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Interviu

VÂNĂTOARE

A.J.V.P.S. Argeș
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU

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

Î

n numărul lunii martie, 2021, al
revistei Vânătorul și Pescarul Român, prezentăm interviul realizat
la A.J.V.P.S. Argeș, cu dl. ing. Filip Georgescu, președintele asociației, dl. ing. Sergiu Chiriță, președinte executiv și dl. ing.
Alexandru - Ionuț Stanciu, din cadrul
Biroului tehnic vânătoare și pescuit.
Alin-Codru Manu: Domnule Filip
Georgescu sunteți președintele A.J.V.P.S.
Argeș de mai multe decenii. De-a lungul
acestor ani ați reușit să îmbinați armonios activitatea profesională cu cea dedicată asociației județene, membrilor
vânători și pescari ai asociației , pentru
bunul mers al activităților de gospodărire durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice aflate în gestiune, cât și
pentru gospodărirea apelor și a resursei
acvatice piscicole din bazinele naturale

pe care aceștia pescuiesc. Cum vedeți
momentul actual și cum priviți activitatea în perspectivă, de pe poziția pe
care o aveți în cadrul asociației?
Filip Georgescu: Într-adevăr sunt
președintele A.J.V.P.S. Argeș din anul
1987, iar în decursul acestor ani am desfășurat și o bogată activitate pe plan profesional dar și politic. După absolvirea
Facultății de Silvicultură și Exploatări
Forestiere din Brașov, în anul 1973, am
lucrat ca inginer silvic la Ocolul silvic
Costești, după care, din anul 1975 timp
de unsprezece ani, în cadrul Inspectoratului Silvic Argeș, fiind inspector principal în cadrul Compartimentului de vânătoare și salmonicultură, pentru ca din
anul 1985 să fiu angajat la Ministerul
Silviculturi, inspector teritorial cu vânătoarea. În 1987 am revenit ca șef de ocol

la Ocolul silvic Costești pentru ca apoi,
din 1990 să preiau funcția de director
al Direcției Silvice Argeș până în anul
1998, când am revenit la Compartimentul de vânătoare și salmonicultură din
cadrul direcției silvice județene. În anul
1999 am fost numit șef de ocol la Ocolul
silvic Pitești iar din anul 2001 am devenit director general la Regia Națională
a Pădurilor până în anul 2003 și parlamentar, poziție pe care am rămas până
în anul 2012.
În tot acest timp am reușit să împletesc experiența dobândită pe plan
profesional cu cea din cadrul asociației
județene, pe fondul unei colaborări constructive cu executivul angajat al asociației, toate eforturile fiind îndreptate
spre bunul mers al activității în cadrul
A.J.V.P.S. Argeș.
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A.J.V.P.S. Argeș
Din vara anului trecut, 2020, avem
o nouă conducere administrativă la
A.J.V.P.S. Argeș, în persoana dlui. ing.
Sergiu - Cătălin Chiriță, președinte executiv, alături de care se află și dl. ing.
Alexandru-Ionuț Stanciu, inginer în cadrul Biroului de vânătoare și pescuit.
Astfel, la nivelul asociației județene, putem spune că avem o echipă de manageri tineri, energici, pasionați de activitatea pe care o desfășoară, dar și cu
experiență. Se poate observa clar, deși
nu a trecut mult timp de la preluarea
responsabilităților, o revigorare a întregii activități, atât pe linie de management cinegetic, cât și în domeniul pescuitului recreativ. Având în vedere
acestea, sunt sigur că asociația va avea
realizări deosebite în toate domeniile
de activitate pe care le are în responsabilitate, de la gospodărirea durabilă a
vânatului și a fondurilor cinegetice
aflate în gestiune, a resursei acvatice
piscicole din fondurile de pescuit, la
combaterea braconajului, la achiziționarea de echipamente și tehnică necesară asigurării corespunzătoare a logisticii în cadrul asociației noastre, atât
pentru vânătoare cât și pentru pescuit,
toate având ca obiectiv îmbunătățirea
condițiilor de desfășurare a activităților
membrilor vânători și pescari ai
A.J.V.P.S. Argeș.
Sergiu Chiriță: Cu toate că traversăm o perioadă cu multe restricții, din
cauza pandemiei de coronavirus, activitatea asociației, încă din perioada verii trecute, se desfășoară în condiții
bune, cu respectarea măsurilor de protecție și a prevederilor legale stabilite
de autorități.
Un impact negativ, sensibil din
punct de vedere financiar, l-a avut interzicerea vânătorii la majoritatea speciilor de păsări, stabilită la finele lunii
august 2020, mai bine de 250 de
membri vânători , „păsărari” îndeobște,
nemaiachitând cotizația la zi. În același
timp a crescut presiunea exercitată pe
celelalte specii de vânat, precum căpriorul, iepurele, mistrețul și fazanul.
A.M. Domnule Chiriță, câte fonduri cinegetice aveți în gestiune și câte
amenajări piscicole aveți în cadrul asociației?
S.C. În gestiune avem 24 de fonduri
cinegetice, din care 14 în zona de deal, însumând 175.000 de ha, și 10 la șes, acestea având o suprafață de 121.000 de ha.
Avem 16 zone de pescuit recreativ,
13 aflându-se în zona colinară și de șes,
și 3 în zona de munte. În total avem 340
4 |
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de km de râu și 2.040 ha de luciu de apă
situat în cadrul celor 8 lacuri de acumulare, toate fondurile de pescuit fiind contractate de la ANPA.
Principalele specii de pești prezente
sunt păstrăvul în zona montană, apoi
crapul, carasul, cleanul, bibanul, șalăul
și știuca, în zonele colinare și de șes.
A.M. Ce ne puteți spune despre evoluția/trendul ultimilor ani în privința
numărului de membri vânători și pescari ai asociației pe care o conduceți?
S.C. În prezent, avem un număr de
1.340 membri vânători. Aș menționa și
faptul că din cei 68 de candidați admiși

Căpriorul este în
creștere, remarcând
totodată o calitate din ce în
ce mai ridicată a trofeelor,
anul trecut având nu mai
puțin de opt trofee recoltate,
medaliabile cu aur.

la examenul de vânător organizat în anul
2020, 60 s-au înscris la asociația noastră
iar restul urmează să se înscrie. În plus,
din luna august, anul trecut și chiar și în
aceste două luni de început de an 2021,
au revenit la asociație alți circa 40 de vânători care se mutaseră la alte asociații
de vânătoare, iar trendul continuă.
Cât privește membrii pescari, trebuie
să remarc faptul că, și în condițiile restrictive impuse de pandemie, numărul
acestora a crescut, am avut un număr de
4.537 de membri pescari în anul 2020,
ajungând astfel, la numărul maxim de
membri pescari admiși conform planului
de management piscicol. La zi, în cele
două luni ale anului nou, ianuarie și februarie, avem deja peste 1.700 de permise de pescuit recreativ vizate pentru
acest sezon.
În acest context, apreciem un trend
crescător, atât în ceea ce privește numărul de membri vânători cât și al celui de
membri pescari, pentru noul sezon dar
și pentru viitor, un semnal pozitiv, foarte
bun, venit din partea membrilor noștri,
pentru activitatea pe care o desfășurăm
în cadrul A.J.V.P.S. Argeș.
A.M. Să rămânem tot la noțiunea de
evoluție/trend dar de data aceasta în ceea
ce privește speciile de vânat, mare, mic,
păsări, dar și răpitoare, pe fondurile cinegetice pe care le aveți în gestionare. Ce
ne puteți spune în acest sens dle. Alexandru Stanciu?
Alexandru-Ionuț Stanciu: Dintre
speciile care se bucură de cel mai mare
interes din partea membrilor vânători,
pe fondurile cinegetice gestionate de
A.J.V.P.S. Argeș sunt prezente iepurele,
căpriorul, mistrețul, fazanul și potârnichea, iar dintre speciile de pasaj, prepelița, rațele, gârlița mare și gâsca de vară.
Dintre răpitoarele cu păr găsim șacalul
și vulpea. Dar să le trecem în revistă pe
rând.

Iepurele înregistrează o ușoară creștere a efectivului, pe care am constatat-o
pe fondurile în care am avut cote de recoltă la această specie.
Căpriorul este în creștere, remarcând totodată o calitate din ce în ce mai
ridicată a trofeelor, anul trecut având
nu mai puțin de opt trofee recoltate,
medaliabile cu aur. Acțiunile susținute
de combatere a dăunătorilor desfășurate atât cu personalul angajat al asociației cât și cu membrii vânători, alături
de selecția riguroasă efectuată de personalul angajat, toate acestea au condus
la creșterea calității trofeelor la căprior.
Distribuirea hranei complementare în
sezonul rece și prezența permanentă,
obligatorie, a sării în teren, au partea
lor de contribuție la dezvoltarea și creșterea efectivelor.
Mistrețul, a marcat un trend descendent în special din cauza pestei porcine africane care a afectat toate fondurile cinegetice în care aveam mistreț.
Efectivul de mistreți a scăzut semnificativ, iar vânătorile pentru extragerea
cotei de recoltă s-au făcut numai în grup

restrâns - la pândă și dibuit, fără goană,
respectând toate măsurile legale stabilite de autorități pentru perioada pandemiei de Covid-19 și în condițiile impuse de autoritățile sanitar-veterinare
privind prevenirea răspândirii pestei
porcine africane. La ora actuală constatăm însă o situație îmbucurătoare,
exemplare tinere care probabil că au
trecut peste boală și s-au imunizat și
chiar scroafe cu purcei. Se pare că adulții și exemplarele mai vârstnice de mistreț au fost mai mult și mai grav afectate
de pesta porcină africană.
Să menționăm și faptul că avem trei
fonduri cinegetice cu cerb comun și un
fond cu cerb lopătar, însă cu un număr
redus de exemplare la ambele specii,
neavând cote de recoltă pentru acestea.
Fazanul manifestă un trend crescător, beneficiind de condiții bune de adăpost și hrană. Se pare că mozaicul de
culturi pe parcele relativ mici de teren,
zonele insulare nearate, lăsate cu vegetație sălbatică arbustivă, încă existente
în parte din fondurile cinegetice pe care
le gestionăm, au un efect benefic pentru

această specie și nu numai. În plus, protejarea găinilor de fazan, pe care vânătorii au înțeles că trebuie să le ocrotească, asigură reproducerea și
perpetuarea în condiții bune a speciei.
Potârnichea este prezentă dar cu
efective mici în fondurile cinegetice pe
care le gestionăm. În ultimii zece ani
nu au mai fost solicitate cote de recoltă
la potârniche tocmai pentru a proteja
specia și pentru a ajuta la refacerea efectivelor în teren. Sunt însă o serie de aspecte care nu țin de managementul cinegetic și de eforturile noastre, aspecte
precum distrugerea habitatului specific
prin arături extensive, dispariția locurilor tradiționale de cuibărit și a hranei
specifice, care tind să mențină starea de
fapt actuală, împiedicând dezvoltarea
normală a potârnichei, un fenomen de
altfel observat în mai toată țara.
Cu privire la păsările de pasaj, beneficiem de o zonă foarte bună pentru
prepeliță, rațele sălbatice sunt prezente
și, așa după cum spuneam anterior, în
unii ani, regăsim și gârlița mare și gâsca
de vară.
Prepelița este bine reprezentată,
efectivele s-au situat la nivelul așteptărilor, dar constatăm o schimbare, de la
an la an, a locurilor pe care o găsim în
teren. Lipsa miriștilor, din cauza efectuării arăturilor imediat după recoltarea
culturilor agricole, este unul dintre factorii care au condus la această situație.
Au rămas foarte puține zone în care aratul este decalat după recoltare, și
aceasta se întâmplă mai mult în zonele
de deal, cu parcele relativ mai mici,
unde sunt lăsate miriști după recoltarea
culturilor, pe când în zona de șes aratul
terenului se face în majoritatea cazurilor
imediat după recoltat.
Rațele sălbatice sunt prezente, mai
ales pe fondurile cinegetice ce au în cuprinsul lor suprafețe mari de luciu de apă
cu vegetația specifică de pe maluri și din
zonele limitrofe acestora, ce oferă condiții
bune de cuibărit, precum și zonele cu culturi agricole, o bună sursă de hrană, locuri de care profită mai ales rața mare.
Cât privește răpitoarele, șacalul a
cunoscut o înmulțire alarmantă în ultima perioadă, din cauza lipsei de atenție care i s-a acordat în anii trecuți. În
prezent, intensificarea acțiunilor de
combatere tinde să echilibreze acest fenomen, asociația făcând eforturi susținute în acest sens.
Vulpea s-a înmulțit și ea în ultimii
ani, dar acțiunile susținute de combatere au condus, spre exemplu, la extragerea a peste 800 de exemplare în sezonul de vânătoare 2020/2021,
autorizațiile de combatere a răpitoarelor
MARTIE 2021
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A.J.V.P.S. Argeș
fiind eliberate săptămânal. Să mai notăm și faptul constatat în teren și anume
acela că, în zonele în care apare șacalul,
vulpea migrează, căutând nișe noi pentru a se stabili.
A.M. Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, ce ne puteți spune
despre activitățile și acțiunile pe care le
aveți în derulare?
F.G. Managementul fondurilor cinegetice este în centrul activităților desfășurate la nivelul asociației județene.
O atenție deosebită acordăm acțiunii
de combatere a braconajului, atât cel
cinegetic cât și cel piscicol. Organizăm
permanent patrule mixte, ne bucurăm
de spijinul poliției și jandarmeriei, acțiunile de patrulare fiind desfășurate
atât ziua cât și noaptea, în baza unor
protocoale pentru colaborare încheiate
cu aceste instituții.
Pentru personalul angajat al asociației care se implică activ în desfășurarea
acestor acțiuni și are rezultate remarcabile, oferim premii individuale, pentru sezonul 2021/2022 având deja alocat un fond de premiere destinat în
acest scop.
S.C. Continuând subiectul privind
managementul cinegetic, acordăm o
atenție deosebită amenajărilor și instalațiilor vânătorești din teren, precum
hrănitorile și sărăriile pentru vânat. Stabilirea utilității și oportunității lor se
face centralizat, repartizarea ulterioară
pe fondurile cinegetice făcându-se în
funcție de necesarul din teren, în concordanță cu datele specifice fiecărui
fond în parte. Pentru fiecare sezon de
vânătoare avem în vedere întreținerea
lor, repararea lor acolo unde este necesar și, deasemenea, analizăm și intervenim prompt acolo unde este nevoie
de construirea unora noi.
Referitor la administrarea hranei
complementare pentru vânat, concentrate, suculente și fibroase, distribuirea
în teren a acestora se face respectând
prevederile contractului de gestionare
și, pe cât posibil, asigurând mai mult
decât cantitățile minime prevăzute prin
contract. Așa cum am mai spus, sarea
nu lipsește din teren, iar ca exemplu aș
menționa faptul că în sezonul de vânătoare 2020/2021 am distribuit 16 tone
de sare în teren, bineînțeles în funcție
de caracteristicile specifice fiecărui fond
cinegetic în parte.
Cât privește acțiunile de populare cu
vânat, pentru sezonul sezonul
2021/2022 avem în vedere efectuarea
unor acțiuni de populare cu fazani, bi6 |
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neînțeles dacă evoluția situației generată
de pandemie o va permite și cu respectarea normelor stabilite de autorități
pentru perioada dificilă din punct de vedere sanitar pe care încă o traversăm.
Pentru buna desfășurare a activităților specifice la nivelul asociației județene, avem permanent în vedere dotarea
cu echipament corespunzător a salariaților asociației pentru ca aceștia să își
poată desfășura în cele mai bune condiții, activitatea.
A.M. Să ne oprim atenția și asupra
pescuitului. Ce ne puteți spune despre
activitatea în acest domeniu la nivelul
A.J.V.P.S. Argeș și despre condițiile pe
care le oferiți pentru mebrii pescari ai
asociației?
A-I.S. Am să reamintesc faptul că
A.J.V.P.S. Argeș își desfășoară activitatea dedicată pescuitului recreativ pe
opt zone piscicole naturale și șapte lacuri de acumulare în zona colinară și
de șes aflate pe cursul râului Argeș, și
anume Curtea de Argeș, Zigoneni, Vâlcele, Budeasa, Bascov, Pitești și Golești,

