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VÂNĂTOARE

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

Î

n numărul de ianuarie al revistei
VPR, prezentăm interviul realizat
cu domnul Dragoș Florin Ștefănescu, directorul A.J.V.P.S. Buzău.
A.M. Sunteți directorul A.J.V.P.S.
Buzău de o perioadă bună de timp, iar
înainte de aceasta ați lucrat în cadrul
Direcției Silvice Buzău. Știu că sunteți

Interviu

unul dintre pasionații dedicați activității de gospodărire durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice în care
acesta trăiește. Cum vedeți momentul
actual și cum priviți activitatea în perspectivă, de pe poziția de conducere pe
care o aveți?
D.Ș. Într-adevăr, având în vedere

activitatea desfășurată până în prezent,
mă gândesc că s-ar putea spune că mă
aflu printre pasionații care și-au dedicat întreaga capacitate profesională activității managementului durabil, protejarea și conservarea vânatului și a
fondurilor cinegetice în care acesta trăiește. Imediat după ce am absolvit
cursurile Facultății de Silvicultură și
Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov, în
anul 1999, am lucrat ca maistru de vânătoare în cadrul Ocolului Silvic Nehoiu până în luna octombrie 2000. Din
luna noiembrie 2000, timp de trei luni,
am lucrat în cadrul A.J.V.P.S. Buzău,
pe poziția de inginer responsabil al activității de vânătoare, iar în luna februarie 2001, după reînființarea Direcției Silvice Buzău, am fost angajat ca
inginer responsabil cu activitatea de vânătoare și salmonicultură. În anul 2013
am revenit în cadrul A.J.V.P.S. Buzău,
pe poziția de secretar al Clubului Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Buzău,
până în anul 2016 când, după pensionarea dlui Cighir Gheorghe, am preluat
funcția de director al A.J.V.P.S. Buzău.
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 suprafața totală cinegetic-productivă pe care o gestionăm, a diminuat
serios efectivele de mistreț.
A.M. Câte fonduri cinegetice aveți
în gestiune și câte amenajări piscicole
aveți în cadrul asociației?
D.Ș. În prezent avem un număr de
34 de fonduri cinegetice pe care le gestionăm, toate fiind situate pe raza juIANUARIE 2021
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dețului Buzău, fonduri ce acoperă întreaga gamă de zone de relief și care
cuprind toate speciile de interes cinegetic. Privind amenajările piscicole
avem o singură amenajare, ce cuprinde
două iazuri, amenajarea balta Balastiera
CFR. De asemenea avem și un număr
de 7 zone de pescuit situate pe apele
naturale din județul Buzău, pe care
membrii pescari recreativi ai asociației
pot pescui.
A.M. Ce ne puteți spune despre evoluția/trendul ultimilor ani în privința
numărului de membri vânători și pescari ai asociației pe care o conduceți?
D.Ș. În acest sens, pot spune că
avem un trend crescător, atât în privința numărului de membri vânători
cât și de membri pescari, ca urmare a
politicii flexibile vis-à-vis de mamagementul activității, politica de prețuri,
tarife și oferte, mulți dintre membrii
vânători ai altor asociații dorind să fie
membri și la noi. Avem peste 1.200 de
membri vânători și peste 1.600 de
membri pescari. Numărul de membri
pescari a crescut semnificativ, de la
circa 600, înainte de contractarea noilor zone de pescuit de la A.N.P.A., la
numărul actual. Faptul a fost posibil
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după ce am propus modificarea zonelor
de pescuit propuse de M.M.A.P. și
A.N.P.A., în sensul cuprinderii/preluării tuturor zonelor de pescuit la care renunțase Direcția Silvică Buzău, așa cum
a fost, spre exemplu, cazul râurilor
Bâsca Rozilei și Siriu. În prezent, cu excepția zonelor de pescuit de pe Bâsca
Mare și Bâsca Mică, rămase în continuare în administrarea Direcției Silvice
Buzău, toate zonele de pescuit disponibile pe apele naturale ale județului
Buzău, au fost preluate de A.J.V.P.S.
Buzău.
A.M. Să rămânem tot la noțiunea
de evoluție/trend dar de data aceasta
în ceea ce privește speciile de vânat,
mare, mic, păsări, dar și răpitoare, pe
fondurile cinegetice pe care le aveți în
gestionare.
D.Ș. În privința vânatului, în zona
de câmpie avem iepure-de-câmp, căprior și fazan, iar în fondurile cinegetice
ce cuprind luciu de apă avem specii de
păsări de apă, atât sedentare cât și de
pasaj, precum gâsca de vară, gârlița
mare și numeroase specii de rațe sălbatice. Zonele Balta Albă și Amara se
numără printre cele mai căutate locuri
pentru gârlița mare și rațe. Continuând
despre speciile de vânat prezente în
fondurile gestionate de asociație, prepelița este foarte bine reprezentată, la

fel ca și ciocârlia de câmp. În zona de
deal avem mistreț, căprior și, în ultimul
timp, respectiv în ultimii trei ani, cerbul
comun este din ce în ce mai bine reprezentat.
Despre trendul efectivelor, iepurelede-câmp, deși se află la un nivel scăzut,
se menține la un nivel relativ constant
în ultimii doi ani, fazanul, cu toate că
este vânat intens, este pe un trend crescător, la acest fapt contribuind și acțiunile susținute de populare cu această
specie, desfășurate în fiecare an. În anul
2020, cu toate greutățile pe care le-am
avut, am reușit totuși să introducem în
teren un umăr de 975 de exemplare de
fazan.
La prepeliță am avut un început
foarte bun la deschiderea sezonului în
luna august, prepelița cuibărind în multe
din zonele favorabile situate pe fondurile
cinegetice pe care le gestionăm, și, de
asemenea, am remarcat o foarte bună
situație la turturică. Legat de prepeliță,
trebuie însă să menționez faptul că asistăm la scăderea tot mai accentuată, de
la an, la an, a zonelor cu miriște atât de
necesare menținerii în teren a acestei
specii, scădere ce apare ca urmare a extinderii agriculturii intensive.
Efectivele de căprior și cerb comun,
așa cum menționam, se poziționează
pe un trend crescător. La căprior am

pus accentul pe selecția efectuată la
timpul optim, fapt ce a avut efecte pozitive evidente. Faptul că avem populații cu numeroase exemplare valoroase
la căprior și la cerb comun este pus în
evidență clar de interesul ridicat pe care
vânătorii îl manifestă vis-à-vis de aceste
două specii de vânat, pentru care avem
și vânători străini ce revin an de an la
noi, pentru a le vâna. Pot adăuga tot
aici și faptul că, la cerb comun, în anul
2020, am avut trei trofee medaliabile
cu aur.
Referitor la mistreț, pe unele dintre
fondurile afectate inițial, în toamna
anului 2018, de pesta porcină africană,
începe să se vadă o ușoară refacere a
populațiilor acestei specii. Din păcate,
evoluția bolii este încă activă, și aceasta
tinde să apară în alte fonduri noi, în
care nu a mai fost, de regulă în acele
fonduri limitrofe celor deja afectate de
boală.
Pe lângă speciile de vânat amintite,
toate carnivorele mari strict protejate
sunt bine reprezentate în fondurile cinegetice specifice pentru aceste specii.
Avem însă probleme mari cu urșii, în
fiecare an, primăvara și toamna în special, iar apelurile noastre către ministerul de resort pentru rezolvarea situației au rămas, din păcate, fără ecou.
Cât privește prădătoarele cu păr,
vulpea se menține la un nivel rezonabil,
iar șacalul este în continuă expansiune
și la noi, ca de altfel în întreaga țară.
De notat că în zonele în care apare șacalul, numărul vulpilor scade vizibil. În
plus, șacalul a devenit o problemă nu
numai pentru vânatul mic, ci și pentru
căprior, în special în perioada fătării
iezilor, motiv pentru care am intensificat acțiunile de combatere la această
specie, atât cu personalul angajat cât și
cu membrii vânători.
A.M. Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, ce ne puteți spune
despre activitățile și acțiunile pe care
le aveți în derulare?
D.Ș. Toate activitățile specifice privind managementul cinegetic, evaluarea corectă a efectivelor de vânat, selecția responsabilă la cervide,
construirea și întreținerea instalațiilor
de vânătoare, asigurarea hranei complementare în hrănitori, amenajarea
sărăriilor și a ogoarelor de hrană pentru
vânat, asigurarea liniștii și a adăpostului corespunzător pentru acesta, toate
au dat rezultate bune. Am încercat să
repartizăm instalațiile și amenajările
pentru vânătoare astfel încât să acoperim cât mai bine toate zonele importante din punct de vedere al efectuării
observațiilor, evaluării și recoltării vâ-

natului și, în prezent, continuăm să eficientizăm amplasamentul acestora.
Dacă ne referim la observatoare spre
exemplu, în afara celor simple, am
adăugat, în plus, o serie de observatoare
noi, închise și încălzite, acestea fiind
foarte importante pentru observarea și
recoltarea vânatului în zonele greu accesibile.
În altă ordine de idei, trebuie să
menționez faptul că ne confruntăm cu
problema câinilor hoinari, ca de altfel
majoritatea asociațiilor din țară care au
fonduri cinegetice în zona de șes. O altă
problemă cu care ne confruntăm este
aceea a stânilor amplasate în raza fon-

Am încercat să
repartizăm instalațiile
și amenajările pentru
vânătoare astfel încât să
acoperim cât mai bine toate
zonele importante din
punct de vedere al
efectuării observațiilor,
evaluării și recoltării
vânatului și, în prezent,
continuăm să eficientizăm
amplasamentul acestora.

durilor cinegetice, stâni care în marea
majoritate au un număr mai mare de
câini decât cel legal. Problema se menține chiar și în condițiile modificării legii în favoarea ciobanilor, cărora li s-a
permis deținerea unui număr mai mare
de câini la stâne decât a fost stabilit inițial, dar nici în acest caz ciobanii nu
respectă legea, deținând de regulă un
număr mai mare de câini decât cel permis prin lege.
Revenind la alte activități de management, desfășurăm permanent acțiuni
de combatere a dăunătorilor cu păr și
cu pene, atât cu grupele de vânători cât
și cu personalul angajat. Voi menționa
aici și intensifiacrea în ultimii ani a acțiunilor pentru combaterea braconajului, desfășurate în principal cu personalul angajat, acțiuni care și-au dovedit
eficacitatea, atât prin reducerea numărului de cazuri, cât și prin încheierea
de dosare penale, unele deja finalizate,
altele aflate încă în cercetare.
Populările anuale cu fazani, așa
după cum am menționat deja, și-au dovedit eficiența și vom continua pe
aceeași linie. De asemenea, selecția corectă la căprior, efectuată în perioada
optimă, înaintea alergatului, s-a dovedit foarte benefică, dovadă fiind exemIANUARIE 2021
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plarele de valoare pe care le avem la
această specie.
A.M. Ce ne puteți spune despre
amenajările piscicole pentru pescarii
recreativi.
D.Ș. Pe amenajarea de la balta
Balastiera CFR, în anul 2020 am amenajat 7 standuri echipate cu masă, băncuțe, prevăzute cu umbrar, și, de asemenea, avem 12 pontoane simple,
pentru pescuitul recreativ. Amenajarea
este dotată cu toalete ecologice și cu coșuri de gunoi, curățenia fiind un element cheie pentru menținerea condițiilor optime de recreere și relaxare a
membrilor pescari. Efectuăm anual populări cu pește, în anul 2020 am introdus, în două etape, 4 tone de crap, cu
exemplare de 1,5-2,5 kg. În afara crapului românesc, balta are și fitofag și
cteno, caras și știucă.
Cât privește zonele de pescuit, apele
naturale, în funcție de poziționarea lor,
au păstrăv indigen în zona de munte,
clean și biban în lacul Siriu, dar și
mreană și somn în zona inferioară a râului Buzău. Tot în anul 2020 am introdus
în apele din zona de munte 5.000 de
puieți de păstrăv indigen care sperăm,
în viitor, vor fi la înălțimea șteptărilor
pescarilor pasionați de muscărit.
Împreună cu jandarmeria asigurăm
patrule de pază, în special în perioada
de prohibiție a pescuitului, când au fost
semnalate probleme mai mari cu braconajul piscicol, jandarmeria oferind o
colaborare susținută și un real sprijin
în acest sens.
A.M. Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
D.Ș. În primul rând avem site-ul
A.J.V.P.S. Buzău pe internet, apoi avem
un Grup al membrilor asociației pe Facebook și, pentru membrii pescari, un
grup numit Prietenii Balastierei CFR.
În plus, informațiile, noutățile, acțiunile ce urmează a se organiza sunt
anunțate de la centru către paznici, șefii
de grupă și membri, cu ocazia eliberăririi autorizațiilor de vânătoare la sediul
asociației. La nivel de Consiliu și la nivel de grupe, avem de asemenea grupuri de comunicare rapidă ce folosesc
WhatsApp, un mod de comunicare care
s-a dovedit extrem de eficient.
Balul vânătorilor și pescarilor, organizat anual primăvara, mai puțin în
2020 din cauza restricțiilor impuse de
autorități datorită pandemiei de Covid19, este un mijloc foarte bun de a ne
6 |
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face cunoscuți, de a împărtăși din experiența și realizările asociației și, de
asemenea, oferă potențial pentru a
atrage noi membri vânători și pescari.
Concursurile de tir sportiv, organizate
la Poligonul Top Gun Golești și
concursurile de pescuit recreativ găzduite de balta Balastiera CFR, toate cu
premii, sunt foarte bune ocazii de cunoaștere între membri și de popularizare a activităților desfășurate în cadrul
asociației noastre.
A.M. Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate?
Cum procedați vis-à-vis de această situație și dacă ați întâmpinat dificultăți
în desfășurarea activității de gestionare
din această cauză?
D.Ș. Da, avem fonduri cinegetice ce
se suprapun cu zone de arii protejate. O
mențiune ar fi aceea că la Balta Albă ne
confruntăm cu o presiune exagerată din
partea observatorilor ce desfășoară activități de filmare și fotografiere în mod
haotic, fără nici un fel de planificare și
organizare, activități care periclitează liniștea speciilor de păsări în zonă.
Pe de altă parte, în câteva zone din
regiunea de munte, ce se suprapun cu
arii protejate, activitatea s-a desfășurat
normal, fără a întâmpina nici un fel de
probleme.
A.M. Pentru că de curând am intrat
în 2021, care sunt provocările pe care
le întrevedeți pentru începutul anului
nou?
D.Ș. Ne gândim la oportunitatea

obținerii unor fonduri europene în scopul unei mai bune dotări privind logistica în cadrul asociației, pentru îmbunătățirea activităților specifice care țin
de managementul fondurilor cinegetice.
În același timp ne dorim să contribuim la efortul A.G.V.P.S. pentru îmbunătățirea legislației specifice și a normelor în vigoare, actualmente foarte
restrictive și care ne afectează vizibil
mai ales în această perioadă.
A.M. Înainte de a încheia, aveți un
mesaj pe care îl putem transmite colegilor din celelalte asociații afiliate la
A.G.V.P.S.?
D.Ș. Pentru colegi, sper și îmi doresc o mai mare apropiere în sensul colaborării pentru găsirea unor soluții de
rezolvare a numeroaselor probleme pe
care le are activitatea de vânătoare în
prezent la nivel de țară, și pentru a putea întâmpina și contracara mai bine
presiunile din ce în ce mai mari din
partea ONG-urilor care fie nu înțeleg,
fie ne combat cu bună știință activitatea
pe care noi o desfășurăm pe baze bine
fundamentate, pentru protejarea, conservarea și gospodărirea durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice pe
care le avem în gestiune.
A.M. Vă mulțumesc domnule director pentru timpul și atenția acordată
și vă dorim să îndepliniți tot ceea ce
v-ați propus, atât în prezent cât și în
viitor, pentru binele membrilor vânători și pescari recreativi ai asociației pe
care o conduceți, A.J.V.P.S. Buzău.

