mal”, care a ajuns
în 2018 la a 16-a ediție.

Federația Rusă de Pescuit Sportiv a
propus înființarea „Campionatului European de Pescuit la Feeder”. Președintele subliniază că a fost creat recent
„Campionatului Mondial de Pescuit la
Feeder – Cluburi”. „Campionatul pe
Națiuni” poate fi considerat, de fapt,
ca un campionat european, majoritatea
participanților fiind din Europa, excepție făcând Africa de Sud. Comitetul Director este de acord cu președintele și,
pentru moment, decide să nu dea curs
acestei solicitări.
Tot Federația Rusă de Pescuit Sportiv a propus înființarea „Campionatului
Mondial de Pescuit la Feeder pentru Femei”. Comitetul Director a decis consultarea reprezentanților echipelor prezente la următorul campionat mondial
asupra acceptării acestei noi competiții.
Federația Italiană de Pescuit Sportiv
a propus înființarea „Cupei Mondiale
de Pescuit la Păstrăv pe Lac în Sistem
Catch&Release”. Președintele informează că se propune o nouă disciplină
de pescuit la păstrăv, practicată în lacurile private (pescuit comercial) folosind momeli artificiale. Comitetul Director decide evaluarea într-o
competiție experimentală.
Tot Federația Italiană de Pescuit
Sportiv a propus înființarea „Cupei
Mondiale a Pescuitului”. În această
competiție pot fi folosite toate tehnicile
de pescuit, axate pe capturarea oricărei
specii, în special a crapului, cu utilizarea preponderentă a pescuitului la feeder. Comitetul Director aprobă organizarea „Cupei Mondiale a Pescuitului”,
cu utilizarea tuturor tehnicilor de pescuit, programată pe 26 și 27 octombrie
2019.
Federația Rusă de Pescuit Sportiv a
propus înființarea „Campionatului de
Pescuit pe Gheață cu Momeli Artificiale”. Se acordă Rusiei dreptul de a
organiza, experimental, prima ediție a
acestui gen de competiție.
Comisarul tehnic Roland Marcq evidențiază interesul general pe care un
nou tip de competiție, „Pescuitul Stradal”, atrage tot mai mulți adepți, în
special tineri. În acest sens, domnul
Jacques Goupil informează că anul viitor este programată o astfel de „Cupă
Europeană” în Franța.
Pentru toate competițiile noi luate
în discuție și acceptate în principiu, Comitetul Director al F.I.P.S.-e.d. a impus
organizarea prealabilă a unor ediții experimentale, sub denumirea generică
de „Cupe ale Națiunilor”, pentru evaluarea interesului organizațiilor afiliate
față de acestea.
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Pescuit la răpitori

Prima partidă la bass
Text și fotografie ANDREI ZABET

În ciuda faptului că pescuitul la bass este destul de răspândit în Europa și că mulți dintre
pescarii români se duc anual în Spania, exclusiv pentru acest pește fantastic, nu știam,
până de curând, cum „face” bassul, decât din DVD-urile cu pescuit de la japonezii mei K. Imae (Imakatsu), Jun Fujiki, Toshifumi Kikumoto și Takanori Hiraiwa (Gan Craft).
Aveam noțiuni teoretice despre bass și foloseam nălucile dedicate acestuia în pescuitul
știucii, cu rezultate notabile, pot spune.

Î

nsă am luat contact direct cu acest
pește în primul weekend din martie,
când am ajuns pe lacurile de la
Tâncăbești, „Two Lakes Two Brothers”,
ale fraților Parfene. Unul dintre cele
două lacuri, Tâncăbești 1, a fost populat
recent cu un număr suficient de mare
de largemouth bass (bass cu gura mare)
și striped bass (bass dungat).

Acest pește fantastic
În ultimii ani, am decis să nu merg
la pescuit de bass în Spania, atras mai
degrabă de mirajul pescuitului la muscă
în apă sărată, mult mai spectaculos (și
mai periculos!). Așa că am plecat în
acea aventură în Sudan, care s-a dovedit
fabuloasă, în ciuda capturilor relativ
puține. Nu am reușit să prind niciun
GT, însă am văzut câțiva în jur de un
metru, prinși de colegii mai norocoși,
și mi-am astâmpărat pofta de pescuit
la muscă în apă sărată cu celebrii și
multrâvniții trigger fish, foarte greu de
prins. Cu siguranță că, dacă aș mai
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putea, aș repeta experiența fără să stau
pe gânduri, însă nu știu când voi mai
reuși, financiar vorbind.
Nu m-am dus în Spania, precum
alți prieteni pescari împătimiți de bass,
însă, după ce am apucat să pescuiesc
de numai trei ori la acest pește fantastic,
am ajuns să le înțeleg pe deplin decizia
și sper să mă alătur lor într-o viitoare
epxediție pe acumulările cu bass de
3-4 kg din Spania.