și unul în zona de munte - Lacul Râușor. Pe cele 3 zone pescuit situate în
zona montană, specia țintă este păstrăvul indigen.
În toamna anului 2020 am efectuat
o populare cu 5 tone de crap românesc,
caras și alte specii, cu exemplare de una
și două veri, în lacurile de acumulare
Golești și Budeasa, acțiune la care au
participat și membri pescari ai asociației,
și ne-am propus să continuăm această
inițiativă și în anul 2021. De asemenea,
pentru fondurile de pescuit situate în
zona de munte, în anul 2021, avem în
vedere popularea cu puiet de păstrăv indigen, pentru a veni în întâmpinarea cererii membrilor noștri pescari, pasionați
de pescuitul acestei specii.
Combaterea braconajului piscicol,
în special cel cu plase și curent electric
în lacurile de acumulare, este o prioritate a asociației noastre. În acest scop,
în afara patrulelor organizate cu personalul nostru angajat, asistat atunci când
este nevoie și de reprezentanții poliției
sau ai jandarmeriei, avem deja planificată achiziționarea a încă unei bărci cu
motor ce va putea fi deplasată ușor în
teren, pentru a putea asigura mobilitatea necesară a personalului nostru, în
situații ce impun intervenții rapide. De
asemenea avem în vedere instituirea
unui număr de telefon dedicat membrilor pescari, număr la care vor putea
transmite informații din teren în timp
real, pentru intervenții rapide și eficiente în cazul observării de cazuri de
braconaj piscicol. Considerăm această
posibilitate ca fiind de un real ajutor și
sprijin din partea membrilor noștri pescari, pentru combaterea eficientă și rapidă a braconajului piscicol, acțiune
care, în final, îi va avea tot pe ei ca direcți beneficiari ai acestor măsuri. De
fapt, eficiența și reușitele obținute de
asociația noastră județeană în comba-

terea braconajului piscicol, se reflectă,
așa cum am mai amintit de altfel, în
numărul mare al membrilor noștri pescari, pentru care facem toate eforturile
de a le asigura condiții decente de pescuit recreativ pe malul apelor pe care le
gestionăm în cadrul A.J.V.P.S. Argeș.
A.M. Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate?
Cum procedați vis-à-vis de această situație și dacă ați întâmpinat dificultăți
în desfășurarea activității de gestionare
din această cauză?
F.G. Nu avem în gestionare fonduri
cinegetice care să se suprapună cu zone
de arii protejate.
A.M. Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
S.C. Pentru informarea membrilor
vânători și pescari privind acțiunile la
zi, dar și de perspectivă, avem pe internet site-ul A.J.V.P.S. Argeș și o pagină
pe Facebook. Pentru personalul angajat
am inființat un grup pe WhatsApp, pe
care sunt transmise informațiile către
paznicii de vânătoare și ulterior aceștia
le transmit către membrii vânători.
Noutățile și informațiile necesare
sunt de asemenea prezentate membrilor
vânători cu ocazia ridicării autorizațiilor
de vânătoare, fie la sediul central fie la
sediul fostului club de vânătoare de la
Curtea de Argeș. Avem în desfășurare
lucrări de modernizare din punct de vedere funcțional al sediului de la Topoloveni, lucrări ce urmeză a fi finalizate
în luna mai, pentru a putea deservi mai
bine numărul mare de membri vânători
repartizați pe fondurile limitrofe.
Să menționăm și Balul vânătorilor,
manifestare tradițională pentru asociația noastră, pe care o vom relua imediat
ce condițiile impuse de pandemie o vor
permite, o ocazie de a face cunoscută

asociația noastră, realizările și condițiile
pe care le oferă membrilor ei și, bineînțeles, un prilej pentru a atrage noi
membri în rândurile noastre.
A.M. Pentru că au trecut deja două
luni de când am intrat în 2021, care
sunt provocările pe care le întrevedeți
în perspectiva acestui an?
F.G. Asigurarea îndeplinirii prevederilor contractelor de gestioanare a
fondurilor cinegetice și combaterea braconajului, atât cel cinegetic cât și cel
piscicol, sunt activități prioritare atât
pentru noua conducere a asociației cât
și pentru personalul angajat. Distribuirea hranei complementare în perioadele
critice, pentru toate speciile de vânat,
și a sării, vor asigura bunul mers al lucrurilor în teren. Popularea cu fazani
nu mai târziu de luna mai este un obiectiv de mare importanță pentru noul sezon de vânătoare 2021/2022.
Pe linie de pescuit, continuarea acțiunii de populare cu specii de pești pașnice, respectiv crap și caras, în lacurile
de acumulare de pe râul Argeș și, în plus,
cu puiet de păstrăv indigen în fondurile
de pescuit din zona montană, sunt obiective pe care ne vom concentra atenția.
În plus, achiziționarea a două sau
trei mașini pentru paznicii de vânătoare, dotare ce va permite deplasarea
rapidă în teren, și, așa cum s-a menționat deja, cu o barcă cu motor pentru
intervenții prompte pe linie de pescuit,
sunt obiective la care deja lucrăm.
Ca o noutate, voi menționa implementarea cât de curând a unui program
informatic performant de evidență a cotelor de recoltă pentru speciile de vânat
alocate pe fondurile cinegetice pe care
le gestionăm, precum și a autorizațiilor
de vânătoare eliberate, tot pe specii și
pe fonduri, program la care se lucrează
deja din luna august a anului 2020. Este
un program menit a aduce o evidență

corectă, la zi, și o transparență evidentă
a informațiilor și datelor pentru toți
membrii asociației noastre.
Având în vedere că avem în prezent
în cadrul asociației o echipă tânără, capabilă, dedicată și responsabilă, suntem
convinși că asociația are asigurat un
parcurs bun și pentru viitor. Realizările
și rezultatele foarte bune obținute până
acum de noua conducere a A.J.V.P.S.
Argeș, chiar dacă nu a trecut mult timp
de la instalarea ei în vara anului trecut,
ne dau speranța și ne oferă premisele
unei activități de succes pentru viitor,
în elaborarea unor strategii adecvate situației actuale pentru sezonul
2021/2022 dar și pentru viitor, atât în
privința acțiunilor ce privesc asociația
și membrii săi vânători și pescari, dar
și în ceea ce privește reprezentarea cu
cinste în toate intervențile alături de
A.G.V.P.S. din România și la organele
abilitate, pentru îmbunătățirea legislației de vânătoare și pescuit.
A.M. Înainte de a încheia, aveți un
mesaj pe care îl putem transmite colegilor din celelalte asociații afiliate la
A.G.V.P.S.?
F.G. Da, dorim tuturor colegilor din
țară, asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S.
din România, mult succes în activitățile
profesionale specifice pe care le desfășoară, într-o atmosferă de unitate, colaborare și lucru în echipă și le dorim
multă sănătate!
A.M. Vă mulțumesc domnule președinte Filip Georgescu, domnule președinte executiv Sergiu Chiriță și domnule
ing. Alexandru-Ionuț Stanciu pentru
timpul și atenția acordată și vă dorim
să îndepliniți împreună cu echipa pe
care o aveți alături, tot ceea ce v-ați propus, atât în prezent cât și în viitor, pentru binele membrilor vânători și pescari
recreativi ai asociației pe care o conduceți, A.J.V.P.S. Argeș.
MARTIE 2021
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La zi Actualitate
Scrisoare deschisă
MUGUREL DRĂGĂNESCU
Scrisoarea A.G.V.P.S. din România către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, privind
propunerea revizuită a Comisiei Europene ce vizează interzicerea vânătorii și a pescuitului
recreativ în ariile strict protejate:
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La zi F.A.C.E. - Comunicat de presă
Natura este sub presiune,
dar nu din partea vânătorii
MUGUREL DRĂGĂNESCU, ALIN-CODRU MANU
În data de 17 februarie 2021, F.A.C.E. - Federația europeană pentru vânătoare și
conservare, a transmis către toți membrii săi un comunicat de presă cu titlul
“NATURE IS UNDER PRESSURE, BUT NOT FROM HUNTING: Fact-checking the EU’s
State of Nature report” - NATURA SE AFLĂ SUB PRESIUNE, DAR NU DIN PARTEA
VÂNĂTORII: Verificarea datelor din Raportul privind Starea naturii în UE.

C

onform comunicatului emis de
F.A.C.E., vânătoarea este tot mai
mult prezentată ca fiind unul
dintre factorii de mare presiune ce duce
la pierderea de specii și la deteriorarea
habitatului.
„Această presupunere emană din ultimul Raport privind starea naturii
în U.E., primit de la Comisia Europeană, în care datele sunt prezentate
într-o manieră discutabilă iar prezentările grafice includ subtitluri și pictograme cu vânători.
Din fericire sursele de informare pentru Raportul privind starea naturii
în U.E. sunt ușor accesibile și, după verificarea mai atentă a datelor, apare de
fapt o cu totul altă realitate. De fapt vânătoarea este responsabilă doar pentru

0,66% din totalul factorilor de presiune
asupra naturii, raportați. Cu alte cuvinte, Statele Membre au raportat vânătoarea ca factor de presiune asupra naturii în doar 1% din cazuri.
Cota raportată de Statele Membre, relativ la toți factorii de presiune, variază
în funcție de elementele selectate. Următoarele categorii sunt foarte relevante:
Vânătoarea ca factor de presiune
asupra habitatelor: 0,05% din factorii
de presiune asupra habitatelor.
Din totalul de 5.596 de rapoarte privind factorii de înaltă presiune asupra
habitatelor, sunt doar 3 rapoarte ale Statelor Membre ce menționează vânătoarea
ca factor de presiune asupra habitatelor.

Vânătoarea ca factor de presiune
asupra speciilor, altele decât păsări:
0,17% din factorii de presiune asupra
speciilor, altele decât păsări.
Lista speciilor, altele decât păsări,
pentru care vânătoarea este raportată
ca factor de presiune, dezvăluie unele situații discutabile, spre exemplu Somonul de Atlantic (Salmo salar) și Homarul papuc mediteranean (Scyllarides
latus), se află printre cele 12 specii, altele
decât păsări, pentru care «vânătoarea»
este raportată ca factor de înaltă presiune.
Vânătoarea ca factor de presiune
asupra păsărilor: 2,58% din factorii
de presiune au fost raportați pentru
păsări.
Unul dintre motivele principale
pentru care presa și-a îndreptat atenția
către vânătoare este acela că graficele
informative folosite de agențiile U.E. în
cel din urmă Raport privind Starea
Naturii, prezintă imaginea grafică a
unui vânător în contextul factorilor de
înaltă presiune asupra naturii.
În datele colectate de la Statele Membre, factorii de presiune și amemnințările asupra naturii sunt structurate
pe două nivele ierarhice. Agricultura,
exploatările forestiere sau schimbările
climatice se află în primul nivel, iar
vânătoarea este una dintre multele subcategorii din cadrul categoriei privind
exploatarea speciilor.
În timp ce nu este complet clar cum
s-a ajuns la cifra de 18% care să reprezinte «uciderea ilegală a animalelor sălbatice și vânătoarea», datele arată că
pentru păsări, vânătoarea este responsabilă doar pentru un procent de 2,58%
din total.
Sunt două probleme relativ la prezentările grafice. În primul rând, mulți
oameni înțeleg faptul că presiunile din
partea uciderii ilegale a animalelor sălbatice și a vânătorii (18% după cum
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este arătată în prezentarea grafică de
mai sus), sunt cu mult mai mari decât
spre exemplu Exploatările forestiere
(11%). Procentele din interiorul unei
sub-categorii nu ar trebui prezentate pe
același nivel/alături de cele pentru categoriile principale. În al doilea rând,
a poziționa vânătoarea împreună cu
uciderea ilegală a animalelor sălbatice
este un fapt inacceptabil. Vânătoarea
este o activitateă legală vis-à-vis de vânat, pe când uciderea ilegală a animalelor sălbatice trebuie considerată separat, ca o acțuine criminală pentru
care se cere zero-toleranță.
Raportul privind Starea Naturii
în U.E. menționează corect faptul că vânătoarea este al doilea factor de presiune
raportat, după uciderea ilegală a păsărilor în timpul iernării și al pasajului
păsărilor pe tot teritoriul U.E., dar luând
în considerare toți factorii de presiune
aupra păsărilor de pasaj și în timpul
iernării, vânătoarea este responsabilă
doar pentru un procent de numai 6,6%.

Care specii de păsări
sunt în cauză?
Există o listă cu 86 de specii (din
Anexa I, II și păsări ce nu se regăsesc
în anexe) pentru care vânătoarea a fost
raportată ca factor de înaltă presiune.
Cele mai frecvent raportate specii sunt
specii cu un statut sigur și cu un trend

crescător sau stabil, Gâsca de vară (Anser anser) este în topul acelei liste, urmată îndeapropae de Cormoranul
mare (Phalacrocorax carbo sinensis).
În orice caz, este importand de subliniat că acest fapt este în contradicție
directă cu Ghidul de raportare al Comisiei Europene, în care Satatele membre sunt instruite să nu raporteze presiuni în cazul speciilor care prezintă o
un statut sigur al populațiilor și un
trend crescător sau stabil. Dacă acest
sfat ar fi fost urmat, rezultatul ar fi fost
cu siguranță și clar diferit, scăzând
partea ce revine vânătorii.

De ce este acest fapt o problemă?
O bună politică de conservare ar trebui să fie bazată pe date/dovezi reale.
Raportul privind Satrea Naturii este
o adevărată piatră de hotar ce furnizează
o bogăție de informații care vor fi folosite
pentru a implementa Directivele Păsări

Conservarea
funcționează atunci
când oamenii o susțin, deci
haideți să ne concentrăm
atenția în a lucra cu părțile
cheie interesate care au
capabilitatea să conserve
natura la fața locului.

și Habitate, ca de altfel și noua Strategie
pentru Biodiversitate. Aceste informații
ar trebui să fie folosite în mod imparțial
fără a trece direct la conculzii sau la influențarea agendelor politice.
Din păcate, astfel de mesaje greșite
au fost deja preluate de media și folosite
în dialoguri în curs de desfășurare.
Dacă factorilor de decizie politică li se
spune că vânătoarea reprezintă o amenințare pentru biodiversitate, atunci
este de înțeles de ce ei pot reacționa și
lua decizii pentru restricționarea vânătorii. Un prim exemplu în acest sens
sunt propunerile curente ale Comisiei
Europene privind «ariile strict protejate», care au declanșat reacții adverse
din partea părților interesate și membrilor parlamentului european”.
Ca răspuns la imaginea neclară prezentată în câteva comunicări din partea
C.E., Secretarul general al F.A.C.E., Dr.
David Scallan a declarat: „Suntem încântați să clarificăm situația apărută
în urma comunicărilor inexacte și sperăm că raportarea echilibrată va urma.
Este important să privim în profunzime
datele înainte ca știrile să fie prezentate
și aceasta este valabil și pentru agențiile
U.E. Conservarea funcționează atunci
când oamenii o susțin, deci haideți să ne
concentrăm atenția în a lucra cu părțile
cheie interesate care au capabilitatea să
conserve natura la fața locului”.
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Din teren Combaterea dăunătorilor
Combaterea prădătorilor
cu păr ai vânatului
Text și fotografie MAC

Combaterea dăunătorilor vânatului în general este o activitate menită să mențină un
echilibru biologic corespunzător între aceștia și speciile pradă, în fondurile cinegetice,
fiind o măsură necesară, cuprinsă în planul de protejare, conservare și gospodărire
durabilă a speciilor de interes cinegetic.