Pe țeava puștii

Opinie

Defrișările, pericol
pentru habitatul cinegetic
ELIADE BĂLAN
România este habitatul ideal pentru sutele de specii de animale sălbatice datorită
diversității ecosistemelor naturale, a pădurilor întinse pe suprafețe de sute de mii de
hectare, fauna țării noastre fiind una dintre cele mai bogate și variate din Europa.
O recunosc reprezentanți de marcă europeni, o spun largi categorii de specialiști ai
mediului înconjurător, o confirmă vânătorii limpede și edificator.

Foto: CCRISTIAN MANOLESCU

O

avere ce merită prețuită, gospodărită și protejată pentru ca
ecosistemul să rămână funcțional în continuare. Însă tot atât de
adevărt este și faptul că distrugerea și
pierderea habitatului cinegetic este o
gravă amenințare la adresa mamiferelor și păsărilor care trăiesc în mediul
forestier, nemăsurat exploatat și de
multe ori cu încălcarea legii. Acțiunea
de ruinare sau fragmentare a habitatelor prin defrișarea unor întinse suprafețe împădurite de la munte, deal sau
câmpie aduce mari prejudicii mediului
de viață al animalelor sălbatice, forțate
să migreze pentru a supraviețui, unele
adaptându-se foarte greu, unele niciodată, la noile condiții de existență.
Auzim deseori vorbindu-se despre
apariția unor sălbăticiuni în zone urbane și rurale, despre prezența lor pe
ulițe, străzi și bulevarde. Sunt invinuiți
la repezeală funcționarii de stat care nu
iau măsuri pentru monitorizarea și îndepărtarea urșilor, mistreților, lupilor,
șacalilor, dar și a vulpilor „refugiate” în
spațiul urban. Se solicită împușcarea
sălbăticiunilor care fac pagube în gospodării și provoacă teamă oamenilor.
Chiar când sunt radicale, criticile la
adresa autorităților se referă, îndeobște,
la generalități administrative, mai mult
sau mai puțin standardizate: lipsă de
interes, incompetență, delăsare, amatorism decizional, deficit de organizare,
monitorizare defectoasă, etc.
Fondul problemei este însă altul.
Unul cunoscut dar fără să beneficieze
de atenția cuvenită, care dacă nu va fi
analizat cu responsabilitate ne va duce
direct într-o fundătură: pierderea habitatelor. Restrângerea și distrugerea
habitatelor este doar rezultatul activității umane, cauza primară a migrației
din locurile naturale și chiar a dispariției unor specii de animale fiind defrișările la dimesiuni nepermise. Suntem
în plină euforie de exploatări forestiere,
ce pare adesea că nu au nici o limită.
Un spațiu comun de nereguli unde se

întâlnesc corupția, lăcomia, incompetența și nepăsarea față de un capital
național valoros. Tăierea necontrolată
a codrilor, urbanizarea și construcția
de drumuri cu aprobare funcționărească locală și centrală, prin eliberarea
unor autorizații fără studii de impact
asupra mediului înoconjurător, conduc
la limitarea mediilor de viață ale mamiferelor. Chelind pădurea și înlăturând vegetația aferentă, în multe locuri
sub ochii unor oficiali, lipsiți de morală
și simț civic național, preocupați doar
de aranjamente prin comercializarea
materialului lemnos brut, teritoriul
fracționat, populat de sălbăticiuni de
mii de ani, devine un spațiu prea strâmt
și sărac pentru a mai suporta populația
de animale sălbatice. Din cauza acestei
îngrădiri provenită din despăduriri nemăsurate, urșii și celelalte animale
caută alte condiții de viață unde să găsească hrană, respectiv în zonele locuite. Pericolul vine așadar din tăierea
codrilor și transformarea terenurilor
despădurite în spații de utilizare urbană, precum ansambluri de locuințe,
vile, case de vacanță, drumuri, etc.
Pe de altă parte, practicarea unei
agriculturi intensive, pe suprafețe mai
mult decât extinse, a fost motivul pen-

tru care au fost rase perdelele de vegetație forestieră menite a proteja terenurile, au fost distruse toate pâlcurile
cu vegetație arbustivă existente altădată
în câmpul agricol, vegetație ce constiue
un habitat preferat de specii precum
potârnichea, fazanul și iepurele.
Când lucrurile merg într-o direcție
greșită, când vezi blocuri în ținuturi
unde pădurea avea vechime, sau cabane ridicate până și în ariile protejate,
ar fi normal ca undeva-cineva să cerceteze efectele faptelor anticinegetice,
ceea ce, în ultimă instanță, echivalează
cu identificarea vinovaților care atentează la existența habitatului natural.
Nu intervenția prin împușcarea unui
urs rătăcit pe o stradă, după ce a căutat
hrană prin tomberoanele de gunoi, reprezintă înțelegerea și rezolvarea problemei. Nu semnarea, în al nouăzecelea
ceas, a ordinului pentru intervențiile
de urgență pentru carnivoarele mari,
respectiv urși și lupi, care presupune
ca sălbăticiunile care sperie oamenii să
fie imediat împușcate, ordin „pus la
punct” după cum se exprima un fost
ministru al Mediului, este soluția așteptată pentru ca animalele să nu mai
ajungă în sate și orașe. Intrarea cu
drujba și cu camionul în habitatul natural al animalelor sălbatice a dus la
apariția acestui fenomen dăunător. Rezultatul nesăbuinței este vizibil.
Stimați guvernanți, onorați parlamentari, există mari nereguli, decizii greșite, acțiuni nesăbuite, abateri de la lege,
cum vreți să le spuneți, datorită cărora
mediul natural înconjurător, din care
face parte și fauna cinegetică, a pierdut
mult în ultimii ani. Este nevoie de un alt
tip de responsabilizare care să asigure
protejarea și păstrarea habitatului cinegetic necesar funcționării corespunzătoare a unui ecosistem diversificat și bogat în specii de animale sălbatice. Acest
ecosistem este partenerul nostru iar condiția pentru echilibru este una simplă,
de bun simț și responsabilă: să nu fie
împiedicat să funcționeze!
IANUARIE 2021
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De sezon Vânătoare la fazani
Fazanii lui Gerar
Text și fotografie MAC

Primele zile ale lui Gerar din acest an au adus o vreme cu temperaturi care, în afara
regiunilor montane, rareori au scăzut sub zero grade Celsius, iar vremea, în general
închisă, amintea mai degrabă a toamnă târzie decât de miezul iernii. Doar pe la mijlocul
lunii prognozele meteo anunțau câteva zile cu ger, după care, din nou ploaie și lapoviță în
zonele joase de relief.

P

rivind la vremea de afară, cu
noroi și zloată, cer acoperit și
mohorât sub griul norilor
plumburii, gândul aduce din amintire
zilele anilor trecuți, când, la același
timp din an, fie că gerul cuprinsese firea, fie că mantia albă a zăpezii împodobise câmpurile, iar chiciura din vii
lucea în razele soarelui darnic de adevărat Gerar. O vreme numai bună pentru o vânătoare la fazani…

Printre rândurile de viță-de-vie
O zi de ianuarie pe câmpurile din vecinătatea capitalei, cu soare darnic și un
pui de ger numai bun să înghețe binișor
natura. După ce am străbătut porțiunea
cu grâu încolțit de-o șchioapă, fără să fi
observat vreun fazan, am ajuns la zona
cu vii, unele de-o șchioapă, altele mai
bine întreținute, șirurile alternând cu
zone de păiuș sau pârloagă, adăpost
perfect pentru fazanii pe care îi căutam.

Nici nu am apucat bine să pășim
printre rândurile de viță-de-vie când
Bily, bracul german cu păr scurt, a rămas în aret ferm, nemișcat, cu botul
spre un pâlc de lăstari. Au urmat câteva
clipe de nemișcare, în care vânatul a
rămas fixat în vegetația încâlcită. Numai cine nu a cunoscut vânătoarea la
picior cu câine de aret nu poate povesti
despre momentele acelea de așteptare,
când, câine, vânat și vânător, rămân în-

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.
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mărmuriți, prinși parcă într-un tablou
în care timpul pare că se oprește în loc,
preț de câteva clipe…
Ne-am apropiat și, la comandă, Bily
a stârnit vânatul. Zbrrr…, o găină de fazan
s-a ridicat din mijlocul tufei. I-am privit
silueta conturată pe fondul albastru al
cerului. S-a înălțat un pic, după care s-a
lăsat în zbor planat, undeva în fața noastră, într-un șir de lăstari mai răsăriți.
Semn bun, ne-am zis și, după comentariile de voie bună, am continuat deplasarea printre rândurile de vie. Au urmat
și alte făzănițe care au făcut deliciul unor
areturi ca la carte, iar câțiva cocoși au dat
culoare scenei cu glasul lor inconfundabil. Unii ținuseră aretul alții porniseră pe
picioare sau țâșnișeră spre înaltul senin
al cerului. Focurile de armă au rupt liniștea locurilor. Trei cocoși cu penele
strălucind în aur și aramă au conturat
tabloul zilei de vânătoare.

Pe plaiuri brăilene
Un mozaic de parcele cu lăstăriș,
plantații tinere de salcâm și câteva
benzi de arboret amestecat, conturau
zona pe care urma să o parcurgem în
ziua de mijlog de ianuarie. Vreme uscată, cu vânticel domol și cer senin, pe
un teren ușor înhețat de gradele Celsius
cu minus din timpul nopții. La intervale
de timp, glasul câte unui cocoș de fazan
anima tabloul acelei zile de vânătoare
la fazani…
Am început cu zona de lăștăriș dar,
cu excepția a două găini, nici un cocoș
de fazan nu s-a ridicat spre înalturi, deși
locul promitea. Era totuși un semn bun,
găinile fiind garanția unor generații noi
de fazani pe acele locuri în anul care
abia începuse. Au urmat două benzi înguste de arboret din care, alte câteva
găini și doi cocoși de fazan și-au arătat
cozile, dar s-au ridicat prea departe pentru a ne pune la încercare tirul. Așa am
ajuns la plantațiile cu salcâmet tânăr,
unde, după cum arăta terenul, n-ai fi
zis că vom găsi mare lucru.
A fost însă să fie exact invers decât
presupunerile noastre. După primele
găini săltate de cei doi braci care ne însoțeau, au urmat cocoșii. Glasul acestora s-a împletit cu zgomotul bătăilor
de aripi, asemenea unor valuri ce se ridică și apoi coboară spre mal. Armele
de vânătoare a udat glas, punctând fiecare piesă dobândită. Preț de câteva
minute, timpul părea că s-a oprit în loc
pentru a marca momentul, după care
liniștea s-a așternut din nou, stăpână
peste fire. Soarele cobora încet spre linia orizontului iar noi încheiam o nouă
zi de vânătoare la fazani, pe plaiuri
brăilene, la vreme de Gerar…!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

PIEPT DE FAZAN CU SOS DE VIN
ALB ȘI SPARANGHEL
NANA NINA
Preparatele culinare din fazan pot face deliciul unei mese cu
invitați Pricepera și măiestria gazdei vor fi apreciate de
mesenii ce vor gusta din bucatele alese pregătite.
Ingrediente necesare - 4 porții: patru piepți de fazan, un pahar de vin alb,
patru căni de zeamă de supă de carne
de pui, trei linguri de făină, două linguri
de unt, opt-zece fire de sparanghel, ½
pahar de ulei, sare, piper.
Preparare: asezonați piepții de fazan cu sare și piper, dați-i prin făină și
puneți-i într-o cratiță cu ulei, la foc
mic, până se rumenesc ușor pe toate
părțile. Adăugați vinul și zeama de
supă și acoperiți cratița, lăsând totul
la foc moderat până ce carnea se frăgezește. Scoateți carnea și acoperiți-o

pentru a o menține caldă. Lăsați sosul
pe foc câteva minute în plus până
scade ușor și capătă consistență. Dați
sparanghelul la aburi atât căt să se înmoaie un pic și apoi rumeniți-l ușor
într-o tigaie cu puțin ulei.
Servire: Serviți carnea pe farfurii
încălzite, adăugați două-trei fire de
sparanghel la fiecare porție, și stropiți
generos totul cu sosul de vin din cratiță. Un pahar de vin alb, demisec-sec,
pinot gri/fetească regală, vor adăuga
un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Opinie Observații din teren
Deplasarea sezonieră
și zilnică a vânatului (II)
dr. ing. IOSIF BENKE

Foto: NEIL BURTON / SHUTTERSTOCK

În numărul anterior al revistei am prezentat concluziile observațiilor din anii 1999 și
2020, pentru a putea face o comparație, observații privind deplasarea sezonieră și zilnică
la speciile cerb și căprior. Continuăm această prezentare cu speciile mistreț și urs.

MISTREȚUL - observații din anul
1999
Mistrețul prezintă o adaptabilitate
extraordinară, este accesibil aproape
oricărui vânător și este chiar vânatul
preferat al majorității vânătorilor.
Este o imagine de vis apariția unui
vier mare care se afundă în zăpadă și
vine ca un tanc. La fel pânda de pe
lângă lanul de ovăz, unde vine seara
vierul, este o aventură palpitantă.
Pe terenurile de vânătoare de la deal
și munte se constată o deplasare sezonieră tipică.
La mijlocul verii, cînd ovăzul sau
grâul este „în lapte”, cârdurile de mistreți, precum și vierii, vin la aceste culturi coborând din pădurile din amonte
și se instalează peste zi într-un desiș
din apropierea culturilor.
Mistreții se hrănesc intensiv, de fapt
se pregătesc pentru iernat. În perioada
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de vegetație, ordinea hranei pe care o
consumă este următoarea: iarbă proaspătă, ovăz, grâu, porumb, fructe, apoi
ghinda și jirul. Consumă ocazional și
cadavre, și vânează și iezii de căprioară
nou-născuți.
Pe durata verii mistreții se instalează în desișurile din apropierea culturilor, și se deplasează către culturile
care pe moment sunt „pe rod”. Dacă nu
există deranj prin zgomot, cîini sau oameni aflați la lucrări agricole, mistreții
pot rămâne chiar în mijlocul culturii.
Se poate aminti faptul că mai mulți
vieri pot să fie concurenți la hrana din
aceași tarla, desigur ei nu socializează
dar știu reciproc de prezența celorlalți.
Mistreții vor vizita pe rând, în funcție de stadiul culturii, diferitele parcele
agricole, iar vânătorul experimentat va
identifica ușor traseul de seară al mistreților către tarla.

