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VÂNĂTOARE

Asociațiile noastre
la finalul anului 2021

Foto: ALIN-CODRU MANU

VPR
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, am publicat începând cu luna noiembrie a
anului 2020 și în continuare de-a lungul anului 2021, o serie de materiale – Asociațiile
noastre – interviuri realizate cu cei ce își dedică eforturile conducerii activității acestor
asociații.

Î

ncepând, așa cum am spus, cu luna
noiembrie a anului 2020, am prezentat A.V.P.S. Diana-București,
A.V.P.S. Sitarul, A.J.V.P.S. Caraș-Severin,
continuând din ianuarie 2021 cu
A.J.V.P.S. Buzău, A.J.V.P.S. Olt, A.J.V.P.S.
Argeș, A.J.V.P.S. Dâmbovița, A.J.V.P.S.
Bacău, A.J.V.P.S. Brăila, A.J.V.P.S. Maramureș, A.J.V.P.S. Satu Mare și, în luna
octombrie, A.J.V.P.S. Neamț.

Am avut astfel ocazia să cunoaștem
o serie dintre aspectele privind activitatea acestor asociații, realizările obținute dar și dificultățile întâmpinate în
perioada ultimilor ani și în prezent, activități specifice domeniului de management cinegetic, de vânătoare dar și
pe linie de pescuit recreativ și de gestionare a fondurilor piscicole pe care le
gospodăresc.

Acum, la finalul anului 2021, la momentul bilanțului dar și al proiectelor de
viitor, vom trece în revistă câteva dintre
aceste aspecte și probleme, pe care ni
le-au prezentat conducătorii acestor asociații. Acestea au vizat între altele situația
financiară în condițiile pandemiei de
SARS-CoV-2, evoluția numărului de
membri vânători și pescari, situația speciilor de vânat din fondurile cinegetice
DECEMBRIE 2021
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pe care le gestionează, aspecte privind
managementul cinegetic și pisciol, comunicarea la nivelul asociațiilor dar și
câteva dintre proiectele de viitor pe care
acestea le au în vedere.
Cu privire la efectele financiar-economice pe care pandemia generată de
noul coronavirus, declanșată la începutul
anului 2020, au fost evidențiate în cazul
tuturor asociațiilor noastre probleme
create de perturbarea activităților economice la nivel național, și a celor specifice acestor asociații în particular. În
plus, închiderea vânătorii la majoritatea
speciilor de păsări în sezonul de vânătoare 2020-2021, începând cu luna august 2020, dar și existența pestei porcine
africate – PPA, au generat un plus de
probleme și dificultăți financiare în cadrul asociațiilor noastre.
În luna ianuarie 2021, domnul Dragoș Florin Ștefănescu, directorul
A.J.V.P.S. Buzău, menționa:

Foto: ALIN-CODRU MANU

suprafața totală cinegetic-productivă pe
care o gestionăm, a diminuat serios efectivele de mistreț”.
Numărul de membri vânători și
evoluția acestuia în cadrul asociațiilor
prezentate, în mare parte prezintă o tendință de creștere, în unele cazuri se observă menținerea la un nivel relativ constant, existând însă și situații în care
numărul acestora a scăzut drastic.
În luna decembrie 2020, domnul
Dorin Marescu, președintele A.J.V.P.S.
Caraș-Severin, menționa:

În cadrul interviului din luna aprilie
2021, domnul Florin Stan, directorul
A.J.V.P.S. Dâmbovița, arăta:

Florin Stan
Dragoș Ștefănescu
„În privința momentului actual, întâmpinăm greutăți din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19. Au
fost blocate toate activitățile de vânătoare
cu vânătorii străini, iar veniturile obținute din activitatea de vânătoare în sezonul 2020-2021, comparativ cu sezonul
2019-2020, au scăzut cu 75-80%.
O altă problemă importantă a fost,
începând cu luna august 2020, suspendarea vânătorii la toate speciile de păsări, cu excepția fazanului și a potârnichei. Situația a determinat scăderea
veniturilor din cotizațiile achitate de vânătorii pasionați de vânătoarea la păsăret. În plus, evoluția pestei porcine africane, care în prezent afectează 59% din
4 |
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Dorin Marescu
„Cât privește numărul de membri vânători avem în prezent un număr de
1853 de membri. Trendul este în creștere,
având în vedere condițiile/posibilitățile
pentru vânătoare pe care asociația le
oferă, la care se adaugă examenele organizate în ultimii ani pentru noi membri
vânători și, de asemenea, și examenul ce
va fi organizat în acest sens la începutul
lunii decembrie a acestui an”.

„Să amintesc și faptul că numărul de
membri vânători este stabil, chiar ușor
crescut aș putea spune. La nivel de asociație județeană, am reușit, împreună cu
colegii și membrii asociației, să depășim
dificultățile apărute, generate de pandemia de SARS-CoV-2, restricționarea vânătorii la păsări și pesta porcină africană,
iar în prezent activitatea se desfășoară în
condiții bune, cu respectarea măsurilor de
protecție sanitare și a prevederilor legale
stabilite de autorități”.
Și tot referitor la situația numărului
de membri vânători, dl. Laurențiu Radu,
directorul A.J.V.P.S. Brăila, menționa în
luna iunie 2021:
„Cât privește numărul de membri vânători…, din păcate, începând de prin
anii 2006-2008, trendul a fost permanent descrescător. Dacă în anul 2006 spre

Laurențiu Radu
exemplu aveam un număr de 1.478 de
membri vânători, în anul 2020 am ajuns
la doar 560 de membri. Am pierdut un
număr mare de membri vânători atunci
când s-a modificat Legea armelor și a munițiilor, introducându-se efectuarea în
mod individual a vizei pentru permisul
de armă, mulți dintre membri uitând de
datele la care trebuiau efectuate vizele și
căzând astfel în greșală. În plus, numărul
candidaților la examenul de vânător a
scăzut și el, mai ales după introducerea
obligativității cazierului încă de la depunerea dosarului pentru efectuarea stagiului de un an de practică necesar înaintea
examenului de vânător”.
Domnul Constantin Claudiu Ferii,
directorul A.V.P.S. Diana - București
menționa în interviul acordat în luna octombrie 2020 faptul că:

asociație la alta, la un interval de circa
2-3 ani. La Diana, în ultimii aș spune
5 ani am avut un număr relativ constant de membri vânători, poate un pic
pe creștere, dar nu cu mult, numărul
membrilor plecați fiind relativ egal cu
al celor veniți în asociație. În ultimii
trei ani am reușit să aducem la DianaBucurești circa 100 de noi membri vânători prin organizarea examenelor de
vânător”.
Speciile de vânat existente în fondurile cinegetice gestionate de asociațiile
noastre și situația acestora a fost un alt
aspect prezentat în cadrul interviurilor
realizate. Aspectele menționate au reliefat o situație stabilă la speciile de vânat mare și mediu, precum cerbul căpriorul și capra neagră, acolo unde
acestea sunt prezente, căpriorul evidențiindu-se în mod special cu creșteri ale
efectivelor și a calității trofeelor, realizări
datorate în mare parte managementului
cinegetic adecvat, a gestionării durabile
a speciilor și măsurilor de pază și protecție instituite de asociații.
În privința căpriorului domnul Mihai Albulescu, directorul A.J.V.P.S. Olt
menționa în interviul din luna februarie
2021:

Căpriorul
înregistrează efective
ce cresc an de an, pe toate
fondurile cinegetice având
un fond genetic foarte bun
la această specie, dovadă
fiind trofeele de mare
calitate și valoare, în
fiecare sezon recoltând
practic peste 20 de trofee de
căprior medaliabile cu aur.

sonală. Acordăm de asemenea atenție
mare vârstei la care se extrag exemplarele pentru trofeu”.
Iar cu privire la capra neagră și căprior, domnul Nicolae Robu, președintele A.J.V.P.S. Neamț, în interviul din
luna octombrie 2021 arăta:

Nicolae Robu

Mihai Albulescu

Constantin Claudiu Ferii
„În privința membrilor vânători, aș
începe prin a menționa faptul că la nivel
de asociații afiliate am observat o tendință de mutare a vânătorilor de la o

„Căpriorul înregistrează efective ce
cresc an de an, pe toate fondurile cinegetice având un fond genetic foarte bun
la această specie, dovadă fiind trofeele
de mare calitate și valoare, în fiecare sezon recoltând practic peste 20 de trofee
de căprior medaliabile cu aur.
Calitatea trofeelor se datorează în
mare măsură și selecției și hranei de calitate pe care o administrăm în teren.
Sarea nu lipsește niciodată. Acordăm
mare atenție la efectuarea selecției. Practic aceasta se face numai în prezența inginerului cu vânătoarea sau a mea per-

„Capra neagră se prezintă cu efective
în creștere, avem cote de recoltă constante, trofeele recoltate fiind toate numai cu punctaj de aur, un fapt mai mult
decât îmbucurător în perspectiva vânării speciei atât cu membrii vânători ai
asociației cât și cu vânători străini.
Căpriorul este foarte bine reprezentat
pe toate fondurile cinegetice ale asociației, cu efective mult peste optim. Trofeele
sunt de calitate superioară, majoritatea
celor recoltate întrunesc punctajul necesar pentru medalie de aur. Aici regăsim
preocuparea permanentă pentru asigurarea protecției, a liniștii și a adăpostului pentru specie, și a hranei complementare necesare în teren”.
Mistrețul, așa după cum reiese din
materialele prezentate, a fost foarte puternic afecta de existența pestei porcine
africane, efectivele acestuia fiind în majoritatea fondurilor cinegetice mult reduse, dar sunt menționate și cazuri în
DECEMBRIE 2021
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care au fost observate exemplare ce par
a fi trecute prin boală, în unele regiuni
mistreții marcând o ușoară refacere.
În interviul din luna mai 2021,
domnul Gheorghe Vrânceanu, președintele A.J.V.P.S. Bacău, remarca despre mistreț:

Foto: ALIN-CODRU MANU

Ursul a creat și continuă să creeze
mari probleme datorate creșterii necontrolate a efectivelor, a celor legate de pagubele pe care le produce coborând din
zonele specifice de habitat și fiind tot
mai des semnalat în zonele locuite de
oameni, atacurile asupra omului înregistrând o creștere nemaintâlnită până
în prezent, prezența ursului punând în
pericol siguranța și chiar viața oamenilor
și a bunurilor acestora, atât în zona rurală cât și în cea orășenească.
În interviul acordat în luna iulie
2021, domnul Dorin Caraciuc, directorul
A.J.V.P.S. Maramureș, menționa vis-àvis de această situație a ursului:

Gheorghe Vrînceanu
„Mistrețul este prezent pe toate fondurile cinegetice pe care asociația noastră județeană le gestionează. Efectivele
de mistreț au crescut considerabil în ultimii ani, pe fondurile cinegetice de deal
și de câmpie, mult peste cele optime,
fapt ce a determinat și numeroase pagube la culturile agricole. În aceste condiții am solicitat, obținut și recoltat în
fiecare sezon peste 1.000 de mistreți, însușiți de către membrii noștri vânători,
vânătoarea la mistreț devenind astfel
atracția de bază, în condițiile în care
efectivele și cotele de recoltă la iepure și
potârniche, au scăzut drastic. Însă,
după apariția pestei porcine africane PPA, începând din anul 2020, fondurile de deal și de câmpie, în special cele
de pe Valea Siretului și din Podișul Moldovei, au fost afectate de PPA, înregistrându-se mortalități mai semnificative pe 5 fonduri cinegetice, restul
fondurilor fiind afectate sporadic. Cu
toate acestea am constatat o reducere
cu circa 35% a efectivelor de mistreț pe
total, la nivelul fondurilor cinegetice pe
care le gestionăm, acestea continuând
și în prezent să fie afectate de virusul
PPA”.
În luna iulie 2021, domnul Cătălin
Botiș, președintele A.J.V.P.S. Maramureș, amintea în legătură cu situația mistrețului următoarele:
6 |
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Cătălin Botiș
„Este o situație complexă, fără precedent aș putea spune, datorită faptului
că ne confruntăm în prezent cu o suprapunere a mai multor aspecte/fenomene: pe de o parte suntem puternic
afectați de existența pestei porcine africane - PPA, care a dus la scăderea drastică a efectivelor de mistreți pe fondurile
cinegetice pe care le gestionăm, iar pe
de altă parte simțim efectul interzicerii
vânătorii la majoritatea speciilor de păsări, cele de pasaj în mod special, în sezonul de vânătoare trecut, aspecte care
au condus la efecte financiare negative
pentru asociație.
Datorită zonei geografice în care ne
poziționăm cu fondurile cinegetice, ponderea o are mistrețul iar perspectiva nu
este tocmai îmbucurătoare, deoarece efectivele la mistreț, în urma efectelor pestei,
se vor reface încet, și va fi nevoie de timp
pentru a reveni la o situație cât de cât
normală în această privință”.

Dorin Caraciuc
„Ursul populează 9 fonduri cinegetice
din zona de munte și deal. În anul 2016,
prin sistarea vânătorii la specia urs, s-a
sistat practic managementul speciei. Se
constată azi o expansiune cel puțin a
arealului de distribuție pentru urs, acesta

colonizând zone în care din punct de vedere istoric acesta nu era prezent. Astfel,
pe fonduri cinegetice în care nu erau evaluate exemplare de urs, s-a ajuns în prezent să se constate prezența acestora. Se
pot da exemple cum ar fi fondul cinegetic
nr. 8 - Ruscova Leordina, fondul cinegetic
nr. 34 - Cicarlău, nr. 42 - Valea Chioarului, nr. 43 - Chioar sau nr. 50 - Coroieni.
Chestiunea managementului pentru
specia urs, inclusiv vânătoarea la această
specie, trebuie tranșată fără echivoc pentru
că, în mod regretabil, toată problematica
legată de specie, incluzând aici derogările
pentru speciile strict protejate, pagubele
produse de animalele sălbatice, conflictele
om-animal, a ajuns să fie percepută, de
către opinia publică, ca fiind responsabilitatea exclusivă a gestionarilor”.
Managementul cinegetic a fost și
este unul dintre aspectele prioritare în
cadrul asociațiilor noastre, preocupările
pentru gestionarea durabilă a efectivelor
de vânat, protejarea și conservarea acestora fiind obiective care constituie preocuparea permanentă a conducerilor asociațiilor, a personalului angajat și a
membrilor vânători ai acestora.
Amenajarea și întreținerea instalațiilor vânătorești, observatoare, hrănitori,
asigurarea hranei complementare și a sării pentru vânat în fondurile cinegetice,
cu doesebită grijă în perioada rece a anului, combaterea braconajului în colaborare cu instituțiile abilitate ale statului,
Jandarmeria și Poliția, și asigurarea pazei
și a liniștii în teren, sunt toate preocupări
tratate cu toată atenția și responsabilitatea
în cadrul activităților specifice desfășurate
de toate asociațiile noastre și au fost detaliate și evidențiate de toți cei care au
prezentat activitatea asociațiilor în cadrul
interviurilor prezentate în revista VPR.
În acest sens, în luna martie 2021,
domnul Filip Georgescu, președintele

Filip Georgescu

A.J.V.P.S. Argeș, sublinia următoarele:
„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”.
Domnul Sergiu Chiriță, directorul
A.J.V.P.S. Argeș, în același interviu menționa:

Continuând subiectul
privind managementul
cinegetic, acordăm o atenție
deosebită amenajărilor și
instalațiilor vânătorești din
teren, precum hrănitorile și
sărăriile pentru vânat.