P

rădătorii cu păr ai vânatului, la
fel ca și cei cu pene, trebuie ținuți
sub control atent pentru a evita
și reduce pe cât posibil daunele pe care
le pot produce vânatului. Ne vom opri
asupra șacalului și respectiv vulpii, doi
prădători ce pot produce pagube însemnate vânatului mic, dar nu numai, și vom
trece în revistă câteva din aspectele ce
privesc combaterea acestora, pentru a
putea ține aceste două specii permanent
sub un control riguros, acționând preventiv, în acest sens.
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Șacalul
Șacalul, o specie căreia până nu demult nu i-a fost acordată atenția necesară, a cunoscut o evoluție îngrijorătoare
în ultimii ani. Prădător relativ nou în
multe din terenurile de vânătoare de la
noi din țară, mai ales în cele situate în
interiorul arcului Carpaților și în vestul
și nord-vestul țării, șacalul atrage tot mai
mult atenția, atât managerilor responsabili cu fondurile cinegetice, dar mai
ales vânătorilor. Primilor pentru că pagubele produse asupra vânatului mic, fa-

zan, potârniche, iepure, pui de căprior și
mistreț, sunt din ce în ce mai însemnate
și expansiunea extrem de rapidă a speciei
ridică tot mai multe semne de întrebare,
iar vânătorilor pentru că, fiind un vânat
destul de greu de dobândit, a devenit un
fel de „trofeu”, dacă îl putem numi astfel,
vânarea șacalului oferind un exemplu și
model de îndemânare, experiență și, nu
în ultimul rând, simț al datoriei.
Devine astefel lesne de înțeles de ce
vânătorii acordă o atenție din ce în ce
mai sporită șacalului, atat la vânătorile
colective obișnuite sau la cele dedicate
combaterii dăunătorilor, cât și la vânătorile la picior. Se pare că, în ultimul
timp, blana șacalului, deși mult mai puțin aspectuoasă decât a vulpii, a ajuns la
mare preț, nu neapărat material cât mai
ales ca palmares.
Cu numai câțiva ani în urmă auzeam
de șacali doar când și când, ici și colo, iar
acum, unde apar se împământenesc cu o
repezicune adesea uimitoare. Apoi, nu
după mult timp după ce se „instalează”
în teren, mare parte din vânatul mic, inclusiv căpriorul, are de suferit, pagubele
devenind inevitabil vizibile. Astfel se face
că șacalul a devenit o reală și adevărată
provocare pentru cei ce se preocupă de
gospodărirea fondurilor cinegetice. În
plus, o parte din observațiile relativ recente din teren par a evidenția și faptul
că acolo unde șacalul și-a făcut apariția,
vulpile se împuținează și, uneori, chiar

dispar, relocându-se probabil în alte terenuri lipsite de competiția agresivă la
hrană impusă de prezența șacalului.
Toate aceste date, rezultat al observațiilor directe din teren, sunt în măsură
să tragă un semnal serios de alarmă privind atât expansiunea rapidă a speciei
pe teritoriul țării noastre cât mai ales
asupra măsurilor urgente ce se impun
pentru a păstra sub control specia prin
acțiuni de combatere susținută, de-a lungul întregului sezon de vânătoare la celelalte specii de vânat, cât și în afara acestuia, legea în vigoare permițând vânarea
șacalului pe tot parcursul anului.

Vulpea
Vulpea a fost și este una dintre speciile de prădătoare cu păr, dăunătoare
vânatului, bine cunoscută vânătorilor
din cauza pagubelor ce le poate produce
în special vânatului mic dar, uneori,
chiar și iezilor de căprior. Atenția acordată vulpii a oscilat, de la perioade în
care se afla în top, blana vulpii fiind la
mare preț, până la aproape ignorarea
totală din ultimii ani, când blana a rămas fără pic de valoare.
Acest din urmă fenomen și vânarea
din ce în ce mai puțin a vulpii, a condus
uneori la scăparea din vedere a necesității menținerii totuși sub control riguros a acesteia, cu toate că, în ultimii ani
numărul vulpilor a crescut. Iernile
blânde, pe fondul încălzirii globale a
vremii, au favorizat creșterea numărului de șoareci, hrana de bază a vulpii,
iar efectivul roșcatelor a crescut simțitor. Faptul s-a răsfrânt negativ asupra
populațiilor de vânat pradă ale vulpii,
incluzând aici fazanul, iepurele și potârnichea, cea de pe urmă fiind afectată
și de modificarea drastică a condițiilor
de habitat natural cauzată de agricultura excesiv intensivă.
Luând în considerare cele de mai sus,
împreună cu ideea de bază în managementul vulpii, aceea de păstrare a echilibrului între ea și celelalte specii de vânat,
precum și a faptului că vulpea poate fi
unul dintre vectorii principali în transmiterea turbării atât în domeniul sălbatic
cât și în cel domestic, combaterea acesteia
trebuie menținută pe lista priorităților
între măsurile de ocrotire a vânatului.
Cât privește vânarea celor două specii, șacalul și vulpea, legea permite vânarea acestora tot timpul anului, atât în
cadrul vânătorilor colective la goană, organizate la alte specii de vânat, cât și în
grup restrâns, la pândă sau la dibuit. Vânarea la vizuină cu câini specializați sau
la pândă folosind chemătoarea de gură,
pot fi, chiar și în ziua de azi, adevărate
provocări demne de toată atenția!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

PULPĂ DE MISTREȚ LA CUPTOR
CU SOS DE VIN ȘI MIRODENII
NANA NINA

Un meniu cu preparate din mistreț a constituit întotdeauna o
surpriză plăcută pentru musafiri. Preparată cu pricepere și
stropită cu un vin bun, carnea de mistreț a atras mereu
atenția și a stârnit laudele invitaților.
Ingrediente necesare pentru 6-8
porții: pulpă de mistreț – 1,5-2 kg, cinci
morcovi, un cartof, o ceapă, o țelină,
trei căței de usturoi, un pahar de sos
de vin, ½ pahar de ulei de măsline, sare,
piper, cimbru, măghiran, rozmarin.
Preparare: puneți carnea într-o tavă
cu puțin ulei, la foc mic, și rotiți-o pe
toate părțile până se rumenește ușor.
Într-o altă tavă faceți un pat din vegetalele tăiate bucăți, adăugați uleiul rămas și o jumătate de pahar de apă. Carnea rumenită dați-o pe toate părțile prin
amestecul de mirodenii, așezați-o pe
patul de vegetale și adăugați apoi sucul

din prima tavă. Carnea pe patul de legume se dă la cuptorul preîncălzit la
200 grade Celsius până se pătrunde și
se rumenește bine, stropind-o din belșug cu sosul de vin. Scoateți carnea de
la cuptor și lăsați-o câteva minute înainte de a o tăia felii. Lăsați sosul la foc
mic până scade și capătă consistență.
Servire: se servesc 2-3 felii de carne
pentru o porție cu garnitură de vegetale
sau piure de cartofi, totul stropit cu
sosul din tavă. Un pahar de vin roșu,
sec-demisec, pinot-noir sau shiraz, va
adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Din teren Evaluarea vânatului
Fondul cinegetic nr. 4
Săpunari, A.V.P.S. Sitarul
Text și fotografie ALIN-CODRU MANU

În data de 13 februarie 2021, pe fondul cinegetic nr. 4 Săpunari, din cadrul A.V.P.S. Sitarul,
s-a desfășurat acțiunea de evaluare a vânatului. La acțiune au participat organizatorul
grupei de vânători, Valerian Răducanu și paznicul fondului, Nicolae Bucur, care s-au
alăturat celor 12 membri ai grupei de vânătoare și celor cinci gonași, ce au participat la
activitatea de evaluare a vânatului. Acțiunea s-a desfășurat cu respectarea normelor legale
de protecție impuse de autorități, pe fondul pandemiei de Covid-19, pe care o traversăm.

F

ondul cinegetic nr. 4 Săpunari
are o suprafață de 6.922 de ha,
din care 6.634 ha teren arabil,
30 ha de pădure, 125 ha de pășune și
23 ha de luciu de apă, și este gospodărit
de o grupă de 40 de membri vânători.
Pentru acțiunea de evaluare au fost
stabilite 4 piețe de probă, de câte
2.000x500 metri fiecare. Cele patru
piețe de probă, IAS Ogoru, Ferma 6
IPL, Vii Lehliu și Sat Săpunari, au însumat un total de 400 de hectare, teren
arabil și pădure. Evaluarea vânatului a
fost combinată și cu o acțiune de combatere a dăunătorilorc cu păr ai vânatului, respectiv vulpe și șacal.
Înaintea începerii acțiunii, organi14 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

zatorul activității, dl. Valeriu Răducanu, a efectuat instructajul privind
măsurile de protecție, precum și instruirea privind numărarea exemplarelor de vânat, pe specii, observate în
fiecare piață de probă, precum și raportarea acestora de către observatorii
desemnați către delegatul responsabil
cu acțiunea de evaluare, în vederea întocmirii procesului verbal.
Cei opt observatori desemnați din
rândul membrilor vânători participanți, au raportat, la finalul acțiunii,
un număr total de 44 de iepuri, 5 fazani
și 40 de exemplare din specia căprior,
femele și masculi, și o singură vulpe,
exemplare observate pe cele 400 de

hectare ce au constituit suprafața totală
a piețelor de probă.
Mijlocul lunii februarie a oferit o
vreme cu temperaturi situate puțin sub
zero grade Celsius, iar ziua desfășurării
acțiunii de evaluare a vânatului pe fondul
cinegetic nr. 4 Săpunari a adus o vreme
cu cer senin și strat subțire de zăpadă, o
vreme deosebit de favorabilă, ce a contribuit la reușita deplină a acțiunii propuse, reușită pe care membrii vânători
ai grupei o înscriu, alături de realizările
anterioare de succes, în calendarul activitățiilor îndeplinite la acest început de
an, pentru gospodărirea durabilă a vânatului și a fondului cinegetic pe care își
desfășoară activitatea.

Evaluarea vânatului

Început de drum (II)
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU
De multe ori stau și mă gândesc cu tristețe la faptul că viața
prietenilor noști patrupezi este atât de scurtă și ne părăsesc
mult prea repede. Noi, dependenți fiind de prezența
micuților inimoși, nu ne putem imagina viața fără ei și ne
alinăm dorul primind în lumea noastră un nou pui.

P

oate că durerea și regretul pierderii este unul din mecanismele
prin care într-un fel răsplătim
anii de iubire necondiționată, de zâmbete, de camaraderie, petrecute în
echipă la partidele de vânătoare, de
energie pozitivă și tămăduitoare oferite
fără limite. Până și prin plecarea lor de
lângă noi ei ne fac un dar. Darul de a
retrăi clipele inedite ale primirii unui
nou mic membru în familie. Astfel reluăm drumul, adeseori dificil și obositor, al șlefuirii unui alt micuț patruped.
Și astfel ajungem, iar și iar, față în
față cu învățăceii, dar și cu profesorii
noștri. În articolul precedent am amintit de dresajul de bază și de lucrul la
pană. De atunci și până la momentul
srierii acestui articol, micul Harry are
deja în palmares câteva noi aporturi la
fazan. Și înainte de a trece la aportul
vânatului cu păr, aș vrea să vă istorisesc
pe scurt despre una din reușitele springerului. O nouă zi de vânătoare venită
după ploi nesfârșite. Totul mustea în
apă. Mica pădurice tânără de plop se
deschidea înaintea grupului de vânători. Trunchiurile se ridicau drept către
cer, deschizând cărări celor ce voiau să
pătrundă înlăuntru. Tirul era dificil și

trebuia dibăcie și atenție pentru a te
folosi de deschiderile paralele dintre
arbori. Harry a pornit nederanjat de
terenul moale și plin de bălți. Un fazan
ridicat de el a fost doborât de vânător
și a căzut la mai mult de patruzeci de
metri. Căderea păsării a fost urmărită
și câinele a plecat în direcția corectă
pentru a recupera vânatul. La un moment dat, vântul i-a adus miros de vânat și câinele a cotit către dreapta spre
marginea păduricii de unde, din iarba
înaltă, a ridicat un nou fazan. Nici
acesta nu a scăpat de tirul bun, și micuțul a putut face aportul. L-a adus stăpânului, apoi s-a îndreptat din nou către primul vânat doborât. Căutarea a
fost un pic mai prelungită, folosind vântul. Impresionant pentru tânărul câine
este atât faptul că a reacționat la mirosul adus de vânt și nu a uitat de activitatea pe care o făcea înainte de a fi „deturnat”. Acele câteva minute au făcut
din ziua de vânătoare un succes și au
adus mulțumire maximă vânătorului.
Așa cum menționam în articolul
precedent, în ceea ce privește lucrul pe
vânatul cu păr, la început ne putem
concentra pe aportul unui așa-numit
„iepure confecționat”. Este o bucată de

Din teren

lemn, care poate avea de la câteva sute
de grame până la un kilogram și jumătate, pe care o înveliți într-o bucată de
blană de iepure, greutatea piesei fiind
stabilită în funcție de mărimea și puterea câinelui. Aportul acestei piese, coroborată cu mersul pe urmă de sânge,
pot reprezenta începuturile pentru lucrul pe vânatul cu păr. Se pot face inițial
urme mai scurte ca lungime și se merge
în linie dreaptă, apoi se pot introduce
și unghiuri parcursului. Puteți porni de
la 10-15 metri și mări distanța apoi la
50, apoi 100, și chiar la 150 de metri și
mai mult. Puteți face urma și cu un iepure proaspăt vânat. Faceți o vatră
unde stăruiți mai mult cu vânatul și
unde lăsați și puțin păr smuls din blana
iepurelui. Apoi târâți vânatul, legat cu
o sfoară, până la locul unde îl lăsați
pentru a fi recuperat și aportat de câine.
Dacă tânărul cățel este prea mic pentru
a putea aporta un iepure, lucrați cu „iepurele confecționat”. Dacă învățăcelul
a lucrat cu plăcere la vânatul cu pene
și face aportul cu bucurie, nu ar trebui
să întâmpinați probleme la partea de
aport la vânatul cu păr. Ceea ce trebuie
lucrat și urmărit cu grijă este mersul pe
urmă, pe distanțe din ce în ce mai mari,
și aportul corect cu predarea vânatului
în poziția „șezi”. Pentru a încuraja câinele să aporteze pe distanțe mari, îl puteți lăsa să care spre exemplu fazanul
aportat pe traseu cât mai lung. Ceea ce
trebuie să urmăriți cu atenție este intenția de deteriorare a vânatului (mușcare, strivire a vânatului ținut în gură).
Un aspect important de care trebuie
să ținem seama, mai ales la vârstele fragede, este urmărirea cu atenție a reacțiilor câinelui, dozarea corectă a efortului
pe care trebuie să îl facă, precum și stabilirea unor durate corecte ale sesiunilor
de dresaj. Orice senzație neplăcută, orice
experiență negativă poate avea efecte
nedorite în evoluția patrupedului. Dacă
într-o zi faceți un singur aport corect
poate fi suficient. Și aici se aplică regula
mai bine puțin și bun decât mult și
prost. Deci mare atenție la mesajele pe
care micuțul vi le transmite, la caracterul
și zestrea sa genetică. Exploatați la maxim tot ceeea ce are bun și încercați prin
exercițiu să diminuați orice comportament necorespunzător.
Îmi doresc ca micuțul Harry să aibă
cât mai multe întâmplări demne de istorisit și ca noul sezon de vânătoare la pană
să fie așa cum le știam, cu seri și dimineți
de pasaj, cu seri liniștite pe malul râurilor
și ochiurilor de apă, cu miros de miriște
umezită de roua dimineții. Până atunci
continuăm să ne pregătim alături de
camarazii noștri patrupezi!
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Din teren Preocupări de sezon
Vulpea – combaterea
ca o normalitate
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

În decorul spațiului cinegetic, fie el la noi în țară sau oriunde, vulpea, în același timp o
specie de prădător binecunoscută dar și un apreciat agent sanitar al naturii, cu prioritate
pentru agricultură, a constituit pentru multă vreme eroul negativ al multor povești de
vânătoare și nu numai. Astăzi, sub vârful condeiului sau prin „ochiul” aparatului foto
prezent și la câte o combatere la dăunătorii cu păr ai vânatului, ne oprim la atât de mult
cunoscuta roșcată sau cumătră, ori altfel numită, vulpea.

D

e la apreciata blăniță pe care
multe doamne, mai ieri, și-o
doreau, și până la prezentul dezinteres al multor vânători care nu mai
trag la vulpe pentru că „sunt scumpe
cartușele iar blana nu face doi bani”, a
trecut ceva timp și au intervenit multe
schimbări. Fie că acestea sunt justificate
de argumente sau doar de simple opinii,
important este faptul că această specie
se înmulțește rapid și, desigur, consecințele sunt ușor de înțeles. În gândirea
pozitivă putem spune că vânatul, vânătoarea și nu în ultimul rând vânătorii
cu bună înțelegere, nu pot fi decât beneficiarii care au de câștigat atâta timp
cât numărul vulpilor dintr-un fond cinegetic este ținut sub control.
Și tot în acest context, ceea ce devine la un moment dat o raritate, cu
referire la blănurile de vulpe, parcurgându-se un anume ciclu și tendințe,
intră apoi într-un nou trend în care naturalul redevine de apreciat, în ciuda
unor „curente” care promovează sinteticul, ca valoare. Este tot atât de adevărat că sunt și vânători „restanțieri” la
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combatere, deși combaterea dăunătorilor vânatului este o activitate care privește pe fiecare membru vânător, în cadrul grupei din care face parte desigur,
și cred că totul depinde de nivelul de
înțelegere al fiecăruia.