La bass pe Tâncăbești
Asaltat de avalanșa pozelor cu pescari fericiți și exemplare de bass prinse
pe Tâncăbești, postate în social media
la începutul anului, am decis că nu se
mai poate, trebuie să încerc și eu senzația primilor largemouth bass în lansetele personale. La prima partidă, desfășurată de pe mal, m-am dus cu nu
mai puțin de patru combo-uri, de la
cele de baitfinesse, până la cele pentru
pescuit cu swimbait-uri de peste 100
de grame.

Iar primul bass a venit pe echipamentul de finețe, la un vobler jerkbait
Imakatsu de mici dimensiuni, pe care,
între timp, l-am pierdut tot în căutarea
bassului. Ca de obicei, pescuiesc doar cu
fluorocarbon pe toate mulinetele, iar pe
combo-ul de baitfinesse aveam fir de 0,19
mm. Nici o problemă să aduc peștele la
ponton, însă lanseta, fiind una de putere
Light, a fost supusă unor eforturi care au
făcut lupta și mai palpitantă.
După această primă captură, am început să-i caut cu năluci de reacție – voblere crankbait și chatter bait, cu lanseta
destinată acestor tipuri de prezentări,
una de swimbait-uri de greutate redusă,
care poate executa bine aproape orice
prezentare cu năluci de reacție. Și nu a
trecut mult până am început să am
primele atacuri la crankbait: „loviturile”
erau înfundate, decisive, foarte puternice
pentru dimensiunile peștilor, capturile situându-se, în medie, undeva la 30-33 de
centimetri. În pofida taliei reduse, acești
pești îndoiau serios lanseta de swimbait,
cu care am scos, în ultimii doi ani, multe
știuci între 90 și 97 de centimetri din
lacul Varlaam. Bassul luptă frumos, dar
atacă și mai spectaculos, mai ales când
năluca se află aproape de suprafața apei.
Abia aștept să înceapă să dea în topwater-e, să vedeți atunci distracție!
După ce am prins și la năluci tari
sau hardbait-uri, am trecut la pescuitul
cu plastice moi, de genul acelor creaturi
care imită crustacee și salamandre. Și,
din nou, capturile nu s-au lăsat așteptate,
însă peștii erau mai discreți în atacul
asupra acestor năluci, deci trebuia mai
multă atenție în urmărirea firului, acolo
unde acesta intra în apă, fiindcă, de
multe ori, mușcătura se observa mai
întâi prin comportamentul anormal al
firului. M-am distrat și așa, însă cel mai
mult mi-a plăcut stilul de pescuit cu

năluci de reacție, fiindcă atacurile erau
mai violente decât la restul nălucilor.

Tehnici de pescuit
Ceea ce mă frapează și îmi place
enorm la această specie este faptul că o

poți prinde cu o mulțime de tehnici și
năluci din cele mai variate, începând de
pe substrat, apoi între ape și până la suprafață. Dacă vreți, acest pește ne învață
noi tehnici de pescuit, în urma cărora
cei mai câștigați suntem noi, pescarii.
Evident, pescuitul la bass pe Tâncăbești
se practică în sistem Catch & Release și,
de fiecare dată, am încercat să eliberez
„băssuleții” cât mai rapid și cât mai nevătămați. La următoarele două partide, numărul capturilor a crescut dincolo de 50
pe zi, pentru că am găsit mai multe pattern-uri sau tipare care dădeau randament
maxim, dar chiar și așa, în ciuda gurii de
mari dimensiuni, nu am avut nici măcar
un bass care să fi înghițit năluca până în
branhii, ceea ce m-a bucurat foarte mult.

Brief
Aceasta a fost, pe scurt, prima partidă
la bass în România, dar cu siguranță nu
și ultima. Am ajuns deja la trei și abia le
aștept pe următoarele. Fiindcă pescuitul
la bass creează dependență. Dar și multe
experiențe tari!
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Pescuit de sezon

Rapsodie
de primăvară
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Cu pași timizi, pe fire verzi de iarbă, în sunetul melodios al ciripitului păsărelelor care
anunță renașterea naturii, în murmurul unui vânt călduț care se strecoară printre ramurile
încă dezgolite, primăvara se instalează, după mai multe încercări sfielnice. Odată cu venirea
ei, natura reînvie din zbuciumatul somn de iarnă. Nici peștii nu se lasă mai prejos, iar
roșioarele sunt printre primele care animă suprafețele apelor, în ritmul unei rapsodii de
primăvară.