Daniel Ioan Dragoș

Sergiu Chiriță
„Continuând subiectul privind managementul cinegetic, acordăm o atenție
deosebită amenajărilor și instalațiilor
vânătorești din teren, precum hrănitorile
și sărăriile pentru vânat.
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”.
Privind tot managenetul cinegetic,
domnul Daniel Ioan Dragoș, directorul
A.J.V.P.S. Satu Mare, menționa în interviul din luna septembrie 2021:

„Toate fondurile cinegetice pe care
le gospodărim sunt păzite și gestionate
de personal de teren angajat cu normă
întreagă, pregătit profesional și dotat
corespunzător cu echipament specific.
Instalațiile și amenajările vânătorești nu lipsesc din raza zonelor noastre
de vânătoare, întreținerea celor construite anterior precum și construcția
altor instalații noi fiind una dintre
prioritățile noastre.
Cât privește hrana complementară,
în fiecare an, depunem în teren în jur
de 65 de tone de fibroase, recoltate prin
grija personalului de teren și circa 160
de tone de concentrate și suculente achiziționate prin grija asociației.
Combaterea răpitorilor cu păr și cu
pene este o activitate care ne preocupă
în mod deosebit, fiind pentru personalul de teren o sarcină permanentă. În
funcție de perioada din an, de primirea
cotelor de recoltă, grupele de vânătoare
organizează acțiuni specifice de combatere a dăunătorilor, acțiuni la care
sunt invitați să participe toți membrii
grupei”.
Domnul Arhip Florin-Alexandru, directorul A.J.V.P.S. Bacău specifica în interviul din luna mai 2021 următoarele:
„Toate fondurile cinegetice sunt bine
gospodărite, dotate corespunzător cu
hrănitori, sărării, scăldători, observatoare, colibe și avem și două cabane de
vânătoare. Ne preocupăm permanent
DECEMBRIE 2021

| 7

Asociațiile noastre
la finalul anului 2021

Arhip Florin-Alexandru
de întreținerea și repararea acestora
precum și de construirea de noi instalații vânătorești acolo unde acestea
sunt necesare. În punctele cheie avem
amplasate camere foto/video care ne
furnizează date la zi privind vânatul
prezent în teren și comportamentul
acestuia. Unele fonduri sunt dotate suplimentar cu hrănitori automate și camere de supraveghere video, acțiune în
derulare și pentru anii ce urmează”.
Combaterea braconajului, a dăunătorilor și populările cu vânat se află
între acțiunile permanente desfășurate
de asociațiile noastre. În acest sens, dl.
Paul Niculescu, directorul A.V.P.S. Sitarul, menționa în interviul din luna noiembrie 2020:

Paul Niculescu
„Cu privire la managementul fondurilor cinegetice, am pus accent foarte
8 |
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mare pe sistarea braconajului cinegetic.
Ne confruntăm săptămânal în județele
Teleorman și Argeș cu braconaje la iepuri și căpriori, în special cu câini din
rasa ogar, braconaj cu lațuri și, mai
rar, cu arme de vânătoare. Din păcate
au început să apară și în județul Călărași și Ilfov braconaje cu ogari, fapt ce
pune în evidență extinderea cu repeziciune a fenomenului în tot sud-estul țării. În limita cotelor de recoltă, continuăm acțiunile de combatere a
dăunătorilor – șacal, vulpe, ciori grive
și coțofene. În ceea ce privește populările
cu vânat, în ultimii trei ani, am reușit
să populăm fondurile cinegetice care au
condiții propice în acest sens, introducând câte 2.500-3.000 de exemplare de
fazan, în fiecare an”.
Managementul piscicol, populările
cu specii autohtone de pești și pescuitul
recreativ se regăsesc pe agenda permanentă cu activități specifice ale asociațiilor noastre, iar numărul de membri pescari a înregistrat, cu unele situații de
excepție, o creștere constantă odată cu
încheierea noilor contracte de managemnt cu A.N.P.A. Dotarea personalului
angajat cu echipamentul necesar pentru
intervenții în cazurile de braconaj și conlucrarea cu instituțiile abilitate ale statului, jandarmeria și poliția vin în sprijinul preocupării permanente pentru
asigurarea unor condiții optime membrilor pescari ai asociațiilor noastre.
În interviul acordat în luna iunie
2021, dl. Laurențiu Radu, directorul
A.J.V.P.S. Brăila menționa în acest sens:
„Am făcut și, în măsura în care va fi
posibil financiar, vom continua să facem
populări cu material piscicol de calitate,
cumpărat legal și respectând legea. Vom
continua de asemenea acțiunile de combatere a braconajului piscicol și colaborarea cu instituțiile abilitate, poliția, jandarmeria, pentru a spori eficacitatea
acțiunilor noastre.”
Domnul Amedeo Drumbrăveanu, directorul A.J.V.P.S. Neamț, sublinia importanța relațiilor de colaborare cu instituțiile din domeniu ale statului și la
popularea cu pește a apelor naturale:
„Avem o colaborare excelentă cu
A.N.P.A., planurile de management derulându-se în foarte bune condiții, fapt
ce se reflectă direct în numărul mare de
membri pescari pe care îi are asociația
noastră.
Dintre speciile de pești prezente
amintesc păstrăvul, scobarul, cleanul,
mreana, crapul, carasul, plătica, roșioara și obletele, iar dintre răpitori sunt
prezenți știuca, șalăul, bibanul și somnul. Am să menționez și sturionii în lacul
Bicaz, pescuitul lor este interzis dar pre-

Amedeo Dumbrăveanu
zența lor este un real atu ecologic, marcând condițiile favorabile ale mediului
acvatic în care aceștia trăiesc.
Am efectuat populări anuale cu pești,
iar la acest capitol voi aminti populările
cu puiet de păstrăv indigen, 15.000 de
exemplare în anul 2020 și 20.000 de
exemplare urmează în anul acesta, popularea tot în acest an cu clean a
zonei/lacului Izvorul Muntelui, în valoare de 3.000 de lei, efectuată împreună
cu Asociația Liga Română de Spinning,
și, nu în ultimul rând, voi aminti populările anuale cu crap și caras efectuate
în toate lacurile de acumulare de pe cursul Bistriței”.
Comunicarea la nivelul și în interiorul asociațiilor, observațiile permanente în teren, sunt asigurate prin intermediul site-urilor pe internet, a
grupurilor pe WhatsApp dar și cu ajutorul dispozitivelor video/foto și a telefoanelor mobile, echipament pus la dispoziția personalului angajat pentru
eficientizarea și operativitatea în timp
real a acțiunilor necesare pentru buna
desfășurare a activităților specifice.
Cât privește legătura și comunicarea
cu A.G.V.P.S. din România și între asociațiile afiliate, mesajele transmise de interlocutori au subliniat necesitatea păstrării unității și a conlucrării cu asociația
generală. Schimbul de informații, cunoștințe și ajutor între asociațiile afiliate și
A.G.V.P.S. a dovedit că numai împreună
vom putea depăși dificultățile contextului actual și vom reuși pentru viitor să
asigurăm condiții optime pentru vânătoare și pescuit recreativ, și să ne ridicăm
la nivelul așteptărilor membrilor asociațiilor noastre, vânători și pescari.
Acum, la încheierea anului 2021, din
partea colectivului A.G.V.P.S. din România, mult succes în noul an, sănătate
și un sincer, La mulți ani!

Vânătoare de sezon

Din teren

Mozaic de vânătoare
la începutul iernii
MAC

Foto: MAC

Luna noiembrie a adus și anul acesta vreme destul de blândă și precipitații relativ reduse,
iar decembrie a debutat și el cu câteva zile însorite. O vreme tocmai bună pentru ieșirile pe
teren, la vânătoare, fie că era vorba de iepuri, fazani sau mistreți.

La câmp, printre parcele
cu arătură și grâu verde
O dimineață cu lumină cernită și
soare ce abia se întrezărea printre nori,
toate anunțau o zi obișnuită de început
de iarnă. Lăsasem în urmă casele ultimului sat și mergeam de ceva timp printre loturile de teren agricol, unele arate,
altele cu grâu deja răsărit. Pe canalele
foste cândva de irigație, vegetația crescută în voie trasa parcă linii de marcaj
ce se pierdeau undeva în depărtare.
După obișnuitul instructaj au urmat
primele goane iar după câteva parcele
parcurse, unele cu arătură, altele cu grâu
răsărit, ne-am dat seama că iepurii preferau să stea în arătura vălurată decât
pe câmpul înverzit. Cel puțin pe timpul
zilei, aici găseau adăpost de privirile is-

Foto: VLASTO OPATOVSKY / SHUTTERSTOCK

I

ar dacă alegerea va aduce iepurii în
prim-plan, când în sfârșit sosește
sorocul, vom porni în căutarea urechiaților, fie la picior sau la goană, la
câmp, pe arătură sau pe grâul proaspăt
răsărit sau, undeva printre viile și văioagele cu lăstăriș ale colinelor, de unde sperăm să se ivească… norocul!

coditoare dar și de vânticelul ce începuse
să sufle subțire peste câmpuri.
Mi-am luat în primire locul în standul
desemnat și m-am așezat cât de cât confortabil printre ierburile până la genunchi
de la marginea canalului de irigație. Echipamentul pe care îl purtăm, în culori camuflaj adecvate momentului, folosirea

vegetației din jur pentru a ne masca prezența și mai ales nemișcarea în stand, nu
numai atunci când noi vedem iepurii - ei
cu siguranță ne-au văzut cu mult înainte,
toate pot face, de multe ori, diferența.
Urniți de gălăgia goanei iepurii au început să apară dintre brazde. După primele
focuri dinspre standuri, urechiații făceau
DECEMBRIE 2021
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Mozaic de vânătoare
la începutul iernii
cale întoarsă încercând să treacă înapoi,
prin linia gonașilor. Nu de puține ori, am
văzut cum vânătorii intrați în goană au
avut șansa mai multor reușite decât mare
parte din cei așezați în standuri.
Nu a trecut mult până când doi iepuri au sărit dintre brazde și au ținut direcția spre canal. Primul cred că l-a observat pe vecinul meu, care se tot foia în
stand, și a cotit ușor, după care a continuat spre mine. Cursa s-a terminat undeva la vre-o 30 de metri. Aveam primul
iepure. Am rămas nemișcat. A urmat
apoi un altul întors dinspre flancul drept.
După o porțiune în diagonală a pornit
direct spre vecin dar, după focurile acestuia, a cotit, venind pe direcția mea. Și…
am mai adăugat o piesă. Camuflajul
echipamentului fusese la înălțimea așteptărilor. La încheierea partidei, am
avut senzația unei priviri iscoditoare. Era
vecinul meu din ultimile goane. Lăsasem
deja jacheta camuflaj la mașină. Să fi
fost oare acesta de vină? Sau a fost, poate,
doar o simplă senzație…

Cu vremea de partea noastră

și-a luat chiar de la început în serios misiunea și, după nici o sută de pași, a rămas în aret ferm, nemișcat, cu botul spre
un pâlc de lăstari. Au urmat câteva clipe
de nemișcare, în care vânatul a rămas fixat în vegetația încâlcită. Numai cine nu
a cunoscut vânătoarea cu câine de aret
nu poate povesti despre momentele acelea de așteptare, când, câine, vânat și vânător, sunt prinși parcă într-un tablou
în care timpul pare că se oprește în loc,
preț de câteva clipe…
Ne-am apropiat și, la comandă, Bily
a stârnit vânatul. Zbrrr…, o găină de fazan s-a ridicat din mijlocul tufei. I-am
privit silueta conturată pe fondul albastru al cerului. S-a ridicat un pic spre înalt,
după care s-a lăsat în zbor planat undeva
în fața noastră, într-un șir de lăstari mai
răsăriți. Animat de zborul găinii, câinele
a „uitat” probabil, pentru moment, de
disciplina vânătorii și a pornit în salturi
pe direcția zborului, dar semnalul sonor
al zgărzii l-a readus rapid la realitate și

s-a întors pentru a primi laudele și mângâierea cuvenită pentru aretul excelent
pe care tocmai îl făcuse.
Au urmat alte parcele, iar vânătoarea
a continuat cu alte opriri pentru câte un
aret sau animată de cârâitul și zborul
spre înalt al câte unui fazan. Tirul precis
și ajutorul patrupedului au adus trei cocoșoi de fazan pe tabloul final spre satisfacția stăpânului și a colegilor. Soarele
începuse să coboare către după amiază
iar culorile căpătau acele nuanțe portocaliu-roșiatice iar cele trei piese conturau
ziua într-o reușită deplină. Petrecusem
un timp minunat în mijlocul naturii, finalizând o partidă reușită de vânătoare
la fazani…!

Goane „meșteșugite”
Ninsese un pic iar zăpada acoperise
locurile cu mantia-i imaculată. Potecile
pădurii abia dacă se mai ghiceau sub
stratul de nea iar vremea se deschidea
acum cu soare darnic într-o zi de la în-

Foto: MAC

Profitând de cerul albastru și temperatura mai mult decât plăcută pentru
acea vreme, am ieșit într-una din zile la
fazani, pe un teren cu o alternață de parcele cu vie, unele îngrijite, altele lăsate
în voia sorții, întercalate cu porțiuni de
pârloagă și păiuș uscat.
După ce ne-am făcut o idee cât de
cât despre teren, ne-am stabilit liniile de
deplasare și am pornit printre rândurile
de vie. Dintre toți participanții, probabil
că tânărul nostru partener patruped avea
să se bucure cel mai mult de ziua de vânătoare. Bily, bracul german cu păr scurt,

Foto: MAC
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Ne-am apropiat și, la
comandă, Bily a stârnit
vânatul. Zbrrr…, o găină de
fazan s-a ridicat din mijlocul
tufei. I-am privit silueta
conturată pe fondul albastru
al cerului.