Această deplasare sezonieră de căutare de hrană a mistreților poate fi de
chiar 20-30 km, cârdul fiind condus de
scroafa bătrână „conducătoare”, care
are un instinct deosebit de conservare
pentru întregul grup.
Marea mobilitate a mistreților trebuie avută în vedere la gospodărirea
acestei specii. Cu cât un gestionar are
mai multe fonduri cinegetice vecine, cu
atât mai bine poate gestiona evidenta
deplasare a mistreților peste teritoriul
mai multor fonduri ce se învecinează.
De exemplu, dacă pe terenul unui
fond cinegetic se asigură habitatul,
hrana și liniștea, iar vecinilor le lipsește
chiar și unul dintre cei trei factori,
atunci mistreții inerent vor alege să stea
pe terenul ideal care are și desiș, prezintă și hrană și unde nu sunt deranjați.
Toamna, mistreții ating o condiție
fizică foarte bună, se îngrașă și vor putea
depăși greaua perioadă de iarnă. Apare
instinctul de reproducere, și deodată
scroafa bătrână nu mai suportă asalturile amoroase zgomotoase ale vierilor
tineri, și urcă la munte, conducînd tot
alaiul în zonele cu păduri întinse mult
mai liniștite. Și acum există deplasarea
zilnică, deoarece ziua cârdul se află
într-un desiș-molidiș tânăr, iar noaptea
mistreții coboară în pădurile de foioase
pentru a căuta ghindă sau jir.
Rutul (împerecherea) începe la sfârșitul lunii octombrie, prima dată se împerechează scroafele mature, apoi,
iarna, scroafele tinere, și cel mai târziu
femelele de 2 ani.
Hrana abundentă (ghinda din belșug) accelerează rutul, cârdul va petrece
iarna împreună, iar vierii părăsesc cârdul la finalul perioadei de rut și vor umbla singuri până toamna următoare.
Interesant este că vierii „gemeni”
pot să petreacă împreună vara celui
de-al doilea an, deoarece au fost goniți
împreună din cârd, și maturitatea sexuală o ating toamna de după vara anului 2. Femelele rămân în grup și după
ce depășesc vârsta de 2 ani.
Iarna, mistreții pierd mult din greutate, stratul gros de zăpadă împinge

Dispersia
Mistrețul este foarte oportunist,
unde va avea habitatul corespunzător,
hrana și liniștea, se va instala imediat.
Să încercăm să împiedicăm întinerirea
vierilor, prin lăsarea vierilor tineri să
îmbătrânească. Știm cu toții că vierul
de 2 ani neexperimentat este „sinucigașul” sigur al locurilor de hrănire.
MISTREȚUL - observații din anul
2000
Mistrețul este o specie de vânat
foarte prolifică și adaptabilă, mai la vest
de noi se află în plină dispersie, și au
fost deja semnalate cazuri de prezență
a acestuia în zonele urbane. La noi, populațiile de mistreț sunt ținute sub control nu numai de oameni, ci și de carnivorele mari existente.
Mai nou, echilibrul s-a rupt temporar

Este o imagine de vis
apariția unui vier
mare care se afundă în
zăpadă și vine ca un tanc. La
fel pânda de pe lângă lanul
de ovăz, unde vine seara
vierul, este o aventură
palpitantă.

sper, din cauza pestei porcine africane PPA, și povestea încă nu s-a terminat.
Odată cu apariția PPA, autoritățile au
emis cote de vânătoare exagerate, care
au generat o situație grea.
Vara, mistreții coboară din zonele
mai înalte la culturile agricole, sunt vânați și în plus, și PPA a decimat practic
mare parte din ei. Toamna nu a mai
avut loc urcarea la rut (împerechere)
așa cum se întâmpla de obicei, efectivele de mistreț fiind drastic reduse!

Foto: GOTTHARD BELA

grupul spre aval, unde pănă la apariția
vegetației verzi, cu chiu cu vai, caută
orice pot mânca.
Înainte de fătare, scroafa gestantă
se desparte de grup, și caută un loc mai
ferit unde să fete.
Pentru scroafă aceasta este o perioadă critică, pentru că primăvara devreme mai poate veni îngheț și zăpadă.
Lupta pentru supraviețuire este intensă, dar viața merge mai departe și
purceii formează noua generație din
exemplarele jucăușe care au supraviețuit. Desigur dacă nu a venit peste cuib,
ca un „tanc”, ursul.
Pentru a gospodări în mod sustenabil mistrețul, și în scopul de a avea
vieri maturi tot timpul, 80-90 % din
recoltă ar trebui să fie șoldanii de 2 ani,
iar acesastă măsură noi o denumim
„programul șoldan”.

Foto: BABOS ZSOLT

Combatere la răpitoare cu pene
Un lucru îmbucurător a apărut totuși, faptul că analizele efectuate pe
unele exemplare recoltate, au dat și rezultate negative și au evidențiat urme
de anticorpi, aspect ce demonstrează
faptul că unii mistreți au dezvoltat imunitate și practic s-au vindectat de boală.
Vânătorii fac tot posibilul pentru a
proteja specia, pentru că este singura
care este accesibilă oricărui vânător,
dar statul nu ajută practic cu nimic. Vânătorii colectează probele PPA, le transportă la laboratoare de stat pe propria
cheltuială, fără a primi înapoi de la stat
sumele cheltuie, așa cum de fapt ar trebui să se procedeze!
URSUL BRUN - observații din anul
1999
Ursul nostru are denumirea exactă
de urs brun euroasiatic (Ursus arctos
arctos), își are sălașul în ținuturile montane neatinse de om, iar habitatul lui îl
constituie marile păduri cvasi-virgine
greu accesibile. În România, mărimea populațiilor de urși a fost evaluată în decursul anilor astfel: 1950 - 860, 1954 - 1.700,
1964 - 3.600, 1989 - 7.700, 1997 - 5.400
de exemplare, și se aprecia că marimea
populației este în continuă creștere.
Părerea mea diferă de datele oficiale, astfel eu afirm că la sfârșitul anilor ’80 mărimea populației de urși din
România a depășit cifra de 10.000 de
exemplare (față de cifra evaluată de
7.700 exemplare), aceasta a însemnat
o mărime a populației care a depășit
cu mult populația optimă evaluată la
acel moment. În 1997, pe teritoriul Ardealului, cele mai mari populații de urși
s-au găsit în județele: Covasna (530),
Harghita (610), Mureș (380), Bistrița
(230), Brașov (360), Sibiu (210), Maramureș, (250) etc., desigur în desișurile Munților Carpați.
Diferențele frapante ale mărimilor
populațiilor în decursul anilor se datorează și schimbărilor interne de forțe
politice. Prima dată, sezonul de vânătoare s-a stabilit în anul 1954, și era între 1 Martie - 15 Ianuarie.
Pe timpul dictaturii lui Ceaușescu
intervine restricția la vânătoarea de
urși, desigur că în această perioadă numai „EL” avea dreptul să „vâneze” urs.
Drept reacție, numărul urșilor a crescut
rapid, în mod natural ei și-au extins
arealul, aceștia s-au dispersat și s-au
stabilit și în dealurile de la poalele munților. După schimbările din 1989, s-a
permis din nou vânătoarea la urs cu
străinii și cu vânătorii autohtoni. Populația de urși bruni a scăzut la începutul „democrației” dar s-a stabilizat și
este în creștere.
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Ursul este omnivor, hrana este preponderent vegetală dar ocazional consumă cadavre și animale sălbatice sau
domestice. Cadavrele le găsește foarte
repede, după miros dar și după urmele
celorlalte carnivore, care poartă pe
talpă și gheare „amprenta olfactivă” a
cadavrului consumat, deasemenea din
informațiile date de fecalele celorlalte
prădătoare. Informația despre „cina
gratisă” o pot da și corbii sau celelalte
păsări consumatoare de cadavre.
Consumă larvele furnicilor, ale viespilor, fructe, iar din această cauză lumea crede că există și „ursul furnicar”,
mai mic la statură, fapt care desigur
este o legendă rurală de această dată,
desigur greșită.
Deseori se comportă ca un adevărat
prădător, poate prinde cerbi, mistreți
căpriori, iar de pe pășune sau din grajduri, omoară și consumă animalele domestice (vaci, oi, capre, porci, chiar și
cai) și găini din cotețe.
Ursul nu socializează, masculii
caută femelele doar în perioada de împerechere (aprilie, mai, iunie). Femelele
gestante fată peste 9 luni, în general în
februarie, numărul de pui de urs variază între 1-3, foarte rar 4-5. Ursoaica
se împerechează la 2 sau la 3 ani, puii
stau 2 ani cu mama lor.
Cel mai mare dușman îi este omul
(vânătoare, braconaj, lațuri, capcane).
În natură puii pot fi omorâți de lupi
sau de urșii masculi dominanți. În regnul animal infanticidul este destul de
întălnit, și este comis de masculii care
doresc a transmite propriile gene, deoarece ursoaica, după pierderea puilor,
intră din nou în estrus dar și pentru a
elimina concurența la hrană (ursoaicele
pot omorâ puii altor ursoaice).
Deplasarea sezonieră a ursului are
drept scop cea mai bună pregătire pen-

Foto: DAVID KALOSSON - SHUTTERSTOCK

Deplasarea sezonieră și
zilnică a vânatului (II)

tru iernat. Primăvara urșii coboară din
bârloagele aflate în zone mai înalte și
își încep hrănirea într-o condiție fizică
precară, prin consumarea ierbii proaspete, eventual a cadavrelor păstrate „la
rece” iarna. Pe meniu figurează multe
variante, de la mugurii salciei căprești,
la jirul sau ghinda negerminată, tot ce
se poate mânca.
Primăvara devreme se deplasează
pe distanțe mai scurte, nu au încrederea în sine din cauza condiției fizice
slabe. Pe parcursul pornirii vegetației,
ei coboară mai mult către terenurile
agricole. Această distanță poate fi ușor
de 20-30 km, dar unele exemplare
marcate cu GPS, s-au găsit și la 100 de
km de la locul marcării.
Ordinea consumării hranei din diverse culturi agricole aste aproape identică cu cea a mistrețului. Ovăz, grâu,
porumb, fructe (imaginea ursului pe
prun pare comică dar pentru proprietarul livezii este un dezastru, pentru că
nu distruge recolta de 1 an ci și pomul
în sine).
Toamna, diverși arbuști (păducel,

scoruș, măceș) produc fructe care sunt
consumate de urs, iar la finalul toamnei
consumă desigur ghinda și jirul în anii
de fructificație. Pot rupe crengile de
stejar și gorun și le aruncă la sol pentru
puii lor. Mai nou, pătrund în sate, nu
numai la prune sau mere, dar consumă
și nuci.
Deplasarea zilnică desigur se întâmplă datorită faptului că în general ursul
este un animal nocturn, prin mișcarea
seara către locurile de hrănire, și apoi,
dimineața, înapoi spre desișul unde
„doarme” ziua. Unde este liniște, urșii
pot să caute de exemplu ghindă și jir
chiar în timpil zilei, și este o întâmplare
deosebită pentru om să vadă urșii și cu
pui și singuri, în pădurea matură de
fag, scormonind litiera după jirul cel
râvnit. Ursoaica are un limbaj propriu,
fascinant, prin care cominică cu puii ei.
În cercurile vânătorilor, sunt vestite
concentrațiile de urs, toamna, acolo
unde s-au lăsat nerecoltate lanuri de
porumb aflate lângă păduri, unde existau livezi de stat de pomi fructiferi de
mii de hectare, sau unde ghinda și jirul

Pe timpul dictaturii lui
Ceaușescu intervine
restricția la vânătoarea de
urși, desigur că în această
perioadă numai „EL” avea
dreptul să „vâneze” urs.
Drept reacție, numărul
urșilor a crescut rapid, în
mod natural ei și-au extins
arealul, aceștia s-au
dispersat și s-au stabilit și
în dealurile de la poalele
munților.
Mărtiniș, jud. Harghita - 1980
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erau abundente în anii de fructificație.
În aceste cazuri se formau concentrații masive de urși, iar în cazul goanelor pe aceste terenuri, apăreau constant 5-10 urși în fiecare goană.
Exemplarele care veneau la asemenea
abundență a hranei, puteau veni de la
distanțe apreciabile de peste 50 de km.
La începutul iernii se schimbă totul,
zăpezile de la mijlocul lunii decembrie
vor dirija ca la comandă urșii spre locurile de iernare mai înalte, care sunt
printre crăpături ale stâncilor sau sub
rădăcinile arborilor de molid doborâți
de vânt.
Hrana constant administrată la observatoarele pentru vânat va influența
deplasarea exemplarelor tinere de urs,
care până când vor avea hrană, nu vor
ierna.
Iarna blândă, stratul subțire de zăpadă va determina vizitele urșilor tineri
la locurile de nădire (destinate mistreților), unde acele exemplare tinere de
urs știu că în mod constant găsesc
hrană, mai precis porumbul distribuit
pentru mistreți și cervide. Când hrana
dispare, în condiții de zăpadă mare, și
aceste exemplare tinere de urs vor ierna.
Să nu se uite faptul că în perioada
împerecherii, instinctul de conservare
se atenuează, intervine instinctul de reproducere, și urșii mari vor dispare de
la observatoare, fiind preocupați cu tot
ceea ce este legat de perpetuarea speciei!
Trebuie clarificată noțiunea de
somn de iarnă, adică hibernare. Există
mamifere care derulează adevăratul
somn de iarnă, cum sunt liliecii, ariciul,
marmota sau popândăul. Acestea au pe
timpul iernii temperatura corpului
foarte mică, de-abia respiră, inima lor
bate extraordinar de rar.

Iarna, sunt mamifere cum ar fi ursul și viezurele, a căror temperatură a
corpului scade dar nu pregnant, sângele
circulă normal, doar ursoaicele fată și
alăptează în această perioadă. Este o
minune a naturii cum prelucrează urșii
toxinele din corp, deoarece ei nu urinează pe timp de iarnă în bârlog! Medicina modernă studiază acest fenomen, iar chinezii, în vechime, strângeau
demult lichidul biliar de la urși, în scopuri farmaceutice.
La sfârșit de februarie, sau în martie, urșii ies din bârlog și încep un nou
an. Femelele conduc puii de sub 1 an
sau puii din anul anterior, care intră în
anul 2 de viață. Ursoaicele protejează
puii față de orice pericol, uneori chiar
cu prețul vieții lor.
În luna mai apare instinctul de reporducere, puii de urs de 2 ani nu prea
înțeleg de ce până atunci mama, care
era gata să se sacrifice pentru ei, îi
alungă, și acești ursaci trebuie să parcurgă anul cel mai dificil din viața lor,
singuri, bazați doar pe experiența transmisă lor de către mamă, dar aceasta
este rânduiala naturii!
Odată cu evoluția vegetației, revine
în prim plan căutarea hranei, astfel urșii vor vizita din nou terenurile agricole
din aval, mai bogate în hrană, ca acolo
să se îngrașe și să se pregătească din
nou să trecă peste iarnă.

Dispersia
Ursul este o specie predispusă la dispersie, la noi acest fapt s-a dovedit deja
în anii 70-80, atunci când oamenii nu
puteau să se opună acestui fenomen.
Numai „Conducătorul”, care de exemplu în județul Bistrița a ucis într-o zi 24
de exemplare, sau în județul Harghita,

într-o zi, a ucis 16 exemplare de urs,
care desigur se concentrau din vaste
zone limitrofe, putea să vâneze urși.
Predispoziția ursului brun la dispersie a mai fost dovedită și prin experimentele pe urșii captivi de la Râușor
- Argeș, unde între anii 1975-1979, la
acea crescătorie de urși, se adunau
anual 30-40 de pui de urs din diferite
județe ale țării. Aceștia mai târziu erau
eliberați în diverse zone, printre care și
drumul Transfăgărășan. Marea majoritate a lor rămâneau într-o zonă restrânsă de 3-4 km, devenind „cerșetori”,
și dacă rămâneau în viață, în al doilea
an de libertate își căutau un nou teren.
Aceste exemplare tinere de urși erau
în mod brutal individualizate prin ciupirea unui deget de la picioare conform
unui model propriu. Unele exemplare
puteau fi identificate mai târziu, și existau câteva exemplare care au ajuns și
la 100 km distanță, sau rar și până la
200 km distanță.
Din păcate acest program de populare a fost un insucces, deoarece exemplarele crescute în captivitate nu s-au
putut integra în mediul lor natural, și
au căutat tot timpul vieții lor apropierea omului, din cauza identificării prezenței umane cu hrana, deci pierzând
orice șansă de a trăi pe timp mediu sau
mai lung, singuri în natură.
URSUL BRUN - observații din anul
2000
Derogările la Directiva Habitate
permit vânătoarea de urs, Planul de Acțiune al speciei urs din 2018 la fel, legea
407 chiar impune cote de prevenție la
specia urs. În prezent (2020), din cauza
protecționismului excesiv, efectivele au
crescut în 4 ani din nou brusc, ajungând la circa 10.000 de exemplare și
cauzează pagube ce cresc exponențial.
Împotriva vânării acestora protestează vehement organizațiile de protecție a carnivorelor mari. În paralel, autoritățile silvice-vânătorești se străduie
să dovedească dreptatea, din punctul
lor de vedere, de altfel cât se poate de
corect, dar rezultatele întârzie și se lasă
încă așteptate. Protecționiștii carnivorelor mari care sunt persoane juridice,
în general organizații ne-guvernamentale, ar trebui să constituie instituții civile de bună credință, dar adevărul este
că propiile lor activități de lobby sunt
în creștere, și dețin o pondere falsă prea
mare într-o societate sănătoasă.
Motivul ne-emiterii ordinului de
prevenție la specia urs și lup este în
continuare de neînțeles dar sperăm ca
pe viitor această situație să se reglementeze!
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La zi

F.A.C.E.