P

ește din familia ciprinidelor, roșioara preferă apele stătătoare
dulci, suportându-le și pe cele
ușor salmastre, fiind răspândită în Europa,
din Anglia și sudul Suediei până în
munții Ural, nordul Asiei Mici, Transcaucazia și bazinul Mării Aral.
Hrana sa constă, în primul rând, din
vegeteție – alge filamentoase, mai puțin
din vegetație dură, viermi, larve de
insecte și ponte de gasteropode. Dimensiunile obișnuite atinse de roșioară sunt
15-20 cm ajungând, în mod excepțional,
la 30 cm. Este localizată în zonele cu
vegetație submersă și plutitoare, unde
își găsește hrana, în apropierea stufului,
la intersecția canalelor sau la cofluența
acestora cu lacuri sau bălți.

sunt cele mai indicate pentru pescuitul
acestei specii.
Linia de pescuit este fină, dar robustă
în același timp, cunoscând forța roșioarei
în dril. Firul de linie va fi, de regulă, de
0,12-0,14 mm, firul de la cârlig de 0,100,12 mm, cârligul nr. 14-16-18 și plumbajul etalat, cu plumb de contact în capăt,
susținut de pluta sensibilă, bine echilibrată,
în formă de cireașă sau picătură, pentru
exemplarele mai mici, sau tip pară ori
creion, pentru exemplarele mai mari, cu
portanță adecvată, de max. 0,75-1 g.
După alegerea locului, efectuăm sondajul și efectuam nădirea de pornire, cu
bile de nadă de mărimea unei nuci.
Vom continua cu o nădire de întreținere,
impusă de ritmul prezentărilor.

Este un pește pașnic…

…dar și un pește răpitor

Roșioara este un partener excelent
pentru pescuitul staționar. Echipamentul
clasic este compus, de regulă, din vergi
telescopice cu lungimea între 4 și 6 m,
de preferat cu vârful plin (blecktor), care

Spre deosebire de ceilalți pești pașnici,
care adoptă foarte rar un comportament
de răpitor, roșioara răspunde foarte bine
și la năluci de talie mică și foarte mică,
prezentate corespunzător.
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Pentru spinning vom folosi vergi light
sau ultra-light, ehipate cu micro-mulinete
pe care stocăm fir de 0,14-0,16 mm. Putem folosi diferite tipuri de năluci: lingurițe rotative mici, nr. 0 sau 1, cu
paleta ovală, în formă de picătură sau
de frunză, eventual cu imitație de muscă
artificială atașată pe ancoră, voblere
mici și năluci din silicon, de preferat
shad-uri de mici dimensiuni.
În sfârșit, varga de muscă, echipată cu
muște uscate sau ude, unice sau în tandem,
poate fi o opțiune pentru cunoscători.

Pe malul apei
Într-o frumoasă dimineață de aprilie,
în profunzimea unei bălți cu apă limpede,
dar nu exagerat, dacă vom fi precauți,
vom putea ghici prezența sau chiar observa bancurile de roșioare care și-au
reluat activitatea. Echipați corespunzător
și motivați de atmosfera specifică anotimpului, vom lua parte, în felul nostru,
la preludiul unei rapsodii de primăvară.

GASTRONOMIE PESC~REASC~

ROȘIOARE PANÉ
CU CARTOFI PAI
MAMA PAȘA

Un pește cu carnea destul de fadă, dar gustoasă, poate fi pus
în valoare printr-o rețetă culinară care să-i potențeze valoarea.
Înlăturând părțile mai puțin valoroase și folosind adaosurile
portivite și condimente pe măsură, vom obține un preparat
care va uimi, prin ineditulul său, chiar și pe cei care se declară
cunoscători.

Ingrediente: 10-12 roșioare mari,
4 ouă, 5 linguri de făină, 200 ml de
bere, sare, piper pisat, boia dulce de
ardei, coriandru și măghiran pisat, ulei
de floarea-soarelui pentru prăjit.
Preparare: se curăță peștii de solzi,
se înlătură capetele și se eviscerează.
Urmează obținerea fileurilor, crestând
peștele în dreptul operculelor și decupându-le, de-a lungul coloanei vertebrale,
pe ambele părți. Acestea se pudrează
cu sare, piper, boia, coriandru și măghiran,
după care se lasă la rece o jumătate de
oră. Batem ouăle spumă, adăugăm făina
și subțiem amestecul cu bere, care va
frăgezi carnea, o va aroma și îi va da o
culoare caramelizată. Introducem fileurile
în acest amestec și le lăsam să se pătrundă 15 minute. Se prăjesc pe ambele
părți, în ulei incins, până se rumenesc
și devin crocante.
Servire: se scot fileurile pe hârtie
absorbantă, se așează pe platou și se
garnisesc cu cartofi prăjiți pai. Nelipsitul
pahar de vin alb sec/demisec,
aligoté/sauvignon blanc, va fi cel mai
potrivit pentru un astfel de ospăț.
Poftă bună!

APRILIE 2019 | 33

TEHNIC~

Pescuit de sezon

Combinată la început de Prier
Text și fotografie MAC

Încet dar sigur, primăvara își intră în drepturi, iar peștii, pașnici sau răpitori,
dau semne tot mai evidente că își revin după perioada rece a iernii. Odată cu încălzirea
apelor, gradele Celsius cu plus redau treptat energia peștilor, care încep să-și reia
obiceiurile specifice anotimpului tânăr.