Foto: MAC

ceputul iernii, când vânatul se retrăsese
cu siguranță spre pădure, căutând cât de
cât adăpost și liniște.
Ieșisem la mistreți, nu departe de
lunca Dunării, iar pașii deschideau pârtie
prin zăpada așternută. Buni cunoscători
ai locurilor, organizatorii avuseseră grijă
să așeze goanele într-o succesiune „meșteșugită”, astfel ca, după „bătaia” trupurilor laterale de pădure, ultimile două
goane să prindă mijlocul pădurii, acolo
de unde sigur vom putea scoate mistreții,
pentru un final de succes al partidei.
Goană după goană și câteva focuri
răzlețe, trase după „fulgerele” roșcate
care, cu pricepera cunoscută, au reușit
să se furișeze și să scape cu cojocelul neatins, timpul a trecut iar mistreții nu au
dat semn a fi pe undeva prin preajmă.
Așa am ajuns și la ultima goană iar acum
atenția era bineînțeles îndreptată spre
mijlocul trupului de pădure. Mistreții
trebuiau să fie acolo. Glasul gonacilor
s-a făcut auzit iar câteva căprioare au
trecut repede printre vânători. Apoi liniștea a rămas la putere. La un moment
dat însă, ca din senin, crengile rugilor de
mure s-au scuturat de albul zăpezii, mistreții s-au urnit din desiș dar imediat au
făcut cale întoarsă, trecând înapoi prin
linia gonacilor și pornind într-o cu totul
altă direcție decât ne așteptam. De data
aceasta aleseseră o potecă veche, pe care
nimeni nu se mai gândise că ar putea
coti. Glasul bătăiașilor s-a auzit tot mai
slab iar după iureșul iscat de mișcarea
mistreților, locurile și-au recăpătat starea
firească. Mistreții s-au dus în drumul lor,
iar partida s-a încheiat. Dar, chiar dacă
arma nu dăduse glas de data aceasta, petrecusem încă o zi în mijlocul unui peisaj
împodobit anume parcă, pentru a ne putea bucura de farmecul unei vânători la
începutul iernii...!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

COASTE DE MISTREȚ
CU SOS BBQ PICANT
NANA NINA

Pregătite cu măiestrie, coastele de mistreț au fost mereu
o surpriză plăcută pentru mesenii ce vor aprecia savoarea
inconfundabilă a preparatelor iar povestea vânătorii va
întreține buna dispoziție a musafirilor.
Ingrediente necesare: două kg de
coaste de porc mistreț porționate, o țelină tăiată bucățele mici, doi morcovi tăiați cubulețe, două cepe tăiate rondele,
cinci căței de usturoi, ½ linguriță de cimbru, trei frunze de dafin, ½ linguriță de
scorțișoară pisată, o cană de sos barbeque, 4 linguri de sos de chili dulce-picant,
sare, piper.
Preparare: amestecați coastele cu
toate ingredientele, mai puțin sosul BBQ
și cel de chili, într-o cratiță încăpătoare,
adăugați apă cât să acopere amestecul,
acoperiți vasul cu folie de aluminiu și
dați totul la cuptorul preîncălzit. Țineți
în cuptor până când carnea de pe coaste

este bine pătrunsă, oasele dând semne
că se por desface ușor. Scoateți apoi
coastele cu carne și lăsați-le să se răcorească, după care treceți-le pe grătarul
încins circa cinci minute, întorcându-le
pe ambele părți pentru a se rumeni uniform. Amestecați sosul barbeque cu cel
de chili într-un vas și dați coastele prin
amestec.
Servire: se servesc coastele porționate pe farfurii preîncălzite și se stropesc
generos cu sosul rămas în vasul dat la
cuptor. Un pahar de vin roșu sec/demisec, pinot noir/shiraz, va adăuga un plus
de savoare bucatelor. Poftă bună!
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Cartușe cu alice

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Muniție

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

C

omponentele cartușelor cu
alice, mai precis calitatea și caracteristicile acestora, sunt cele
ce influențează parametrii balistici ai
muniției și sunt în măsură să reducă
efectul negativ al frigului din perioada
rece a anului.
Pulberea folosită este afectată de
temperaturile scăzute ale iernii. Pulberile
mai lente, folosite la cartușele cu încărcătură mai mare, ca de exemplu cele folosite pentru vânătoarea la gârlițe mari,
sunt afectate mai mult decât pulberile
mai rapide folosite pentru cartușele de
tir în poligon. O temperatură situată în
jurul valorii de plus 4 grade Celsius, și
sub aceasta, poate reduce viteza snopului
de alice la gura țevii cu 50 până la 70
fps. În acest caz, chiar și la o viteză a snopului de alice de 1.300 de fps, la gura țevii, în condiții normale de temperatură,
reducerea cu cei 50-70 fps în condiții de
vreme rece, va infuența negativ balistica
pe traiectorie a snopului de alice și, implicit, eficacitatea în doborârea țintei.
În acest caz, pulberile cu bază dublă, cum este spre exemplu nitroceluloza, cu un grad ridicat de puritate și
stabilitate, cu densitate mai ridicată și
grad de porozitate mai redus, sunt cele
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recomandate, acestea având o tendință
mult mai redusă de a absoarbe și reține
umiditate și, implicit, de a-și conserva
mai bine capacitatea, viteza și puterea
de ardere.
Primerul din interiorul capsei, cel
care inițiază scânteia, are un rol important în mecanica/cinetica energetică generată de arderea pulberii. Cu cât acesta
va genera o putere mai ridicată cu atât
pulberea se va aprinde mai rapid în special în faza primară de inițiere a arderii
acesteia, permițând o ardere rapidă,
completă a pulberii, contracarând astfel
semnificativ efectul temperaturilor scăzute asupra performanței cartușului.
Burele pot afecta forța cartușelor
în condiții de temperaturi joase. Un
plastic neadecvat, ce se rigidizează la
frig, nu va mai „sigila” perfect snopul
de alice, permițând scurgerea gazelor
de ardere pe lângă pereții țevii. Pierderea etanșeității în interiorul țevii, va
duce implicit la o pierdere semnificativă a vitezei/energiei inițiale a snopului
de alice. Materialele de ultimă generație folosite pentru confecționarea burelor au o stabilitate mecanică sporită
față de variațiile drastice de temperatură, fiind capabile să asigure etanșei-

tatea necesară în interiorul țevii și implicit păstrarea calității grupajului și
eficacității snopului de alice.
Tubul cartușelor, este practic primul
element care trebuie să asigure o impermeabiabilitate de 100%, față de
umiditate pentru a proteja componentele interioare, contribuind astfel la
menținerea calității și a peroformanțelor pentru care cartușul a fost conceput.
Tuburile din plastic sunt în măsură să
asigure impermeabilitatea corespunzătoare față de umiditate și de efectul negativ al acesteia în interiorul cartușului,
iar modul de sertizare joacă un rol decisiv în protejarea componetelor constructive ale acestuia.
Fără pretenția unei abordări exaustive a subiectului, am văzut câteva dintre aspectele ce ne pot ajuta să alegem
cartușele potrivite pentru anotimpul
rece. Gramajul corespunzător și dimensiunea adecvată a alicelor pentru specia
țintă, sunt elemente esențiale și la acest
timp din an. Cartușele special concepute, pentru anotimpul rece, chiar dacă
sunt un pic mai scumpe, sunt în măsură
să asigure performanțe balistice optime,
oferind satisfacția unor partide reușite
de vânătoare la vremea iernii!

Din teren Despre câinele de vânătoare
Începutul unei povești
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU
Despre câinii noștri de vânătoare am mai scris și cu siguranță se vor mai scrie rânduri și de
acum înainte. Dacă citești pentru prima oară un astfel de articol poate îți va stârni dorința
de a experimenta viața alături de un câine de vânătoare, dacă ai mai citit alte materiale în
acest sens, poate că te vei hotărî ca în cele din urmă să încerci sau poate vei spune că insist
prea mult pe acest subiect. Dacă te găsești în una din primele două situații, mă bucur mult
pentru tine, iar de ești unul din cei intrigați de insistența mea, am speranța că acest articol
te va convinge.

A

m tot repetat și voi continua să
o spun cu aceeași convingere
că vânătoarea făcută fără compania unui câine de vânătoare pierde
mult din farmec, dinamică și inedit.
Trăirile experimentate alături de câine
sunt și ele mult mai intense: bucuria
unui aport ce părea imposibil, mâhnirea provocată de o zi în care partenerul
necuvântător dorește să nu asculte, făcând exact opusul celor comandate,
acoperirea unui teren greu accesibil
doar mulțumită tenacității și pasiunii
câinelui, toate sunt argumente pro.

O nouă echipă
Pe parcursul acestor luni de toamnă
și iarnă am urmărit cu interes, bucurie
și, pe alocuri, vă mărturisesc, cu îngrijorare, drumul către formarea unei noi
echipe „câine-vânător”. Pasiunea pentru vânătoare ajutată de perseverența
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stăpânului, de pasiunea și zestrea genetică a câinelui, au asigurat înfiriparea
unei povești de succes.
Hulk, un mic exemplar de English
Springer Spaniel, a ajuns la noua lui
familie pe la vârsta de 3 luni. A părăsit
cuibul începându-și călătoria vieții în
noua sa casă, experiență de altfel, inedită atât pentru el, cât și pentru membrii familiei. Hulk este primul câine și
mai mult, primul câine de vânătoare.
Așteptările sunt mari, proporționale cu
dorința de învățare. Vânătorul a învățat
aproape în același timp cu Hulk cum
se realizează dresajul de bază, cum se
învață comenzile: „șezi”, „culcat”, „așteaptă”, „du-te”, „pas”, „aport”, „caută”.
Esențial în orice nou început sunt
perseverența, repetiția, învățarea corectă a comenzilor. Foarte important
este și durata sesiunilor de dresaj. Ele
nu trebuie să fie foarte lungi și, foarte

important, întotdeauna trebuie urmărit
nivelul de atenție al câinelui. Dacă
acesta se plictisește sau nu realizează
corect o comandă, trebuie întreruptă
sesiunea de dresaj. Prea multă insistență poate distruge în câteva minute
munca de zile întregi. Un alt aspect important este urmărirea continuă a reacțiilor câinelui.

Regulile „jocului”
Și astfel, profitând la maxim de sfaturile celor ce deja au trecut prin aceste
etape, a început formarea noului câine
de vânătoare. Dorința conducătorului
și stăpânului câinelui era ca să se poată
cât mai repede bucura de ajutorul camaradului necuvântător la găsirea și
stârnirea vânatului și la aportul acestuia atât de pe pământ, cât și din apă.
Sezonul de vânătoare la prepelițe nu a
fost unul foarte bun în acest an, astfel

că nu a oferit cele mai bune oportunități pentru formarea tânărului câine.
Totuși câteva zile de lucru susținut pe
un teren bogat în fazani și rațe, precum
și prezența altor câini care au lucrat
alături de Hulk, l-au ajutat pe acesta
să își înțeleagă mai bine menirea și regulile „jocului”.
De la o zi la alta Hulk prindea mai
multă încredere, intra să caute în hățișurile dese. Legătura dintre cei doi se
vedea cum se sudează și devine din ce
în ce mai strânsă. Deși făcea aport în
condiții de dresaj zilnic, pe teren Hulk
nu se lăsa convins să aporteze. Stimulându-l cu vânat aripat, prin exemplul
altor câini și cu încurajările stăpânului,
încet-încet Hulk a început să aporteze.
Aporturile nu erau făcute deocamdată
cu consecvență, ceea ce, trebuie să recunosc, aducea de cele mai multe ori
disperarea și dezamăgirea în inima stăpânului.

Surpriza împlinirii
Dar a venit și o sâmbătă brumată
de sfârșit de noiembrie iar camarazii
au ieșit la vânătoare. Toți cei cinci se
bazau pe un câine – Hulk. Așteptările
dar și temerile erau destul de mari.
Zona pe care urma să o scotocească era
acoperită de o vegetație înaltă de
aproape un stat de om. Un lucru Hulk
știa deja bine să facă, să găsească urma,
să caute și să ridice vânatul. Lucru pe
care l-a și făcut. Un fazan s-a ridicat.

Tirul l-a doborât la marginea vegetației.
Fazanul, doar alicit, căzuse la câțiva
metri de stăpânul lui Hulk. Acesta ar fi
putut să se grăbească să ia vânatul, dar
a ales să îndemne câinele să îl aducă.
Hulk s-a apropiat de fazan și a început
să îl miroasă. Nu i-a trebuit mult fazanului ca să profite de nehotărârea câinelui și s-a făcut nevăzut în vegetația
înaltă. Stârnit de „tupeul” păsării, Hulk

a luat-o pe urmă după el. Din tufe se
auzea fuga fazanului și urmărirea câinelui. În cele câteva minute bune în
care urmăritul și urmăritorul nu se vedeau, stăpânul trebuia să reziste replicilor dojenitoare ale camarazilor „de ce
nu a luat el fazanul”, și gândurilor că
acel fazan nu va fi aportat. Dar… din
iarbă a apărut Hulk care, triumfător,
purta într-o strânsoare ușoară pasărea.
Nu a venit direct pentru predarea vânatului, ci a ales, hotărât parcă să savureze momentul său de glorie, să mai
dea o tură cu fazanul în gură. Și surprizele zilei nu s-au încheiat. A urmat
o altă rundă de scotocire pe o zonă așezată la marginea unui râu. Malul era
plin de tufe de mărăcini. Piciorul omului nu-și putea face drum. Dar Hulk, la
comandă, a trecut prin spini, mergând
pe partea malului. De acolo a ridicat
trei făzănițe care au fost lăsate să zboare
slobod. Un fazan s-a ridicat în ultimul
zbor. După foc, a fost urmărit de Hulk
și aportat. În drumul spre vânător, la
un moment dat, s-a oprit adulmecând.
A lăsat fazanul jos. S-a întors brusc și a
ridicat o făzăniță. A privit vânătorul și
văzând că nu trage a răspuns la îndemnul de a aduce fazanul.
A fost cu adevărat prima zi cu totul
împlinită în care recunoașterea ajutorului și calităților câinelui, au dat aripi
stăpânului. Drumul este abia la început.
Noi istorii se vor scrie! O prietenie de
nedespărțit s-a întărit în acea zi!

În cele câteva minute
bune în care urmăritul
și urmăritorul nu se vedeau,
stăpânul trebuia să reziste
replicilor dojenitoare ale
camarazilor „de ce nu a luat
el fazanul”, și gândurilor că
acel fazan nu va fi aportat.
Dar… din iarbă a apărut Hulk
care, triumfător, purta într-o
strânsoare ușoară pasărea.
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De sezon

Vremea mistreților
„cadorisit” cu singura care mai rămăsese, cenușie-negicioasă, aproape nefolosită la alte viețuitoare sălbatice, și atât
de contrastantă cu albul mantiei zăpezilor, ori poate dreapta zeiță Diana a
vrut să dea o șansă în plus vânătorului…

La pândă în observator

Culorile pădurii
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
Vara nu ne plictisim nici la câmpie sau la deal, oriunde
ne-am afla în natură, pentru că este sezonul mulțimilor de
culori, care mai de care mai evidente. Ochii vânătorului,
antrenați în agerimea observării, sunt încântați de mirifica
imagine a bogăției de culori întâlnită până și în tainica
pădure. Povestea iubirii pentru tot ce ne înconjoară se
continuă până spre finele obișnuit al fiecărui an, când
Undrea ne îndeamnă la plăcute ieșiri în decorul culorilor
argintii care împodobesc natura iar pădurile capătă
mantaua albă a zăpezii. E vremea mistreților!