Vulpi de… Mărțișor
După mai multe ieșiri în teren, cu
pânde și observații la vizuini, paznicul
de vânătoare Stelică a informat conducerea asociației care, la rându-i, a hotărât să organizeze o combatere la vulpi.
Vali, organizatorul vânătorii și vânător
cu experiență, a preluat autorizația

(…) combaterea
dăunătorilor
vânatului este o activitate
care privește pe fiecare
membru vânător, în cadrul
grupei din care face parte
desigur, și cred că totul
depinde de nivelul de
înțelegere al fiecăruia.

pentru organizarea vânătorii de combatere la răpitoare cu păr și, pentru
sfârșitul de săptămână din ultima decadă a lui Făurar și început de Mărțișor, a convocat grupa de vânători. Ca
în fiecare an și acum grupa a răspuns
pozitiv, lipsind motivat doar doi
membri vânători.
După o ceață nu foarte deasă, învinsă repede de razele soarelui, dimineața ne-a dezvăluit imaginea pădurii
pe care de altfel o cunoșteam deja
foarte bine, în care am făcut șase goane,
toate încununate de succes.
În final cinci vulpi, căzute în focurile
de armă ale vânătorilor, au conturat tabloul de încheiere al zilei de vânătoare.
O acțiune reușită de combatere la dăunătorii cu păr ai vânatului, în care
membrii grupei de vânători au demonstrat încă odată grija pentru gospodărirea responsabilă a fondului cinegetic
pe care își desfășoară activitatea.
Și, ca de obicei, nu pot să uit a spune
că până la o altă vânătoare, bucurațivă de ziua de mâine și fiți mândri de
tradiția vânătorii!

Opinie
Lipsa de educație dăunează
fondului cinegetic național
Pe țeava puștii

ELIADE BĂLAN
„Compasiunea față de animale e intim legată cu bunătatea caracterului și se poate afirma
cu siguranță că cel crud față de animale nu poate fi un om bun”, spunea filozoful german
Arthur Schopenhauer.

Foto: ArCaLu / SHUTTERSTOCK

C

ompasiune care în cazul celor
patru pui de urs dintr-o pădure
harghiteană, în zona Gheorghieni, badjocoriți de un grup de oameni cruzi, după cum arată faptele, nu
se ridică la înălțimea dorinței active de
a atenua suferința unor viețuitoare expuse unui pericol. Avem un caz cu niște
indivizi, pe care în afară de needucați
nici nu știu cum i-aș putea caracteriza
după faptele pe care le-au săvârșit, veniți
din județul Neamț pentru lucrări forestiere, care s-au distrat pe seama unor
pui de urs neajutorați, pe care tocmai îi
scoseseră din bârlog, după care i-au azvârlit în zăpadă ca pe niște vreascuri!
De fiecare dată când aud de asemenea fapte de-a dreptul barbare, gândul
mă duce la îndemnul lui Dostoievski
de care ar trebui să ținem seama fiecare:
„Iubește animalele: Dumnezeu le-a dat
gândire rudimentară și bucurie netulburată”. Tulburată le-a fost însă liniștea
și atât de scurtă bucuria pe care urmau
să o trăiască puii de urs în perioada hibernării, întreruptă de indivizi cu mintea rătăcită și cu purtare care contrazice
gândirea logică.
Vânătorii și ceilalți cunoscători ai
faunei cinegetice, care au vizionat imaginile postate pe internet, spun că puii
de urs erau mult prea mici pentru a fi
aruncați și abandonați în zăpadă, neavând posibilitatea de a se hrăni și a se
apăra de alte sălbăticiuni, fiind cu neputință să rămână în viață.
„Ne-am distrat neștiind că le putem
face rău”- așa a explicat polițiștilor unul
dintre lucrătorii forestieri care a chinuit
puii de urs, întorcându-i pe toate părțile
pentru a vedea dacă sunt masculi sau
femele. Răuvoitorilor nu le-a trecut niciodată prin cap că gestul lor poate fi
monstruos, că e nedorit și vătămător să
atentezi gratuit la existența unor animale sălbatice, fără teamă că încalcă legea. Cei în cauză și-au recunoscut formal
greșeala în fața polițiștilor, utilizând
uzuala expresie „greșeala e omenească”,
după ce au făcut ceea ce au făcut în pădure, dar faptele lor ridică mari semne
de întrebare în legătură cu educația și

respectul pe care aceștia îl au pentru viețuitoarele sălbatice și chiar pentru natură.
Există multă îndoială în acțiunea
săvârșită de lucrătorii forestieri în pădurea din zona Gheorgheni. Filmulețul
cu puii de urs chinuiți, care ne-a indignat pe toți și care, în final, avea să-i demaște pe răufăcători, cui era destinat
de fapt? Este o întrebare care nu și-a
aflat nici până astăzi un răspuns clar.
Am crezut, până la cazul de față, că
apelul adresat de vânători, după alte
abateri grosolane de la lege săvârșite de
diverși indivizi, referitor la pericolul la
care se expun cei care încearcă să fure
puii de urs de lângă ursoaice, a fost auzit și asumat pentru ca astfel de fapte
sancționate de legiuitor să nu mai
existe. Din nou constatăm însă cât de
mare este lipsa de educație la unii oameni. Spectaculos până la sminteală a
fost modul în care cei din cazul de față
au reflecat la învățămintele întâmplării
de anul trecut, când un bărbat din Harghita a intrat în bârlogul unei ursoaice
și a fost ucis. Omul s-ar fi dus intenționat acolo, dorind s-o alunge pe mamă
de lângă pui, însă animalul sălbatic l-a
tras de tot în bârlog. Ce s-ar fi întâmplat
dacă ursoaica apărea când, parcă fără
să gândească, indivizii din Neamț go-

leau bârlogul de cei patru mici „locatari”? Ceața cerebrală prezentă în judecata acestora i-ar fi putut costa chiar și
viața. Aceste fapte reprobabile prevăzute în legile pentru protecția animalelor, se pedepsesc cu închisoare, între
trei luni și un an sau cu amendă penală.
P.S. În februarie, muncitorii forestieri aflați la lucru în pădurea din zona
comunei Lerești, județul Argeș, au găsit
un pui de urs nou-născut, fără ursoaică.
Au oprit lucrul și a doua zi au revenit
în același loc, sperând că puiul a fost recuperat de mamă. L-au găsit tot singur,
în agonie. Au fost anunțati pădurarul
ocolului silvic, cei de la Garda de Mediu
și o fundație pentru protecția animalelor,
și s-a decis ca puiul de urs să fie consultat
de un veterinar, iar în final să fie preluat
de Centrul de reabilitare a urșilor orfani
de la Bălan. După primul biberon de
lapte, animalul s-a oprit din tremurat
și a adormit în brațele îngrijitorului.
Avem, de data asta, un exemplu suficient de bun pentru un studiu de caz
educațional în care se vorbește de compasiune, bunătate, prevenție și responsabilitate, cu exponenți de înaltă calitate morală, adevărați iubitori și
apărători ai faunei cinegetice, pe care o
respectă, dovedind o educație demnă
de admirat!
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Muniție Alice
Alicele - trecut,
prezent și viitor (II)

cazul alicelor din plumb. De aici și necesitatea din partea vânătorilor de a
efectua un antrenament corespunzător
înainte de a schimba cartușele cu alice
din plumb, cu cele cu alice din oțel!
(Foto 1)

zut, fapt cu implicații negative în privința eficacității lovirii țintei.
O soluție pentru a remedia acest aspect a fost adusă de producătorul de muniție Environ-Metal care a introdus alicele Hevi-Steel, din oțel placate cu zinc,
puțin mai grele decât cele din oțel simplu, fapt ce a permis scăderea diametrului alicelor și creșterea numărului acestora dintr-un cartuș, aspect cu efecte
sensibil mai bune în creșterea grupajului
snopului de alice pe țintă. (Foto 2)
Nu a durat mult însă și alte companii
producătoare de muniție au venit cu noi
variante de alice ne-toxice care să înlociască plumbul. O astfel de variantă este
tungstenul, care, în afara faptului că este
considerabil mai scump decât plumbul,
vine cu o densitate mult ridicată, de
19,25 grame/cm3, față de cea a plumbului pur, care este de 11,1 grame/cm3. În
obținerea alicelor se folosește tungsten
în formă de pudră, amestecat cu alte
metale sau materiale. Spre exemplu, alicele cartușelor Wingmaster HD, fabricate de Remington, au în compoziție
52% tungsten, 47% bronz și 1% fier și
au o densitate de 12 grame/cm3, puțin
peste cea a plumbului. (Foto 3)
Alte exemple în acest sens sunt cartușele Hevi-Shot de la Environ-Metall și
Xtended Range HD produse de Winchester, ambele având tungstenul drept componentă majoră, alături de alte metale, în
alicele ne-toxice. (Foto 4)
Cartușele Tungsten-Matrix, produse
de Kent, un alt exemplu în acest sens,
sunt fabricate dintr-un amestec de pudră
de tungsten cu un polimer, rezultând un
material ne-toxic cu o densitate de 10,6
grame/cm3, superioară oțelului, de 7,85
grame/cm3 și foarte apropiată de cea a
plumbului, de 11,1 grame/cm3. (Foto 5)

Alternative pentru
muniția ne-toxică

Alicele ne-toxice
și armele mai vechi

Așa cum am menționat anterior,
oțelul este varianta cea mai la îndemână pentru a înlocui plumbul în alicele pentru vânătoarea în zonele
umede. Avantajul este dat de prețul mai
accesibil al oțelului față de alte variante
de metale ce pot fi folosite, precum cuprul, tungstenul sau bismutul.
Inconvenientul numărul unu însă,
în cazul oțelului, este greutatea sa redusă, datorită densității reduse a acestuia, comparativ cu plumbul, și de aici
energia pe care alicele o posedă și implicit puterea de lovire mai redusă a
țintei, față de cea a plumbului.
Pentru a compensa acest inconvenient, dimensiunea alicelor din oțel a
trebuit să fie crescută și, în același timp,
numărul de alice dintr-un cartuș a scă-

Un alt inconvenient major în folosirea alicelor din oțel este acela că nu pot
fi folosite în armele de vânătoare mai
vechi, ale căror țevi nu vor rezista la presiunea indusă de încărcătura de alice
din oțel. Fiind nedeformabile, alicele din
oțel nu se pot comprima în timpul deplasării în interiorul țevii, fapt ce dezvoltă o presiune majoră și poate duce la
accidente extrem de grave. Armele de
producție mai recentă au țevile construite special pentru a permite folosirea
alicelor din oțel sau alte variante de alice
ne-toxice, altele decât din plumb.
Și totuși, unele firme producătoare
de muniție, ca de exemplu Bismuth
Cartridge Company și Kent Cartridge
of America au dezvoltat alice din materiale ne-toxice, precum bismutul, ce

COSTIN ALEXANDRESCU

Am prezentat, în numărul din februarie al revistei, câteva
aspecte privind alicele din plumb și ne-toxice din oțel, în
contextul în care Comisia Europeană a stabilit luna
februarie 2023 ca dată începând de la care alicele din plumb
vor fi interzise a fi folosite în zonele umede și zonele limitrofe
acestora, singura variantă de alice permisă pentru vânătoare
în aceste zone fiind alicele ecologice, din oțel sau alte
combinații de metale ne-toxice.

C

ontinuând prezentarea unor aspecte privind alicele din plumb
și alicele din oțel, ne-toxice, vom
aminti rezultatele testelor efectuate de
firma americană producătoare de muniție Remington. La încărcături echivalente ale cartușelor folosite pentru test,
procentul de alice din oțel găsite în ținta
aflată la distanța de 40 de metri - un
cerc cu diametrul de 75 cm, a fost de
82% din totalul alicelor dintr-un cartuș,
față de numai 70% în cazul alicelor din
plumb. La 60 de metri distanță, alicele
din oțel numără nu numai un procent
mai ridicat în țintă și anume 50% din
totalul alicelor din cartuș, dar și un număr practic mai mare în sine, față de
încărcătura cu alice din plumb din care,
tot la 60 de metri, procentul de alice din
țintă a fost doar de 30%.
În același timp s-a constatat că snopul cu alice din oțel se deplasează mai
compact, cu circa 50-60% față de cel
cu alice din plumb, și este cu 60-70%
mai grupat decât cel din urmă. Asta înseamnă că snopul cu alice din oțel oferă
o zonă de lovire practică a țintei mult
mai îngustă dar și mai precisă decât în
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permit folosirea lor și în unele arme de
vânătoare ce aparțin generațiilor mai
vechi de fabricație. (Foto 6)
Alicele pe bază de bismut, în amestec cu staniu, din care rezultă un material cu o densitate de 9,7 grame/cm3,
superioară celei a oțelului și apropiată
de densitatea plumbului, au o malea-

bilitate care permite folosirea lor și în
mai „bătrânele” arme de vânătoare pentru care, să recunoaștem, mulți dintre
noi avem încă o nostalgie aparte.
Indiferent însă de părerile cunoscuților, înainte de a folosi muniție cu alice
altele decât cele din plumb, într-o armă
de vânătoare de fabricație mai veche,

trebuie consultat un armurier autorizat,
ce va inspecta arma din punct de vedere
al siguranței utilizării muniției cu alice
ne-toxice, pe care dorim să o folosim.
Siguranța și protecția în folosirea oricărui tip de muniție pentru vânătoare,
inclusiv a celei cu alice ne-toxice, este
un fapt care impune toată atenția!
Foto: COSTIN ALEXANDRESCU
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Câinele de vânătoare

Foto: ALEXANDRU CODRIN

Chinologie

Câinele nostru
de vânătoare (I)
ALECSANDRU CODRIN
Oare de câte ori am ieșit la vânătoare, la picior, și ne-am
umplut de ciulinii din canalele câmpurilor, încercând să
săltăm fazanii, sau ne-am așezat în papura de la marginea
bălții, sperând ca rațele să zboare spre uscat...?!

P

e câți dintre noi, ideea de a avea
un câine de vânătoare nu ne-a
încântat și, de fiecare dată,
ne-am spus că, data viitoare, vom avea
și câinele nostru, cu noi în teren…

Vrem câine de vânătoare?
Când în sfârșit ne-am decis, trebuie
să hotărâm clar ce rasă vom alege. Sunt
mai multe întrebări care ne preocupă, dar
câteva dintre ele chiar necesită răspunsuri
clare, răspunsuri ce ne vor ajuta în luarea
hotărârii. Trebuie doar să fim onești cu
noi înșine și să răspundem corect. Iată
trei întrebări la care trebuie să răspundem
înainte de a face alegerea finală.