Î

n locurile mai puțin adânci din
apropierea malurilor sau împrejurul
insulițelor de vegetație, apa se încălzește mai repede, iar „mărunțișul”
este primul care prinde viață. Sclipirile
de argint, mai lente la început, dau semnale răpitorilor care, încet, încet, pornesc
și ei în căutarea bancurilor animate de
căldura darnică din zilele însorite. Și
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chiar dacă atacurile, sau doar tentativele
de atac ale celor din urmă, nu au vigoarea
zilelor din anotimpul cald, putem avea
parte de partide plăcute la pescuit, fie la
roșioară, babușcă sau obleți, fie căutând
bibanii, șalăul sau știuca.
Înainte de începerea prohibiției, în
prima săptămână din aprilie, cu speranța
unei zile senine și mai călduțe, promisă

de specialiștii în meteo, am ieșit pe
malurile Siretului, împreună cu prietenul
meu Sandu, având planul gata pregătit
pentru o combinată la „mărunțiș” și la
răpitori.

Finețea dă tonul
Sandu pregătise totul pentru un pescuit staționar în porțiunile de apă, măr-

La rândul meu, mi-am
luat lanseta și cutiuțele
cu năluci și am intrat pe
malul unei bălți, formată cu
ceva timp în urmă dintr-un
braț inundabil al Siretului.
Mai pescuisem aici, iar
știuculițele prinse fuseseră o
surpriză plăcută. Atunci era
însă vară.

ginite de stuful de pe maluri, ochiuri cu
apă limpede, în care vegetația submersă
nu pornise încă. Câțiva bulgări de nadă,
în trei-patru asemena deschideri, urmau
să dea semnalul de începere al partidei,
iar viermușii trebuiau să ofere tentația
unei momeli, speram noi, eficace, stârnind interesul solzișorilor de sub oglinda
apei. Urma să pescuiască la plută, folosind o telescopică de șase metri, pentru
a ajunge în zonele în care soarele încălzea
mai bine apa. O linie fină cu fir de 0,12,
plută de 1,5 grame și cârlig nr.16 legat
pe un forfac de 0,10 aduceau finețea
necesară la acest timp din an, finețe pe
care de altfel conta și care ar fi trebuit
să facă diferența.
Zis și făcut, nădirea inițială odată
încheiată, pluta s-a așezat cuminte pe
luciul apei. Primele încercări au rămas
fără răspuns, dar perseverența a dat
roade. Probabil, din cauza apei totuși
încă reci, durase un pic mai mult până
ce peștii au simțit aromele nadei. Apoi
partida a urmat cursul sperat, roșioarele
fiind pricipalele protagoniste ce au răspuns apelurilor tentante din cârlig. Mu-

tându-se de la un ochi de apă la altul
și împrospătând nădirea la intervale
de timp, Sandu a reușit să adune ceva
„arginți” în juvelnicul pregătit.

Răbdare la recuperare
La rândul meu, mi-am luat lanseta
și cutiuțele cu năluci și am intrat pe
malul unei bălți, formată cu ceva timp
în urmă dintr-un braț inundabil al Siretului. Mai pescuisem aici, iar știuculițele prinse fuseseră o surpriză plăcută.
Atunci era însă vară.
Acum, la început de Prier, răpitorii
nu își recăpătaseră pe deplin energia,
fapt pentru care am adaptat tactica la
cerințele momentului. Aveam un echipament mai ușor, o lansetă din clasa
light, fir monofilament de 0,18 și năluci
de dimensiuni și greutăți sensibil reduse.
Și în cazul meu, ca și la staționar,
finețea trebuia să dea tonul. Aveam
linguri oscilante și voblere de 4-5 cm
și 5-7 grame, twistere de 5-6 cm, cu
capete de jig nu mai grele de 4-6
grame. Alesesem câteva voblere în
culori fire tiger, gri-argintiu și roșu car-

min, pentru marcarea punctului de
atac, iar pentru twistere alesesem chartreuse, și portocaliu cu glitter și, bineînțeles, alb-argintiu, bine vizibile și,
speram, și atractive. Pentru orice eventualitate aveam și un tambur de rezervă
cu fir textil de 0,14, asta în caz că
urma să am de-a face și cu ceva zone
cu agățătură sau, cine știe, vre-o dințoasă mai acătării.
Lanseu după lanseu, nălucile au început jocul în masa apei. Recuperam
lent, lăsând suficient timp nălucilor să
evolueze. Răbdarea la recuperare poate
fi secretul reușitei. Până la urmă am
ales un vobler suspending, care mi s-a
părut cel mai potrivit pentru locul și
momentul respectiv. Alegerea a dat
roade și prima știuculiță s-a lăsat păcălită
de jocul între ape al nălucii. Am trecut-o în albumul digital al amintirilor
și, cu mișcări domoale, s-a întors acolo
de unde venise.
Până la finalul zilei și Sandu a adunat câțiva „arginți” în juvelnic, iar la
încheierea partidei, toate capturile sau întors în apa încă abia dezmorțită,
să mai crească și să-și ducă la împlinire
menirea. După prohibițe urma să avem
suficient timp de pescuit, iar pentru
acum avusesem încă odată șansa să ne
bucurăm de o combinată reușită, la început de Prier…!
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Pescuit pe râu