Ș

i când ne gândim la multele
preocupări vânătorești specifice
anotimpului, nu putem să nu
reamintim, măcar în treacăt, cât de regretabile sunt aceste vremuri în care
antrenantele ieșiri în teren, la vânătorile colective, organizate la mistreți,
tind să devină povești de almanah. Și de
dorit ar fi, mai ales, ca unele abateri de
la spiritul și morala vânătorească să devină cu adevărat întâmplări ce nu se vor
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mai repeta și vor fi pentru totdeauna
date uitării. În schimb să dăinuie amintirea acelor partide de vânătoare, petrecute în pădurile în care fructele fagului
dar mai ales ale stejarului, atât de râvnitul jir și căutata ghindă, asigură hrana
cunoscutului „colțos”, mistrețul.
Puternic și rezistent, dar dezavantajat uneori, mai ales în timpul iernii, de
culoarea părului aspru, pare că, probabil, la „împărțirea” culorilor, natura la

Revenind la amintirea unei seri de
decembrie petrecută într-o pădure de
câmpie, ne regăsim instalați în utilele
observatoare pentru vânătoare, eu și împătimitul prieten ortac, Vali, dedicat
acestui hobby de mai bine de șaizeci de
ani, fiind de mic ortac, de pe la șapte ani,
alături de „unchișorul” lui, un mentor
deosebit, având pasiunea de „rățar”, pe
salba de lacuri Mostiștea, care a inspirat
nepotului dragostea pentru natură, pentru fauna de vânat dar mai ales pentru
respectul care trebuie să existe între vânători și vânat. Exigența urmașului tradiției în familia Bărbuleștilor este pe
deplin dovedită astăzi și apreciată de
mai toți membrii asociației de vânători
din care face parte.
După această scurtă incursiune cu
original iz de tradiție în familiile cu vânători de odinioară și de acum, îmi
amintesc cum paznicul de vânătoare
Stelică ne-a „distribuit” în două locații
aflate la o distanță astfel încât să se
audă împușcătura unuia sau a altuia.
De remarcat că majoritatea observatoarelor, deosebit de necesare de altfel, au
fost realizate cu materiale și forțe proprii de grupa de vânători, fiind verificate și întreținute permanent Acest
obicei este specific majorității asociațiilor profesionale, tradiționale, din țara
noastră. Și repet: cu autofinanțare!
Poate citesc și unele ONG-uri așa-zise
„protectoare de natură și vânat”…

Surse de „bunăstare”,
aduse la îndemâna „colțoșilor”
La 50-60 de metri de observatoare
există câte o mică „baltă” cu apă și
nămol, scăldători amenajate de vânători,
iar în apropiere se administrează din
belșug, sâmburi de prună, multă sare,
diverse fructe care nu mai pot fi comercializate calitativ, recuperate de la marile
magazine aflate în zonele apropiate, și de
asemenea porumb și chiar ghindă.
Noapte de noapte, pe camerele de supraveghere apar, este drept că la ore diferite,
grupuri de mistreți, de diverse vârste și
mărimi, care servesc „cina” uneori foarte
târzie, se scaldă și apoi își văd de alte
nocturne preocupări. Am putea spune că
aceste ademenitoare surse de „bunăstare”, aduse la îndemâna „colțoșilor”,
oferă șanse în plus de reușită, în timpul
perioadelor de pândă la vânătoare.

Am putea spune că
aceste ademenitoare
surse de „bunăstare”, aduse
la îndemâna „colțoșilor”,
oferă șanse în plus de
reușită, în timpul
perioadelor de pândă la
vânătoare.

Se pare că anul se încheie fără de
prea multă zăpadă, pădurea purtănd,
încă, haina toamnei târzii cu neînchipuite culori, de vis, pe care pictorul le
redă cu talent în decorul naturii. Luna,
în apariția-i discretă, trimite o rază de
lumină care dă contur „mesei” cu hrană,
ușurându-ne pânda, într-un amestec de
senzație de rece, datorată frigului, combinată cu prelungita așteptare în poziție
neclintită pe acel metru pătrat de loc si-

tuat la înălțimea de 3-4 metri. Și, peste
toate cele, guvernează cutezătoarea liniște care cuprinde pădurea ca într-un
glob de gheață.

Fiți mândri de tradiția vânătorii!
După patru ore de pândă, de nu
mai puteam să ținem o frunză ruginie
în mâini, hotărâm să ne retragem și să
planificăm o altă partidă, cât de curând. Ba mai mult, paznicul ne con-

firmă a doua zi, că târziu, pe la orele 3,
spre 4 dimineața, au apărut și… „nălucile”. Deehh! Așa-i viața de „club” până
și la aceste viețuitoare, și se pare că au
cu ce să-și umple timpul…!
Cât ne privește, speranța dispare ultima. Și, ca de obicei, până la o altă vânătoare, bucurați-vă de ziua de mâine
și fiți mândri de tradiția vânătorii!
La mulți ani, ortacilor de pretutindeni!
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De sezon Vânătoare la iepuri
Iepurii de ieri… și de azi
CRISTIAN MANOLESCU

Foto: RED SQUIRREL / SHUTTERSTOCK

Toamna a adus și anul acesta vreme destul de blândă, cu
temperaturi sensibil mai ridicate decât obișnuitul perioadei
dar și cu precipitații periodice, este drept nu foarte multe,
dar suficiente pentru a „porni”culturile de toamnă, grâul și
rapița. Iar dacă vegetația agricolă a dat culoare câmpurilor,
am avut și primele semne că vânatul mic va beneficia de
rodul oferit cu dărnicie de natură.

D

eschiderea vânătorii la iepuri
este în fiecare an poate una
dintre cele mai așteptate perioade ale sezonului de vânătoare. Dacă
vremea a fost favorabilă în intervalul
premergător deschiderii, șansele unei
partide reușite la iepuri, pe câmpul cu
arătură măruntă, ușor de parcurs, ar
trebui să fie de partea vânătorilor. Dar
oare, așa stau lucrurile în teren…?

Foto: SANDRA STANDBRIDGE / SHUTTERSTOCK

Locurile de altădată…
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Tot mai des pare că amintirile sunt
cele la care facem apel atunci când ieșim
la iepuri în ultimii ani. Imaginea câmpurilor bine lucrate la vreme de toamnă,
cu arătură adâncă, cu fâșii de coceniști
lăsate pentru a delimita zonele de cultură și de a oferi un plus de hrană vânatului, pare să se estompeze cu fiecare
an ce trece. Canalele cu vegetație arbustivă crescută din belșug ofereau adăpost
vânatului mic, iar vânătorii se așezau
adesea de-a lungul lor, în stand, înaintea începutului goanei, bucurându-se
de picul de camuflaj oferit de tufele de
mur sălbatic și trestiile ce găseau loc
prielnic, cu un plus de umiditate, de-a
lungul și de-a latul cîmpurilor.
Așa arătau locurile de ieri, în care
natura darnică își oferea generozitatea

Foto: CHRISPO / SHUTTERSTOCK

de care beneficiau atât viețuitoarele sălbatice cât și omul, fie el simplu agricultor sau vânător. Din păcate, goana
după profit și lipsa chibzuinței au
schimbat fața locurilor iar efectele agriculturii intensive se fac tot mai mult
simțite, modificând nu numai condițiile
de habitat pentru vânat dar și arhitectura și chiar microclimatul unor zone
întregi, ce aduc tot mai des imaginea
unor zone dezolante, întinderi plate
fără de sfârșit, lipsite de vegetația naturală care aducea armonie și echilibru.
În aceste condiții un gând stăruie și nuși găsește răspunsul: „Încotro ne îndreptăm și oare ce vom face?”, este întrebarea pe care ne-o punem tot mai
des în utimul timp…

Iepurii de ieri… și de azi
În ultimii trei-patru ani cel puțin, și
poate chiar mai mult, s-a observat, nu
numai după spusele vânătorilor, o scădere evidentă, chiar drastică, a numărului de iepuri, în marea majoritate a
fondurilor cinegetice. Cauzele, nu puține la număr, includ între altele vremea
ploioasă din perioada primei generații
de pui în special, monoculturile extinse
și eliminarea zonelor de refacere și adăpost pentru fauna cinegetică în zona de
câmpie, folosirea, uneori fără autorizare, a produselor pentru chimizarea
câmpului, prezența câinilor sălbăticiți
și a celor pripășiți pe la stânele temporare, tot mai multe în ultimul timp în
terenurile de vânătoare. Presiunea din
partea răpitorilor, și ei tot mai numeroși
– șacalul în mod special a înregistrat o
creștere semnificativă a numărului de
exemplare și o extindere surprinzăroare

a arealului, ajungând în zone din țară
în care nu s-a mai găsit vreodată, prezența câinilor ciobănești mult prea des
găsiți fără jujeu și, nu în ultimul rând,
braconajul greu de controlat și care continuă să persiste în unele zone, toate au
condus la deranjarea permanentă a vânatului, în general, și a celui mic în special, în fondurile cinegetice.
Ceea ce nu poate fi trecut cu vederea
este și consecința eliminării până și a
celor mai mici zone cu vegetație arbustivă, ce delimitau în trecut parcelele cultivate, a distrugerii vegetației canalelor
și în mare parte a zonelor de lizieră, cu
vegetație deasă, toate fiind locuri în care
iepurii, fazanii și potârnichile, găseau
adăpost și hrană. Nu de puține ori am
văzut cum arătura câmpului agricol a
fost împinsă până la linia arborilor pădurii, dezgolind rădăcini și aducând us-

căciune, eliminând astfel până și potecile ce permiteau accesul cu piciorul, pe
marginea pădurii. Oare chiar atât de
aprigă să fie goana după profit…?
Așa se face că, tot mai des, date fiind
și condițiile de secetă prelungită și vremea exagerat de caldă din ultimii ani,
câmpurile, lipsite chiar și de cea mai elementară vegetație sălbatică naturală, au,
dacă ne este permis să spunem astfel,
un aspect mai degrabă selenar decât pământesc. Și, dacă în urmă cu câțiva ani,
la o goană la câmp, în primele zile ale
deschiderii sezonului, vedeam cel puțin
câte 5-6 iepuri, astăzi ne putem declara
încântați de-a dreptul dacă vedem 1-2
iepuri ridicați într-o goană. Iar la tabloul
final al unei zile de vânătoare la iepuri,
la câmp, cu amărăciune trebuie să spunem că, ajungem încet, dar se pare că
sigur, să nici nu ne mai gândim…!
Foto: CRISTIAN MANOLESCU
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Din teren

Echipamentul de vânătoare

Foto: ALEX CODRESCU

Camuflajul la vânătoare (II)
ALEX CODRESCU

După ce am prezentat varietatea de posibilități pe care producătorii de profil le oferă pe
piața de specialitate pentru camuflarea vizuală la vânătoare, ne vom opri de data aceasta să
vedem ce posibilități avem pentru a ne camufla acustic, și cum putem să ne ferim de auzul
atât de sensibil și fin al vânatului.

C

amuflajul acustic și echipamentul ce oferă această calitate,
este relativ mai nou decât cel
destinat camuflajului vizual. Nevoia fabricării unui astfel de echipament a apărut din experiența practică din teren, în
special în cazul vânătorii la specii de vânat recunoscute pentru sensibilitatea și
acuitatea auzului, cum sunt spre exemplu căpriorii și cerbii. Preocupați de fabricarea unui echipament, iar aici ne referim în special la îmbrăcăminte, care să
protejeze vânătorul de auzul fin al vânatului, producătorii de profil au conceput
o serie de materiale textile care, datorită
structurii și texturii lor, nu produc zgomot. Fibrele materialului, de regulă o
combinație între cele naturale precum
lâna și cele artificiale precum poliesterul,
sunt în așa fel țesute, iar structura acestora este de așa natură, încât, atunci când
sunt supuse frecării sau îndoirii, nu foșnesc și nu produc zgomot aproape deloc.

rialele tradiționale, folosite în mod
obișnuit pentru confecționarea echipamentului pentru vânătoare. Câteva
exemple de echipamnt silențios pentru
vânătoare pot fi RedHead Silent-Hide

produs de firma RedHead, Smartwool
Merino și KXO-32™ Fabric de la Badlands, sau QUIET-TEX 5K de la Ridgeland. Exemplele pot continua cu Stalker Collection de la Kryptek sau Sneek

1

3

Smartwool Merino
4

Silent Hide
2

Silențios și rezistent
Trebuie să menționăm că nivelul
zgomotului produs de aceste materiale
nu este complet inexistent dar este extrem de redus, în comparație cu mate20 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Silent Hide

Quiet-TEX 5K

În prezent, datorită
evoluției tehnologiei
de fabricație, ce a devenit
accesibilă în mare parte
tuturor producătorilor din
domeniu, diferența de preț
față de materialele simple
s-a redus, fapt ce determină
vânătorii să prefere acest
gen de echipament,
indiferent de speciile de
vânat la care vânează.

Foto: ALEX CODRESCU

prefere acest gen de echipament, indiferent de speciile de vânat la care vânează.

EZ Sneek Suit de la SneekEZ, costumul
ce se îmbracă peste echipamentul obișnuit și elimină până la 98% din zgomotul produs în mișcare. Toate acestea
sunt câteva brand-uri de echipament
vestimentar, confecționate din materiale textile care încorporează tehnologia de ultimă oră în materie de silențiozitate.
Majoritatea modelelor puse la dispoziție vânătorilor se compun din jachetă și pantaloni, au o croială modernă, cu un design special pentru a
oferi confort și lejeritate la mișcări, au
pliuri și ranforsări speciale la mânecile

jachetelor în zona coatelor și la încheietura palmei, iar pantalonii în zona șezutului și a genunchilor, asigurând în
același timp o protecție sporită în zona
gambelor și a gleznei.
Beneficiind de acest gen de material, cum era de așteptat, prețul plătit
pentru materialele silențioase, a fost și
este sensibil mai ridicat, în comparație
cu cele obișnuite. În prezent, datorită
evoluției tehnologiei de fabricație, ce a
devenit accesibilă în mare parte tuturor
producătorilor din domeniu, diferența
de preț față de materialele simple s-a
redus, fapt ce determină vânătorii să

5

7

Satlker collection - KRYPTEK
6

Stalker collection - KRYPTEK

SnnekEZ

Posibilități multiple și confort
Concepute atât pentru sezonul mai
cald al anului cât și pentru cel rece,
echipamentul silențios beneficiază
acum și de celelalte calități devenite
practic indispensabile, cum sunt impermeabilitatea la apă și la vânt și respirabililitatea, precum și izolația termică obținută în combinație cu diverse
materiale termoizolante, fie că este
vorba despre lână sau fibre sintetice
precum thinsulate insulation, fleece,
polartec sau termo-ball, îmbinându-se
armonios și completându-se practic
unele pe celelalte, la un preț tot mai accesibil pentru toate bugetele.
Astăzi vom întâlni acest gen de echipament într-o varietate tot mai largă
de scenarii de vânătoare, când se vânează la diferite specii de vânat, de la
căprior la cerb sau, în cazul americanilor, la curcani sălbatici, cu arme de vânătoare dar mai ales cu arcul, caz în
care evitarea producerii oricărui zgomot este aspectul numărul unu în favorizarea tehnicii de apropiere de vânat, în cele mai diverse condiții de teren
și de vegetație. În plus echipamentul
silențios este tot mai mult preferat nu
numai la vânătoarea la dibuit dar și la
cea din stand sau la pândă.
Avantajul oferit de echipamentul silențios este evident, sporind și favorizând libertatea și lejeritatea mișcărilor,
fără a mai avea grijă ca jacheta să nu
foșnească la epolare sau când este întins
arcul. Poate să pară prea mult spus, dar
este un avantaj demn de toată atenția,
pentru că, așa cum știm din experiența
din teren, un zgomot de o secundă poate
schimba sorții partidei, exemplarul vizat
poate să dispară în desișul ce-i oferă
adăpost, iar șansa de a-l avea în cătare
să râmână doar o amintire…!
– va urma –
DECEMBRIE 2021 | 21