Trei întrebări cheie
Prima întrebare ar fi, care este vânatul nostru preferat? Cel care cu adevărat ne pasionează și pentru care suntem gata de plecare în orice clipă.
Suntem primii pe teren când se deschide
la prepelițe și apoi așteptăm cu înfrigurare deschiderea la fazani, sau prima zi
permisă ne găsește pe malul bălții cu
atrapele gata așezate în formație? Sau
poate preferăm vânatul mare, fiind gata
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oricând să înfruntăm rigorile unei vânători la mistreți, idiferent dacă trebuie
să luăm în bocanci noroiul șleaurilor de
la șes sau să urcăm obositoarele pante
la deal. Este o întrebare care va face clar
delimitarea între alegerea unui câine
pontator, retreiver sau unul dedicat vânatului mare. De cele mai multe ori
însă, răspunsul corect și onest este undeva la mijloc, mulți dintre noi preferând câte puțin din fiecare specie de vânat, mai ales când e vorba de vânătoarea
la pasaj și cea la fazani, prepelițe și potârnichi. Șansa face ca unele rase de
câini să fie relativ plurivalente, dacă le
putem numi așa. Aici putem include
bracul german cu păr scurt și cu păr sârmos, viszla magiară și brittany spanielul,
o rasă care câștigă tot mai mulți adepți
în ultima vreme. Toate pontează și fac
aport și, cu unele mici excepții datorate
condițiilor de vreme rece, toate se vor
duce să aducă o rață căzută în apa de la
marginea stufului. Dacă însă spre exemplu dorim să beneficiem de o imagine
impecabilă a esteticii vânătorești, va trebui să alegem o rasă specializată prin
definiție pentru vânatul preferat. Nimic

nu va putea înlocui imaginea unui pointer „înghețat” sub impulsul simțurilor la
mai puțin de un metru de fazanul camuflat în iarbă! Același tablou perfect îl
poate oferi pe malul apei, un labrador
retreiver, care nu se va da la o parte nici
din fața sloiurilor de gheață, pentru a
aduce rața căzută în mijlocul bălții, pe
jumătate înghețată!
A doua întrebare importantă este
legată de temperamentul personal.
Suntem un tip care controlează totul
până la cel mai mic amănunt ? Sau suntem genul mai înțelegător, care acceptă
și refuzuri din partea unui partener ce
poate fi adesea pur și simplu neștiutor
sau doar încăpățânat, fără un motiv
anume? Este foarte important de știut,
deoarece avem de a face practic cu o
echipă, în care personalitățile partenrilor trebuie să fie complementare.
Bracii spre exemplu, în special
masculii, sunt cunoscuți pentru independența dar și încăpățânarea de care
pot da uneori dovadă. Viszla poate fi o
alegere mai potrivită, fiind mai docilă
și cu un temperament mai domol decât
bracul. Setterii, cei irlandezi mai ales,
excelează în vioiciune și uneori pot fi
neascultători și mai greu de stăpânit,
dar pot oferi satisatisfacții excelente în
teren. Labradorii sunt la rândul lor
recunoscuți pentru căldura și înțelegerea cu care își înconjoară stăpânul, putând fi și exemplul unui pet perfect pentru întreaga familie.
A treia întrebare are în vedere timpul pe care suntem dispuși, sau în măsură, să îl acordăm noului nostru partener patruped pentru vânătoare. Aici
trebuie să avem în vedere serviciul pe
care îl avem, locul în care trăim - la oraș
sau la țară, cât de repede putem ajunge
în teren pentru antrenament cu tânărul
cățel, și așa mai departe. Cu cât mai mult
timp disponibil pentru a petrece și a crea
o legătură strânsă cu noul și tânărul nostru camarad patruped, cu atât mai bine!
În afara celor de mai sus, mai sunt
și alte aspecte importante de luat în considerare, precum părerea familiei, spațiul disponibil, cheltuielile cu mâncarea
și, nu în ultimul rând, cu sănătatea prietenului nostru patruped. Toate sunt aspecte importante ce nu pot fi ignorate
și mai ales trebuie privite cu răspundere.
Este răspunderea pe care decidem să
ne-o asumăm în numele pasiunii pentru
vânătoare. Toate eforturile au însă și o
răsplată, și ce satisfacție poate fi mai
mare decât clipele de neuitat, pe care le
vom trăi și petrece, alături de câinele
nostru, la vânătoare…!
– va urma –

Plante tămăduitoare

Flora

Iedera
DOCTOR PLANT

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Iedera (Hedera helix) face parte din familia Araliaceae , fiind originară din Europa, Asia și
Africa de Nord. Cunoscută atât ca plantă ornamentală, iedera este și o plantă medicinală
apreciată încă din timpuri străvechi, Hipocrate fiind unul dintre primii învățați care a
menționat efectele binefăcătoare ale acesteia.

L

a romani, frunzele de iederă
simbolizau tinerețea și vigoarea,
fiind purtate în cununi la diverse ocazii, iar în Egipt și Grecia iedera
era asociată cu diferite zeități precum
Osiris sau Dionysos. De asemenea, iedera era folosită empiric pentru tratatrea durerilor de cap, a febrei și a problemelor pulmonare și pentru
atenuarea efectelor arsurilor.
Iedera este o plantă agățătoare cu
ramificații ce se pot întinde până la 4050 metri, are frunzele lucioase, permanent verzi iar florile sunt mici, gălbui
spre verde și înfloresc în perioada august-septembrie. Atenție însă la fructe,
acestea ajung la maturitate în perioada
iernii și sunt toxice!
Preferând locurile umbroase și cu
umiditate crescută dar fiind în general
relativ puțin pretențioasă, iedera poate
crește într-o varietate extrem de largă
de condiții. O găsim încolăcită pe arbori, acoperind garduri dar și pe zidurile caselor, fiind capabilă să accepte
fluctuații drastice ale temperaturilor
mediului înconjurător.
În scopuri terapeutice se folosesc
frunzele, care conțin saponine, flavonoide, taninuri, substanțe minerale și

acizi organici. Atenție sporită se acordă
saponinelor care au efecte antiinflamatoare, expectorante, mucolitice și anticonvulsive, fapt ce le recomandă pentru
ajutorul în cazul afecțiunilor respiratorii, tusei în general. Pe lângă acestea,

sunt cunoscute de asemenea și calitățile cicatrizante, antiparazitare, vasodilatatoare, antispastice și analgezice ale
preparatelor din iederă, care pot ajuta
în cazul afecțiunilor reumatice, nevralgiei și migrenelor, precum și în cazul
arsurilor sau altor afecțiuni ale pielii,
Preparatele din iederă pot fi sub
formă de ceai/infuzie, decoct, tinctură
sau oțet din frunze, iar pentru uz extern, cataplasme cu frunze proaspete.
Pe lângă efectele benefice, iedera
poate provoca însă și reacții alergice,
migrene, stări de greață și intoxicații,
aspecte ce implică o atenție deosebită
în folosirea preparatelor din iederă.
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 iederă 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 Amintiri la vânătoare
Vulpea este deșteaptă,
șmecheră ori hoață? (III)

Foto: DENIS BUDKOV / SHUTTERSTOCK

ȚIȚI

Dornic de o vânătoare, m-am echipat așa cum consideram
de cuviință ca să pot face față liniștit gerulețului de afară
și m-am prezentat și eu pe la ora patru dimineața
la Gara Obor, unde eram sigur că nu voi fi primul, și am
constatat imediat că nu m-am înșelat. Ortacii mei țopăiau
pe loc datorită gerulețului de peste noapte care mai
rămăsese pe acolo, numai așa ca să se mai desfete cu noi.
Nefiind deocamdată asediat de frig, mi-am scos sticluța cu
cafea încă fierbinte și m-am delectat cu licoarea care, așa
cum am dorit, a și pornit să „călătorească” prin tot trupul,
răsfățându-mă.

Ș

i, mai cu o poveste, mai cu un
banc, mai cu tot felul de presupuneri referitoare la vânătoarea
de iepuri unde speram să facem spectacol, a apărut și trenul nostru, iar potrivit obiceiului puternic înscăunat în
cutuma navetelor de Călărași, am năvălit la ultimul vagon, astfel rezervat vânătorilor, pescarilor de Mostiștea, medicilor și, mai rar, învățătorilor navetiști.
Iar printre noi, tot conform obiceiului,
și-au făcut loc imediat conductorul împreună cu controlorul, adică cele două
personaje care ne cunoșteau pe toți și
știau totul despre fiecare dintre noi, așa
cum de altfel și noi știam despre ei. Și,
22 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

mai mereu, se duceau și ei acasă cu câte
un iepuraș în tolbă, sau cu vreun crăpcean, ori ceva cărășei primiți de la cei
care urcau din Gara Mostiștea.
Odată ajunși la Sărulești, pentru
foarte scurt timp am înviorat peronul
după care, conduși de cele două căruțe
aduse de paznic, am ajuns repede, repede, la marginea ogoarelor pe care
urma ca să ne dezmorțim și astfel să
dăm cu tifla puiului de ger care, ajutat
de un vânticel subțire, ne cam șfichiuise
obrajii…
Așa cum era încă obiceiul vremurilor, am convenit iute cum să facem cercul, adică, cei care pleacă în stânga și

cei care pleacă în dreapta, după care,
cu armele în mâini, am pornit ca să
mărșăluim pe întinsura ogorului.
Când am închis cercul ne-am privit
dezamăgiți deoarece n-am zărit nici
măcar o codiță de iepuraș dar, îmbujorați de efort combinat cu vânticelul încă
rece, ne-am încurajat imediat și am început ca să strângem cercul. Iar tot conform regulii, când ne-am apropiat cam
multicel unii de alții, organizatorul a
strigat hotărât că, „nu se mai trage decât în spate!!”
- Măăi…, l-au îngânat câțiva, deschizând calea glumelor.
- Dar în sus când se trage…?!, iar
de aici, țin-te bășcălie, măcar ca să ne
mai dezghețăm puțin.
Când ne apropiasem binișor unii de
alții, gata-gata să încingem o horă, numai ce vedem cum o roșcată frumușică
foc și cu coada cam zburlită, țâșnește
din spatele unui bolovan de pământ înghețat și aleargă dezorientată prin fața
noastră, negăsind printre noi nici un
loc pe unde să se poată strecura și să
fugă din mijlocul nostru. Disperată de
situația în care se afla, impresionândune pe toți, a chelălăit de spaimă după
care, orbește, a dat buluc să iasă din încercuire, străduindu-se să se strecoare
printre noi, iar cei doi „aleși” de ea, cu
armele ridicate deasupra capetelor, au
schițat un fel de „țonțoroiu”, dansând
astfel fie ca să-i facă loc să treacă, fie ca
să o împiedice însă, cert este că, tipa
s-a strecurat printre picioarele lor și a
țâșnit spre mijlocul ogorului, asemenea
unei săgeți, iar nimănui nu i-a trecut
prin cap ca să mai tragă spre ea, impresionați fiind de curajul disperării
care a salvat-o.
Când ne-am readunat, pentru a organiza următoarea bătaie, nu m-am putut abține ca să nu-mi felicit din inimă
camarazii recunoscându-le și apreciindu-le astfel omenia! Sunt mulți ani
de atunci, însă nu voi putea uita acel
moment al renunțării instantanee, din
partea tuturor, de a mai trage în direcția vulpii deși, după ce a reușit ca să
scape din cerc, era extrem de aproape
de foarte mulți dintre noi și am fi avut
timp suficient ca să tragem… Și totuși,
fără să fim vorbiți, NIMENI NU A
TRAS!!!

De prin magazine
HUNTERSHOP

Noutăți

Binoclurile Kahles Helia

KAHLES HELIA 42 RF (8x42 și
10x42): HELIA RF este un binoclu
ușor și ergonomic care combină perfect
optica de înaltă performanță cu o direcționare intuitivă simplă și măsurare
a distanțelor până la 1.500 m. Este dotat cu capac inovator Waldkauz ® loden, modul de scanare și funcția EAC
(Enhanced Angle Compensation - Compensare unghi îmbunătățită) patentată.
KAHLES HELIA 42 (8x42 și
10x42): Culorile naturale, designul
ușor, echilibrat, cu punte deschisă și
capacul unic de protecție silențios, confecționat din loden de înaltă calitate,
sunt potrivite perfect pentru transport
și observarea discretă pe terenul de vânătoare.
–www.huntershop.ro

OUTDOOR & MORE

ARROW INTERNATIONAL

Pantaloni Pinewood®
Brenton 3402 și 5402

RED DOT BLASER RD20

Pinewood Brenton este un pantalon potrivit pentru toate anotimpurile și
activități outdoor, vânătoare și lifestyle, model creat în patru variante de culoare,
atât pentru bărbați cât și pentru femei.
Descriere produs:
• Material tratat special pentru respingerea apei și a murdăriei: 72% poliamidă, 20% poliester, 8% elastan.
Rezistent la vânt și hidrofug;
• Respirabilitate ridicată;
• Stretch în patru direcții;

• Greutate redusă și echipat cu membrană în zona șezutului și de la genunchi în jos;
• Talie reglabilă și design cu patru buzunare și ventilație cu fermoare în partea
superioara și în părțile inferioare ale picioarelor;

Îi găsiți online și în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-22.22.56
www.articole-vanat.ro

Dispozitivul red dot Blaser RD20
este special conceput pentru carabinele
Blaser, oferind o imagine mai bună, pentru eliberarea focului mult mai rapid. O
caracteristică importantă este combinarea unui diametru interior foarte generos cu o acoperire minimă a imaginii de
către carcasă. Prinderea originală Blaser
este încorporată direct în carcasa de aluminiu și asigură atât un design elegant,
compact, cât și o greutate redusă.
Cele mai bune rezultate se observă
atunci când dispozitivul red dot se potrivește perfect cu carabina. RD20 este
ideal pentru focurile rapide de care
aveți nevoie la vânătoarea la goană.
Este un accesoriu interschimbabil pentru toate carabinele Blaser.
• O imagine mai bună: Un diametru de 36 mm, cu o acoperire de doar
3,5 mm, de către carcasă și diametrul
punctului luminos 2MOA.
• Pentru orice tip de vreme: Lentilele sunt rezistente la zgârieturi și se curăță foarte ușor de apă, zăpadă sau praf.
• Permanent pregătit: Cu ajutorul
funcției IIC (Intelligent Illumination
Control), RD20 beneficiază de un concept inteligent de economisire a energiei ce asigură o durată de viață a bateriei de până la 50.000 de ore.
–www.arw.ro
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In memoriam Necrolog
Alexandru Mutu
(1947-2021)
La mijloc de Făurar, în a doua săptămână din luna
februarie, s-a stins din viață Alexandru Mutu, un pasionat
al vânătorii și pescuitului.
Născut în data de 20 mai 1947,
Alexandru Mutu a fost Vicepreședinte
al A.V.P.S. Câmpina pe probleme de pescuit în perioada 1998-2002, pentru ca
apoi, din anul 2002 a fost Vicepreședinte
pe probleme de vânătoare, până în februarie 2021 când a plecat dintre noi.
Animat de cele două mari pasiuni, a
devenit mebru pescar încă din anul 1961
și membru vânător din anul 1974. Pe linie de pescuit a participat la nenumărate competiții de pescuit sportiv atât la
nivel național cât și la nivel internațional, la disciplina pescuit staționar.
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Profesor de educație fizică și sport,
tată a doi băieți, a instruit cu responsabilitate seriile de elevi pe care i-a avut la
clasă, fiind totodată un model de etică
și corectitudine în toată activitatea pe
care a desfășurat-o de-a lungul vieții, devenind un adevărat „profesor” și pentru
multe generații de vânători și pescari.
A plecat dintre noi la 13 februarie,
la vârsta de 74 de ani. Drum bun pe
veșnicele plaiuri ale vânătorii.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
–Conducerea A.V.P.S. Câmpina

Competiții
Pescuit la răpitori
Pescuit de sezon
Pescuit pe râu
Pescuit la feeder
Atelierul muscarului
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

MARTIE

CE PESCUIM
În această lună, prognozele meteo, pe termene scurte și medii, ne vor ajuta pentru a ne
programa partidele de pescuit. Proiectul de
ORDIN privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a
resurselor acvatice vii în anul 2021, prevede:
Art. 1 (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii

de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada
09 aprilie - 07 iunie inclusiv, iar în apele care
constituie frontieră de stat, pe o durată de
45 de zile, în perioada 24 aprilie - 07 iunie
inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul
ordin.
Art. 6 (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor
de pești și al altor viețuitoare acvatice vii,
după cum urmează:
a) știuca, în perioada 01 februarie 2021
- 15 martie 2021 inclusiv și în perioada 01 fe-

bruarie 2022 - 15 martie 2022, fără a aduce
atingere prevederilor Art.1;
b) șalăul și bibanul, în perioada 28 martie - 07 iunie inclusiv;
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu
și păstrăvul fântânel, în perioada 01 ianuarie 2021 - 31 martie 2021 și în perioada 01 octombrie 2021 - 31 martie 2022.
Până la publicarea ORDINULUI în Monitorul Oficial (probabil prin aprilie!), rămân
valabile extensiile pentru anul 2021, prevăzute în ORDINUL Nr. 43/310/2020 din 11
februarie 2020.

–Mugurel Ionescu
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Competiții

La zi în activitatea
competițională
TEODOR BENTU, MUGUREL IONESCU
În condițiile extinderii epidemiei de coronavirus
SARS-CoV-2 la nivel mondial și a implicațiilor evoluției
acesteia, inclusiv în domeniul pescuitului competițional,
forurile internaționale au luat decizii de actualizare a
activității pentru anul 2021. Astfel, președintele C.I.P.S.
a convocat cel de-al 41-lea Congres ordinar al C.I.P.S.,
prin videoconferință, în data de 19 septembrie 2020,
iar federațiile afiliate au programat ședințele comitetelor
directoare.