În derivă la avați
Text și fotografie DORU DINEA

La început de primăvară apele sunt reci dar, pe măsură ce zilele trec, iar soarele devine
din ce în ce mai generos, temperaturile acestora cresc, chiar dacă mai lent, și se
accelerează metabolismul peștilor, fie ei pașnici sau răpitori. Chiar dacă în această
perioadă cele mai indicate năluci pentru căutarea peștilor răpitori, în pescuitul la
spinning, sunt cele de tip soft, adică moi, se pot folosi cu bune rezultate și anumite năluci
de tip hard, adică tari, dure. Bineînțeles că și la acestea trebuiesc aplicate viteze de
recuperare și tehnici de evoluție specifice sezonului.

P

entru pretențioșii avați de pe
râul Jiu, în zilele însorite de primăvară, cu temperaturi mai generoase și fără vânt puternic, în pescuitul la spinning, am ales să încerc
lingurile oscilante cu lungimi de 5-6
centimetri. Am optat pentru cele subțiri,
de tip slim, cu raportul lungime-lățime
de 1/4 sau 1/5 și greutăți cuprinse între
8 și 10 grame. Am folosit mai mult pe
cele argintii dar, în anumite situații, în
funcție de turbiditatea apei, le-am colorat în diferite moduri cu ajutorul creioanelor de tip marker permanent. Totuși, în pescuitul la spinning în căutarea
avaților, pe ape cu o claritate mare sau
medie, am avut cele mai bune rezultate
la năluci argintii, cu un colorit asemănător obleților, prada și hrana preferată
a acestor pești răpitori.
Chiar dacă apa a fost rece, am pescuit în zonele râului în care erau curenți de curgere medii și la marginea
și apropierea zonelor unde apa prezenta curenți rapizi. Au fost bune și zo-
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Totuși, în pescuitul la
spinning în căutarea
avaților, pe ape cu o
claritate mare sau medie,
am avut cele mai bune
rezultate la năluci argintii,
cu un colorit asemănător
obleților, prada și hrana
preferată a acestor pești
răpitori.

nele cu bulboane și pe lângă structuri.
Mult mai puțin am pescuit în zonele
unde apa a avut curenți de curgere lenți
sau era aproape staționară.
Când am pescuit în apropierea malului, am folosit tehnica cunoscută „cu
rezervă de fir”. Am derulat de pe mulinetă doi-trei metri de fir și, fără să lansez, am plasat năluca în apă din lungimea lansetei și cu ajutorul rezervei de
fir. Rezerva de fir s-a aflat între mulinetă și primul inel al lansetei și am ținut-o cu mâna liberă, nu cu cea cu care
am ținut lanseta. Am lăsat oscilanta să
cadă liberă către substrat și să fie dusă
liberă de curentul apei, timp în care
năluca executa mișcări oscilante și rotiri haotice. Din când în când, ridicând
vârful lansetei sau trăgând de rezerva
de fir cu mișcări fluide, stopam, pentru
puțin timp, căderea nălucii sau efectuam ridicări pe distanțe scurte, în coloana de apă. După aceste mișcări, lăsam din nou oscilanta în cădere liberă.
În acest fel năluca semăna cu un pești-

șor amețit sau muribund ce căuta, cu
ultimile puteri, să înoate și să-și mențină echilibrul în curenții apei.
După ce tatonam în acest fel cu năluca apele din apropierea malului de pe
care pescuiam, lansam oscilanta și la depărtare, perpendicular pe direcția malului pe care mă aflam sau puțin către
amonte. De obicei, cu puțin timp înainte
ca năluca să atingă suprafața apei, executam un mic stop cu mâna liberă, atingând pentru scurt timp, cu degetele de
la această mână, tamburul mulinetei. În
acest fel, oscilanta avea o cădere pe suprafața apei cât mai naturală și nu o intrare în apă „ca de ghiulea”, în cazul că
nu aș fi executat acel stop delicat pe fir.
După ce năluca atingea suprafața apei
în acest fel, o lăsam liberă, să prindă
adâncime și să fie purtată de curenți,
uneori pentru un timp foarte scurt, alteori
pentru câteva secunde. Apoi, la fel ca și
la pescuitul pe lângă mal cu rezerva de
fir, executam, ridicând vârful lansetei sau
recuperând puțin fir, mici stopuri pentru
oscilantă sau ridicări, pe anumite distanțe
ale nălucii, în coloana de apă. După
aceste manevre, lăsam din nou oscilanta
în derivă, purtată liberă de curenții apei.
Uneori executam aceste mișcări ale nălucii, care descriau, datorită curenților
apei, un arc de cerc, până în apropierea
malului, după care începeam recuperarea
către mine cu viteze mici sau medii, executând în continuare mișcări de stopare
sau ridicare urmate de eliberări, cu lăsarea nălucii să execute mișcările haotice
de cădere către substrat și purtarea liberă
de curenții apei. Alteori începeam recuperarea nălucii în apropierea malului,
având din nou grijă să execut mișcări de
stopare sau ridicare și apoi eliberare a
nălucii. Toate aceste evoluții imprimate
oscilantei au fost ca o derivă controlată.
Uneori am lansat oscilanta și mult
în amonte față de locul de unde pescu-