Chinologie Câinele de vânătoare
Anotimpul hibernal
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

Brumar a trecut deja în amintire iar decembrie a debutat cu vreme schimbătoare, cu zile
cu cer senin dar și cu lapoviță și chiar ninsoare pe alocuri. Ieșirile în teren alături de
câinele nostru sunt tot mai dese, iar fenomenele meteo specifice însoțesc frigul tot mai
accentuat al zilelor de la începutul sezonului hibernal…

S

untem practic, și din punctul de
vedere al câinelui nostru de vânătoare, în perioada cea mai activă a sezonului, în care efortul fizic
atinge un maxim iar pregătirea câinelui
pentru acest timp din an a început cu
ceva vreme în urmă, acum fiind în măsură să culegem roadele atât în ceea ce
privește antrenamentul pentru condiția
fizică cât și al dresajului pentru vânătoare. Factorii climatici, temperatura,
precipitațiile, au o influență tot mai puternică asupra organismului acestuia
și este momentul să menținem la nivel
înalt ștacheta în ceea ce privește îngrijirea acestuia, motiv pentru care câteva
măsuri în ceea ce privește starea de sănătate și confortul fizic al câinelui nostru, nu trebuie uitate.
Pernuțele labelor și pielea dintre
degete, necesită fără doar și poate atenție. În funcție de natura terenului pe
care ieșim la vânătoare, ne vom structura pe cât posibil partida. Pe un teren
mai dur sau pe păpuriș spre exemplu,
cu care câinele nu a fost obișnuit anterior, vom face pauze mai dese și vom
controla starea lăbuțelor de eventuale
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tăieturi sau înțepături. La fel vom proceda și pe gheață sau pe zăpadă înghețată, caz în care putem folosi o cremă
protectoare ce va încetini formarea
„grăunțelor” înghețate în aceste zone.
Blana/părul câinelui joacă un rol
important în protejarea corpului de rigorile drastice ale vremii friguroase,
fapt pentru care este recomandat să
acordăm o grijă sporită menținerii acesteia în bune condiții. Curățenia implică
menținerea unei „structuri” corespunzătoare a blănii/părului ce formează o
adevărată barieră naturală protectoare
față de frig. Scaieții, ciulinii, spinii, semințele agățătoare ale plantelor, toate
trebuie cu atenție înlăturate. Speciile
cu păr lung necesită un timp mai îndelungat pentru efectuarea acestor operații iar cele cu păr scurt au o nevoie
mai mare de îngrijire în acest sens, deoarece este singura cale de a menține
protecția termică necesară. Un piptene
pentru blană și o perie, așa după cum
am văzut în numărul anterior al revistei, ne pot ușura efortul. Atenție și la
zona ochilor și a urechilor, zone extrem
de expuse și sensibile.

Hrana câinelui joacă un rol foarte
important în perioada rece a anului, contribuind la aportul de energie necesar
pentru a putea menține patrupedul la capacitatea sa maximă de efort fizic și randament în terenul de vânătoare. Frigul
și efortul susținut din această perioadă
impun un aport sporit de calorii iar în
acest sens, în funcție de nivelul de efort
și mersul temperaturilor exterioare, vom
crește cantitatea de hrană chiar și cu până
la odată și jumătate față de cea oferită în
anotimpul cald. Echilibrul între aportul
de proteine, lipide și carbohidrați, la care
se adaugă bineînțeles conținutul de vitamine al hranei, este esențial, având în vedere consumul sporit de energie datorat
efortului fizic dar și pentru menținerea
confortului termic interior pe vremea
rece a iernii. Calitatea hranei se va reflecta
direct în starea generală a patrupedului
și orice rabat de la ea poate aduce efecte
nedorite în starea lui de sănătate. Poate
va costa ceva mai mult dar cu siguranță
merită efortul, pentru a ne putea bucura
din plin de compania câinelui nostru de
vânătoare pe tot parcursul anotimpului
hibernal!

Plante tămăduitoare

Cătina
DOCTOR PLANT
Cătina albă, (Hippophaë rhamnoides L.), face parte din
Familia Elaeagnaceae și este un arbust ramificat și spinos
care, în țara noastră, crește începând din zona nisipurilor
și pietrișurilor litorale până în regiunile muntoase,
formând tufișuri și uneori adevărate crânguri.

E

xistă cătina albă și cătina roșie.
La noi este mai cunoscută cătina albă, fiind denumită popular și cătină de râu sau simplu, cătină.
Cătina este un arbust cu fructe ale
cărui beneficii se cunosc încă din antichitate. Originară din Asia de Sud, chinezii o folosesc de peste 2.000 de ani
în medicina tradițională. Și tibetanii
utilizau cătina, care creștea în sălbaticia
munților Himalayeni, folosind-o ca ali-

ment și ca medicament, tratând o mulțime de afecțiuni, de la cele respiratorii,
până la cele dermatologice.
Cătina conține o serie de antioxidanți, este o importantă sursă de
Omega 7, și se utilizează deopotrivă în
industria alimentară, în farmacie dar
și ca plantă ornamentală. Fructul de
cătină conține de două ori mai multă
vitamina C decât măceșul și de zece ori
mai multă decât citricele. În fructele
coapte, conținutul depășește 400-800

Flora

mg la 100 ml suc proaspăt. Alte vitamine prezente în fruct sunt A, B1, B2,
B6, B9, E, K, P, F. Regăsim de asemenea celuloză, betacaroten - într-un procent net superior celui din pulpa de
morcov, microelemente ca fosfor, calciu, magneziu, potasiu, fier și sodiu și
uleiuri complexe. Numită popular și
„ginseng-ul românesc”, cătina poate fi
folosită în cazul unor probleme precum
stresul, anemia și unele afecțiuni hepatice.
De la cătină nu se folosesc doar
fructele, ci și mugurii, frunzele și
scoarța. Fructele, cu gust dulce-acrișor,
pot fi consumate în stare proaspătă sau
în amestec cu miere. De asemenea pot
fi folosite la prepararea ceaiului sau a
prăjiturilor. Fructele de cătină pot fi
consumate și sub formă de suc, gem,
sirop sau vin.
Scoarța arbustului de cătină are
efecte antiinflamatoare, cicatrizante,
antibiotic și astringente. Sub formă de
ulei, cătina poate fi folosită și pentru
afecțiuni oftalmologice - miopie, hipermetropie, glaucom, cataractă, dar și
pentru urticarie, alergii, dermatoze, imunitate scăzută, ulcere cutanate, eczeme, acnee, escare, hemoroizi, psoriazis și arsuri solare. Uleiul de cătină
poate avea efecte benefice în controlul
nivelului colesterolului. Mugurii de cătină, sub formă de tinctură, sunt, se
pare, un excelent remediu impotriva
procesului de îmbătrânire.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Înainte de a
utiliza plantele medicinale în general,
sub orice formă, este recomandată vizita la medic iar administrarea preparatelor din cătină să se facă numai la
recomandarea acestuia. Opinia medicului specialist este neapărat necesară
și se impune ca o măsură de prevedere
și siguranță.
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Noutăți

De prin magazine

HUNTERSHOP

Carabina Haenel Jaeger NXT
Carabina a fost concepută pentru a putea fi folosită de către
orice vânător, indiferent de statură, bărbați sau femei.
Sistemul original de armare manuală „kickdown” este ușor
de utilizat folosind pârghia închizătorului cu acțiune liniară.

Haenel Jaeger NXT Standard

Haenel Jaeger NXT DS
PATUL este drept, cu geometrie specială, și este realizat din lemn ecologic
stratificat, dotat cu inele pivotante pentru
curea, detașabile prin apăsarea unui buton. Modelul de pat „DS” conceput pentru
a fi folosit de femei, se pretează la fel de

bine și pentru vânătorii mici de statură.
ȘINA PICATINNY este frezată direct pe culată și permite o montare
ușoară, rapidă, stabilă, precisă și repetabilă, pentru o mare varietate de dispozitive optice de ochire.

OUTDOOR & MORE

SCH JAGD

Jacheta 5884, Pantaloni 5885 și Vesta 5883
Jacheta Abisko 2.0 este perfectă
pentru vânătoare în zilele reci de
iarnă. Este căptușită cu cea mai nouă
tehnologie Pinewood Ultra BodyHeat, iar punctele metalice din căptușeală reflectă căldura corporală oferind până la 25% plus de căldură.
Este rezistentă la vânt și la apă. Rezistența la apă: >12.000 mm. Respirabilitate: 30.000 g/m2/24h.
Pantalonii Pinewood Abisko 2.0
pentru vânătoare sunt căptușiți pentru un plus de confort și căldură și

sunt echipați cu o membrană rezistentă la vânt și la apă. Bretelele sunt
detașabile.
Rezistența la apă:
>12.000 mm. Respirabilitate: 30.000
g/m2/24h.
Vesta este rezistentă la vânt și este
căptușită pentru căldură suplimentară, iar gulerul este căptușit cu lână.
Detaliile sunt din piele sintetică imitație de căprioară. Tratament ecologic: Bionic Finish® Eco - impregnare
fără fluorocarburi organice, pentru
proprietăți anti-apă și murdărie.

Găsiți articolele în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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ȚEAVA „verde”, forjată la rece, este
optimizată pentru utilizarea muniției cu
proiectil fără plumb. Lungimea țevii
standard - 520 mm: pentru calibrele .3006 Spring. și .308 Win.
CALIBRELE disponibile în acest moment pentru țevi standard de 520 mm, sunt
.30-06 Spring. (11,0”) și .308 Win. (12.0”).
În curând vor fi disponibile și alte calibre.
SIGURANȚA: închizătorul tip kickdown poate fi blocat pe timpul deplasării.
TRĂGACIUL oferă o declanșare directă, fermă, cu o greutate de apăsare de
1.000 grame.
MAGAZIA cu capacitate de 5 cartușe, fabricată din biopolymer, este fixată
în armă cu ajutorul unui dispozitiv de
prindere patentat, care elimină practic
riscul de pierdere.
Arma va fi lansată în România la începutul anului viitor. Persoanele care doresc să-și asigure achiziționarea ei din
primul lot, pot face precomandă pe adresa
de email sales@huntershop.ro.
www.huntershop.ro

MĂNUȘI OUTDOOR
SWAROVSKI PRO
Mănuși concepute pentru a vă proteja mâinile de frig, apă și vânt, cu un
design ce are în vedere conturul degetelor. Porțiunile de ranforsare din piele,
oferă o aderență și o priză deosebit de
bună, permițând mânuirea cu ușurință
și în siguranță a armelor de vânătoare
sau a dispozitivelor optice. Izolația termică menține căldura mâinilor iar
membrana Sympatex (R), este respirabilă și rezistentă la apă și la vânt. Culoare: verde, cu piele neagră. Mărimi
disponibile: de la 7 la 10,5.
Găsiți articolul în magazinul SCH JAGD
din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

CE PESCUIM
Vremea, în luna de început a anotimpului hibernal și de sfârșit a anului, este
marcată, la rândul ei, de efectele încălzirii
globale. Temperaturile medii vor rămâne,
se pare, în general, pozitive, mai puțin în
Moldova și Muntenia, unde ar putea fi înregistrate valori negative. Prognozele pre-

zintă o marjă de eroare, deci aceste previziuni trebuie considerate doar ca informații
generale. Se pare că vom duce din nou dorul
partidelor la copcă, dar vom găsi cu siguranță diverse moduri de a ne exercita pasiunea pentru pescuit.
Râurile, canalele de fugă ale termocentralelor și apele rămase neînghețate
vor putea să ne îndeplinească dorințele,
materializate în capturarea atât a peștilor
răpitori, cât și a celor pașnici. Nu trebuie

să neglijăm activitățile de „service” pentru
sculele din dotare, începând cu mulinetele
și vergile și încheind cu echipamentul de
deplasare în teren.
Cu speranța unui sezon mai bun, respectând condițiile restrictive generale și
măsurile de prevenție și profilaxie impuse
în continuare de pandemia de COVID-19,
vom păși în noul an cu același respect față
de natură și de frumusețile ei.
–Mugurel Ionescu
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Competiții Campionatul privat de pescuit competițional al A.G.V.P.S.
Campionatul Național de
Spinning, la ora bilanțului
Text și fotografie CRISTI ALBU
Campionatul Național de Spinning al Asociației Liga Română de Spinning, afiliată la
A.G.V.P.S. din România, a însemnat anul acesta o competiție a recordurilor de participare.
S-a desfășurat pe durata a 4 etape și a culminat cu Danube Delta Predator Challenge Cupa Ligii. Este momentul să facem un bilanț al acestui Campionat, acum la sfârșit de an.
Recorduri de participare
la toate etapele
Începutul anului competițional a
stat sub semnul întrebării, atât din
punct de vedere al pandemiei, dar mai
ales în urma unei mari schimbări de
procedură în realizarea măsurării peștilor și anume renunțarea la arbitrajul
clasic și introducea unei aplicații cu ajutorul căreia se puteau valida peștii și
realiza clasamentul. Chiar dacă au mai
fost semnalate mici probleme, mai ales
din cauze tehnice, legate de lipsa semnalului, în Delta Dunării în special,
aplicația a fost în final apreciată de majoritatea concurenților, semn că tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important și în pescuitul competițional.

A fost un an superb, cu recorduri de participare ca
număr de concurenți. În urmă cu trei ani, ne-am făcut
un proiect prin care ne propuneam să ieșim Campioni
Naționali, am muncit trei ani și până la urmă am reușit”.
–VASILE JARDĂ - PAVEL CALANCE

ETAPELE CAMPIONATULUI
ETAPA 1 • CUPA AIRRUS 2021 Lacul Valea Argovei
75 echipe – 1.250 pești – 35.708 cm
ETAPA 2 • CUPA RAPTURE 2021 Delta Dunării
78 echipe – 2.765 pești - 66.716 cm
ETAPA 3 • CUPA BICAZ 2021 Lacul Izvorul Muntelui
59 echipe – 863 pești - 17.074 cm
ETAPA 4 • CUPA ARROW 2021 Lacul Snagov
41 echipe – 467 pești - 9.874 cm
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A fost una dintre cele mai strânse lupte în doi, de când
participăm noi, din istoria competițiilor L.R.S. Din
păcate nu am reușit să remontăm dezavantajul de patru
locuri pe care l-am avut după etapa de la Valea Argovei,
chiar dacă am reușit să avem două clasări pe locul doi și un
concurs câștigat, din următoarele trei etape, Vasile și Pavel
s-au ținut foarte tare și nu au făcut niciun pas greșit, nu neau dat ocazia să ne apropiem și să îi depășim”.
–PETRE GERMAN - EUGEN GERMAN

Această schimbare, alături de valoarea din ce în ce mai mare a premiilor,
plus o mediatizare mult mai intensă în
media online și TV, au indus în rândul
celor cu pasiune pentru competiție o încredere mai mare, lucru care s-a văzut
în numărul record de echipe participante
la toate etapele, multe dintre ele aflate
pentru prima dată într-o competiție.