Este necesară modificarea anexelor Directivei Habitate (II)
VLADIMIR TALPEȘ
Vă prezentam, în numărul revistei din noiembrie 2020, reacții recente din partea
Parlamentului European, a Comitetului European al Regiunilor și a unor state membre,
pentru revizuirea anexelor Directivei Habitate, vizând modificarea stării de protecție a
populațiilor de carnivore mari de îndată ce acestea au atins un statut de conservare favorabil.
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A

cest subiect a constituit tema
conferinței privind „Coexistarea
cu carnivorele mari: următorii
pași în conservare și gestionare”, organizată online la 18 noiembrie 2020 de
Intergrupul „Biodiversitate, vânătoare,
mediul rural” al Parlamentului European în colaborare cu F.A.C.E. Întâlnirea
a fost moderată de dr. David Scallan,
Secretarul General al F.A.C.E.
Așa după cum am mai precizat, necesitatea abordării acestui subiect se datorează în principal faptului că, după
decenii de combatere a lupului, până la
extincție, în Europa occidentală, efectivele
sale sunt în creștere datorită modului,
uneori exagerat, de interpretare și de
aplicare a prevederilor în Directiva Habitate, în ceea ce privește protecția speciilor de carnivore.
În mesajul de deschidere, deputatul
european Álvaro Amaro, gazda evenimentului și președinte al Intergrupului,
a subliniat necesitatea de a implica părțile interesate relevante, cum ar fi vânătorii, proprietarii de terenuri și fermierii, în procesul decizional cu privire
la carnivorele mari și provocările conexe
legate de îmbunătățirea coexistenței
om-carnivore în UE.
Participanții au exprimat poziții diferite față de prezentarea și soluționarea
problemelor generate de creșterea efectivelor carnivorelor strict protejate, reclamate în ultimii ani de către fermierii
și reprezentanții comunităților locale, al
căror principal motiv de nemulțumire îl
constituie protecția exagerată a lupului.
Printre intervențiile remarcabile prin
abordarea pragmatică și obiectivă a problemei, se înscrie cea a Dr. John Linnell,
de la Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii, care a declarat că: „Coexistența dintre carnivorele mari și oameni este o provocare! O alta este realizarea coexistenței între diferite grupuri
de oameni cu perspective diferite, interese
și valori cu privire la modul în care ar
trebui să gestioneze carnivore mari [...]
Soluțiile la provocările coexistenței sunt
atât tehnice, cât și politice. Cu toate acestea, politica poate fi, de asemenea, o mare
parte a problemei atunci când instrumentalizează conflictele cu carnivorele
pentru câștiguri politice și subminează

expertiza prin crearea unui univers alternativ de știri false și conspirații. În
astfel de situații, toată lumea pierde, inclusiv carnivorele și oamenii, pentru că
ignorăm adevăratele provocări!”.
Profesor Henryk Okarma, Institutul
de Conservare a Naturii, Academia Poloneză de Științe, a făcut referiri punctuale
asupra stării de conservare a lupului în
Polonia, unde aria de răspândire și efectivele
au crescut considerabil, care a fost evaluată
și continuă sa fie, ca nefavorabilă pe teritoriului țării, datorită inerției administrative.
„Înseamnă că trebuie să așteptăm o
declarare favorabilă a stării de conservare
a speciei până când specia este peste tot?
Prezența lupilor peste tot poate duce la
conflicte, reducând astfel acceptarea din
partea societății a speciei, rezultând din
ce în ce mai multe acțiuni ilegale împotriva lupilor. Este o astfel de «stare de
conservare favorabilă» adevăratul nostru
obiectiv de conservare?”.
Este o întrebare pe care ne-o putem
pune și noi, dar ar fi trebuit să și-o pună
și factorii de decizie din administrație,
având în vedere situația creșterii alarmante a efectivelor de carnivore mari,
în special la urs și totodată escaladarea
pagubelor produse de aceștia, inclusiv
prin pierderea de vieți omenești.
Nu considerăm că este necesar să
prezentăm și alte poziții „neutre” ori împăciuitoare, exprimate de reprezentanți
ai unor țări în care lupul sau ursul se găsesc doar în denumirea localităților sau
pe etichetele sticlelor de bere.
Însă nu putem trece cu vederea declarații ale reprezentanților unor entități
care, urmând strategia „participă dar nu
te implica”, contribuie la menținerea
unei stări conflictuale între factorii cu

adevărat interesați de coexistența omcarnivore. În acest sens, declarația domnului Moritz Klose, reprezentant al Programului „Lead Wildlife Germany and
Europe at WWF” sună destul de asemănător cu cele ale colegilor săi de la
asociația similară din România:
„Întoarcerea carnivorelor mari este
o poveste de succes uriașă pentru conservarea naturii în Europa, dar povestea
nu se termină aici. […] Nu există dovezi
științifice că eliminarea, inclusiv în regim
de vânătoare dirijat, este o soluție eficientă
pentru a reduce daunele aduse animalelor.
În schimb, accentul trebuie pus pe sprijinirea crescătorilor de animale pentru
a pune în aplicare măsuri preventive,
cum ar fi gardurile electrice și câinii păzitori, și pentru a le oferi compensații financiare în caz de daune”.
***
Este de notorietate faptul că politicile
Comisiei Europene în domeniul menținerii echilibrului biodiversității, recomandările convențiilor și directivelor sunt
de multe ori supuse interpretărilor subiective atunci când este vorba de punerea
lor în practică, mai ales în situații concrete.
Cel puțin din acest considerent, este
necesară revizuirea lor, pentru a putea
permite statelor membre, afectate de
pagubele produse și pentru a le putea
asigura cetățenilor siguranța și integritatea, să adopte reglementări flexibile și
rapide în așa fel încât să fie posibilă o
mai bună administrare a conflictelor,
dar și pentru menținerea echilibrului
între speciile pradă/prădător, afectat de
o creștere necontrolată a efectivelor speciilor prădătoare.
Problemele create de coexistența cu
marile carnivore în țara noastră nu se
rezumă doar la pierderea a câtorva oi
prădate de lupi, precum în țările comunitare unde un astfel de eveniment
declanșează reacții de intervenție rapidă
sau chiar anticipativă de eliminare a
cauzei, așa că putem spera că îmbunătățirea recomandărilor Directivei Habitate se va reflecta și în reglementările
naționale, pentru a impulsiona scoaterea
din expectativa manifestată până acum
de către factorii de răspundere din administrația de stat în aplicarea corectă
a legii.

Sfârșit de decembrie

Surpriză cu șacali
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU

Din teren

Primii iepuri
Dar, să revenim la ziua noastră de
vânătoare, cea fără de ger și fără de
omăt, dar care avea să se dovedească a
fi una plină de surprize. Am ieșit afară
un grup nu prea mare de camarazi, hotărâți să ne bucurăm de natură și de
câini. Prima bătaie a fost pe un câmp
cu arătură înaltă și lăsat necultivat.
Greu de parcurs la picior, plin de smocuri rebele de iarbă și de ridicături de
pământ. După cum arăta, era un loc
perfect pentru a proteja iepurii.
Parcursul ne-a dovedit că intuiția
noastră a fost una bună, căci la finalul
parcelei aveam, fiecare dintre cei patru,
câte un iepure în tolbă. Deci, după
prima rundă, capitolul iepuri a fost
deja închis și am deschis stagiunea la
fazani. Locul era perfect: un canal plin
de zone cu tufe de porumbar și zone
cu vegetație înaltă ce se termina în alt
canal, mai mic, ce delimita un câmp pe
care fusese o cultură de porumb. Doi
dintre colegi au mers și au închis la capătul canalului, iar noi, cei doi rămași
pe loc, ne-am înțeles să o luăm încet la
pas pe canal, unul pe o parte și altul pe
cealaltă lăsând câinii să caute în tufe.

Șacalii surpriză!

În luna decembrie am participat la una dintre ultimele
vânători din anul care a trecut, un an destul de sărac în
escapade cinegetice și semănat cu evenimente neașteptate,
care ne-au ținut departe de vânătorile de pasaj. Dar, mânați
de optimismul ce trebuie să însoțească un nou început, să
lăsăm anul ce tocmai s-a terminat și să privim cu speranță
anul care abia începe. Precum vă spuneam, la sfârșit de an
am avut parte de o experiență inedită și neașteptată la una
din vânătorile făcute cu grupa de vânătoare.

O

dimineață de iarnă fără zăpadă, așa cum din păcate suntem obișnuiți de ceva vreme.
Mi-e dor de iernile de altădată, când
simțeai mirosul aerului rece, mirosul
de zăpadă abia așternută și când mergeai prin omătul înalt până aproape de
genunchi. Îmi amintesc cum câinii săreau prin zăpada moale apărând și dispărând în salturi, încercând astfel să
înainteze. Zecile, sutele de urme se în-

gemănau în zăpada proaspătă stârnind
instinctele câinilor, aerul curat, promoroaca de pe crengi, frunzele înghețate
și luciul înțepenit al apei în strânsoarea
gerului, toate conturau un peisaj rupt
parcă din povești. Contrastul fazanului
ridicându-se în zbor peste întinderea
de nea, roșcatul vulpii, maroul înspicat
al iepurelui, toate culorile sălbăticiunilor sunt mai puternice, mai vii, trezite
parcă de prospețimea zăpezii.

Știam că în apropiere erau vizuini
de șacal, dar chiar și așa nu ne-am așteptat la ceea ce avea să se petreacă.
Doi cocoși de fazan, cu un penaj impecabil, s-au ridicat în zbor, deranjați de
scotocirea insistentă a câinilor. După
câteva secunde erau deja aportați de
springerii neobosiți și, după încă alte
câteva minute, odihneau la cingătorile
noastre. Înaintând, am observat mișcarea ierbii înalte, convinși fiind că urma
să se ridice un alt fazan. Când colo, surpriză, un șacal imens a ieșit glonț din
tufe. A mai apucat să facă doar un salt
înainte, după focul bine țintit. Pe partea cealaltă a canalului am auzit un al
doilea foc de armă și pe camarad spunând „încă unul”! Doi șacali, un mascul
și o femelă, avuseseră ghinionul de a se
fi aflat tocmai atunci, acolo. Probabil
urmăreau fazanii ascunși în vegetația
canalului. Am lăsat șacalii să „odihnească” lângă canal și am hotărât să
terminăm parcursul. Camarazii de la
capătul canaului aveau și ei la final câte
doi fazani.
O zi de vânătoare cu iepuri, fazani
și doi șacali! Nici nu ne gândeam la începutul zilei că așa urma să arate tabloul de final. O vânătoare relaxantă și,
trebuie să recunosc, destul de scurtă,
căci nu mult după amiază am închis
vânătoarea.
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De sezon Vânătoare la fazani
Vânătoare
cu gust de fazan…!
CONSTANTIN RĂDAN
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Compensând interdicția de a vâna anumite specii de păsăret, după cum bine știm, cu
vânătoarea la fazan, în sezonul calendaristic specific, cu siguranță că această pasăre a fost
mult mai intens căutată de vânători. De presupus că la o astfel de ofertă de sezon, printre
altele, cu siguranță nu a lipsit cererea. În funcție de planul de recoltă aprobat la această
specie pe un anumit fond cinegetic, vânătoarea ș-a desfășurat pe toată perioada sezonului
de vânătoare 2020 și continuă în 2021 până la finele lui Februarie. Așadar, în prima
duminică după Crăciun am mai „topit” un pic din rezervele de energie acumulate, trecând
la benefica mișcare dătătoare de sănătate, la o vânătoare cu gust de fazan…!

C

um Baba Iarna nu s-a grăbit săși trimită mai peste tot cuprinsul țării norii grei aducători de
mantie albă, ca dar pentru natură și
vietăți, ieșirile în teren n-au lipsit, ba
chiar au reîmprospătat amintiri străvechi despre locuri pe unde au curs cu
zeci de veacuri în urmă legiuni ale romanilor, sau vânătorind acum prin locuri foste odată capitala Olteniei, scaun
al vestiților Bani ai Severinului și iscusiți vânători de poveste prin codrii plini
de vânat pe-atunci. Exemplele de astfel
de locuri pot continua cu bine-cunoscutele zone din câmpiile din Sud, străjuite de bătrâna Dunăre, acum
constituite și în fonduri cinegetice continuatoare de tradiții vânătorești.
Pe aceste meleaguri și pretutindeni
unde vegetația specifică oferă bun adăpost, loc cu liniște și hrană din belșug,
zărești adesea acea sclipire de contur
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cu reflexe metalice verzi-albastre ale
capului, subliniate de porțiunea de culoare roșu aprins din jurul ochilor, de
colierul alb, distinctiv oricât de încâlcite ar fi desișurile câmpului, profil
completat de neașteptat de frumoasele
porțiuni de culoare care acoperă penele
de pe lateralele corpului cu inimitabilul
luciu brun și roșcat strălucitor. Și de
parcă toate aceste podoabe nu sunt suficiente, dinamicul necuvântător își
poartă și o imensă coadă, ca pe o fală,
fluturând pene lungi brune, marcate
din abundență cu lucitoare picături de
culoare neagră. Ce să fie? Ce să fie?
Desigur că este cocoșul de fazan.

Zi de vânătoare cu câini de aret
Orice zi de vânătoare este pentru
vânător ca o zi de sărbătoare, plină de
bucuria oferită de întâlnirea sociabilă
cu colegii de breaslă, moment hotărât

pentru o binevenită ieșire în decorul
naturii, alături de nelipsiții partenrii
patrupezi, câinii de vânătoare. Sfânta
Duminică presară în atmosferă aer
curat, liniște de sfârșit de an, parcă
vrând să șteargă momentele de impas
lăsate în urmă, din memoria încercată
a pasionatului vânător.
Grupul restrâns de participanți,
parte dintre aceștia și deținători de
câini de aret, are șansa de a stârni din
adăposturile lor, fazanii, vânatul autorizat pentru ziua respectivă, reușita depinzând de cele mai multe ori de
experiența, talentul și perseverența
partenerilor de vânătoare patrupezi,
buni căutători, susținători de aret sigur
și pe cât se poate și prudent. Deci, o
oprire scurtă în zona „caldă”, urmată de
un aret ferm, permite câinelui să păstreze permanent contactul cu vânatul,
țintuind practic locului fazanul.