iam, aproape paralel față de mal, dar
atunci recuperarea și jocul nălucii nu
mai erau atât de incitante și deveneau
recuperări aproape liniare, cu foarte
puține devieri sau răsuciri haotice pentru nălucă.

De obicei, atacurile avaților nu au
fost brutale, ci mai mult ca o oprire a
nălucii într-un obstacol, dar nu foarte rigid. Întotdeauna am executat înțeparea
scurt, din încheietura mâinii cu care am
ținut lanseta. Am avut și destule rateuri,
în special atunci când atacurile avaților
s-au produs când lăsam năluca pe cădere, purtată liber de curenții apei.
Oscilantele tip slim și modul de evoluție imprimat nălucii au reprezentat o
opțiune în pescuitul de primăvară, în
căutarea pretențioșilor avați. Uneori am
avut rezultate bune, dar alteori, când
oscilantele nu au dat rezultate, chiar și
în cazul unei singure partide de pescuit,
am folosit și alte năluci, cu alte tehnici
de recuperare și evoluție. Ideea este că,
în special în apele pescuite intens cu
năluci, este bine să încercăm cât mai
multe tipuri, cu o gamă cât mai diversificată de tehnici de recuperare, pentru
a reuși să beneficiem de rezultate pozitive în pescuitul la spinning al peștilor
răpitori.
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Atelierul muscarului

Pregătiri pentru
noul sezon
Text și fotografie ALEX CODRESCU

Un inel corodat sau „ciupit” poate deteriora serios firul, o mandrină al cărei
filet a oxidat sau nu mai strânge așa
cum trebuie va dezechilibra varga atât
în timpul lansărilor, cât și la recuperarea
firului, iar o mufă de ce nu fixează
ferm tronsoanele lansetei poate duce
până acolo încât să deterioreze ireparabil
blancul vergii.
În privința mulinetelor, angrenajele
și antireturul/frâna necesită toată atenția. Gresarea componentelor după închiderea sezonului anterior a asigutat,
în mod normal, protecția pentru pauza
de peste iarnă. Trebuie doar să ne asigurăm că totul funcționează așa cum
dorim. Nici porțiunea de pe rama mulinetei, pe unde se derulează firul de
pe tambur, nu trebuie neglijată, vom
avea grijă să nu fie oxidată și să nu
aibă zgârietui ce ar putea deteriora,
chiar tăia, firul.
Cât privește firele pentru muscărit,
le vom scoate de pe suporți și le putem
așeza în cercuri lejere, în containere
din plastic, pentru detensionare, trecându-le încă o dată printr-o cârpă cu
vaselină specială pentru protejarea „cămășii”. Verificarea capetelor firelor,
acolo unde vom face nodurile de legătură
cu backing-ul și cu leader-ul, este de
asemenea necesară.

Vesta, cizmele și combinezonul

Una câte una, filele calendarului au numărat trecerea
primelor luni din an și iată că ne apropiem de noul sezon
de pescuit la păstrăv. Ca în fiecare an, răbdarea ne-a fost
pusă la grea încercare, dar acum, semnalul de deschidere
nu mai este deloc departe…!

I

ar pentru că, practic, ne mai despart
doar câteva săptămâni de noul început, este timpul să trecem în
revistă și să revizuim echipamentul pentru
pescuit la păstrăv. Asta pentru a ne
asigura că totul este așa cum trebuie,
avem tot ce ne-am propus și, dacă ne
lipsește ceva, să avem timp să completăm
„trusa”. Nici un detaliu nu trebuie lăsat
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pe ultimul moment pentru că, și asta
știm din anii anteriori, când sosește clipa,
plecăm în mare grabă. Nu este tocmai
cum trebuie dar, recunoaștem, așa se întâmplă de cele mai multe ori!

Lansete, mulinete și fire
Inelele, mufele și mandrinele lansetelor trebuie să fie în stare impecabilă.