Statistică
• Număr de echipe participante: 119;
• Număr de pești punctați în
clasament: 5.345;
• Lungimea totală a peștilor punctați
(centimetri): 129.372;
• Cel mai mare pește capturat: știucă
85 cm, etapa 4 - Cupa Arrow, Lacul
Snagov.

Adunarea generală

Din punctul meu de vedere nu a fost un campionat
foarte greu ci mai degrabă dinamic. Antrenamentele
nu au corespuns cu concursurile în sine, au fost schimbări
climatice sau ale cotelor apelor și asta a făcut ca gradul de
adaptabilitate al pescarilor să conteze cel mai mult. O
echipă bine sudată, care a muncit mult, a făcut rezultate”.
–ELVIS VIGU - DANIEL DINU

Luna decembrie este luna în care
are loc Adunarea Generală a Asociației
Liga Română de Spinning, afiliată la
A.G.V.P.S. din România, organizatoarea Campionatului Național de pescuit
competițional privat, la această întrunire stabilindu-se calendarul competițional, schimbările de regulament
precum și alte detalii organizatorice.
Vom reveni cu detalii despre acestea în
numerele viitoare ale revistei.
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Competiții

Campionatul privat de pescuit competițional al A.G.V.P.S.

TOAMNA FINALELOR:
FINALA DE PESCUIT
STAȚIONAR-ECHIPE
Text și fotografie VERONICA ISPAS
Poate cea mai frumoasă și specială FINALĂ, este cea de
staționar - echipe. Nu spun importantă, pentru că toate
finalele sunt importante, dar aceasta este frumoasă și prin
spiritul de echipă, prin determinarea fiecărui membru al
echipei, fie el „jucător” sau „om de spate”, căpitan sau rezervă.

D

upă cum stiți, o echipă este alcătuită din mai mulți concurenți, în general 6-7, și un căpitan. În luptă, în prima manșă, intră
primii 5 cei mai buni în sesiunile de
antrenament, iar ceilalți au grijă din
spatele lor, de sus, de pe dig, să îi îndrume și să le ofere sprijinul moral necesar în competiție. Este impresionant

CLASAMENT
La această finală de staționarechipe, care s-a desfășurat în săptămâna 06-10 octombrie, pe pista
acumulării de la Vârșolț, au participat 8 echipe iar clasamentul a fost
următorul:
1. MESEȘ TEAM - A.J.V.P.S. Sălaj Campioana A.G.V.P.S. 2021
2. SENSAS - A.J.V.P.S. Bihor
3. TIMAR MIX - A.J.V.P.S. Maramureș
4. OAȘ FISHING - A.J.V.P.S. Satu Mare
5. A.J.P.S. CLUJ
6. HOBBY FISH - A.J.V.P.S. Bihor
7. ALEȘD TEAM - A.J.V.P.S. Bihor
8. A.J.V.P.S. COVASNA
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să-i vezi cum se ajută, cum aleargă de
la unul la altul și trăiesc momentul fiecărei capturi toți ca unu.
Și acest concurs s-a desfășurat pe
parcursul a trei manșe. Pista de concurs,
conform regulamentului, a fost împărțită
în 5 sectore (A,B,C,D,E) și fiecare echipă
a avut 1 concurent pe sector.
Dacă după prima manșă sa bănuit
câștigătoarea, următoarele locuri nu
s-au știut până la ultima cântărire. Au
fost răsturnări spectaculoase de clasament, multă muncă, mult stress, ambiții mari…
La sfârșitul acestui maraton de pescuit, am aflat Campioana A.G.V.P.S.
2021 și următoarele clasate în ordinea
punctajului cumulat în cele 3 manșe de
concurs. S-a prins o cantitate impresionantă de pește – doar echipa campioană a adunat 195,451 kg, și, după
fiecare cântărire, peștele a fost eliberat
în lac.
Vreau să le mulțumesc și să-i felicit
pe directorii asociațiilor care au avut
echipe în finală: domnul director Sorin
Bronț, de la Bihor, cu 3 echipe, domnul
director Daniel Dragoș, de la Satu
Mare, domnul director Dorin Caraciuc,
de la Maramureș, domnul director Andrei Pop, de la Cluj, domnul director
Lazsllo Bella, de la Covasna, și nu în
ultimul rând domnul director Cristian
Crișan, de la A.J.V.P.S. Sălaj!
Îmi doresc să avem 20-30 de echipe,
avem așa de mulți pescari buni și foarte
multe asociații cu potențial financiar.
Cine știe, poate dacă am pune fiecare
un pic mai mult suflet în pescuit… visul
meu ar putea deveni realitate!
Da, a fost o finală frumoasă, cu rezultate și pescari remarcabili! Felicitări
tuturor participanților!

Pescuit la răpitori

Tehnică

Bibanii toamnei târzii
Text și fotografie ADRIAN DUMITRAȘCU
Circula zvonul că în Deltă merge știuculița iar nerăbdarea nu ne dădea pace. Trecusem de
mijlocul lui noiembrie și o ieșire pe apele deltei prefigura o nouă provocare la vremea
toamnei târzii. Zis și făcut, pregătirile odată încheiate iată-ne pe drumul spre mirificul,
mereu atrăgătorul tărâm al Deltei Dunării. Urma să petrecem câteva zile și pornisem cu
speranța că vom prinde și ceva pește, în ciuda timpului târziu al toamnei.

O

dată ajunși, am pus echipamentul de pescuit în ordine și
am admirat în liniște primul
apus de soare, printre sălciile pletoase
de pe malul udat de apele marelui fluviu...

Dis-de-dimineață
Primele ore ale dimineții ne-au găsit
deja porniți spre locul în care, conform
zvonului, începuse să tragă știuculița.
Conștiincioși și cu sperațe mari, ne-am
ancorat în primul golfuleț când primele
raze ale soarelui se iveau dincolo de
vârfurile stufului. Dar liniștea locurilor
nu a durat foarte mult pentru că, așa
cum aflasem noi, probabil și alții auziseră că trage știuca și, în mai puțin de
o oră, au apărut o mulțime de ambarcațiuni care au ocupat aproape tot ce
însemna un potențial loc de știucă. Și
cum plaurii se mișcau necontenit, după
cum îi purta vântul, și bărcile le urmau
deplasarea, într-un adevărat dans pe
apele lacului. Totul a durat până ce soarele s-a ridicat binișor deasupra liniei
de stuf, după care locurile au fost cuprinse de liniște. Se prinseseră chiar și
câteva știuci dar fără însă a vedea și

exemplare mai acătării. Și, după o
scurtă perioadă de căutări insistente,
una câte una, bărcile au plecat care de
unde veniseră. Era timpul să ne mișcăm și noi și să căutăm o nouă provocare, iar bibanii păreau să fie ținta pentru ziua aceea de noiembrie…

Recital de toamnă târzie
Știam că bancurile de bibani se ațin
de obicei chiar pe linia canalului, nu
departe de intrarea acestuia în lac sau
nu departe de această intrare, de o
parte sau alta a malurilor lacului. Am
înlocuit oscilantele cu plasticele moi,
atotcunoscutele silicoane, și am început
căutările. Ancoram și lansam la distanțe progresive, în evantai de o parte
și alta a bărcii. Ici și colo, câte un biban

entuziasma atmosfera dar totul revenea
repede la calm după ce lansările următoare rămâneau fără rezultat. Apoi
schimbam locul, ancoram și o luam de
la capăt. Au trecut probabil mai bine
de două ore până să dăm peste “sălașul”
bibanilor și părea că nu mai făceau nici
un fel de mofturi. Eram curios să văd
dacă au vre-o „preferință” anume. De
la năluci soft/silicoane, la voblere suspending sau scufundătoare, mușcau la
tot ce li se oferea. Chiar și la oscilatele
simple am avut câteva capturi deosebit
de frumoase. Vremea frumoasă ce se
deschisese, cu soare darnic părea că le
stimulase apetitul. După un timp bancul se mai muta cu câțiva metri la
stânga sau la dreapta, dar îi regăseam
rapid și continuam pescuitul de parcă
eram în zilele de glorie ale bibaniadelor
din timpul verii. A fost atunci unul din
acele momente de excepție, rar întâlnite, și pline de satisfacție. Soarele cobora deacum spre vârfurile stufului și
timpul trecuse fără a-i lua seama. Ziua
cobora spre amurg iar noi participasem
la un spectacol inedit, în care peștii neau oferit un adevărat recital pe apele
toamnei târzii ale Deltei…!
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Tehnică Pescuit la știucă
În căutarea știucilor mari (IV)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Recent, am lăsat orice precauții deoparte și am decis să
arunc în luptă swimbaiturile mari cu care pescuiesc de
obicei acolo unde există șanse să prind știucă mare.

A

șa că, în noiembrie, am atacat
balta Creața 1 cu o gamă extinsă de big baits, de la Gan
Craft Jointed Claw Magnum 230 (23
cm, 110 grame), la Shaku-One (30,3
cm și 263 de grame), DRT Klash Ghost
(36 cm și 235 de grame), Klash 9 (23
cm și 107 grame), Balam 245 (24,5 cm
și 105 grame) și multe altele.

Rezultate de la primele lanseuri
Nu mică mi-a fost surprinderea
când am avut atacuri chiar de la prima
partidă cu aceste năluci mari, iar campionul inconstestabil de până acum a
confirmat încă o dată de ce este mereu
alegerea mea numărul 1: Jointed Claw
Magnum 230. Pentru că apa s-a răcit
accentuat în ultimele săptămâni din noiembrie, am folosit doar modelele plutitoare, pe care le am deja lestate pentru
flotabilitate neutră, din timpul partidelor anterioare, de pe lacul Varlaam.

Swimbaituri „înghețate”
în zona de atac
Practic, swimbaiturile sunt lestate
cu tot cu struna din fluorcarbon pentru
ca, în momentele de pauză, să rămână
pe loc în coloana de apă, nici să se ridice,
nici să coboare. Pentru mine cel puțin,
aceasta rămâne cea mai productivă teh30 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

[…] la ultima partidă
făcută pe Creața 1, din
patru știuci care au atacat
am reușit să înțep doar una,
pe care am adus-o pe mal, la
pozat. Deci, trebuie mare
grijă la înțepare și cea mai
bună tactică este, după mine,
să lăsați știucile să se înțepe
singure, până la un punct […]

nică de iarnă și de apă rece, atunci când
încetinesc mult prezentarea nălucilor
astfel lestate, potrivind ritmul lor cu metabolismul lent al răpitorilor.
Faptul că pot opri swimbaitul și să-l
țin pe loc, în „kill zone” sau în zona de
atac, mă ajută să prezint potențiala pradă
în fața știucilor care reacționează mai
greu din cauza temperaturilor scăzute
din apă. De asemenea, cele mai propice
momente sunt cele din jurul prânzului
sau după, atunci când temperatura apei
crește fie și numai cu un singur grad, iar
dacă avem și soare, fără vânt (care grăbește schimbul termic dintre apă și aer),
aceste condiții vor ajuta știucile să iasă
puțin din amorțeală și să se hrănească.

Echipamentul trebuie să fie
unul specializat
Atacurile nu sunt mereu violente ori
decisive, de multe ori, știucile „se lasă” în
năluci, de aceea trebuie răbdare la înțe-

pare și trebuie să le acordăm timp pentru
a prinde mai bine swimbaiturile, iar o
lansetă cu vârf ceva mai moale, dacă găsiți așa ceva la o lansetă de big baits, poate
face diferența dintre o partidă cu multe
rateuri și una reușită. Recent mi-am luat
o nouă lansetă de swimbaituri, un Zenaq
Glanz care poate arunca greutăți între
100 și 400 de grame și, mai important,
le poate prezenta optim. Lanseta este extraordinară în sine, iar vârful nu este extrem de rigid pentru puterea sa. Cu toate
acestea, la ultima partidă făcută pe
Creața 1, din patru știuci care au atacat
am reușit să înțep doar una, pe care am
adus-o pe mal, la pozat. Deci, trebuie
mare grijă la înțepare și cea mai bună
tactică este, după mine, să lăsați știucile
să se înțepe singure, până la un punct,
adică să prelungiți momentele în care
simțiți că atacă și să nu înțepați chiar din
prima fracțiune de secundă. Mulineta de
cast, tot de la Gan Craft, este echipată cu

fir Sunline xPlasma Asegai, de 50 lbs.
(0,38 mm diametru), primul fir textil pe
care-l folosesc cu swimbaituri mari și care
mi-a schimbat preconcepția despre faptul
că big baiturile nu pot fi lansate în siguranță cu un multifilament.

Tehnici de prezentare
După cum spuneam, prezentarea de
iarnă e una singură: recuperare lentă, cu
pauze de până la 10 secunde sau chiar mai
mult, între turele de manivelă. Atacurile
survin, de obicei, la reluarea recuperării
sau chiar în momentele de repaus. Prin
această tehnică, în noiembrie, am reușit
să capturez alte două știuci frumoase, de
85 și respectiv 86 de centimetri, precum
și altele în zona 66-68 de centimetri. Totul
este să aveți răbdare și încredere în nălucă,
în echipament și în tehnica de prezentare.
După cum spuneam mai de mult și continui să o repet, încrederea rămâne cea
mai prinzătoare nălucă.
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De sezon

Pescuitul… din amintiri
domenii, determinând ridicarea nivelului mării, extreme climatice, topirea
ghețarilor, extincția a numeroase specii
și schimbări privind sănătatea oamenilor.
Pentru noi, pescarii, efectul încălzirii globale a fost dispariția unei ocupații tradiționale, pescuitul la copcă.

Dar dacă…

„Unde sunt zăpezile
de altădată?”
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
În poezia sa, „Ballade des dames du temps jadis” (Balada
doamnelor din alte vremuri), François Villon, marele poetbrigant al Evului Mediu francez, concepea formula următorul
vers: „Mais où sont les neiges d’antan?”. În context, versul
avea un sens figurat, referindu-se la „doamnele de altădată”.
Dacă interpretăm versul în sensul propriu, ajungem la o
realitate evidentă pentru noi în ultimii ani, marcată de
încălzirea globală, care a dus la dispariția, și pe meleagurile
noastre, a „zăpezilor de altă dată”.