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

Desigur că noi, toți cei din mini formațiunea ce participa la vânătore, cunoscând „tehnicile” cocoșului de fazan,
nu ne-am focalizat mereu privirea asupra câinelui, ci, adesea, ne-am concentrat atenția ceva mai departe, în fața
acestuia, în păienjenișul de rugi de
mure sălbatici și nu numai, zonă care
ar fi oferit posibilitatea fazanului de a
zbura.
Stăpânind emoția bine cunoscută
oricăruia dintre noi, cu repeziciune
putem epola arma, având grijă, des-

igur, să evităm greșeala de a ținti găinile de fazan.
Câinii de aret foarte abili în a stârni
vânatul chiar și în porțiunea zonelor
acoperite cu mulți mărăcini sau a hățișurilor foarte spinoase, au reușit să forțeze cocoșii să-și ia zborul și să dea
astfel satisfacție vânătorilor.
Ziua de vânătoare s-a încheiat în
mod plăcut și, cu sigutanță, o vom păstra în memorie, iar acelor cocoși vânați
li se cuvine un binemeritat loc de
onoare în tolba vânătorului și, de ce nu,

poate și o pană în culori oțelii, drept
respect, la pălăria noastră.
Un mic tablou pentru amintire cu
piesa dobândită, alături de care ne plecăm pălăria vânătorească și aducem
mulțumiri Dianei, încununează momentul și încheie încă o zi reușită de
vânătoare la fazani. Iar înainte de a încheia nu pot să uit a spune, ca de obicei, că până la o altă vânătoare,
bucurați-vă de ziua de mâine și fiți
mândri de tradiția vânătorii, alături de
urarea, La mulți ani 2021!

Foto: CRISTIAN MANOLESCU
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Chinologie Câinele de vânătoare
Refacerea fizică și odihna
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

Refacerea fizică și odihna sunt două elemente importante de care trebuie ținută seama, în
toată perioada sezonului de vânătoare, atât la început, finalul verii și toamna, dar mai ales
pe timpul iernii, când frigul și intemperiile din sezonul rece aduc un plus de stres câinelui,
din punct de vedere fizic. După un efort fizic susținut, la vânătoare, câinele are nevoie de
odihnă și de o perioadă de refacere.

A

m avut ocazia să observăm nu o
singură dată, că un câine, animat de pasiunea vânătorii, este,
dacă îl lăsăm, în stare să alerge pe teren
până la epuizare. Acesta nu este însă cel
mai înțelept lucru pe care să îl permitem.
În plus, la fel ca și noi, și câinii au diferite
capacități cardiovasculare, respiratorii,
diferite rezistențe la efort fizic și așa mai
departe, iar a lăsa partenerul patruped
să-și epuizeze toate resursele energetice
partidă de vânătoare după partidă, ne
va duce cu siguranță, mai devreme sau
mai târziu, direct spre dispensarul veterinar, lucru pe care cu siguranță, nici
unul dintre noi nu îl dorește.
Câinii mai tineri și cei mai în vârstă
nu au aceeași rezistență ca un câine
matur, aflat în putere fizică deplină și
la nivelul maxim de antrenament iar,
pentru a menține câinele de vânătoare
în formă maximă, acesta are nevoie,
obligatoriu, și de odihnă și timp de refacere fizică. Diferitele rase de câini de
vânătoare au, firesc, diferite capacități
fizice și de rezistență.
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Pointerii sunt fizic conformați pentru deplasare rapidă, mai ușori și mai
agili, evident mai bine pregătiți pentru
a alerga în orele cât durează partida de
vânătoare, spre deosebire de mai lenții
și relativ mai „greoii” retrieveri. Dar și
așa, după o zi cu vânătoare, chiar în condiții de vreme termic moderată, câinele
va avea nevoie de cel puțin o zi, uneori
chiar de două, pentru a se reface. Asta
ca să nu mai vorbim de cazul în care
avem mai multe zile de vânătoare consecutive, și mai ales iarna, când perioada
de odihnă și refacere trebuie prelungită
proporțional cu durata efortului fizic
susținut de partenerul nostru patruped.
Retrieverii sunt mai bine conformați fizic pentru a înnota, adesea chiar
și în ape reci ca gheața, pentru a ne
aduce la mal roadele zilei de vânătoare.
Iarna, când temperaturile scad drastic,
organismul arde rapid caloriile prețioase, pentru a menține temperatura
corpului constantă, și astfel energia
scade mult mai rapid decât în condiții
de vreme moderată din punct de vedere

termic. Este clar că și ei au nevoie de
timp de odihnă, plus hrană de bună calitate pentru a se reface.
Dacă la câine observăm semne de
oboseală, moleșală, lipsă de energie,
după o zi de vânătoare, este evident că
are nevoie, pe lângă o foarte bună hidratare și hrănire, și de mai multă
odihnă. Cu cât condițiile de vreme ale
zilei de vânătoare au fost mai aspre, lapoviță, ploaie înghețată sau frig excesiv,
cu atât timpul necesar de odihnă crește.
Dacă l-am lăsa, probabil ar continua să
alerge până la epuizare, mânat de pasiunea moștenită. În plus, să nu uităm
că timpul de odihnă și refacere crește,
de asemenea, odată cu vârsta și că trebuie să i-l acordăm fără ezitare.
În perioada iernii și porția de mâncare trebuie de asemenea crescută, atât
pentru a compensa frigul cât și proporțional cu efortul fizic depus. Este partenerul nostru de vânătoare și, firește,
trebuie să-i purtăm toată grija, iar toate
aceste aspecte sunt responsabilitatea
noastră!

Din teren

4x4

De patru ori 4 –
Vânătoare 4x4 (II)
Text și fotografie COSTIN ALEXANDRESCU
Un pick-up poate aduce un plus utilitar și de confort demn
de luat în seamă. Avantajele benei sunt nenumărate în cazul
ieșirilor la vânătoare. Dezavantaje, de fapt mai mult mici
complicații decât dezavantaje, ar fi că un pick-up este mai
lung și uneori trece mai greu peste rampe sau șleauri de
trator, dar și faptul că dacă nu are o anumită încărcare în
benă, puntea spate este mai puțin aderentă decât la o
mașină compactă. Desigur acestea se rezolvă rapid odată ce
mistrețul doborât este pus în benă cu o ciurdă de bătăiași
peste el sau, pur și simplu, cuplând tracțiunea integrală.

S

istemul de tracțiune este de asemenea extrem de important.
SUV-ul, prin definiție, este un
lucru complex care a fost conceput să
îmbine comfortul cu utilitarul. Dacă la
capitolul comfort mai toate excelează,
de cele mai multe ori la capitolul utilitar lasă mult de dorit. Nu pentru că nu
ar fi de calitate ci pentru simplul fapt
că nu au fost gândite totuși pentru utilizare împinsă frecvent spre extrem, ca
în cazul vânătorii. În primul rând tracțiunile complexe 4x4 propuse își dovedesc de cele mai multe ori limitele
(uneori chiar inutilitatea) cu prima
ocazie în care dai de noroi adevărat sau
pante „generoase”, eventual ude sau
acoperite cu gheață. Mult elaboratul
transfer de putere între punți sau roți
duce repede la derapaje, pune mașina
de-a latul potecii, roțile derapează haotic și, bineînțeles, roata cu cea mai
mare aderență stă, în timp ce celelalte
patinează frenetic (în contradicție cu
ceea ce scrie în manualul de utilizare).
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nea în contradicție cu dorințele șoferului. ASR, EDS, EBS și alte sisteme te pot
face să-ți ieși din fire, odată captiv în mocirlă. Tu accelerezi, mașina înfrânează
roțile, tu vrei putere, ea vrea aderență
sau invers. Există bineînțeles și excepții.
Însă acestea sunt legate tot de nume cu
tradiție ca Toyota, Nissan, Mitsubishi,
Land Rover și alte câteva. La acestea,
transmisiile și suspensiile au conservat
un grad mare de simplitate, însă marcat
de robustețe deosebită, iar electronica
poate fi decuplată la o simplă apăsare pe
buton. De bază însă rămân off-road-rele
clasice. Chiar și modelele mai vechi,
până de prin anii 2004-2005 cel mai
târziu, caracterizate de mecanică simplă
și solidă, fără electronică excesivă, cu caroserii portante, punți rigide, suspensii
pe măsură și ținută zdravănă de teren,
pot încă funcționa rezonabil, dacă au
fost bine întreținute.
În egală măsură, un minim de accesorii trebuie să echipeze mașina pentru
vânătoare. Mă refer aici la șufe, cabluri
pentru transfer de curent, roată de re-

zervă, un cric mai robust și mai sigur.
Nici petecele pentru cauciucuri nu
strică, alături de un compresor ceva
mai performant. Multe păduri sunt
pline de scoabe puse de inconștienți.
Două, trei pene în aceeași după amiază
prin pădure s-au mai văzut destul de
des. O stație radio de asemenea nu face
rău nimănui, la fel ca și o pereche de
proiectoare și un supliment de lumină
pe marsh-arriere.
Troliul, atunci când este, reprezintă
un mare avantaj. De la trolierea banală
până la ridicarea vânatului mai greu în
vederea eviscerării - jupuirii sau tragerea lui din terenul dificil.
GPS-ul, inutil în locurile cunoscute
de vânătoare, devine brusc foarte valoros în cele noi, necunoscute, mai ales în
zonele montane sau puternic împădurite. Mulți agreează modelele portabile
care pot fi luate de la bord la purtător.
Tot acolo un ferăstrău mecanic este de
multe ori util. În general, privind mașina pentru vânătoare, e bine să plecăm
de la premiza că, indiferent de problema sau situația ivită, trebuie să-i
facem față singuri. Gândind așa, riscăm mult mai puțin să călătorim prea
mult pe jos. Se cunosc situații în care
s-a mers pe jos câte zece kilometri sau
mai mult pentru a găsi un TAF sau
tractor care să te scotă din noroi. Sau
situații în care drumul e blocat de un
copac rupt de furtună iar aventura vânătorii riscă să se termine înainte de a
începe.
Și sunt încă multe lucruri de scris și
dezbătut pe tema vehiculelor pe care le
folosim în teren. Ca și armele de vânătoare sau accesoriile acestora, mașinile
utilizate reprezintă un izvor nesecat de
idei, păreri și informații. Despre acestea vom reveni însă cu alte ocazii. La
drum și… drum bun!

Echipamentul de vânătoare

Confortul termic
în timpul iernii
Text și fotografie CRISTIAN MANOLESCU
Ne-am oprit atenția în numărul din noiembrie al revistei
asupra a două materiale, puful de gâscă și lâna, ce pot oferi
o bună protecție termică împotriva frigului iernii.
Să trecem în continuare și să vedem, de data aceasta, ce
materiale sintetice au caracteristicile necesare pentru a
oferi confortul termic necesar în perioada sezonului rece
pe care îl traversăm.

M

aterialele textile sintetice au
fost testate și comparate din
punctul de vedere al protecției termice oferite în diferite condiții
de mediu. Puful de gâscă a fost desemnat categoric numărul unu în ceea ce
privește capacitatea de protecție termică în condiții uscate, la aceeași greutate, față de materialele textile termoizolante sintetice. Un aspect de luat în
considerare este însă respirabilitatea
materialelor textile sintetice și capacitatea de a oferi confort termic în stare
udă. Din acest punct de vedere, materialul textil, grație structurii sale, oferă
o respirabiliate semnificativ mai mare
decât puful de gâscă, fiind de preferat
în cazul în care activitatea ce o desfășurăm presupune efort fizic îndelungat
și implicit apariția transpirației. Trecând la aspectul practic al spălării, materialele sintetice se pot spăla foarte
ușor în mașina de spălat obișnuită, fapt
ce simplifică, economisește efort și timp
prețios.

Dacă ne referim la
pescuit, pe vreme rece
și mai ales la copcă, putem
folosi o […] jachetă cu puf de
gâscă, impermeabilă pentru
apă la exterior, care ne va
proteja de intemperii în caz
de lapoviță sau ninsoare.

De sezon

Dintre materialele textile de calitate
superioară pentru izolație termică putem menționa PrimaLoft - apărut în
anii ’80 în urma cererii armatei SUA
de a avea un material ce păstrează capaciatatea de protejare termică chiar și
atunci când este ud, PrimaLoft Gold considerat numărul unu în materie de
izolație termică textilă, Thinsulate Insulation - produs de firma 3M și introdus pe piața de specialiatate în anul
1979, practic primul material textil sintetic cu calități superioare de izolare
termică, Coreloft - invetat și folosit de
firma Arc’teryx, Full Range Insulation
- produs în Japonia de Toray Mills și
având, se pare, o respirabilitate și elasticitate mai ridicate decât Prima Loft
Gold, și Polartec Alpha - un material
relativ nou în domeniu, cu o respirabilitate ridicată și recomandat pentru un
interval mai larg de temperaturi ale
mediului exterior.
O tehnologie modernă este și ThermoBall - bazată pe așa numitele „sfere
termice”, dezvoltată de firmele The
North Face și PrimaLoft, fibrele sintetice având forma unor mici sfere, așezate într-o structură asemănătoare cu
cea a pufului de gâscă, și o capacitate
superioară de izolare termică.
Având în vedere cele de mai sus, putem concluziona că un material termoizolant sintetic este de preferat pentru activități ce presupun efort fizic îndelungat
și susținut, în condiții de umiditate ridicată și/sau precipiatații atmosferice.
La vânătoare, în perioada rece a sezonului, putem folosi echipamentul cu
material sintetic de protecție termică
în cazul în care trebuie să ne deplasăm
permanent, să facem efort fizic susținut, acesta având o respirabilitate ridicată și permițând eliminarea vaporilor
de transpirație produși în urma efortului fizic. Din punct de vedere practic
însă, pentru a acoperi ambele situații,
putem purta cu noi, spre exemplu o jachetă cu izolație termică sintetică, cu
respirabilitate ridicată și rezistentă la
ploaie și ninsoare, pentru timpul când
ne deplasăm, și o jachetă cu puf de
gâscă pe care o vom îmbrăca atunci
când ne oprim și rămânem pe loc, în
stand, pentru un timp mai îndelungat.
Dacă ne referim la pescuit, pe vreme
rece și mai ales la copcă, putem folosi
o vestă cu material termoizolant sintetic pe timpul deplasării spre locul în
care vom face copcile și urmează să pescuim, și, ulterior, când ne așezăm, o
vom înlocui cu o jachetă cu puf de
gâscă, impermeabilă pentru apă la exterior, care ne va proteja de intemperii
în caz de lapoviță sau ninsoare.
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Flora

Plante tămăduitoare

Flori

Semințe

Inul
DOCTOR PLANT
Inul (Linum usitatissimum) este o plantă care face parte
din familia Linaceae. Tulpinile sunt fibroase, înalte de până
un metru iar rădăcina este pivotantă, lungă și subțire, cu
ramificații numeroase. Frunzele sunt mici și înguste iar
florile sunt de regulă albastre, uneori albe. Inul înflorește
în lunile iunie, iulie, iar recoltarea se face în luna august,
când tulpina capătă culoarea gălbuie. Semințele sunt
lucioase, de culoare maro, plate, cu formă oval-alungită.
Inul cultivat este o plantă anuală, dar există și specii perene
de in ce aparțin aceluiaș gen, Linus.