În cazul vestei multifuncționale avem
în vedere starea cusăturilor, a compartimentelor etanșe sau pentru păstrarea
ustensilelor, fermoarele trebuie să fie
funcționale, cu cheița întreagă, iar
velcro-ul buzunarelor să fie bine cusut
și nescămoșat, pentru siguranța închiderii acestora.
Trecând la cime și combinezon, vom
revedea cu atenție starea generală a
materialului din care sunt confecționate,
fie cauciuc, neopren, goretex sau combinații ale acestora, atenție la fisuri,
crăpături și ca materialul să nu fie
cumva „copt”, se poate întâmpla peste
iarnă, toate acestea fiind valabile și
pentru tălpile acestora, fie ele din
cauciuc sau pâslă. Nu uitați, pentru
combinezon, verificați atent lipiturile
de la îmbinarea părții superioare cu
cizmele. Și, ca idee, nu strică să le și
probăm, pentru orice eventualitate, cu
un ciorap în plus, și să facem câțiva
pași, pentru a nu ne trezi cu vre-o surpriză nedorită, atunci când va fi să le
încălțăm pe malul apei. Până atunci
însă, vom lăsa gândul să ne poarte pe
locurile mult visate, țesând scenarii care
de care mai spectaculoase, pe tărâmul
plin de farmec al pistruiaților…!

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

BULINE
ȚIȚI

Bulina se tot sucește și se răsucește
prin fața oglinzii, pregătindu-se să meargă
la o petrecere, în timp ce Bulă aproape că a
ațipit, așteptând-o într-un fotoliu:
- Ia spune-mi iubitule, îl trezește
Bulina din moțăială, dar sincer, nu-i așa
că am rămas pentru tine aceeași femeie perfectă?
- Oho, ești mult mai mult decât ai
fost! îi răspunde Bulă căscând îndelung.
- Chiar vorbești serios, iubițelule?
Nu mă păcălești?
- Nu dragostea mea, chiar așa e.
- Adică, ce înseamnă mai mult?
- Păi,… cred că cel puțin vreo treizeci de kilograme!

***
Bulă îi povestește Bulinei:
- Anul trecut, când ne-am certat rău
de tot și nu ne-am mai vorbit destul de
mult timp, m-am sfătuit în secret cu un
psihiatru, pe care nu-l cunoști tu.
- Ce coincidență, îi răspude Bulina,
și eu m-am văzut, tot în secret, cu poștașul și cu cititorul contorului electric.
***
Aflați la vânătoare, Țiți și Bulă, posesori ai unei autorizații de vânare a unui
urs care dăduse iama prin oile ciobanilor
din zonă, se apropie tiptil de vizuina
acestuia și, după ce verifică atenți vechimea urmelor de la intrare, Țiți confirmă:
- Am presimțirea că este înăuntru,
pentru că urma asta este proaspătă.
- Hm, destul de nasol că nu știm precis, șoptește Bulă, dar știi ce idee am?
- Ia spune.
- Intră tu tiptil înăuntru, iar eu te
aștept afară, ca să te răzbun.
***
Bulă stă comod în fotoliu și urmărește meciul la televizor, iar Bulina intră
în casă și i se adresează lingușitoare,
mângâindu-l pe cap:

- Iubițelule dulce, ce să-ți aducă
mămica ție? Stai liniștit și uită-te la
fotbal, că-ți aduc imediat o țuiculiță
rece, mâncărica și o berică la fel de rece
după aia. Da?
- Auzi? Ia nu te mai prostii așa, că
nu-ți stă bine de loc! Mai bine spunemi cât de grav este.
- Eh, nimica toată, oftează Bulina,
ștergându-și de pe obraz niște lacrimi
imaginare, bara din față făcută varză,
aripa dreaptă, cu far cu tot, la fel, iar radiatorul și roata de pe partea dreaptă
parțial. Dar camionagiul mi-a spus că
n-are pretenții de despăgubire, pentru
că e asigurat.
***
Bulă se află la un curs de specializare în străinătate, iar Țiți îi scrie
aproape zilnic pentru a-l informa ce
mai este pe acasă:
„Tipul ăla blond care doarme de
vreo săptămână la Bulina lipsește de
vreo trei zile. Nu știu ce-o fi cu el, însă a
apărut altul, mai tinerel, care nu stă
decât trei sau patru ore, după care o
șterge cam grăbit. În rest, Bulina este
bine și voioasă.”
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GEANTA ET OUTDOOR XXL

Dacă vă doriți o nălucă incredibil
de polivalentă și cu o putere de atracție
ieșită din comun, încercați un chatterbait
de la Z-Man, care a lansat modelul original pe piața americană în urmă cu
ceva vreme. Chatterbait-ul dă rezultate
excelente nu doar în pescuitul bassului,
ci și la știucă, șalău, biban și la orice
alți răpitori există în apa în care pescuiți.
Este o nălucă cu abilități unice, demonstrând combinația perfectă dintre
acțiunea unui crankbait, profilul unui
jig cu plastic moale și strălucirea și