Î

ncălzirea globală este un fenomen
de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată mai
ales în ultimele decenii, începând cu a
doua jumătate a secolului al XX-lea.
Fenomenul de încălzire este aproape
unanim acceptat de oamenii de știință,
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existând diverse explicații ale cauzelor
acestuia. Varianta cea mai recunoscută
este că încălzirea se datorează activității
umane, în special prin eliberarea bioxidului de carbon în atmosferă, prin arderea combustibililor fosili și creșterea
concentrației gazelor cu efect de seră.
Se presupune că încălzirea globală
are efecte profunde în cele mai diferite

În acest anotimp, vremea este capricioasă, iar dacă, întâmplător, ne va
surprinde cu „porțile de gheață” care
zăvorăsc oglinda apelor, vom avea nevoie de câteva cunoștințe de bază.
În primul rând, speciile căutate. Peștii răpitori, bibanul, ghiborțul, știuca
și șalăul vor răspunde la o momeală sau
o nălucă prezentată corespunzător.
Dacă pescuim peștii pașnici, babușca,
roșioara, carasul, plătica, oblețul și
chiar crapul vor fi încântați de buchetul
de „libelule” (larve de chironomide),
viermuși de carne, albi sau colorați, sau
combinația acestora.
Vom folosi vergi speciale, scurte,
fine și sensibile, cu acțiune de vârf, care
permit prezentarea și jocul natural al
momelii. Acestea pot fi simple, când
adâncimea apei nu depășește lungimea
vergii, sau prevăzute cu inele, pentru
pescuitul în ape mai adânci, și vor fi
dotate cu mini-mulinete care vor asigura rezerva de fir necesară.
Nălucile tradiționale pentru copcă
sunt cele metalice. Mormâșca are dimensiuni care variază între 2 și 10 mm
și forma sferică, conică, de „picătură”,
frunză de salcie, melc sau scoică.
Dandineta este o nălucă de formă alungită, cu dimensiuni cuprinse, de regulă,
între 1,5 și 5 cm, în funcție de talia peștilor căutați, dotată cu cârlig simplu,
dublu sau chiar triplu, lipit direct de
corpul nălucii.

Vom căuta peștii manevrând năluca
pe verticală, centimetru cu centimetru,
până vom găsi bancul sau peștele solitar. O plută fină, cu portanța potrivită
cu greutatea nălucii, ne va ajuta să fixăm adâncimea la care staționează și
se hrănesc peștii.

„Unde sunt zăpezile de altădată?”
Se întâmpla cu mulți ani în urmă,
în vacanța de iarnă (adevărată!) dinaintea sesiunii de examene. Simțim nevoia
unei evadări și profităm de o zi mai
blândă, cu nori, dar și ceva soare și, cu
o pregătire sumară, ne îndreptăm spre
Cernica, cea mai accesibilă, dar și promițătoare locație.
Ajungem la mânăstire și ne orientăm spre zona din stânga, unde se zăreau pâlcuri de stuf, cu partea submersă
aferentă, rizomi și rădăcini, imobilizate
de gheață. Celebrele „cocioace” ale Cernicăi, în preajma cărora mișunau bibanii și babuștele, în căutarea hranei printre rădăcinile care găzduiau, în această
perioadă, larvele lor preferate.
La prima copcă ne dăm seama că
gheața nu mai este atât de consistentă,
măcinată de stropii de ploaie care căzuseră în urmă cu câteva zile. Primii
bibani nu întârzie să apară și spiritul
nostru de conservare se atenuează. Înaintez către un „cocioc” promițător și
mă apropii de el, ignorând zgomotul,

ca un foșnet de stuf, produs de gheața
pe care apăruseră raze concentrice în
jurul piciorului meu stâng.
Simt apa care pătrunde în cizmă, apoi
urmează scufundarea până la jumătatea
coapsei, pantalonii matlasați îmbibânduse instantaneu cu apa rece, rece…

Haz de necaz
Noroc că apa nu era adâncă, mă folosesc de rangă și de piciorul drept, mă
reechilibrez pe gheața mai solidă și pornesc către mal. Urmează extragerea cizmei, golirea de apa rece și puturoasă,
stoarcerea cracului pantalonului, ud ca
un burete îmbibat, toate operațiunile

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

CHIFTELUȚE MARINATE DIN PEȘTE
MAMA PAȘA

Pescuind la copcă, avem ocazia capturării unei diversități de
specii, pașnice sau răpitoare, care vor contribui, fiecare în
felul ei, la rafinamentul unei combinații de gusturi. Și peștii
cei mai mărunți, cu carne puțină și oase multe, pot fi puși în
valoare în această combinație.

având și un spectator. Un călugăr înalt
și drept, cu barba înspicată, pășind maiestuos și sobru, venea spre mine, adresându-mi-se dojenitor:
- No, frate, udatu-te-ai?
- S-a spart gheața, părinte!
- Nu vă mai săturați, vă cheamă
diavolul la el!
- Pasiunea, părinte, ea ne îndeamnă!
- Poate numai nebunia omului,
frate!
Tot dialogul s-a petrecut în timp ce
călugărul trecea, ca în transă, pe lângă
mine, fără a-mi aruca nici măcar o privire, lăsându-mă pe gânduri…!

Ingrediente: 1,5-2 kg de pește din diferite
specii, 3 cepe mari, 2 cartofi, o căpățână de usturoi,
2 morcovi, 2 ardei grași verzi și 2 roșii, 3 ouă, 3
linguri de pastă de tomate, ulei, condimente,
făină albă, două frunze de dafin, trei fire de cimbru,
pătrunjel, mărar și leuștean proaspăt.
Preparare: peștele se curață, se dezosează, iar carnea rezultată se trece prin mașina
de tocat. Se amestecă cu cartofii, rași în prealabil, cu două cepe și usturoiul, tocate mărunt,
și cu 2/3 din verdeața tocată. Se mai trece
încă o dată pasta rezultată prin mașina de tocat, se condimentează cu sare și piper și se
amestecă cu ouăle bătute spumă. Se formează chifteluțele, se perpelesc prin făină și
se prăjesc în ulei încins. Pentru sos: ceapa rămasă, morcovii și ardeii grași se toacă mărunt
și se călesc în oala pregătită cu ulei încins.
După ce s-au rumenit ușor, se adaugă sare,
apă, pasta de tomate, se acoperă cu un capac
și se lasă la fiert. Se adaugă chifteluțele, frunzele de dafin și cimbrul, se dau într-un clocot
și se presară cu verdeața rămasă.
Servire: se servesc calde, în farfurii adânci,
4-5 chifteluțe, împreună cu sosul și legumele
tocate. O garnitură din orez cu legume (pilaf
sârbesc) și paharul de risling sec aburit, le vor
ține o plăcută companie. Poftă bună!
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Tehnică Pescuit la răpitori
Năluci și știuci
în prag de iarnă
Text și fotografie MAC

O toamnă prelungită, așa cum am avut dealtfel și în ultimii
ani, a pus mai întâi culori aurii în verdele naturii, apoi,
odată cu trecerea timpului, arămiul s-a lăsat dus de adierile
vântului și de ploile mai reci din vremea târzie a lui
Brumar. Este drept însă că am avut un „brumar” fără prea
multă brumă iar încălzirea globală a adus o vreme
preponderent mai caldă pentru ultimile luni ale anului.

T

emperaturile mai ridicate decât
normalul, de la finele lui noiembrie, au influențat și activitatea
viețuitoarelor acvatice. Apele s-au menținut relativ calde pentru această perioadă, iar peștii nu au ezitat să profite
de acest sezon extins, continuând acumularea de rezerve pentru vremea rece
a iernii, care, vrem nu vrem, va veni.

Sub oglinda apei
Astfel se face că pescuitul răpitorilor, mai ales al știucii, a continuat să
dea rezultate, spre bucuria și satisfacția
pasinoaților pescuitului cu năluci. Cum
„mărunțișul” a continuat să fie activ, și
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răpitorii și-au menținut „forma”, fără a
pierde nici o ocazie de a se hrăni și a
mai aduna ceva resurse de energie pentru perioada rece a anului. Și chiar dacă
„ceasul biologic” intern dădea alte semnale, condițiile favorabile din mediul
acvatic au menținut activitatea peștilor
la un nivel ceva mai ridicat decât de obicei, la acest timp din an. Așa se face că
am beneficiat cu toții de condiții încă
prielnice de pescuit și de zile cu reușite
pe malul apei.

să coboare mult mai lent spre spre fundul apei, fapt ce a permis folosirea mai
multor tipuri de năluci și tehnici pentru
pescuitul la răpitori, o împletire a experienței sezonului estival cu cel autumnal,
toate spre satisfacția pescarilor.
Astfel am putut încă folosi atât oscilantele cu bătaie relativ rapidă, ce coboară destul de repede spre substrat, cât
și pe cele cu coborâre lentă, în ondulări
ample, specifice vremii reci. Răpitorii
și-au păstrat energia și nu au mai fost
atât de precauți și cumpătați în a-și drămui efortul pentru capturarea prăzii.
Uneori au ieșit din adăpostul de pândă
și au urmărit „prada” pe distanțe mai
mari decât de obicei la această dată, dar
i-am putut observa și în așteptare, la adăpostul vegetației acvatice pe jumătate coborâtă spre substrat, declanșând atacuri
tipice toamnei târzii.

Răpitori în acțiune
Cum apele și-au păstrat gradele Celsius cu plus, vegetația acvatică a început

Năluci și știuci
Condițiile favorabile, cu zile călduțe
și nopți ce rar au marcat temperaturi din
apropiere de zero grade Celsius, au menținut la un nivel destul de bun activitatea
peștilor răpitori. Iar dacă avatul, șalăul
și bibanul au continuat să răspundă ademenirilor puse în scenă de nălucile oferite, știuca a fost cea care a adus capturile
mai greu de uitat. Și în acest sens, așa
cum am menționat deja, la final de Brumar și început de decembrie, am avut
practic posibilitatea folosirii unei game
de năluci sensibil mai largă decât de obicei în pragul iernii. Astfel, pe lângă tradiționalele năluci deja consacrate pentru
această perioadă a anului, precum pișcotul, dolingerul sau țacul, am avut ocazia de a experimenta modele precum cele
din gama Williams, cu acțiune mode-

Pișcot

Dolinger

Țac

Seria Williams

Răpitorii și-au păstrat
energia și nu au mai
fost atât de precauți și
cumpătați în a-și drămui
efortul pentru capturarea
prăzii.

rat-lentă, modele în forme și culori noi,
ce au reușit să ademenească dințoasele
ce stăteau la pândă, scoțându-le din apatia care, încet dar sigur, a început să pună
stăpânire pe ele. Practic, am putea spune
că, pe lângă experiența deja acumulată
pe malul apei, imaginația și ingeniozitatea au fost termenii cheie ai reușitei la
pescuit a acestei perioade din an. Iar pe
lângă clasicele oscilante, un swimbait
sau un streamer bine lansat și condus
sub oglinda apei, au fost nonconformistele ce au adus un plus de provocare în
căutarea răpitorilor.
Un Brumar extrem de generos și un
început de Undrea încă promițător, neau permis petrecerea unui timp încă
agreabil pe malul apei, bucuria și satisfacția unor reușite adesea peste așteptări,
toate împletite cu pasiunea mărturisită
a pescuitului și cu posibilitatea unor experiențe inedite, concretizate în minunate viitoare amintiri cu răpitori și năluci
în prag de iarnă!
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Tehnică Pescuit pe râu
Răpitori „la înălțime”
Text și fotografie DORU DINEA

Oștirile de stuf și trestii ce stau de pavăză la malurile râului au început a se usca în luptele
crâncene cu temperaturile din ce în ce mai scăzute. Cu greu cedează petice de teritorii apei
râului, ce clipocește triumfătoare prin maluri. Din coroanele zdrențuite ale copacilor curg
lacrimi din frunze galben-ruginii, ce ating cu triste clinchete potecile înguste. În depărtare,
crestele semețe ale munților par să se unească cu cerul.

A

m efectuat două partide de pescuit la spinning în zona premontană a râului Jiu. Amonte
cu vreo trei-patru kilometri de un baraj,
râul a avut lățimi și de peste o sută de
metri. Apa râului, care datorită secetei
a fost la o cotă scăzută, a prezentat, totuși, adâncimi bune, în destule zone de
peste doi metri, ajungând, în altele,
până la peste patru metri. Blocurile de
piatră, insulele de stuf, trunchiurile și
crengile de copaci din apa râului, au
reprezentat, alături de celelalte condiții,
atuuri în plus în pescuitul la spinning
în căutarea peștilor răpitori.

Surprizele vremii
Ca să ajung la zona de pescuit am călătorit cu trenul. Plecarea a fost, de fiecare
dată, înainte de răsăritul soarelui, iar la
prima ieșire, temperatura la câmpie fiind
mai „de bun simț”, m-am îmbrăcat mai
lejer, ca să zic așa. Când, după vreo oră și
jumătate de mers cu trenul, am ajuns la
destinație și am coborât în micuța haltă,
aproape instantaneu „mi s-a tăiat răsuflarea”. Pe acolo totul era înghețat și în36 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

văluit într-o ceață deasă, de parcă nimerisem într-o altă lume, undeva, pe la polul
nord. M-a luat un tremurat și-mi clănțăneau dinții, de parcă eram cuplat la 220
de volți. Cam în același stil am echipat
lanseta de spinning și am pescuit, dacă s-

a putut numi așa, până pe la ora unsprezece, când soarele, care, chiar dacă apăruse de ceva timp, a reușit să mă încălzească și să mă oprească din mișcările de
robot avariat. La a doua ieșire, cu toate
că m-am echipat mai corespunzător, nu

Am reușit să mai am
capturi de bibani și
după aceste ore dar, mult mai
rare. În schimb, știucile mai
mari au atacat nălucile după
aceste ore și chiar mai bine
după orele prânzului, când
temperaturile au ajuns până
pe la 15-16 grade Celsius.

avut de asemenea rezultate bune și când
am folosit shad-uri cu format ultra-slim,
cu lungimile de 4 și 5 cm, pe cârlige nr. 1
de tip drop shot și plumbi cheburashka,
de 4 și 5 grame greutate. Pentru știuci,
am avut rezultate și la cicadele cu format
slim, de 6,2-6,5 cm lungime dar, cel mai
bine au atacat voblerele de tip lipless, cu
lungimile de 6 și 7 cm. Am avut rezultate
în special la voblerele fără bile, deci fără
un semnal acustic accentuat.

Locuri, tehnici și năluci

am mai tremurat atât de „conștincios” dar
mâinile tot mi-au înghețat.