C

unoscut încă din Antichitate,
inul este originar din regiunile
Mediteranei, Crimeei, Caucazului și Asiei Mici, în prezent fiind întâlnit în culturi îcepând din centrul și
nordul Europei și până în estul Rusiei,
în Egipt, Algeria, India și America de
Nord.
Primele mostre de in au fost descoperite într-o peșteră din Georgia și au
o vechime de circa 30.000 de ani iar
ulterior au fost decoperite în Siria, unde
au fost datate la circa 9.000 de ani vechime, fiind urmate de dovezi ale unor
culturi stabile în regiunea Germaniei
și Elveției, cu o vechime de aproximativ
5.000 de ani. La noi în țară, inul se cultivă pe suprafețe relativ întinse atât
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pentru fuior cât și pentru semințele
oleaginoase.
În medicina populară, ceaiul din semințe de in vindeca tusea, iar semințele
luate seara, înainte de culcare, aveau
efect laxativ.În prezent, în scopuri terapeutice se folosesc numai semințele
recoltate de la plante ajunse la maturitate.
Semințele de in conțin vitaminele
E și F, săruri de potasiu și magneziu,
glucide, celuloză, proteine, ulei, mucilagii, glicozide, precum și lipide formate
din acizi grași mono-nesaturați precum
acidul oleic și poli-nesaturați precum
acidul linoleic și linolenic.
Inul este apreciat pentru proprietățile sale calmante, antiseptice, anti-

tusive, laxative și emoliente, ajutând în
cazul afecțiunilor tubului digetiv, constipației, afecțiunilor renale - litiaza,
sau vezicii urinare, precum și în cazul
abceselor, arsurilor sau rănilor la nivelul pielii.
Semințele se folosesc fie întregi fie
măcinate sau se poate prepara un decoct din semințe, iar prin presarea lor
la rece se obține ulei cu proprietăți benefice. Făina din semințe de in, amestecată cu apă se poate folosi pentru obținerea cataplasmelor benefice în
diferite afecțiuni ale pielii.
Atenție deosebită trebuie acordată
contraindicațiilor folosirii semințelor
sau produselor din semințe de in, legate
în special de anumite afecțiuni gastrointestinale sau asocierea inului cu alte
produse laxative sau purgative.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Înainte de a
utiliza plantele medicinale în general,
sub orice formă, este recomandată vizita la medic iar administrarea preparatelor naturiste din in să se facă numai
la recomandarea acestuia.
Opinia medicului este neapărat necesară și se impune ca o măsură de prevedere, precauție și siguranță.

In memoriam

Necrolog

Pompil Varga
În a doua săptămână a lunii decembrie 2020, s-a stins din viață
Pompil Varga, cel care timp de mai bine de 20 de ani a condus
activitatea vânătorilor și pescarilor recreativi din județul Sibiu,
având funcția de director al A.J.V.P.S. Sibiu.

N

ăscut la 9 februarie 1957 în Satul Veseud, Comuna Chirpar,
Județul Sibiu, Pompil Varga a
urmat și absolvit cursurile Liceului Silvic din Gurghiu (judetul Mureș), promoția 1972-1976, fiind inspirat de pasiunea pentru natură a tatălui său, iar
între anii 2002-2005 urmează cursurile Colegiul Cinegetic din cadrul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov.
Până în anul 1995 a lucrat la Ocolul
Silvic Agnita iar începând cu anul 1995
s-a mutat cu serviciul la Sibiu, unde a
condus cu multă implicare și devotament
A.J.V.P.S. Sibiu, în cadrul căreia a desfășurat o bogată activitate pe linia gestionării fondurilor de vânătoare și de
pescuit ale asociației și pentru protecția,
conservarea și managementul durabil al
vânatului și peștelui, fiind preocupat permanent de promovarea de noi membri
vânători cărora le-a insuflat spiritul co-

rectitudinii și al eticii și respectului pentru vânat și vânătoare. Implicarea sa în
activitatea de pescuit s-a finalizat prin
încheierea contractelor de gestionare a
zonelor de pescuit pentru zece ani, asigurând astfel membrilor pescari ai asociației condiții de recreere, dar și sustenabilitatea utilizării ihtiofaunei.
Un mare iubitor de natură și vânătoare, s-a dedicat cu pasiune și devota-

ment meseriei pe care a practicat-o.
Animat de pasiunea pentru câinii de vânătoare a contribuit la înființarea clubului Limier Club Român, club axat pe
creșterea și popularizarea câinilor de
vânătoare specializați pentru găsirea vânatului rănit, după urma de sânge, respectiv limieri hanoverani și bavarezi, în
scopul de a demonstra utilitatea acestor
câini în acțiunile de vânătoare, activitate
încununată cu succes prin înscrierea în
Clubul Internațional de Limieri. Nu în
ultimul rând, prin implicarea sa în mișcarea chinologică de vânătoare, fiind un
foarte bun organizator, A.J.V.P.S. Sibiu
a găzduit de-a lungul anilor competițiile
A.G.V.P.S. de lucru pentru copoi, limieri și câini de vizuină.
A plecat dintre noi la vârsta de numai 63 de ani. Drum bun pe veșnicele
plaiuri ale vânătorii, Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
–Liana Varga, Bogdan Varga

Victor Țăruș
La începutul lunii ianuarie a plecat dintre noi Victor Țăruș,
cel care a întruchipat decenii la rând, într-un spirit frumos și
dedicat, pasiunea pentru pești, ape și pescuit.

S

-a născut la 14 iulie, în București,
iar după absolvirea liceului a urmat cursurile Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din
cadrul Universității din Brașov. Imediat
după absolvire este angajat ca inginer
pentru activitatea de salmonicultură la
Ocolul silvic Arpaș unde are în grijă păstrăvăria Laita, ocazie cu care începe activitatea dedicată creșterii peștilor și
pescuitului recreativ. Revine ulterior în
București, la I.B.N.A. - Institutul pentru
Biologia și Nutriția Animalelor, unde
se ocupă de dezvoltarea rețetelor de furaje pentru pești, după care este angajat
în cadrul Ministerului Silviculturii - Inspecția pentru Salmonicultură.
În noiembrie 1990 trece în cadrul
A.G.V.P.S. unde ocupă postul de redactor-șef al revistei Vânătorul și Pescarul
Român, până în februarie 1993, după
care publică independent revista Pescar

Modern, ducând la împlinire visul pe
care și l-a dorit dintotdeauna, acela de
împărtăși cunoștințele și experiența proprie în domeniul pescuitului recreativ,
unui auditoriu larg, de la copii la vârstnici, tuturor celor pasionați de acest
domeniu. În aceeași notă se înscriu și
cărțile scrise de-a lungul anilor, precum
Pescuit din Deltă în Carpați și La pescuit

cu Unchiul Virgil, alte două reviste pe
care le publică - Pescar la crap și Prieten
cu Natura, posterul intitulat Peștii din
apele României, distribuit în scop didactic pentru elevi la școlile din țară,
precum și serialul de la TVR 2, Pescar
Hoinar. Toate aceste împliniri, alături
de cunoștințele privind biologia peștilor,
acvacultura și managementul apelor naturale, pun în lumină și reflectă pasiunea
lui Victor pentru pești, păstrăvi în mod
special, și pescuitul acestora, fie la
muscă, la spinning sau la staționar, și
vor rămâne moștenire în viitor pentru
generațiile de pescari pasionați, așa cum
de altfel cred că și-a dorit.
A plecat dintre noi la 8 ianuarie, lăsând pentru toți visul său împlinit.
Drum bun Victor pe ape limpezi și liniștite, cu cer senin. Dumnezeu să îl
odihnească în pace!
–Alin-Codru Manu
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Povestiri

Amintiri la vânătoare

VULPEA ESTE DEȘTEAPTĂ, ȘMECHERĂ ORI HOAȚĂ? (I)
ȚIȚI
Dintotdeauna, am admirat vulpile nu numai pentru aspectul
lor, dar în mod special pentru maniera în care se descurcau
și astfel reușeau să iasă din încurcături sau alte belele.
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tare de mult, unde m-am așezat pe un
bolovan de unde puteam supraveghea
în mai toate direcțiile. Într-un târziu,
pe când tocmai mă hotărâsem ca să
mai rămân puțin după care să pornesc
spre casă, tocmai jos la poalele dealului,
am zărit o vulpiță cu blana înfoiată care
era înconjurată de patru câini din sat și
pentru a-i zăpăci complet, se tot învârtea
pe loc, ba apropiindu-se, ba depărtându-se. Entuziasmat la culme le-am urmărit de sus jocul până ce, pe nesimțite,
s-au apropiat de colțul pădurii unde,
după ce s-a mirosit bot în bot cu vreo
doi dintre cavalerii mai preferați, vulpița
a făcut iute stânga-mprejur și a dispărut
printre copaci iar trupa de flăcăi s-au
tot uitat un timp în urma ei, apoi au lătrat a pagubă, după care au pornit cu
toții îmbufnați spre sat…!
***
Foto: MENNO SCHAEFER / SHUTTERSTOCK

P

e măsură ce am mai crescut,
mai înainte de a ne muta la București, copil fiind, lăsam vaca
să pască liniștită pe pășunea de la deal
de casa noastră, din comuna Bălănești,
iar eu dădeam fuga la Pădurea Bârzei
aflată ceva mai sus, unde hoinăream
căutând zmeură, frăguțe, mure, porumbe și tot ce ne oferea pădurea, fiind
atent numai la urzici și ghimpii tufelor
de măceș ori ale celor de cătină. Nu
odată mi s-a întâmplat ca, furat de farmecul locurilor care formau panorama
superbă văzută de acolo de sus unde
mă aflam, să uit de vacă și doar lăsarea
Sfântului Soare spre Muchea Stânii mă
trezea la realitate, aducându-mi aminte
de rostul meu acolo.
Și nu odată, coborând încet la vale
spre casă, surprindeam o hoțoaică de
vulpiță pitită printre ciocălăii de porumb
stând în mod precis la pândă în așteptarea puilor de găină hoinari care se
mai strecurau prin gard și vagabondau
prin porumb ori prin via de alături. De
fiecare dată când o surprindeam, o fluieram ori o alugam, însă dumneaei, recunoscându-mă precis, nu fugea mai
mult de zece ori cincisprezece metri
după care, se oprea și mă studia curioasă
fără să-i pese de bățul pe care-l aveam
în mână.
Cert este că, dumneaei se cam învățase
cu noi așa că, dacă nici de mine nu prea
se mai speria și nici de bunica mea. Țin
minte că, într-o bună zi, când bunica s-a
dus ca să dea de mâncare la boboci i-a
zărit de departe coada stufoasă răsfrântă
peste tăietorul de lemne unde se odihnea
liniștită iar după ce a gonit-o, s-a strecurat
doar prin gardul de nuiele și a rămas în
livadă de unde, nepăsătoare, a urmărito pe bunica mea cum hrănea păsările,
probabil așteptând-o ca să plece.
Au trecut anii și în anul 1966 miam cumpărat pușca de vânătoare și astfel, puteam în sfârșit ca să „discut” cu
vulpițele de pe cu totul alte poziții. Ca
urmare, pentru a-i face și satisfacția
bunicii, încă din prima zi când am ajuns
acasă, cum s-a lăsat soarele spre asfințit,
mi-am luat arma și am pornit spre locurile bine știute din marginea pădurii
pe unde știam că apăreau vulpile care
coborau spre sat la furat. M-am oprit
la marginea Viei lui Berbec părăsită

Vânătoarea mergea binișor iar vânat
era destul, ca întotdeauna pe atunci,
astfel că, majoritatea asociațiilor „vânau”
chiar și cu plasele ca să prindă și să
vândă și italienilor ceva iepurași pe care
respectivii îi vânau în doi timpi și trei
mișcări după care, probabil, dădeau iar
fuga la România.
Într-una din zile am cedat repetatelor
și insistentelor invitații din partea fostului
meu bun prieten Marin Sultan și împreună cu încă trei amici vânători neam hotărât ca să cercetăm și Dobrogea
despre care se tot spuneau lucruri frumoase. După ce am trecut de Hârșova,
într-o zonă plată și fără nici o locuință,
tocmai pe când ne hrăneam privirile cu
superba întindere a câmpului, de nici
unde ne-am pomenit cu un vulpoi frumos
foc care ne-a tăiat calea nepăsător, iar

după ce a traversat tacticos șoseaua, s-a
oprit și ne cerceta curios.
- Ei, nu!… am exclamat eu surprins
de tupeul tipului așa că, am tras de tocul
armei aflată pe bancheta din spate pregătindu-mă să scot pușca, nefiind însă
convins că fiara a rămas acolo, la câțiva
metri de șosea. Când am descoperit-o în
același loc, am luat arma, am coborât cu
grijă din mașină și am introdus iute
două cartușe cu alice de 4 mm, exact în
clipa în care individul a și zbughit-o
peste câmp de parcă ar fi presimțit pericolul. Am descărcat arma, și m-am urcat
din nou în mașină, iar Marin, care era la
volan, a accelerat și el imediat urmând
drumul, pentru a ajunge exact pe direcția
vulpoiului. Însă, între timp, distanța
dintre noi se cam mărise, așa că am insistat să oprească, am coborât din nou
și, cu o ușoară corecție, am tras cu țeava
stângă ce era mai șocată iar vulpoiul,
l-am auzit când a scheunat tare, după
care s-a rostogolit imediat și nu l-am
mai zărit printre bolovanii de pe ogor.
Apoi, în aplauzele amicilor mei, am lăsat
arma și am luat ogorul în piept pe direcția
vânatului. Eram mulțumit deoarece, promisesem soției mele că, în sezonul de
vânătoare în care ne aflam, o voi găti cu
o scurtă din blană de vulpe și o căciulă
asortată așa că, pornind din loc, le-am
strigat colegilor:
- Ei, de-acum… căciula-i gata!
N-am mai așteptat răspunsul lor și,
în pas vioi, am acoperit destul de repede
distanța însă, odată ajuns la locul cu
pricina, sperat de mine, nu am descoperit nici urmă de vulpoi. Am cercetat
cu atenție pământul ca să găsesc măcar
o picătură de sânge sau doar vreun
smoc de păr, dar nici urmă de așa ceva.
Foarte intrigat m-am oprit pe marginea
canalului, recent săpat și adânc de vreo
70-80 cm, și, dezamăgit, am privit în
lungul lui unde, departe de tot, l-am
descoperit pe hoțomanul de vulpoi care
alerga destul de calm dar lăsat spre
pământ, pentru a nu fi zărit din afara
canalului. La un moment dat, s-a oprit
și s-a uitat în urmă, spre mine, cercetându-mă cu atenție preț de câteva
clipe. Apoi, constatând probabil că nu
mai prezint absolut nici un pericol,
fiind suficient de departe, s-a cocoțat
și el pe marginea canalului și a pornit
la pas, văzându-și liniștit de drum…!

– va urma –
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PESCUIT
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Competiții
Echipament
Pescuit de sezon
Pescuit la răpitori
Pescuit pe râu
Atelierul muscarului

Prognozele nu par a anticipa o vreme caracteristică de iarnă, ci temperaturi diurne ușor pozitive și puțin
sub 0 grade Celsius pe timpul nopții. Dar, cum am spus, sunt prognoze și vremea poate fi schimbătoare.
Peștii, atât cei pașnici cât și cei răpitori, se hrănesc sporadic, având metabolismul încetinit din cauza
temperaturilor scăzute. Răpitorii sunt ceva mai activi, dar și o parte dintre peștii pașnici au zile în care
se hrănesc satisfăcător. În apele colinare curgătoare pot fi pescuiți cleanul, scobarul și mreana, iar în canalele de fugă sau lacurile și
bălțile care nu au înghețat, babușca, roșioara, plătica și carasul. Se poate forma gheață pe suprafața unor ape, dar asigurați-vă că
grosimea și rezistența acesteia permit accesul în siguranță. Respectați restricțiile impuse de evoluția pandemiei determinată de
–Mugurel Ionescu
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în ceea ce privește deplasările în public sau în afara localităților.

CE PESCUIM
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Competiții Campionatul de Pescuit Competițional Privat al A.G.V.P.S.
Actualitatea internă
și internațională 2021
TEODOR BENTU, MUGUREL IONESCU
Datorită extinderii epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 la nivel mondial și a declarării
„Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la începutul anului 2020, în
perioada aprilie-martie, toate competițiile internaționale de pescuit organizate de
Confederația Internațională de Pescuit Sportiv-C.I.P.S. și de federațiile componente au
fost sistate, amânate și reprogramate pentru anul 2021.