C h i a r
dacă vorbim
de mulinetele
cu care tocmai pescuim
sau de acelea
pe care le-am
dus cu noi de
rezervă, cel
mai bun loc
în timpul transportului este o geantă
cât mai spațioasă și sigură.
Cea pe care o prezentăm este căptușită, rezistentă la uzură pe exterior
și este foarte ușor de curățat. Dacă la
toate acestea mai adăugăm și un fermoar cu clapetă metalică, supradimensionată, și un mâner util în timpul
transportului, înseamnă că am găsit
geanta ideală. Toate acestea se regăsesc
în geanta ET Outdoor XXL, al cărei interior îl putem compartimenta după
bunul plac, cu ajutorul unui material
din burete cu un segment mai lung și
alte două mai scurte, realizând chiar și
6 compartimente, utile și pentru depozitarea tamburilor de rezervă.
Specificații tehnice: dimensiuni - 40
x 30 x 13 cm, material de fabricație Cordura 600D, culoare - Camou Maron.
www.fisela.ro

Z-Man chatterbait
sau 3-năluci-în-1
pulsațiile unui spinnerbait. Paleta din
fața capului lestat oscilează cu o frecvență rapidă, chiar și la cele mai lente
recuperări, făcând din chatterbait o nălucă care trimite toate semnalele unei
prăzi irezistibile, suscitând interesul
răpitorilor chiar și de la distanțe mai
mari decât cele normale. Dă rezultate
bune tot timpul anului, mai ales primăvara, în ape tulburi, cu vizibilitate
redusă. Cele mai folosite stiluri de prezentare sunt recuperarea constantă, în
apropierea substratului sau cu pauze,
pentru a lăsa năluca să ia contact cu
substratul timp de 1-2 secunde. Poate
fi utilizată în combinație cu orice fel
de plastice moi, de la cele de tip shad
și până la cele cu coada în formă de
virgulă sau non-active, fusiforme. Pentru
apele puțin adânci, de până la un
metru, folosiți modelele de 3,5 grame,
iar dacă vreți o singură nălucă pentru
toate condițiile, alegeți ceva mai greu,
între 5 și 10 grame. Chatterbait-urile
Z-Man sunt disponibile în magazinul
din București cât și pe www.abrevis.ro.
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SOARE
RĂSARE APUNE
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VÅNZ~RI

VÂND armă de vânătoare Merkel Suhl
calibrul 16, împreună cu toc din piele.
Preț: 2.000 lei. Tel: 0741-013.022
L.N.

P.P.

6.01

20.24

5.52

20.32

VÂND carabină Zastava calibrul
.243Win., cu suport de lunetă. Stare
foarte bună. Tel: 0722-858.581.
VÂND carabină Browning Eurobolt
calibru .30-06Sprg., cu accelerator,
țeavă Miroku-Japan, pat bavarez, lunetă
pentru goană Delta Titanium 1,5-9X45
cu punct roșu și bipod Deben 23-28 cm.,
preț 6.000 lei. Tel: 0744-334.713.
REBUS



L.P.

5.44

20.24

U.P.

5.38

20.47





VÂNĂTORI DE POVESTE
Rezolvarea din numărul trecut

VÂNĂTOARE
DE PRIMĂVARĂ
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Una care vânează bunurile altora.
2) Simte vânatul după miros – Pâlc de vânători. 3) O
parte din vânat! – Ceas după ceas – Experiența pentru un
vânător. 4) Inscripționată pe țeava puștii – Vas mic de
apă dulce. 5) Răpuse de la început! – Însemn de vânătoare.
6) Prinsă bine de ranița vânătorului – 14 în tundră!
7) Așezare de vânători – Are limpezimea apei de izvor
(masc.). 8) Pus la adăpost de orice atac. 9) Cel care
vânează pentru copiii lui – Vânător neînfricat. 10) A
preciza direcția – Roșii în fiertura pescarului.
VERTICAL: 1) Transformată precum avântul în vânat!
2) Capul vânătorului mărginit (fig.) – Dă din cap. 3) Capăt
de cartuș! – Urmă de vânat cu contururi clare. 4) Vârf de
morcov! – Vânat pregăit pentru pastramă. 5) Nu-i pricepută
la finețurile din limbă. 6) Îngijit în caz de rănire – Primele
în țarc! 7) Se pune sub cloșcă – Par de sprijin – 3, 4 capre!
8) Bază de pescuit – Vechi instrument cu coarde pentru
acompaniament. 9) Una fără lipsuri – Aproape șic!
10) Vânătorul neinițiait care se străduiește să întreacă
maestrul – Amintirile frumoase ale vânătorului.
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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.
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........................................................
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.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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: 65 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.