C

a urmare a măsurilor adoptate la
aceste reuniuni și pentru respectarea acestora, dl. Teodor Bentu,
vicepreședinte al A.G.V.P.S din România
și președinte al Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S., a emis un
COMUNICAT premergător, de informare, în data de 20 decembrie 2020, care
a precedat prezentul CONVOCATOR din
data de 15 februarie 2021.
C O N VO C A T O R
Către,
Asociația Liga de Pescuit Staționar
Asociația Liga de Pescuit le Feeder
Asociația Liga Cluburilor de Crap
Liga Română de Spinning
Clubul AquaTransilvae - Pescuit cu
Musca Artificială
Subcomisia de Pescuit pe Gheață
În atenția domnului Președinte executiv
Potrivit Art. 5 din Hotărârea Consiliului A.G.V.P.S. din România Nr.
15/17.12.2019 (http://agvps.ro/hotarariconsiliu/hotararea-nr-15-din-17-decembrie-2019), a fost aprobat noul „REGULAMENT de organizare și funcționare a
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Comisiei de Pescuit Competițioal Privat
a A.G.V.P.S. din România” (http://
agvps.ro/competitii/pescuit-sportiv), modificat și completat ulterior cu prevederile
Hotărârii Comisiei cuprinse în Procesulverbal al ședinței din data de 07.02.2020
pe baza Hotărârii Consiliului A.G.V.P.S.
nr. 19/16 iulie 2020, de aprobare a afilierii L.R.S. la A.G.V.P.S.
În conformitate cu Art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Comisiei de Pescuit Competițional Privat
a A.G.V.P.S. din Romania, Președintele
Comisiei convoacă prin prezenta, Ședința ordinară a Comisiei pentru anul
competițional 2021 marți, 9 martie
2021, orele 10.00, la sediul A.G.V.P.S.
din România, din București, Calea Moșilor nr. 128, sector 2, Tel: (+4)021314.36.07; Fax: (+4)021-313.68.04 email: agvpsrom@yahoo.com (cu referire
- „în atenția Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S.”).
Pentru evitarea oricărui risc de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2,
având în vedere reglementările sanitare care pot conduce la indisponibilitatea unora dintre membrii comisiei

să participe la sediul A.G.V.P.S., propunem ca Ședința Comisiei de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S pentru anul 2021, programată marți 9
martie 2021, să aibă loc în sistem combinat, atât prin prezență la sediul
A.G.V.P.S. din România a persoanelor
din București cât și prin videoconferință, prin intermediul aplicației
Skype sau Zoom. Vă rugăm să ne
transmiteți urgent, prin e-mail, una
din opțiunile de participare la ședință,
respectiv la sediul A.G.V.P.S. sau videoconferință, pentru a reveni în scurt
timp cu detaliile de conectare.
Potrivit Regulamentului Comisiei
de Pescuit Competițional Privat a
A.G.V.P.S., la ședință vor participa:
• Președintele Comisiei;
• Președinții Asociațiilor/Ligilor cu
atribuții derogate de organizare (Asociația Liga de Pescuit Staționar, Asociația
Liga de Pescuit le Feeder, Asociația Liga
Cluburilor de Crap, Liga Română de
Spinning, Clubul AquaTransilvae - Pescuit cu Musca Artificială și Pescuit pe
Gheață ) sau reprezentanții lor delegați;
• Personalități cu experiență și competențe în activitatea Comisiei de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S. din
România, implicați activ, în decursul
anilor, în activitatea competițională de
juniori, tineret, seniori, veterani.
Ordinea de zi:
1. Rapoarte privind activitatea competițională a disciplinei în anul 2020;
2. Programele și Calendarele competiționale interne și internaționale pentru
anul competițional 2021;
3. Propuneri de completări și modificări ale regulamentelor de organizare
și a celor de desfășurare a competițiilor
în anul 2021;
4. Măsuri cu privire la organizarea
competițiilor ca urmare a evoluției reglementărilor sanitare la zi și a situației
epidemiologice creată de noul coronavirus SARS-CoV-2;
5. Probleme diverse:
• propuneri pentru modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S. din
România;
• informări.
În vederea participării la ședința
Comisiei de Pescuit Competițional
Privat a A.G.V.P.S. din Romania, fiecărei Asociații/Ligi îi revine obligația:
• Să finalizeze adunările generale în
care să-și stabilească programele și regulamentele competiționale și de organizare a concursurilor pentru anul 2021
în conformitate cu „Comunicatul” din
data de 20 decembrie 2020 al Președin-

INFORMAȚII EXTERNE

F.I.P.S.-e.d.
Amânarea celui de-al 18-lea
Campionat Mondial
de Pescuit pe Gheață

Având în vedere continuarea situației de pandemie datorată COVID 19, F.I.P.S.e.d. a decis să amâne cel de-al 18-lea Campionat Mondial de Pescuit pe Gheață,
programat în Lituania, pe 27 și 28 februarie, în Siauliai - lacul Rekyva. În acord
cu Federația lituaniană, aceasta va găzdui evenimentul în anul 2022. Se înțelege
că toate alocările viitoare pentru această competiție vor fi amânate cu un an.
Calendarul oficial va fi actualizat.
Decizia este luată și datorită retragerii mai multor echipe naționale, existând
riscul de neparticipare a unui număr suficient de națiuni pentru ca evenimentului să i se atribuie calitatea de Campionat Mondial.

F.I.P.S.-Mouche – Calendar competițional 2021
Campionatul Mondial Națiuni – 11-18 august – Kusamo – Finlanda
Campionatul European Națiuni – 5-11 iulie – Koppang – Norvegia
Campionatul Mondial Masters – 4-10 octombrie – Zabreh – Cehia
Campionatul Mondial Feminin – 5-11 iulie – Koppang – Norvegia

F.I.P.S.-Mer
Din cauza pandemiei, unele Campionate Mondiale programate pentru anul 2021
au fost amânate, atribuite pentru organizate altor federații sau transferate în
alte zone de pescuit.
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telui Comisiei.
• Să transmită până cel târziu 1 martie 2021, prin e-mail la A.G.V.P.S., în
atenția Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S, următoarele materiale și informații, potrivit ordinii de zi:
a Raportul sintetic al Președintelui
Ligii/Asociației cu privire la activitatea
competițională a disciplinei din anul
2020, cu referire la toate concursurile
organizate, numărul total de asociații/
cluburi care au înscris concurenți, numărul total de concurenți pescari sportivi amatori care au participat în toate
fazele competiției, precum și cele mai importante probleme de interes comun ce
trebuiesc semnalate;
b Anexat la Raport, copii ale tabelelor cu rezultatele oficiale și ale proceselor
verbale semnate, ale finalelor Campionatelor private de pescuit competițional
ale A.G.V.P.S. din anul 2020;
c Calendarul competițional intern
complet, cu programul competițiilor pe
locații și date de desfășurare în același
format ca cele din anul anterior 2020;
d Propuneri pentru Calendarul
competițional internațional 2021;
e Completări și modificări ale regulamentelor de desfășurare și organizare a competițiilor;
f Propuneri de reglementări (Instrucțiuni) de ORGANIZARE ce privesc
măsuri obligatorii ce vor fi luate la organizarea tuturor concursurilor, care să
respecte strict reglementările sanitare legale, cât și elementele de risc epidemiologic pe care le implică participarea la
concursuri în condițiile pandemice existente la data organizării acestora;
g Orice probleme de interes general
specifice disciplinelor, care necesită analiză.
Materialele transmise și arhivate
la secretariatul Comisiei sunt importante:
a Ca bază documentară pentru analiză și măsuri în cadrul ședinței Comisiei;
b Pentru diseminarea în întreg sistemul A.G.V.P.S. pe site-ul și în revista VPR,
ca mijloc oficial de informare publică;
c Pentru arhiva documentară istorică a activității competiționale a A.G.V.P.S.;
d Ca bază documentară oficială,
opozabilă la organizarea competițiilor
și pentru soluționarea eventualelor contestații/sesizări;
e Pentru informarea Consiliului
și a Congresului A.G.V.P.S. cu privire
la activitatea competițională statutară
a A.G.V.P.S.
Vă rugăm să transmiteți din timp
documentațiile solicitate necesare organizării și desfășurării ședinței.
Problemele analizate și hotărârile
luate vor fi cuprinse în procesul-verbal

al ședinței care, semnat de toți participanții, va fi prezentat Consiliului
A.G.V.P.S. pentru informare și observații, după care vor deveni oficial aplicabile
în anul competițional 2021.

Comisia de Pescuit Competițional
Privat a A.G.V.P.S. din România
Președinte
Teodor BENTU
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Echipament
lineta Antare DC Monster Drive cu fir
fluorocarbon Sunline FC Sniper de 20
lbs. (0,37 mm), și strună din fluorcarbon de producție proprie. Nu cred că
am apucat să recuperez jumătate din
lanseu când o binecunoscută tresărire
a firului mi-a semnalizat atacul sec și
fără echivoc al peștelui. Am înțepat instant și avem deja în dril primul pește
al anului. O primă știucă destul de frumoasă, m-a făcut să încep ziua cu dreptul, deși în sinea mea știam că a fost
doar un „accident”, și că răpitorii aveau
să răspundă prezent nălucilor mele abia
după orele amiezii, când urma să avem
și cea mai ridicată temperatură a zilei.

Primele semne de dezgheț

Primele știuci
ale anului
Text și fotografie ANDREI ZABET
Pe 2 ianuarie am reușit să ajung la prima partidă de pescuit
la răpitor pe 2021, al doilea an de pandemie, care sper să se
termine cât mai curând. Am profitat de o zi aproape
primăvăratică, cu soare și fără vânt, pentru care se anunțau
aproape 8 sau 9 grade Celsius cu plus, după prânz.

C

eea ce mă interesa în mod special era prezența soarelui, deoarece, în lunile de iarnă cu soare
puternic, orice creștere a temperaturii
apei, oricât de mică, adică măcar cu un
singur grad Celsius, poate activa pentru
scurtă vreme peștii amorțiți de apa extrem de rece. Cum mă și așteptam,
după orele amiezii, activitatea „răpitorească” s-a întețit și astfel am putut să
fac o primă partidă reușită și memorabilă în noul an, pe care am și filmat-o.
Am editat montajul între timp și puteți
urmări clipul pe canalul meu de YouTube, Pescuit la răpitor de la A la Z.

Primul lanseu, prima știucă
După ce am montat echipamentul,
printre care și o nouă lansetă de swimbaituri până în 6,5 oz., pe care voiam să
o testez cu această ocazie, am oprit pe
un colț al Sectorului A de pe Varlaam,
28 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

unde Brad Rădulescu, unul din cei doi
administratori ai lacului și pasionat pescar de răpitor, îmi spusese că, dimineța,
tot sare o știucă. Cred că era puțin trecut
de ora 9:00, am efectuat primul lanseu
cu noua lansetă și o nouă nălucă, un vobler cu vibrații, foarte popular la bass
pe lacul Biwa din Japonia. Restul echipamentului era cel obișnuit, adică mu-

O primă știucă destul
de frumoasă, m-a făcut
să încep ziua cu dreptul,
deși în sinea mea știam că a
fost doar un „accident”, și că
răpitorii aveau să răspundă
prezent nălucilor mele abia
după orele amiezii, când
urma să avem și cea mai
ridicată temperatură a zilei.

Cred că era ora 11 și ceva când am
schimbat lacul și am trecut pe sectorul
B sau lacul mare al balastierei de la Varlaam. După ce am încercat mai multe
năluci, soft și hard, am ajuns la năluca
mea nr. 1 în pescuitul știucii, iarna: jerkbaitul suspending. Am o mulțime de
branduri, dimensiuni și culori cu care
am prins știuci în decursul timpului, de
pe Snagov și până în Deltă. Însă un
jerkbait mai bun decât cel de la Gan
Craft nu am întâlnit, este vorba de modelul REST 128SL (Spare Lip), care are
un sistem de barbete detașabile și vine
cu o a doua barbetă de formă diferită.
Nu am decât un singur asemenea
jerkbait, nu se găsesc nicăieri la noi și
nici în lume, recent am reușit să-mi
cumpăr ultimul model de la un magazin
de pe eBay, din Singapore. Nici în Japonia nu se găsesc, fiind una din cele
mai populare năluci ale acestui producător nipon. Pe scurt, am pus jerkbaitul
pe care l-am echilibrat aproape suspending și am început să lansez cu el pe primul loc pe care am oprit, pe sectorul B.
După trei sau patru lanseuri, când jerkbaitul s-a opintit în pragul din apropierea malului, am ridicat ușor, am văzut că vârful lansetei este încărcat și am
înțepat lent, fiindcă era clar că aveam
un pește care „se lăsase” în nălucă și în
fir, cum spunem noi, adică atacase foarte
discret. Așa că am adus la mal al doilea
pește al zilei, un șalău destul de frumos.

One lure show
Și, din acel moment, vreme de vreo
două sau trei ceasuri, a început nebunia
în apă, așa cum nu-mi închipuiam că o
să se întâmple. În total, am prins 7
știuci și 2 șalăi, am mai scăpat alți 3
pești și am avut o urmărire de știucă
până la mal, după un swimbait Jointed
Claw Magnum 230. În afară de prima
știucă a zilei și a anului, toți ceilalți pești
au căzut pradă unui singur pattern:

prezentare ultra-lentă, cu pauze de câteva secunde (între 3 și 10), a jerkbaitului suspending. Multe dintre atacurile acelei partide au fost extrem de
violente, adică sărea firul pe apă și înțepam în plină forță și în „full swing”,
ca toamna sau primăvara. Știucile nu

erau foarte mari, însă atacurile m-au
uns pe suflet și suratele au luptat frumos, după care s-au întors înapoi în
apă. A fost o primă partidă reușită, de
care îmi amintesc cu plăcere și în momentul în care scriu aceste rânduri. Cel
mai important factor al unei partide

reușite la răpitor, iarna, este să vă adaptați prezentarea la gradul de activitate
al răpitorilor. Dacă aveți o nălucă suspending, care rămâne pe loc în momentele de repaus, recuperați-o lent, cu
pauze și acordați-i încredere, fiindcă
atacurile nu vor întârzia să apară.
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Pescuit de sezon

„Mărunțiș”
de primăvară
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
După încă o iarnă atipică, fără manifestările extreme
tradiționale, putem să spunem că primăvara s-a instalat,
cel puțin calendaristic. Natura a început timid să renască,
la fel ca în fiecare an, cu primele nuanțe de verde care o
caracterizează, atrăgându-ne pe malurile apelor. Și pentru
că venim după o periodă mai puțin activă din punct de
vedere halieutic, vom încerca să ne dezmorțim cât mai
eficient, căutând un partener cooperant, „măruțișul de
primăvară”.

P

eștii cei mai interesați de momelile noastre vor fi cei care
s-au hrănit și în timpul iernii.
Dintre cei pașnici, babușca, plătica, roșioara, oblețul și carasul vor răspunde
primii, atrași de o nadă dispersantă,
aromată, fără o calitate nutritivă consistentă, oferită cu precauție. Vremea
schimbătoare, cu zilele frumoase care
alternează cu nopți friguroase, provocă
schimbări și în comportamentul peștilor. Câteva zile mai calde le pot deschide
pofta de mâncare dar, dacă intervine o
răcire bruscă a vremii, își vor întrerupe
și ei activitatea.

Câte ceva despre speciile căutate
Babușca este o specie activă tot timpul anului. O căutăm în apele dulci stătătoare sau ușor curgătoare, în cele ușor
salmastre, în coturile fără curent sau în
brațele laterale ale râurilor, în bălțile de
inundație, în lacuri și iazuri. Se hăneșete
predominant vegetal, cu fragmente de
macrofite și alge de perifiton. Hrana
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animală constă din specii bentonice:
chironomide, lamelibrahiate, oligochete, gasteropode.
Pentru a o pescui vom folosi o linie
adaptată în funcție de momeala utilizată. Cele mai folosite momeli sunt cele
vii: larve de chironomide, viermuși de
carne, mici sau mari, albi sau colorați,

cel mai des galben sau roșu, pupe ale
viermilor sau viermi de pământ. De
multe ori, succesul este asigurat de folosirea unor combinații între diferite
momeli, în special când peștii mănâncă
bine, pentru a-i selecționa pe cei de talie
mare.
Plătica este un pește căutat pentru
că, în orice anotimp, răspunde prompt
la o nădire adecvată și va rămâne pe
vad atâta timp cât acesta va fi întreținut.
Un amestec colant va asigura că nada
va ajunge pe substrat, locul preferat de
hrănire al plăticii.
Alegerea cârligului, în funcție de
momeala folosită, este foarte importantă. Prezentarea momelii trebuie să
fie cât mai naturală, având la bază o linie de pescuit adecvată, cât mai suplă
și echilibrată. Captatorii sensibili, amplasați pe toată lungimea corpului, care
formează linia laterală, permit detectarea celei mai mici vibrații în masa apei.
O linie de pescuit supradimensionată
va fi percepută ca un obstacol, iar peștele o va ocoli.
Roșioara este un partener excelent
pentru pescuitul staționar. Echipamentul clasic este compus, de regulă, din
vergi telescopice clasice cu lungimea cuprinsă între 4 și 6 metri, de preferat cu
vârful plin (blecktor).
Linia de pescuit este fină, dar robustă în același timp, cunoscând forța
roșioarei în dril. Firul de linie va fi de
0,12-0,14 mm, firul de la cârlig de 0,100,12 mm, cârligul nr. 14-16 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 sau
creion, pentru exemplarele mai mari, cu
portanță adecvată, de max. 0,50 g.
Oblețul este peștele începătorilor,
dar este la fel de incitant și pentru avansați. Pentru pescuit se folosesc vergi
ușoare, cu lungimea cuprinsă între
1,5 și 5 metri. Acestea pot fi tubulare,

telescopice, dar obligatoriu cu vârful
plin, tip blecktor, flexibil, dar rigid în
același timp. Linia de pescuit este specifică pescuitului „de viteză”, între ape
sau la suprafață, deoarece, printr-o nădire corectă, putem să ridicăm obleții
foarte aproape de oglinda apei, unde au
obiceiul să muscărească în orele de la
apusul soarelui, în zilele fără vânt. Cârligul trebuie să fie rezistent, pentru a nu
se deforma după prima duzină de obleți.
În același timp, el trebuie să fie foarte
fin, astfel încât să nu „spargă” momeala
și, în special, să nu o îngreuneze.
Carasul a devenit cel mai popular
și căutat pește, începând cu apariția primelor semne ale primăverii până târziu,
în iarnă. Vom căuta zonele puțin adânci
ale bălților, străbătute de razele soarelui,
unde apa este mai caldă și peștii mai
activi. Acestea se regăsesc, de cele mai
multe ori, în apropierea malurilor. Totuși, datorită vremii capricioase, se întâmplă ca peștii să nu se hrănească în
zona specifică, unde temperatura este
mai scăzută. Ei urcă între ape, unde s-a
produs deja o încălzire considerabilă.
Vom încerca să-i ademenim folosind o
linie cu plută foarte fină, un cârlig subțire și plumbii masați la baza putei, pentru o coborâre cât mai lentă și naturală
a momelii în masa apei.