Foto: MUGUREL IONESCU

D

COMUNICAT A.G.V.P.S
„Către,
- Asociația Liga de Pescuit Staționar
- Asociația Liga de Pescuit le Feeder
- Asociația Liga Cluburilor de Crap
- Liga Română de Spinning
-Subcomisia de Pescuit cu Muscă Artificială
- Subcomisia de Pescuit pe Gheață
Pentru informare domnului Președinte
Executiv Mugurel Drăgănescu.
Stimați colegi,
În vederea elaborării programului
competițional intern și al eventualelor participări internaționale în anul 2021 în cadrul competițiilor private de pescuit ale
A.G.V.P.S. la toate disciplinele, anexat vă
transmit informațiile primite de la secretariatul F.I.P.S.-e.d., cuprinzând măsurile
aprobate și strategia adoptată în ședința
Comitetului Director F.I.P.S.-e.d. din 28 noiembrie 2020.
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În conformitate cu aceste informații și
ținând cont de necesitatea respectării reglementărilor sanitare din România și a celor
internaționale în condițiile speciale impuse
de evoluția pandemiei cu noul coronavirus
SARS-CoV-2, urmează să conturați strategia competițională a fiecărei discipline și, pe
baza ei, să elaborați proiectele competiționale pentru anul 2021 (regulamente, instrucțiuni, mod de comunicare, calendare
competiționale, participări etc.).
Strategia de organizare și participarea la
competițiile din calendarul competițional privat 2021 al A.G.V.P.S., intern și internațional,
va fi adaptată permanent la condițiile și reglementările sanitare interne și internaționale
la zi, cât și, în special, de elementele de risc epidemiologic sever pe care le implică participarea la competiții în aceste condiții pandemice.
Deciziile pe care le veți lua prin proiectele
competiționale și, în special, prin cele de
participare efectivă la competiții, trebuie să
țină cont strict de situația pandemică și reglementările sanitare existente la momentul respectiv, cât mai ales de eventualele

e asemenea, a fost amânată și
desfășurarea celui de-al 41-lea
Congres C.I.P.S., programat să
se desfășoare la Acapulco-Mexic, în perioada 7-9 mai 2020.
În condițiile evoluției fenomenului și
a necesității actualizării activităților pentru anul 2021, forurile internaționale au
luat decizii în consecință. Astfel, președintele C.I.P.S. a convocat cel de-al 41lea Congres ordinar al C.I.P.S., prin
videoconferință, în data de 19 septembrie 2020, iar președintele F.I.P.S.-e.d.
a convocat ședința Comitetului Director
F.I.P.S.-e.d. în 28 noiembrie 2020.
Ca urmare a măsurilor adoptate în
aceste reuniuni, dl. Teodor Bentu, vicepreședinte al A.G.V.P.S din România și
președinte al Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S., a emis următorul COMUNICAT, în data de 20
decembrie 2020.

efecte epidemiologice ce pot apărea, deoarece acestea vor privi strict pe cei implicați.
Proiectele competiționale și programele corespunzătoare vor fi prezentate în
ședința Comisiei de Pescuit Competițional
Privat a A.G.V.P.S. din prima parte a anului
2021, ca de obicei, pentru analiză, și apoi
Consiliului A.G.V.P.S. pentru decizia finală.
De asemenea, vă revine obligația să acordați atenția organizatorică internă și internațională cuvenită, prin programe de organizare
și participare, noilor discipline competiționale
de pescuit aprobate de F.I.P.S.-e.d. în calendarul competițional internațional 2021.
Cu încrederea deplină în continuarea
bunei noastre colaborări și în anul 2021, chiar
în condițiile speciale impuse de evoluția pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2,
Vă urez, stimați colegi, cu sinceră prietenie, Sărbători Fericite! Crăciun Fericit!
La Mulți Ani 2021!”
Președinte al Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S.
Teodor Bentu - Vicepreședinte al
A.G.V.P.S.

Foto: ALIN-CODRU MANU

Atașat acestui COMUNICAT, a fost
prezentată și ADRESA transmisă de secretariatul general al F.I.P.S.-e.d. în data
de 11 decembrie 2020, având ca subiect
Calendarul Competițional al F.I.P.S.-e.d.
2021, pe care o redăm mai jos.
Adresa este însoțită de Programul
Competițional complet al F.I.P.S.-e.d.
pentru anul 2021, așa cum a fost aprobat
în ședința Comitetului Director.

Calendar competițional
F.I.P.S.-e.d. - 2021
Pescuit pe Gheață • Siauliai – Lac
Rekyva, Lituania – 27-28 februarie;
Pescuit la Răpitori - Spinning DE
PE MAL • Arcos de Veldevez – Râu
Vez, Portugalia – 1-2 mai;
Pescuit la Păstrăv cu momeli naturale CLUBURI • Pont de Cheruy –
Râu Bourbre, Franța – 22-23 mai;
Pescuit Staționar VETERANI/

MASTERS/PERSOANE CU DIZABILITĂȚI • Radece – Râu Sava, Slovenia – 5-6 iunie;
Pescuit Staționar CLUBURI
• Novi Sad – Canal DTD, Serbia –
26-27 iunie;
Pescuit la Feeder INDIVIDUAL
• Rieux – Râu La Vilaine, Franța – 1011 iulie;
Pescuit Staționar EUROPA • Coruche – Râul Sorrai, Portugalia – 24-25
iulie;
Pescuit Staționar TINERET U15/U20/U25 • Nagykunsagi – AlcsiHolt Tisza, Ungaria – 7-8august;
Pescuit Staționar FEMEI • Lage
Vaart/Almere (Trekweg), Olanda – 2122 august;
Pescuit la CRAP FEMEI • Anglia
– 1-4 septembrie;
Pescuit la FEEDER MASTER
• Merida, Spania – 4-5 septembrie;

„Dragi prieteni sportivi,
Prin prezenta vă transmitem calendarul actualizat pentru 2021 al evenimentelor
sportive desfășurate sub egida F.I.P.S.-e.d.
Ne bucurăm să vă informăm că anul viitor comitetul directorul F.I.P.S.-e.d. a planificat să organizeze noi evenimente.
În zilele de 4 și 5 septembrie 2021, în orașul Mérida (Spania), se va desfășura Cupa
Mondială de Pescuit la Feeder – Master (peste 55 de ani). Pentru această ediție, va fi
autorizată prezența a două echipe pentru fiecare națiune participantă.
Pe 13 și 14 noiembrie 2021, se va desfășura în Italia Cupa Mondială pe Națiuni de
Pescuit la Păstrăv.
În zilele de 27 și 28 noiembrie 2021, pe canalele din Amsterdam (Olanda) se va desfășura Cupa Mondială pe Națiuni de Street Fishing.
În ceea ce privește viitorul Campionat Mondial de Pescuit pe Gheață, având în vedere că situația de pandemie datorată COVID-19 persistă, F.I.P.S.-e.d. a cerut țărilor
care participă de obicei la acest campionat să-și prezinte intenția de participare. Dacă
numărul participanților nu este suficient, campionatul va fi reatribuit Federației Lituaniene și amânat pentru anul 2022.
În timpul ședinței Comitetului Director din 28 noiembrie 2020, s-a decis ca acesta
să confirme desfășurarea tuturor campionatelor înscrise în calendar cu două luni înainte ca acestea să aibă loc, până la sfârșitul acestei stări de urgență mondială.
Prin urmare, este recomandabil ca toate federațiile să aștepte confirmarea înaintea
rezervării zborului sau hotelului.
Salutări distinse,
Barbara Durante - Secretar general al F.I.P.S.-e.d.”

Pescuit Staționar NAȚIUNI
• Peschiera del Garda – râul Mincio,
Italia – 11-12 septembrie;
Pescuit la FEEDER FREE
STYLE METHOD • Batonyterenye –
Rezervor Maconka – 18-19 septembrie;
Pescuit la CRAP • Oblas Prylbychi
– Lac Trident – Ucraina – 22-25 septembrie;
Pescuit la Răpitori - Spinning
DIN BARCĂ • Varșovia – Lac Zegrzynski, Polonia – 7-9 octombrie;
Pescuit la Feeder CLUBURI
• Plovdiv – Canal de canotaj, Bulgaria
– 23-24 octombrie;
Pescuit la BLACK-BASS • Columbia – Lac Murray, SUA – 4-6 noiembrie;
Pescuit la PĂSTRĂV • Italia – 1314 noiembrie;
STREET FISHING • Olanda – 2728 noiembrie.

Foto: MUGUREL IONESCU

ADRESĂ F.I.P.S.-e.d.
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Competiții

Spinning

Juniorul cu șalăi
ANDY ARIF
La numai 13 ani, Matei Dobrotă a câștigat cele mai
importante competiții de pescuit la șalău în anul
competițional 2020.

D

upă ce și-au adjudecat prima poziție în etapa de la Valea Argovei
din cadrul campionatului național de pescuit la răpitori din barcă organizat de Liga Română de Spinning, afiliată la A.G.V.P.S. din România, Matei
și Mihnea, tatăl său, au demonstrat și la
maratonul de șalău Relax Trophy că acel
prim rezultat nu a fost o întâmplare, ocupând din nou cea mai înaltă treaptă a
podiumului. Totul a început când… dar
să îl lăsăm pe Matei să vă povestească.
„Am să vă povestesc cum am fost fascinat de visul de a pescui încă din primii
ani ai vieții. La doi ani și jumătate, când
abia învățasem să merg (și să rostesc
primele mele cuvinte, printre care se număra și “bica” însemnând pe limba mea
pește), tatăl meu a adus o știucă vie
acasă. Fiindcă aveam o atracție inexplicabilă pentru pești și îi atingeam, am
băgat degetul în gura știucii, moment în
care ea m-a mușcat. A fost momentul în
care am simțit că „microbul” pescuitului
se afla în întreaga mea ființă. O pasiune
care s-a născut odată cu mine și pe care
am descoperit-o odată ajuns pe malul
apei, un vis devenit realitate.
La patru ani, pe lacul Mogoșoaia, cu
o lansetă ușoară de spinning și un
plumb de 14 grame fără cârlig, făceam
lanseuri astfel încât să învăț să lansez:
care e momentul în care să dau drumul
firului, astfel încât plumbul să nu cadă
nici pe spate, nici în fața mea, cum preia
lanseta din sarcina nălucii, ce însemna
să lansez cu vântul în spate, lateral sau
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în față. Până la vârsta de șase ani am
pescuit doar la staționar, prinzând crap
și caras. Tata începuse să pescuiască mai
mult la spinning și m-a luat și pe mine
la o partidă de știucă din barcă pe balta
Varlaam. Mi-a pregătit lanseta, mi-a pus
un vobler năzdravan de la Abu Garcia
și mi-a arătat cum trebuie să recuperez
firul, cu stopuri. Până ca el să termine
de pregătit lanseta lui, eu prinsesem deja
trei știuci mici, dar frumoase, senzația
drillului cu ele fiind foarte tare. La sfârșitul zilei eu prinsesem trei știuci și tata
unsprezece. Am înțeles atunci că trebuie
să mă concentrez pe toate semnele de pe
apă, vânt, temperatură, tipul de transparență a apei în care căutam peștele
țintă, vibrația pe care o imprimam nălucilor cu diferite tipuri de recuperare.
A urmat și a doua partidă pe pescuit
la spinning dar de această dată la șalău
de pe mal. Aici a trebuit să învăț altă
tehnică, cea pe care o folosesc cel mai mult
în prezent. La început nu aveam răbdare
și nu înțelegeam nimic, practic mă depășea. Dar tot încercând să urmăresc
„burta” făcută de fir între recuperări,
bum, m-a lovit celebrul “ciocan” de șalău.
Adrenalină. Nu știam ce să fac deoarece
eram foarte entuziasmat. M-am concentrat în drill să nu slăbesc tensiunea din
fir, am reușit să îl aduc la mal, poză și
eliberare. Era cel mai frumos sentiment,
de victorie că am reușit să înțeleg cum
funcționau lucrurile.
În 2018, am pescuit prima dată pe o
pistă de competiție de la noi, balta Valea

Argovei, și au început să mi se dezvăluie
multe alte variabile ale pescuitului la șalău. Fiind o întindere mare de apă, am
învățat că cea mai importantă era localizarea șalăului în diverse structuri,
adâncimi. Am pescuit mai multe gramaje, culori, tipuri de recuperări, am
aprofundat și am reușit să scot la poza
trei șalăi serioși.
În 2019, cu o lansetă Fenwick HMG
7’00” cu acțiune fast, 2-11 grame, pe balta
Sărulești am avut o primă partidă soldată cu șapte capturi de șalău, ceea ce
m-a motivat să continui cu descoperirea
acestui stil. La diferență de o săptămână,
următoarea partidă avea să îmi aducă
și mai multe capturi. Deja începeam să
urmăresc capturile mai mari, pe structuri diferite. „Ciocanele” din primăvară
aveau să îmi aducă nu mai puțin de 27
de șalăi punctabili într-o singură partidă, un record care mă ambiționa și mai
tare. Mergeam aproape săptămânal la
pescuit pe Sărulești și prin iunie au început să apară și peștii mari. Șalău de
71 de centimetri pe apă adâncă, somn de
102 centimetri cu un drill de neuitat.
În vara aceluiași an am fost la Dunăre în zona Murighiol, am pescuit la
știucă pe lacurile Uzlina și Isac, biban
pe canalele dintre lacuri, cu o frecvență
incredibilă de capturi, pragurile din
zona Murighiol pentru șalăi și apele mici
cu anafoare la un adevărat regal al avatului. Am învățat că e important să pescuiești cât mai corect și aplicat la fiecare
specie de răpitor, cu echipament adecvat.
Tot în 2019 am fost legitimat la clubul de spinning Angler’s Pro, urmând să
concurez la primul meu concurs împreună cu tatăl meu, prima etapă a campionatului național de pescuit la răpitori ALRS și la Relax Trophy, în 2020.
Primul concurs, fiind și o etapă a campionatului național de pescuit la răpitor,
avea să îmi aducă primul trofeu, a fost
foarte intens, luptând cot la cot cu restul
echipelor fruntașe. Însă al doilea concurs,
Relax Trophy avea să ne prezinte cu adevărat definiția „concursului” prin vremea dură și aspră. Cu toate acestea, am
confirmat că reușita nu a fost noroc cu
încă un loc 1 super muncit prin perseverență.
Pescuitul pentru mine este un vis devenit realitate. O să îl practic tot restul
vieții și este cel mai frumos hobby pe care
îl puteam avea. Vă urez capturi impresionante și abia aștept să ne cunoaștem
pe apă, unde ne simțim cel mai bine!”
–Matei Dobrotă - 13 ani
QR – video (foto). Îl puteți vedea
pe Matei în acțiune aici.

Campionatul de Pescuit Competițional Privat al A.G.V.P.S.

Competiții

PREMIERĂ ÎN CAMPIONATUL DE PESCUIT
COMPETIȚIONAL PRIVAT AL A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
Text și fotografie VERONICA ISPAS

Pescăria Rădești a găzduit în premieră în anul 2020, finalele Campionatului de pescuit
competițional privat al A.G.V.P.S. din România - pescuit la method feeder, atât la
individual cât și pe echipe. După calificările pe zone geografice, datorită numărului mare
de participanți, pe Balta 2 s-au desfășurat finalele de method feeder, cu un număr foarte
mare de concurenți.