Răpitori în ape reci
Au fost două perioade de timp diferite, când peștii răpitori au atacat nălucile. În special dimineața, de la răsăritul
soarelui și până în jurul orelor zece sau
unsprezece, cel mai bine au atacat nălucile bibanii și, uneori, mârlițele care
s-au întors imediat înapoi în apa râului.
Am reușit să mai am capturi de bibani

și după aceste ore dar, mult mai rare. În
schimb, știucile mai mari au atacat nălucile după aceste ore și chiar mai bine
după orele prânzului, când temperaturile
au ajuns până pe la 15-16 grade Celsius.
Dințoasele mai răsărite, ca niște adevărate doamne, au preferat să le fie servită
„masa” la ore mai târzii.
La bibani, cele mai bune rezultate au
fost la cicadele cu format slim, cu lungimea de 3,2 cm dar și la cele cu un format
mai înalt, cu lungimea de 3,5 cm. Am mai

Pe lângă maluri și nu la mare depărtare
de acestea, cel mai bine au atacat nălucile
bibanii și, uneori, mârlițele. În schimb,
știucile mai răsărite au atacat nălucile la
depărtare de maluri iar uneori, chiar în
largul râului. De asemenea, au preferat și
zonele cu structuri din apă, dar nu cele din
apropierea malurilor ci, tot cele aflate la o
depărtare mai mare de acestea.
Pentru bibani, am folosit cu bune rezultate tehnicile în „dinți de fierăstrău”
dar și „stop&go”, pe viteze de recuperare
mici și mici spre medii. Și la mârlițe dar
și la știucile mai mari, a funcționat bine
atât jigging-ul cât și recuperarea aproape
liniară, dar pe viteze de recuperare medii-rapide și, uneori, chiar rapide. Dacă
foloseam viteze de recuperare mai mici,
dințoasele nu erau deloc interesate de
prezența nălucilor.
Cu toate că apa râului se răcise destul
de mult, atât știucile cât și bibanii au
atacat nălucile destul de ferm, uneori
chiar brutal. Am rămas destul de surprins, mai ales din partea știucilor, pentru că, de multe ori, vara, atunci când
temperatura apei fusese cu mult mai ridicată, au fost „fasonate” și „mârâite”, că
abia le simțeam atacurile asupra nălucilor. De asemenea, în drill, peștii au fost
cât se poate de viguroși.
Cu ceva dârdâieli și înghețat de mâini
la ore matinale dar cu un soare prietenos
după orele prânzului, cele două partide
de pescuit mi-au încântat privirea cu frumusețea aparte a peisajului. Iar insistența
și atenția la detalii în pescuitul la spinning, alături de dărnicia râului, mi-au
oferit bucuria și satisfacția unor drill-uri
cu știuci și bibani „la înălțime”!
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Echipament Atelierul muscarului
Vremea
streamerelor (III)
ALEX CODRESCU

Foto: A. ZABET

Am prezentat în numerele anterioare câte ceva despre
streamere în general și ne-am oprit asupra celor clasice. În
afara acestora, există și streamemre ce îmbină conceptul
clasic cu inovații ce au condus la o diversificare a modelelor,
folosind materiale și componente noi, ce au sporit atât
complexitatea alcătuirii nălucilor, dar mai ales eficiența și
numărul de „scenarii” în care le putem folosi.

U

n astfel de streamer, mai sofisticat dacă ne este permis să îl
numim astfel, este jig-streamerul, sau streamerul cu coadă siliconică,
după cum mai este cunoscut,
Este denumit jig-streamer, pentru că
este construit de regulă pe un cârlig cu
„cap” de jig. În funcție de modelul ales,
„capul” streamer-ului poate fi confecționat dintr-un material mai greu, de exemplu plumb, sau poate fi dintr-o mărgică
de tungsten, plastic sau sticlă.
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„Coada” este o altă caracteristică principală a acestor streamere, fiind confecționată din silicon și care se atașează pe
cârligul nălucii. Ca și în cazul jig-urilor
clasice, coada permite obținerea unor
evoluții specifice ale streamer-ului în
masa apei, evoluții dictate și de modul
de recuperare al nălucii.
Streamerele cu coadă siliconică pot
fi simple, construite pe un singur cârlig,
sau pot fi articulate, caz în care de cârligul principal se atașează un cârlig supli-

mentar, fie atașat cu fir, fie prins articulat
cu tije speciale, de corpul/cârligul/tija
principală a nălucii.
Cât privește construcția nălucii, după
ce am ales cârligul principal, se atașează
capul artificialei care, așa cum am menționat anterior, poate fi confecționat din
diverse materiale și poate avea de asemenea diferite forme: rotund, conic,
tronconic, etc. Ochii constituie un punct
esențial și se atașează pe capul artificialei,
modelul holografic fiind cel mai des folosit și, se pare, cel mai eficient, deoarece
crează senzația de „ochi vii”, cu efect special asupra peștilor.
Corpul se confecționează clasic, pe
tija cârligului, din materiale tradiționale
pentru legarea stremerelor. Acestea pot
fi naturale - fulgi, pene, lână, sau artificiale - materiale sintetice care, spre deosebire de cele naturale, sunt mai rezistente și oferă o gamă mai variată de
culori, texturi și fininisaje, precum strălucirea și luciul în masa apei.
Coada siliconică, poate fi prevăzută
cu ochet special pentru prindere pe cârlig
sau se atașează pur și simplu prin înțepare, la fel cum se procedează în cazul
jigurilor.
Folosirea jig-streamere-lor la pescuit
oferă o serie de avantaje, datorită greutății
sporite, și mai ales datorită prezenței cozii
siliconice. Acestea pot fi utilizate atât în
pescuitul la spinning cât și cel la fly, permițând o manevrare de mare finețe. Și,
să nu uităm, pot fi folosite atât în apele
reci ale iernii, libere de gheață, cât și în
pescuitul la copcă. Fir întins!

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

GLUTONUL
Glutonul (Gulo gulo) sau
jderul flămânzilă cum mai
este numit, face parte din
Familia Mustelidae, fiind cel
mai mare membru al acestei
familii. Cunoscut și sub
numele de wolverine, trăiește
în zonele cu climă rece din
nordul continentului
american, zona pădurilor
boreale și tundra europeană
și asiatică.
• Trăiește de regulă solitar, masculii
având un teritoriu ce se poate întinde
de la 60 la 400 de km pătrați;
• Glutonul are o lungime a corpului de
65-90 de cm, o înălțime la umeri de 3545 cm, și poate ajunge la o greutate de
10-30 de kilograme;

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
• Dieta este omnivoră, consumând atât
carne cât și vegetale, fructe, plante ierboase, dar este capabil să roadă și să
digere și oasele mari ale unei prăzi precum elanul sau cerbul, nemailăsând nimic din leșurile pe care și le adjudecă;
Pentru a-și procura hrana este capabil
să urmărească haitele de lupi timp de
câteva zile neîntrerupt, reușind adesea
să hărțuiască membrii haitei până ce
aceștia renunță la prada pe care au dobândit-o;

• Mirosul extrem de sensibil și dezvoltat
îi permite să adulmece o posibilă sursă
de hrană chiar și dacă aceasta se află la
nu mai puțin de doi metri sub zăpadă;
• Profitând de clima rece în care trăiește,
glutonul își ascunde cel mai adesea
hrana rămasă, îngropând-o adânc în
stratul de zăpadă. Alteori, pentru a fi
sigur că nici un alt animal nu-i va lua
hrana, glutonul o pulverizează cu o substanță cu un miros extrem de neplăcut,
asemănător cu cel al sconcsului;
• Extrem de puternic în comparație cu
talia sa, se estimează că glutonul poate
mișca o greutate de aproape 400 de kilograme, fiind capabil să deplaseze
dintr-un loc în altul carcasa unui cerb
ucis sau găsit mort;
• Puterea impresionantă a glutonului
este favorizată și de structura scheletului osos al acestuia iar tracțiunea pe
zăpadă este ajutată de faptul că atunci
când pășește, suprafața labelor se dublează practic, permițând o aderență
sporită;
• În alergare, atunci când își urmărește
prada, glutonul poate atinge o viteză
de 48-50 de km / oră, fiind capabil să o
susțină pentru perioade lungi de timp,
reușind astfel, cel mai adesea, să-și
ajugă și doboare ținta.
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Noutăți

De prin magazine

ABREVIS

FISELA

REST SL 128 - cel mai prinzător
jerkbait la pescuitul pe vreme rece
Cel mai căutat jerkbait de la
GAN CRAFT, modelul REST
SL 128, a ajuns anul acesta și
în țara noastră. Cu o lungime
de 128 mm și o greutate de
aproape 20 de grame, REST SL
este incredibil de simplu de
lansat la distanțe mari, chiar
și împotriva vântului, asta și
datorită sistemului intern de
greutăți mobile. Însă ceea ce-l
face absolut letal pentru știucile, șalăii și chiar bibanii de la
noi, este acțiunea unică în apă.
Fiind vorba de un model slow
floating, care se ridică lent spre suprafață în momentele de repaus, REST
SL este eficient mai ales în ape reci, în
condiții dificile, dacă îl echilibrăm cu
o strună metalică astfel încât năluca să
devină aproape suspending, cu flotabilitate neutră.
O altă caracteristică unică a acestui
jerkbait este barbeta interschimbabilă:
cea cu care voblerul este livrat produce
o evoluție mai discretă, potrivită pentru
sezonul rece, iar barbeta hexagonală

Index: PM 32876
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Societatea Vânătorilor și Pescarilor
din Republica Moldova
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face jerkbaitul să aibă o acțiune
ceva mai eratică și mai imprevizibilă în apă. Ambele barbete funcționează optim pe
apele din România, unde acest
model a fost testat îndelung,
înainte de a deveni disponibil
spre comercializare. Adâncimea de evoluție se situează
undeva în jurul a 1 metru, iar
dacă îl pescuiți cu fir din fluorocarbon, poate atinge 1,5 m.
Finisajele perfecte sunt de
calitate JDM, iar triplele Owner
C’ultiva, printre cele mai ascuțite
din lume, sunt o calitate extrem de
importantă în pescuitul cu jerkbaituri.
REST SL dă rezultate în prezentări rectilinii, lente, cu pauze de 3-5 sau chiar
20 de secunde între fiecare tur de manivelă, însă evoluează la fel de bine și cu
jerk-uri ori twitch-uri din vârful lansetei,
pentru că este un jerkbait prin excelență.
Noile jerkbaituri GAN CRAFT
REST SL sunt disponibile în magazinul Abrevis din București și online, pe
www.abrevis.ro.

MOMITOR FEEDER CU PLUTĂ
INCORPORATĂ CRALUSSO POP-UP
Cea mai nouă
inovație a inventatorului maghiar
Kralik Karoly, fondatorul companiei Cralusso, este coșulețul
cu sistem de flotare incorporat. În funcție
de comportamentul de hrănire al peștelui,
pescuitul poate fi eficient uneori pe substrat, între ape sau chiar imediat sub suprafața apei. Cu ajutorul hibridului plutămomitor, de la Cralusso, putem pescui pe
substrat, între ape și spre suprafață, cu o
prezentare corectă a momelii de cârlig.
Momitorul, deși nu este super-lestat,
poate fi lansat, cu un echipament corelat
correct, până la distanțe de 40-45 de
metri. Greutatea de lansare este dată de
nada din interior. Este un produs excelent pentru pasionații pescuitului la novac, extrem de eficient la temperaturi ridicate, când peștele se hrănește și se
deplasează la suprafața apei.
Atenție! Întinderea firului se face
foarte încet, din cauza greutății proprii
reduse a momitorului. Dacă forțăm tensionarea firului, vom scutura nada din
momitor, și flotorul va ridica mult prea
repede ansamblul.
–www.fisela.ro.

MG CARP

Amestec de
nădire apă rece
- Râme - 1 kg
Pescuitul în timpul sezonului rece
implică nu doar determinare, ci și o
strategie și o nadă care să se adapteze
nevoilor din acel moment. O nadă bogată proteic, dar totuși ușor digerabilă, va fi preferată de crapi, în detrimental uneia bogată în uleiuri
esențiale.
Amestecul de nădire pentru apă
rece - Râme este bogat nu doar în
atractanți, ci reușește să aducă și un
aport proteic echilibrat, alături de
carbohidrați de calitate. Datorită granulației medii și a mecanicii sale,
amestecul va reuși nu doar să se desfacă așa cum trebuie la impactul cu
apa, ci și să țină peștii pe vadul nădit.
Rezultate și mai bune se vor obține prin adăugarea lichidelor nutritive precum CSL, LDP, melasă și lichidele nutritive din gama de Apă
Rece.

Tips & Tricks: Pentru o dispersie
mai rapidă a ingredientelor din amestecul de nădire, scădeți cantitatea de
LDP adăugată și creșteți-o pe cea de
CSL!
–www.mgcarp.ro

IANUARIE 2022
ZIUA

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

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

3.04
3.52
4.45
0.25
1.16
2.18
3.09
4.01
4.53
5.45
0.23
1.15
2.08
2.01
2.52
3.44
4.36
5.28
0.14
1.05
1.51
2.43
3.36
4.28
5.20
6.12
0.24
1.15
2.06
2.51
3.43

9.21
10.13
11.05
5.16
6.07
6.53
7.45
8.35
9.27
10.18
5.46
6.37
7.28
8.19
9.10
10.02
10.54
11.46
5.23
6.14
7.06
7.48
8.39
9.30
10.22
11.14
6.25
7.17
8.09
9.01
9.52

14.49 19.51
15.40 20.42
16.32
12.28 17.14
13.20 18.05
14.12 18.51
15.03 19.42
15.51 20.33
16.42 21.25
17.34
11.38 17.33
12.30 18.24
13.22 19.15
14.13 20.06
15.04 20.53
15.49 21.45
16.40 25.36
17.32
11.37 17.48
12.28 18.40
13.11 19.33
14.04 20.24
14.51 21.15
15.43 22.06
16.34 22.48
17.26
11.12 17.15
12.03 18.06
12.53 18.49
13.45 19.40
14.36 20.32

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

mica publicitate
VÂNZĂRI

L.N.

7.51

16.47

P.P.

7.50

16.54

Vând armă de vânătoare cu țevi lise,
bock, cal.12, marca BAIKAL MP 27 M,
stare excepțională, și armă de vânătoare belgiană, cu țevi lise, bock, cal. 12.
Tel.:0753-460.275
Vând armă de vânătoare calibrul 12,
Merkel Suhl. Arad. Tel. 0741-013.022

REBUS

SEMNE DE RELIEF
Rezolvarea din numărul VPR nr. 107 (15)

L.P.

7.47

17.04

U.P.

7.41

17.14

MAGIE DE SĂRBĂTORI
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Aduce magia în fața publicului.
2) Final de sărbătoare! – Se sucesc! – Nu simte
magia sărbătorilor (masc.). 3) Magia …consimțământului (fig.). 4) Magii de sărbători prezentate pe scenă – Debut la teatru! 5) Cușca goală!
– Capăt de baghetă! – Cântecul magic al păsărelelor. 6) A se vedea doar puțin – Se usucă
pentru un ceai – Început de magie! 7) Alt capăt
al baghetei! – Câmp cu plante – Aproape eter!
8) Ouă de pește servite la masa festivă – Tub
de argilă arsă. 9) Lună! – A tăia în multe bucăți
mai mici pentru masa de sărbătoare. 10) Notă
în oglindă! – Tăierea porcului de Crăciun.
VERTICAL: 1) Una care strică magia sărbătorilor. 2) Trup fără vlagă – Obligat să se apere.
3) Început de epopee! 4) Orizontul îndepărtat
– Nemișcat (fig.). 5) Îi fuge mintea (fem.).
6) Așa începe istoria! – De proporții magice.
7) Troiene – A apuca cu mâna. 8) Piese de război – Imens rezervor pentru lichide. 9) Stimulate de magia sărbătorilor. 10) Forul celor care
îndrumează – 13 iulie!
Dicționar: TER.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

Cu abonamentul pentru un an poți primi acasă 12 reviste consecutive.
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: 80 LEI
Cuponul este valabil în perioada 1 decembrie 2021 - 31 ianuarie 2022

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 cu luna următoare a celei în care ai făcut plata.
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.