O zi de primăvară
Profitați de timpul liber pe care îl
aveți, informațivă asupra condițiilor locale și îndrăzniți, chiar dacă vremea nu
este cea mai prielnică. O partidă de pescuit la început de sezon, abordată cu
pasiunea și interesul înfrânate în perioada rece, ne va aduce satisfacțiile dorite, dacă nu vom desconsidera calitățile
„mărunțișului” de primăvară.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SUPĂ PICANTĂ LA CEAUN
MAMA PAȘA

O rețetă originară din Ardeal, cu influențe puternice din zona
Tisei, ne va ajuta să valorificăm superior o bună captură de
primăvară, compusă dintr-o varietate de specii de pește de
diverse dimensiuni. Dând frâu liber imaginației, vom personaliza
preparatul, aducând o pată de culoare la început de primăvară.
Ingrediente: 4-5 kg de pește, babușcă, plătică, roșioară, obleț, caras, 3
cartofi, 3 morcovi, 3 cepe roșii, două
rădăcini de păstârnac, două rădăcini de
pătrunjel, 3 ardei capia, 150 ml ulei de
floarea soarelui, o lingură de boia de
ardei iute, două liguri de boia de ardei
dulce, sare, piper, pătunjel și leuștean
proaspăt.
Preparare: se curăță peștii, iar cei
mai mici se fierb până se dezmembrează. Se strecoară zeama rezultată și
se pune din nou la fiert, adăugându-se

legumele, care au fost, în prealabil, curățate și tăiate în bucăți potrivite. După
ce acestea sunt aproape fierte, se
adaugă boiaua, iute și dulce, apoi peștele, crestat transversal, uleiul, sarea
și piperul. Se oprește focul, se adaugă
pătrunjelul și leușteanul tocat și se
acoperă vasul.
Servire: se servește în boluri, bucăți
de pește și legume care plutesc în
zeama roșie, cu pâine de casă și un ciocănel de palincă sau țuică bătrână.
Poftă bună!
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Tehnică Pescuit de sezon
Primăvară cu capricii
MAC

Foto: MAC

În utimii ani se pare că a devenit un fenomen obișnuit ca vremea să ne ofere surprize, care
de care mai inedite, iar anul acesta, după timpul de-a dreptul primăvăratec din miezul lui
Făurar, când mugurii pomilor păreau gata-gata să se deschidă, ultimile zile ale acestuia și
începutul lui Mărțișor ne-au adus o schimbare drastică a vremii, cu ger și ninsoare mai
ceva decât la vreme de Gerar…!

E

Una caldă, una rece

vechi și anul nou, dintre anotimpul care
trece și cel tânăr ce urmează, dar anul
acesta vremea pare că s-a întrecut pe
sine.

Foto: MAC

ste drept, Zilele Babelor sunt cunoscute pentru capriciile și toanele vremii, tradiția populară
amintindu-ne despre lupta dintre anul
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Luând în considerare mersul vremii
din timpul lui februarie, apa bălților a
păstrat binișor din gradele Celsius cu
plus, iar peștii au profitat de vremea „călduță”, continuând să se hrănească moderat, fără a intra în amorțeala drastică,
specifică vremii de iarnă adevărată. Cu
gândul la primăvara ce părea să bată la
ușă, ne pregătisem să ieșim pe malul apei
pentru a ne încerca norocul în primele
zile ale lui Mărțișor. Surpriza a fost însă
pe cât se poate de neașteptată, pe atăt
de drastică și neprevăzută. Dar, să luăm
din toate acestea partea cea bună. Pentru
unii dintre noi, frigul și zăpada căzută
peste noapte, ne-au oferit ocazia de a
testa câteva dintre noile modele de năluci
și a mai cocheta încă odată cu farmecul
și frumusețea unui pescuit la vreme de
„adevărată iarnă”, în mijlocul unui peisaj
de-a dreptul hibernal. Și cum apa din
apropierea substratului a rămas destul
de „călduță”, peștii au continuat să fie
suficient de activi pentru a ne oferi, în
primele două saptămâni ale lui Mărțișor,

satisfacția unor partide cât-de-cât reușite
la șalău și biban.

Dar Zilele Babelor vor trece și, cum
este și firesc, odată cu ele va trece și frigul, iar vremea închisă va rămâne undeva în amintire. Puterea primăverii
este totuși greu de învins, așa că, mai
devreme sau mai tarziu, zilele senine,
cu soare tânăr și darnic, vor lua în stăpânire firea, iar noi vom putea relua,
pas cu pas, activitaea din calendarul
pescuitului de primăvară. Mai mult ca
sigur vremea caldă va reveni, punând
în drepturile firești natura și apele la
care am stat cu gândul la vremea iernii.
Cum este și firesc, în zonele cu adâncime mai mică, apele se încălzesc mai repede și atrag „mărunțișul”, care, cu siguranță și el abia aștepta câteva zile cu soare
pentru a se delecta în apa de pe lângă
maluri. În adâncuri, prin cotloane și la
adăpostul structurilor scufundate, semnele primăverii se fac și ele simțite, dar
acolo jos, activitatea pornește mai greu.
Stimulate și încurajate de căldura
zilelor cu soare, papura și stuful dau
primii lujeri, anunțând parcă vremea
frumoasă a primăverii depline, pe care
o întâmpină cu verdele crud al brâului
ce dă contur malurilor.
Atât răpitorii cât și peștii pașnici încep să „miște”, gradele Celsius cu plus
încălzesc apa bălților iar nevoia de
hrană și creșterea peroadei diurne aduc
și ele partea lor de contribuție în același
sens. Dintre răpitori, primii ce par a da
semne de activitate în apa bălților sunt
bibanul și șalăul, și să nu uităm că, în
apele naturale, știuca este în plină perioadă de prohibiție. Peștii pașnici ce
devin activi relativ de timpuriu roșioara,

Foto: MAC

Puterea primăverii

babușca și plătica, uneori chiar și carasul, la care bineînțeles putem adăuga
obleții, „mărunțișul” în termeni generici.
Pe râuri, cleanul dă semne timide mai
ales în zilele cu soare darnic și binevoitor, dar turbiditatea apei și variațiile de
debit la acest timp din an sunt un impediment considerabil, ce trebuie luat
în calcul.
Pentru peștii pașnici momelile naturale tradiționale funcționează de regulă destul de bine. Viermușii și „libelulele”- larvele de chironomide, par a fi
cele preferate, singure sau în combinații
ingenioase, gen „carcalete”, uneori și cu
râme. O nădire moderată, cu amestecuri de făină și spărtură de cereale poate
și ceva cânepă și arome ușoare, poate fi
de un real ajutor, la fel ca și nadele special concepute pentru apa rece, de regulă cele mai închise la culoare. Pescuitul la feeder poate fi o opțiune de succes,
combinând se pare suficient de bine nă-

direa moderată cu plasarea momelii la
locul potrivit.
Pentru răpitori, mai ales pentru biban și șalău, jigurile garnisite cu silicoane în culori „tari” precum portocaliul
simplu sau cu glitter, chartreuse și alb
sau alb cu glitter, au dat rezultate bune
în anii precedenți la acest timp din an.
Lingurile, oscilante sau rotative, par a
fi mai puțin eficace, peștii făcând încă
economie de efort dar, poate o oscilantă
mai ușoară, cu cădere lină și bătaie amplă, poate declanșa atacul mult așteptat.
Trebuie amintit că începând cu 28 martie, conform Proiectului Ordinului de
prohibiție din acest an, transmis de
A.N.P.A., pescuitul bibanului și al șalăului, în apele naturale, va fi interzis.
O zi călduță, cu soare darnic și fără
vânt, alături de șansele unui apetit în
creștere al peștilor, vor face deliciul unei
partide de pescuit, pe malul apelor acestei primăveri cu capricii…!
Foto: ANDREI ZABET
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Tehnică Pescuit pe râu
„Alevini” seducători
Text și fotografie DORU DINEA

Chiar dacă mai timide, temperaturile au prins ceva putere și saltă mercurul din
termometre, în cele mai multe zile, chiar și peste douăsprezece sau paisprezece grade
Celsius. Nopțile nu mai sclipesc în micile cristale de gheață și nu mai netezesc luciri
metalice pe ochiuri rătăcite de ape. Mulțime de căpșoare verzi de fire plăpânde de iarbă se
ițesc sfioase din pământul cenușiu și umed. Vrăbii și pițigoi, în triluri vioaie, zboară și se
agită prin copacii dezgoliți.

C

u toate că iarna a fost neobișnuit
de blândă și a semănat, în cele
mai multe intervale de timp, cu
o toamnă târzie, apele râului au fost reci.
Termocentrala a funcționat la capacitate
redusă iar apele uzinate din procesele
tehnologice au avut o temperatură cu
foarte puțin mai ridicată decât apele râului. Peștii s-au menținut, totuși, într-un
număr mai mare în zonele cu apele cu
temperaturi ceva mai ridicate, dar au
avut un metabolism scăzut și, de aceea,
nu s-au hrănit intens.

Năluci noi, rezultate pe măsură
Avusesem două partide de pescuit la
spinning la care rezultatele nu au fost
deloc încurajatoare, doar câțiva clenișori
subnutriți prinși la niște voblere fat, DR,
de 3 cm. lungime și unele tip minnow,
tot DR, de 4 cm lungime. Peștișorii mici
și zgribuliți, drill-urile anemice, iar adrenalina rămăsese la cele mai scăzute cote.
Și, ca să nu las adrenalina să zacă, uitată
pe podea, și să o înalț la un nivel cât de
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cât mai decent, am hotărât că era timpul
să schimb tactica. Năluci noi, pentru
pești pretențioși!
Și, la următoarea partidă de pescuit
la spinning, am găsit o soluție, un remediu, în nălucile tip soft. Sigur nu e singura soluție, dar eu pe aceasta am încercat-o. Am folosit shad-uri cu format slim
și ultra-slim cu lungimile de 4 și 5 cm.,
ce se asemănau foarte mult cu niște alevini. În primele faze, le-am folosit în mai
multe tipuri de monturi: în montura tip
Texas cu plumb conic mobil pe fir, cu
micro jig-uri clasice, adică cu cap fix, și
cu jig-uri cu cap mobil tip cheburashka.

Atunci când apa râului
a fost mai opacă au dat
rezultate voblerele lipless
soft cu lungimile de 5 și 6
cm precum și voblerele
sinking cu format minnow
și cu barbeta scurtă (…)

După mai multe încercări, cea mai bună
montură și cea mai prinzătoare pentru
mini shad-urile de 4 și 5 cm. lungime
s-a dovedit a fi cea cu jig-urile cu cap
mobil, tip cheburashka.
Deoarece am pescuit în zone ale râului unde apele au avut adâncimi, în general, de peste un metru și chiar mai mari
de doi metri, în multe zone cu un curent
de curgere moderat, dar și pentru a păstra năluca în evoluție cât mai aproape de
substrat, am folosit plumburile tip cheburashka cu greutățile de 4 și 5 grame și
numai, rareori, atunci când am pescuit
în zonele ce nu prezentau aproape deloc
curenți de curgere, am folosit cheburashka cu greutatea de 3 grame.

Câteva detalii tehnice
Pentru cazurile când am pescuit cu
shad-uri cu format slim și ultra slim de
4 cm. lungime, am folosit cârlige tip drop
shot nr.4, pe care le-am atașat de capul
de plumb tip cheburashka, iar atunci
când am pescuit cu shad-uri de 5 cm.

lungime, am folosit și cârlige tip drop
shot nr.2.
Atunci când am folosit shaduri ce nu
aveau realizați ochi din fabricație, cu ajutorul creioanelor marker permanent, am
colorat zona ochilor. Am realizat astfel
puncte vizibile, roșii, galbene sau negre,
puncte ce reprezentau ochii, și am avut
grijă să fie în contrast cu coloritul restului
nălucii. Aceste mici modificări pe care
le-am făcut, au îmbunătățit randamentul
nălucilor.
Ca tehnici de evoluție am folosit
stop&go dar și un twiching blând, pe o
viteză de recuperare mică, și numai când
temperaturile au fost mai ridicate iar vremea a fost însorită, am folosit și viteze
de recuperare medii. Cu aceste tehnici
de recuperare, mini shad-urile au fost
atacate și de cleni mai mici dar, în general, am avut atacuri și capturi de avați.
Cu toate că avații nu au fost din cei mari,
drill-urile au fost mai palpitante iar adrenalina s-a prezentat la cote decente.
Este necesar, atunci când apele sunt
reci iar condițiile de pescuit nu sunt tocmai din cele mai facile, să încercăm să
pescuim și cu năluci mini și micro, care
să acționeze și la cele mai mici viteze de
recuperare. De preferat sunt cele de tip
soft, shad-uri, grub-uri sau așa numitele
„creaturi” deoarece, având corpul moale,
nu trezesc suspiciuni din partea peștilor
când aceștia dau țac-uri pe nălucă. Și
chiar dacă nălucile sunt de dimensiuni
mici, asemenea unor alevini, în special
în aceste condiții, pot fi atacate și de pești
de dimensiuni mai mari, ce nu vor rezista
tentației. Fir întins!
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Tehnică Pescuit la feeder
Feederul bun la toate
Text și fotografie ADRIAN DUMITRAȘCU

Pescuitul la feeder a câștigat mulți adepți în ultimii ani. Echipamentul specific acestui stil
de pescuit a evoluat și s-a diversificat în mod impresionant grație succesului demonstrat pe
malul apei, iar tehnica, la rândul ei, a avansat considerabil, monturile clasice lăsând locul
unor versiuni noi, tot mai eficace, verificate în practică.

F

orma și dimensiunile coșulețelor
s-au modificat, iar lansetele prezintă caracteristici tehnice noi,
mereu îmbunătățite, atât în ceea ce privește materialul de construcție folosit
dar și a acțiunii și rezitenței, atât a vârfului, specific feederelor, dar mai ales a
rezervei de putere în treimea inferioară
a vergii, pentru a putea face față capturilor tot mai mari pe care aceste lansete
au ajuns să le aducă la minciog. Așa se
face că această tehnică de pescuit, dedicată inițial pescuitului la mreană, scobar
și caras, a ajuns să facă deliciul tot mai
multor partide de pescuit la crap, la plătică și nu numai, devenind încet-încet,
un stil, am putea spune, bun la mai toate
speciile de pești pașnici.

Varietatea coșulețelor
De la clasicul coșuleț cilindric din
plasă de sârmă lestat cu plumb, variantele constructive au adus pe piața de specialitate tot felul de noi forme, care de
care mai acătării și, relativ, mai prinzătoare. „Cilindrul” a căpătat diverse lun36 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

gimi și diametre, plasa metalică a fost
înlocuită cu plastic polimer, plumbul
pentru lestare a fost finisat, iar prinderea
s-a „șlefuit” și a primit vârtej cu agrafă,
permițând conectarea rapidă și sigură
pe montură. (Foto 1).
1

Tubul clasic anti-tangle, un accesoriu
eficient dar, aparent mai greoi în ansamblul monturii, pierde teren, tehnica evoluează și apar noile coșulețe, în formă de
cilindru sau „cupă”, cu braț pentru conectare care permite eliminarea tubului
anti-tangle și simplifică montura clasică.
Este nevoie însă de un fir intermediar,
mai rezistent, fluorocarbon sau textil,
pentru porțiunea dinaintea forfacului,
porțiune pe care culisează coșulețul cu
braț de conectare (Foto 2-3). Iar evoluția
nu se oprește aici…

Între clasic și rapid

De la clasicul coșuleț
cilindric din plasă de
sârmă lestat cu plumb,
variantele constructive au
adus pe piața de specialitate
tot felul de noi forme, care
de care mai acătării și,
relativ, mai prinzătoare.

Method feeder-ul clasic este un năditor deschis, spre deosebire de coșulețul
tradițional, închis, așa cum este feeder-ul
clasic. Montat pe firul principal cu ajutorul unui stoper și având un forfac scurt,
nu mai lung de 12-15 cm, method feederul are plumbul montat pe partea inferioară, permițând așezarea năditorului
pe substrat totdeauna cu partea deschisă
spre suprafața apei. În acest fel, nada și
cârligul cu momeala sunt expuse direct

2

3

4

în calea peștilor adunați pe vad.
Method feeder-ul rapid permite
garnisirea năditorului cu ajutorul unei
matrițe – mould, confecționată dintr-un
material elastic/siliconic, special conceput pentru acestă operațiune, asigurând
poziționarea corectă a cârligului cu momeală, în nadă. Nada este astfel compactată și așezată uniform pe năditor,
tot ansamblul având o formă aerodinamică ce facilitează lansarea la distanță
și reduce considerabil posibilitatea desprinderii nadei la lansare (Foto 4).
Montura propriu-zisă este cât se
poate de simplă: un opritor siliconic pe
firul principal deasupra năditorului, urmat de năditorul propriu-zis. Diametrul
redus al foarfacului are în vedere finețea
monturii, necesară pentru a nu trezi suspiciunea peștilor. Lungimea forfacului,
așa cum arătam anterior, de numai 1215 cm, mult mai scurtă comparativ cu
metoda feeder clasică, este una dintre caracteristicile și deosebirile principale ale
monturii cu method feeder, față de feederul clasic, și, se pare, una dintre cheile
succesului acestei metode.

Feederul bun la toate
Concepută inițial pentru o montură
cu coșuleț năditor, montat fie direct pe
fir sau pe tub anti-tangle, pentru pești
de talie mică și mijlocie, lanseta pentru
feeder a dovedit că dispune de resurse
suficiente pentru a putea aduce în minciog chiar și capturi de talie mai mare.
Acest model de lansete s-a dovedit a fi
plurivalent prin faptul că poate fi folosit
pentru prinderea unei varietăți largi de
specii de pești, folosind o gamă variată
de monturi pentru abordarea condițiilor
diverse ce pot fi întâlnite pe malul apei.
Așa s-a ajuns ca lanseta pentru feeder să
fie folosită și în pescuitul la plătică și
chiar la crap. Rezerva de putere din treimea inferioară, flexibilitatea blank-ului
pe ansamblu și sensibilitatea vârfului, au
impus acest tip de lansetă, iar eleganța
impusă de acest tip de pescuit, atenția și
finețea necesară, au atras tot mai mulți
pasionați spre acest stil, aparte, de pescuit. Merită încercat și va oferi, cu siguranță, cel puțin un fir întins!
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Echipament Atelierul muscarului
Artificiale cu potențial
ALEX CODRESCU

Zilele din calendar se petrec repede una după alta, astfel încât luna lui Mărțișor va trece ca
un gând, iar în aprilie, dacă ne uităm la Proiectul de ORDIN privind stabilirea perioadelor
și zonelor de prohibițiea pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică
a resurselor acvatice vii în anul 2021, transmis de A.N.P.A., s-ar putea deschide sezonul la
păstrăv-indigen, curcubeu și fântânel, la fel ca și anul trecut.

C

u speranța că vremea se va mai
încălzi și, odată cu ea și apele,
pregătirile pentru o ieșire în
căutarea pistruiaților, pot începe chiar
de pe acum.
În luna aprilie, apa râurilor și lacurilor de munte este încă rece iar păstrăvii se dezmorțesc încet, încet, după
iarna care a trecut. Energia este încă la
nivel scăzut, așa că peștii caută să obțină hrana fără a face eforturi prea
mari. Se vor ridica mai rar pentru a culege o insectă ce plutește pe suprafața
apei și vor prefera larvele și nimfele ce
vin odată cu apa, în apropierea substratului, oferite „pe tavă”, în calea lor.
Nimfa este doar una din variantele
de artificiale pe care le puteți confecționa, modelele fiind practic nenumărate. Culorile și textura materialelor folosite pentru montaj sunt de regulă
alese în funcție de insectele pe care le
cunoaștem și de stadiul de dezvoltare
al acestora, specifice locurilor pe care
vom pescui și, în cele din urmă, sunt o
alegere ce depinde de preferința, inspirația și, nu în ultimul rând, de experiența fiecăruia dintre noi!

ATELIER

Foto: ALEX CODRESCU

În acest context, deja cunoscut,
dintre artificale, nimfele par să fie o
alegere potrivită pentru începutul sezonului. Să vedem deci care sunt etapele confecționării unei nimfe, cu sorți
de izbândă mai mari, sperăm, la timpul deschiderii sezonului la păstrăv.
• pe cârligul cu ochet prins în menghină, am introdus o mărgică, poate
fi din metal sau din plastic. Aceasta
imită „capul” nimfei. Fixăm mărgica
lângă ochetul cârligului înfășurând un
fir de lestare, 2-3 spire, din fludor sau
cupru; (Foto 1).
• folosind ața de montaj în culoarea dorită, matisăm tija cârligului pe
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toată lungimea pe care vom construi
„corpul” nimfei; (Foto 2).
• din remidge din pană de coadă
de fazan formăm cercii caudali,
„coada” nimfei, matisând apoi cu ața
de montaj tija cârligului dinspre
„coadă” spre ochet și tăind surplusul
de pană rămas liber; (Foto 3 și 4).
• formăm apoi „corpul”- abdomenul nimfei, înfășurând pe ața de montaj un fir de lână/melană scămoșată
și matisând apoi firul de ață/lână pe
tija cârligului; (Foto 5).
• întărim montajul matisând cu
spire rare corpul nimfei dinspre
curbura spre ochetul cârligului, facem
nodul final, întărim cu o picătură de
lac incolor și lăsăm să se usuce preț
de câteva minte; nimfa este gata.
(Foto 6).

1

2

3

4
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Curiozități

Divertisment

Caricaturi

Boul moscat (Ovibos
moschatus) trăiește în
regiunea arctică în grupuri de
câte 8-20 membri în perioada
verii, pentru ca la venirea
iernii grupurile să se
mărească, ajungând la
12-24 de membri.
• numele de moscat vine de la mirosul puternic de mosc pe care masculii îl
emană în perioada de împerechere;
• se hrănește cu mușchi, licheni,
iarbă și lujeri tineri de salcie, exemplarele dominante având întâietate atunci
când grupul găsește o sursă nouă de
hrană, mai ales în perioada grea a iernii;

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ

Foto: MAC

GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

• exemplarele sănătoase pot ajunge
la vârsta de 20 de ani iar masculii pot
atinge o greutate de peste 450 de kilograme;
• în caz de primejdie poate alerga cu
o viteză de până la 60 de km/oră;
• principalii prădători ai boului moscat sunt lupul arctic, urșii grizzli și, mai
rar, urșii polari, toți aceștia urmărind în
primul rând exemplarele tinere, cele
mai bătrâne și cele bolnave;

• are două straturi de păr, unul exterior,
cu firul mai lung, și unul din fire mai scurte,
la baza celui exterior, numit qivit, mult mai
fin, care oferă principala protecție împotriva frigului, și pe care îl leapădă la venirea
verii;
• din părul qivit, cel fin, al boului moscat, se poate toarce o lână considerată a fi
una dintre cele mai călduroase fibre naturale din lume, fiind de opt ori mai călduroasă decât lâna oilor;
• pentru a se proteja de șocul provocat
de loviturile la cap suferite de masculii care
se confruntă în perioada de împerechere,
între craniu și creier, boul moscat are o
„pernă” de aer ce amortizează impactul
primit la nivelul frontal al coarnelor;
• boul moscat și renul sunt singurele
mamifere copitate din teritoriul actic care au
supraviețuit la finalul Pleistocenului, eră care
s-a încheiat în urmă cu circa 10.000 de ani;
• în ultima perioadă a anilor 1.800, în
partea arctică a continetului nord-american boul moscat a dispărut, repopularea
zonei fiind făcută cu un grup de 34 de
exemplare aduse din Groenlanda;
• în prezent, numărul total ai boilor
moscați ce trăiesc în zona arctică a globului
este estimat a fi de circa 125.000 de exemplare.
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ABREVIS

FISELA

Jackall iShad Clio 4.1” - noua
evoluție a celbrului iShad

Famila iShad se mărește cu un
nou membru, Clio de 4.1”. O nălucă
universală, fapt ce o recomandă pentru aproape orice tip de prezentare
sau situație, putând fi montată la fel
de bine pe jig normal, jig cu skirt sau
pe cârlige offset și plumb culisant, în
monturi de tip Texas sau Carolina.
Principalul diferențiator al noii serii îl reprezintă aripioarele laterale din
zona capului și coada care are o formă
de tip „+” în secțiune transversală.
Aceste inovații fac posibil ca năluca
să evolueze diferit și cu un altfel de
set de stimuli decât celelalte plastice
existente pe piață, pentru a declanșa
chiar și atacurile celor mai circumspecți răpitori.

Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
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În plus, datorită fantei speciale
amplasate în zona ventrală, montarea
cârligelor offset se face foarte ușor, iar
numărul rateurilor la înțepare este redus considerabil, deoarece vârful cârligului are de străbătut un strat superficial din plastic foarte moale.
Fiecare iShad Clio este impregnat
cu o substanță specială, obținută după
o formulă bazată pe aminoacizi naturali, care sporesc atractivitatea nălucii și declanșează atacuri violente și
decisive din partea peștilor răpitori bibani, șalăi și știuci.
Noile Jackall iShad Clio 4.1” sunt
disponibile în magazinul Abrevis din
București, precum și online, pe
www.abrevis.ro

FIR FORFAC TEXTIL - BENZAR
METHOD FEEDER HOOKLINK
Unul dintre cele mai
importante accesorii ale
unei monturi method
feeder este porțiunea de
forfac - cea care face
conexiunea între firul
principal (în continuarea
momitorului method) și
cârlig. Dacă firul de forfac pe care îl folosim nu este de bună calitate, rezultatul partidei poate să fie ușor
influențat. Prin calitate, înțelegem felul în
care se comportă firul, mai ales când este
vorba de fir textil. Acesta facilitează echilibrarea critică cu momeli specifice tehnicii
method, cunoscute sub numele wafters.
Benzar Method Hooklink este mătăsos și foarte rezistent la rupere, ceea ce îl
face extrem de apreciat nu doar de către
pescarii ce folosesc tehnica method, ci și
de pasionații pescuitului la crap.
Specificații tehnice:
• Culoare neagră, împletire în opt spire 8X;
• Conține particule de lestaj (scufundător);
• Mătăsos, se leagă extrem de bine și ideal
pentru echilibrarea forfacului cu Wafters;
• Lungime rolă: 10 m;
• Diametru: de la 0,06 mm, până la 0,25 mm.
www.fisela.ro

MG CARP

Dumbell LED wafters-soft
feeder pop-ups

Efectul fluo led care durează în apă minimum 45 de minute, face diferența în eficacitatea
sporită pe care Dumbell LED wafters-soft feeder
pop-ups, o pune la dispoziția pescarilor de crap.
Pop-up-urile LED beneficiază de o întreagă
serie de caracteristici care vor provoca serii neîntrerupte de trăsături, chiar și din partea celor
mai mofturoși crapi: flotabilitate de durată, mărimi diferite pentru rig-uri de finețe și o dispersie
eficientă a aromei, chiar și în apă rece. Pot fi folosite singure la cârlig cât și în combinație cu
boilies-ul preferat.
Dumbell LED wafters-soft feeder pop-ups,
sunt disponibile online pe www.mgcarp.ro.
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
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D
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M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
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M
J
V

3.04
3.48
4.39
5.31
6.23
0.21
1.10
1.53
2.45
3.36
4.27
5.19
6.10
0.52
1.43
2.35
3.26
4.17
5.09
5.52
6.44
0.29
1.20
2.11
3.03
3.52
4.45
5.36
0.21
1.13










8.07
8.52
9.43
10.35
11.26
6.15
7.09
7.52
8.45
9.38
10.27
11.19
12.07
6.37
7.28
8.19
9.21
10.13
11.08
11.49
12.38
6.31
7.24
8.15
9.06
9.49
10.40
11.31
6.21
7.13



FAZELE
LUNII

13.51 20.08
14.45 20.53
15.36 21.44
16.28 22.35
17.19
11.23 17.30
12.14 18.23
13.07 19.18
13.52 20.09
14.45 21.01
15.33 21.49
16.25 22.41
17.16
12.24 17.51
13.15 18.43
14.06 19.35
14.54 20.26
15.45 21.17
16.37 22.09
17.28 23.01
18.19
12.21 18.32
13.05 19.24
13.52 20.13
14.43 21.06
15.34 22.49
16.25 23.41
17.17
12.15 17.25
13.07 18.16





U.P.

L.N.

VÂNZĂRI
SOARE
RĂSARE APUNE

6.51

6.36

19.46

19.56

Vând armă de colecție calibru 6,5x54
Merkel Suhl, unicat, an de fabricație 1903.
Stare foarte bună. Tel.: 0745-312.050.

Vând Mauser, calibru 6,5x57, cu lunetă.
Tel.: 0774-571.834.

Vând armă cu glonț cal. 5,6x38, marca
Bars-Baikal, armă de tir cu percuție pe
ramă, cal. 5,6x16, V.MC (unicat) și armă
basculantă cu glonț cal. .243Win., marca
IZH-18MN. Tel.: 0269-84.19.70.

REBUS

BUNE DE PUS LA RANĂ
Rezolvarea din numărul anterior



P.P.

6.23

20.06

L.P.

6.12

20.15



IMAGINI
DE VÂNĂTOARE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) A face imagini cu fețe de vânători. 2) Dispoziție de atac – Exemplar fără
pereche. 3) 14 lupi! 4) Desprins din ramura
evolutivă a vânătorilor. 5) Rânduială sacră –
Asociați într-o vânătoare. 6) 3, 4 câini! – Chemare pentru braconier. 7) A se opri din drum
(reg.). 8) Aduse din vale! – Puțină rouă! – A se
întinde pe o suprafață din ce în ce mai mare.
9) Obișnuiți să lucreze cu leii. 10) Vânători cu
principii – Aduce vânatul la izvor.
VERTICAL: 1) Concentrarea vânătorilor în plin
sezon vânătoresc. 2) Vânător fără seamăn.
3) Jumătate din cârd! – 13 rațe! – Primele din
cireadă! 4) Bărbați la vânătoare – Vânător
fără experiență aflat lângă un maestru.
5) Cărnos la mijloc! – Vânători nemiloși.
6) Deloc puțină. 7) Scoase din stup! – Pliat pe
mijloc! – Trup fără viață. 8) Aripioară de
pește. 9) O filă în calendar – Cotit la mijloc! –
Vârf de cuțit! 10) Paraziți microscopici.
Dicționar: Zădina.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

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

Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte
Text anunț:
............................................................
............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Data: ...................................................
Nume și prenume: ........................
............................................................
Tel: ......................................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
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CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 75 LEI
NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ...................................................................................... Nr. .......
Bloc ...... Scara ...... Etaj ...... Apartament ...... Localitate ................
................................. Județ/Sector .................. Cod poștal ................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura .....................
Am achitat suma de ............................................................ în data de
.................................... cu ......................................................................
Ordin de plată nr. ............................................................................
Mandat poștal nr. ............................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12
reviste consecutive începând de la data abonării. Completează cuponul
alăturat și trimite-l împreună cu dovada plății abonamentului (copia
ordinului de plată sau a mandatului poștal) pe adresa: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