CLASAMENT FINAL
Clasamentul finalei pe echipe:
ACS Pescăria Rădești 1 - Campioana
A.G.V.P.S. 2020
220 Baits
Romtravel Cluj
ACS MG Carp Bistrița
ACS Pescăria Rădești 2
Team New Generation
Pescăria Valea lui Mihai
Fishermen’s Club Timișoara
ACS Champ Iași 1
Pescuit Arad
APS București 2
ACS Vladi
APS București 1
ACS Champ Iași 2

L

a individual, după o luptă foarte
strânsă, valorea concurenților fiind la un nivel foarte înalt, și
după o săptămână de antrenamente,
au urmat cele două manșe de concurs.
Pe primele locuri s-au clasat în ordine:
FARKAȘ NORBERT - Campion
A.G.V.P.S. 2020 - ACS Pescăria Rădești
CIOLACU REMUS CĂTĂLIN ACS CHAMP Iași
SIDOR BOGDAN - ACS CHAMP
Iași
DRAGOȘ PAUL - ACS Pescăria
Rădești
BOLGAR GEZA - ACS Pescăria Rădești
Aceasta va fi și componența Lotului
reprezentativ care va participa la Mondialele de anul acesta, dacă restricțiile
și condițiile epidemiologice internaționale vor permite desfășurarea acestuia.
Finala pe echipe a adus în standuri
14 echipe componente ale Cluburilor
afiliate la Liga de Feeder din cadrul
A.G.V.P.S. din România. S-a prins o
cantitate impresionantă de pește, în
special crap, care s-a eliberat în totalitate după cântărire, așa cum se proce-

dează la toate concursurile din campionatul nostru.
Un concurs greu, cu răsturnări de
clasament în fiecare zi, iar fiecare cântărire a dat emoții uneia sau alteia dintre echipe. A fost o finală în care nu s-a
știut rezultatul final decât după ultima
cântărire.

Vreau să felicit toți concurenții care
au participat la aceste finale și transmit
pe această cale mulțumiri oamenilor
deosebiți care dețin și administrează
Pescăria Rădești, de lângă Aiud - județul Alba, Geza Bolgar și Mihai Mariasiu, pescari campioni care s-au implicat
masiv, în acest an în organizarea și desfășurarea mai multor finale din Campionatul de pescuit privat al A.G.V.P.S.,
punând la dispoziția noastră și a concurenților Balta 2, fără a percepe taxe
pentru această locație.
LA MULȚI ANI sănătoși și linistiți
tuturor pescarilor noștri și să ne întâlnim cu bine pe pistele de concurs în
2021!!!
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Echipament

Cine ar fi crezut…
șalăi la swimbaituri (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET
Anul acesta a fost unul complicat din toate punctele de vedere, din cauza pandemiei, și asta
s-a văzut și în pescuitul la răpitor. O dată pentru că, în primăvară, am fost blocați două luni
în casă, și am pierdut acel sezon, a doua oară pentru că locurile în care poți prinde știucă
pe lângă București s-au împuținat până la limita inexistenței acestora.

P

entru început fie spus, nu este
de ajuns să folosiți năluci soft
de mari dimensiuni pe post de
swimbaituri, acestea din urmă fiind
special concepute să aibă o anumită acțiune a unui pește care se deplasează în
apă, de cele mai multe ori rectiliniu. Și
în cazul nălucilor dure, din plastic sau
lemn, nu este suficient să utilizați voblere mari, articulate, pe post de swimbaituri. Swimbaiturile au acțiunea lor
distinctă, de cele mai multe ori cât mai
apropiată de evoluția naturală a peștilor în mediul acvatic. Pentru început,
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să vorbim despre tipurile de swimbaituri cu care am prins constant șalăi.

Swimbaiturile soft nu-s aceleași
cu nălucile suple
Swimbaiturile soft sunt, la o descriere sumară și fără pretenții, un fel de
plastice mai mari, însă, dacă le veți folosi mai ales pe cele cu lungimi între 15
și 20 de centimetri, veți vedea că sunt
„altă mâncare de pește”. Am prins adesea șalăi obișnuiți ca dimensiuni cu
swimbaituri soft de 15-16 centimetri
lungime, însă cele mai frumoase exem-

plare, cele de peste 60 de centimetri, au
intrat mereu la cele mai mari swimbaituri soft de 18 și 22 de centimetri.

Cele mai prinzătoare
swimbaituri soft
Modelele cele mai prinzătoare au
fost Sawamura One Up Shad 6” sau de
15 cm, Gambler Big EZ 5” de 12,7 cm,
GZ 6.5” de 16.5 centimetri și GZ 8” de
20 de centimetri, precum și Gan Craft
Bariki Shad de 4,8” (12 centimetri și 18
grame) și 6,8” (17 centimetri și 42 de
grame). Astfel de swimbaituri soft nu

sunt concepute să fie montate pe jiguri
obișnuite. Din cauza dimensiunilor
mari, acestea trebuie montate pe cârlige offset (lestate sau nu, în funcție de
aplicații), ceea ce le conferă avantajul
de a fi pescuite acolo unde nălucile soft
montate pe jiguri cu cârlig expus se vor
agăța imediat în obstacolele submerse.
De asemenea, montarea acestor năluci
de mari dimensiuni pe jiguri grele le
poate afecta negativ evoluția în apă.
Există și swimbaituri soft care vin prearmate cu câte o triplă și armătură interioară din sârmă de oțel, cum sunt
cele de la Optimum Baits, Boom Boom
de 6” sau 15 centimetri. Există și varianta non-armată, pe care o puteți
monta chiar voi, pe cârlige offset de 8
sau 10/0, cu deschidere foarte mare.
Evoluția acestor năluci este foarte bine
studiată de către creatorii lor, în sensul
că, deși majoritatea au propria greutate
destul de mare pentru a fi lansate și nelestate, nu se scufundă ca bolovanul în
apă, ci au o rată de scufundare controlată. Există chiar modele care vin cu diverse rate de scufundare, ceea ce vă

poate ajuta să atingeți mai rapid adâncimea de prezentare dorită, iar din
această categorie fac parte modelele
produse de Huddleston.

Prin ce se diferențiază
swimbaiturile soft de nălucile
obișnuite
Evoluția acestor swimbaituri soft
diferă de cea a plasticelor moi obișnuite
prin faptul că, în primul rând, au o evoluție mai naturală în apă. Fiind făcute
să fie prezentate liniar în apă, la viteze
mici spre medii de recuperare, swimbaiturile soft „bat” la cea mai lentă tracțiune prin apă, iar acesta este și unul
din secretele eficienței lor – faptul că
lucrează bine pe toate palierele de recuperare, mai ales pe cea lentă.

Swimbaiturile hard, o alegere
întotdeauna super, dar riscantă
Cele mai spectaculoase forme ale
fenomenului mondial al swimbaiturilor, care a cuprins pescarii de răpitor de
pe toate continentele, sunt, fără doar și
poate, modelele hard sau „hardbait”.

Asta înseamnă că sunt construite din
materiale dure, lemn, plastic sau
spumă injectată, au una sau mai multe
articulații și segmente, și sunt, în majoritatea cazurilor, prevăzute cu cârlige
triple. Swimbaiturile pot avea barbete
lungi ori scurte, fixe or care se pot îndepărta ori înlocui, cozi din plastic
moale și așa mai departe. Limitele sunt
impuse aici doar de imaginația designerilor, care petrec uneori ani întregi
testând un prototip pentru a se asigura
că funcționează impecabil în toate condițiile și că dă un randament constant
bun. Aceasta este diferența dintre
swimbaiturile produse de firme consacrate și copiile chinezești mult mai ieftine, care nu au cum concura cu
modelele autentine din punct de vedere al performanțelor.

Salvați năluca, vă salvați
ziua de pescuit
Singurul neajuns, dacă veți vrea să
le folosiți în pescuitul șalăului, este faptul că aceste năluci prezintă un risc de
agățare crescut, datorită ancorelor expuse, adeseori de mari dimensiuni. Iată
de ce este important să aveți la voi unul
sau două dezagățătoare serioase și dovedite că pot scoate năluci de mari dimensiuni din crăci, pietre sau ștepi, și,
dacă se poate, să pescuiți cu aceste năluci fie din barcă, fie să cunoașteți bine,
foarte bine, substratul zonelor pe care
veți pescui, pentru a evita porțiunile
care pot pune mari probleme. În episodul viitor vom vorbi și despre swimbaituri hard care nu se agață decât extrem
de rar, și despre echipamentul ideal
pentru a lansa swimbaituri de dimensiuni medii de 1 – 2 oz. sau 28 – 56 de
grame.
– va urma –
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Pescuit de sezon
apropierea plaurilor, ai căror rizomi
adăpostesc larve și crustacee.

Metode potrivite

A fost odată…

Într-o apă neacoperită de gheață
putem opta pentru un pescuit staționar, cu vargă telescopică, linie plutitoare lestată, plute fine, cu antenă
scurtă, fir monofilament de 0,8 – 10 –
12 – 14, plumbaj unic și cârlige subțiri,
sau pentru pescuitul la distanță, cu lansete de forță sau de feeder și montura
pe substrat.
Pescuitul dinamic, folosind năluci
de dimensiuni medii sau mici, cicade,
voblere de adâncime sau năluci soft,
animate în apropierea substratului, ne
poate aduce satisfacții în apele cu specii
răpitoare.
Există și varianta pescuitului cu
peștișor viu, productivă în această perioadă dificilă.

Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Cum era odată

„A fost odată...”, așa încep poveștile din vremea bunicilor.
Așa am ajuns, și în zilele noastre, să povestim despre
„anotimpul copcilor”. Anotimpul a rămas, dar copcile, spre
regretul nostru, au dispărut sau au devenit întâmplătoare.
Încălzirea globală și-a manifestat efectele și în practicarea
pescuitului recreativ pe gheață, despre care am început să
vorbim cu... a fost odată!

I

arna a devenit un anotimp de
tranziție între toamnă și primăvară, cu excese temporare locale,
sporadice sau de durată, cu precipitații
mixte, nori, vânt de diverse intensități,
obligându-ne pe noi, pescarii, să adoptăm stilurile și metodele de pescuit potrivite acestor condiții.

Speciile căutate
În această perioadă vom căuta, în
primul rând, peștii răpitori, mai activi
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în codițiile împuținării hranei. Bibanul,
știuca și șalăul sunt permanent în așteptarea unei prăzi facile. Nici peștii
pașnici, babușca, roșioara, carasul, plătica, oblețul, chiar și crapul, nu vor refuza viermușii sau buchetul de larve.
Îi vom căuta atât în surplombele
din zona malurilor înalte și abrupte, cu
structuri submerse, care asigură camuflarea și permit declanșarea atacurilor,
dar și în zonele cu apă adâncă, așa zisele „gropi de iernat”, și în zonele din

Odată așteptam cu nerăbdare „anotimpul copcilor”, cu speranța că vom
ajunge, în sfârșit, în apropierea peștilor
pe care i-am căutat toată vara, în colțurile secrete, unde s-au retras pentru iernat. Dar, nu se știe niciodată, vremea ne
poate surprinde și, de ce nu, să fim pregătiți pentru aceste surprize!
Vergile pentru copcă sunt scurte, fine
și sensibile, cu acțiune de vârf, simple
sau prevăzute cu inele, și permit prezentarea și jocul natural al momelii, dar și
semnalizarea prezenței peștilor. Firul de
pescuit va fi monofilament, cu dimensiuni cuprinse între 0,08 și 0,12- 0,14
mm. Acesta poate fi stocat pe micro-mulinete sau plioare simple, atașate la baza
vergii.
Pentru răpitorii de talie medie sau
mare vom folosi dandinetele, năluci metalice de formă alungită, cu dimensiuni

Pentru răpitorii de talie
medie sau mare vom
folosi dandinetele, năluci
metalice de formă alungită,
cu dimensiuni cuprinse
între 1,5 și 4 cm, dotate cu
cârlige simple, duble sau
triple.

cuprinse între 1,5 și 4 cm, dotate cu cârlige simple, duble sau triple. Manevrarea
constă în jocul în plan vertical, prin ridicări și coborâri sacadate, succesive, lente
sau bruște, imitând un peștișor bolnav
sau rănit. Se recomandă coborârea până
pe substrat, norul de mâl provocat stârnind interesul răpitorilor din zonă.
Pentru peștii pașnici vom utiliza
mormâșca cu momeală vie sau linia
obișnuită, cu cârlig simplu.
Mormâșca – cuvânt originar din
limba rusă, este formată dintr-un cârlig

nr. 14- 20, lestat în partea superioară a
tijei cu plumb sau cositor, turnat într-o
mică cochilie de tablă subțire, din alamă
sau cupru. Dimensiunile mormâștei variază între 2 și 10 mm, iar forma poate fi
sferică, conică, de picătură, frunză de
salcie, melc sau scoică, simetrică sau asimetrică.
Pescuitul cu mormâșca este asemănător celui cu dandineta, dar mișcările
vor fi mai lente, salturile pe verticală alternând cu jocul sacadat, la aceeași
adâncime și stoparea nălucii, pentru ca

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SARAMURĂ TRADIȚIONALĂ
DIN BIBANI
MAMA PAȘA

Având o carne extrem de gustoasă, dar și datorită solzilor săi
mici și extrem de bine implantați, bibanul este specia
dedicată, prin tradiție, gătirii unei saramuri. Mâncare simplă,
tradițională pentru locuitorii Deltei, aceasta rămâne un
preparat gastronomic apreciat de orice cunoscător.

peștii atrași de mișcare să poată înghiți
momeala. O plută fină, reglată la rasul
apei, ne va ajuta să fixăm adâncimea la
care circulă și se hrănesc peștii.

Dacă, totuși...
Urmăriți prognozele meteo și, în
mod special, actualizarea acestora,
poate se vor ivi ocazii favorabile. În
acest caz, fiți pe fază, în blocstarturi.
Dacă echipamentul este pregătit, nu
ezitați să amânați povestea care începe
cu... a fost odată!

Ingrediente: 10-12 bibani mărișori,
două roșii, doi ardei grași, unul verde și
unul roșu, o căpățână de usturoi, o legătură de pătrunjel verde, doi ardei iuți, vegeta, sare grunjoasă, piper boabe, ulei,
oțet.
Preparare: se eviscerează peștii, se
încinge bine o tablă mai groasă, pe aragaz
sau pe jar, după ce am presărat-o din
abundență cu sare grunjoasă. Se rânduiesc peștii, cap-coadă, după ce sarea s-a
încins, și se lasă la copt, întorcându-i pe
ambele părți. Se scot și se răzuiesc pentru
îndepărtarea solzilor arși. Preparăm
zeama într-un ceaun sau cratiță, punând
în apa clocotită vegeta, roșiile și ardeii,
copți și ei în prealabil, cățeii de usturoi tăiați mărunt, boabele de piper și, la sfârșit,
ardeii iuți tăiați rondele mari. Se drege cu
oțet și ulei, adăugăm peștii, lăsăm să clocotească un minut, completăm cu pătrunjelul tocat și luăm vasul de pe foc.
Servire: se servește rece, ca aperitiv
sau fel principal, cîțiva pești acoperiți cu
zeamă și legume. Un „ciocănel” de palincă sau țuică bătrână, sau chiar un pahar
aburit de vin alb sec, îi vor ține bună tovărășie.
Poftă bună!
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Tehnică

Pescuit la răpitori

Mozaic de pescuit
într-o iarnă atipică (I)
Text și fotografie MAC
Suntem în ianuarie sau, cum este denumită în tradiția populară, luna lui Gerar, o lună în
care, după cum eram obișnuiți, gerul era la putere, guvernând tot ceea ce însemna natură
și, aducând odată cu frigul caracteristic, o pătură binefăcătoare de omăt peste câmpuri,
troiene de zăpadă în munte și gheața cea dătătoare de liniște pe întinsul apelor...

D

a, este ianuarie, dar lucrurile
arată cu totul altfel decât eram
obișnuiți. În afara cruntei pandemii generată de noul COVID-19, care
ne-a tulburat și dereglat viața și bioritmul, stabilit până acum la un normal
de-a lungul deceniilor, vremea pare că
a lut-o și ea razna și, iată, avem, în primele zile ale lui Gerar, temperaturi de
plus 14, plus 16 grade Celsius în zonele
de sud ale țării, cer acoperit de nori
care aproape că ne-a făcut să uităm de
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seninul azuriu al cerului din zilele cu
ger năprasnic de ianuarie, și avem ploi
ce nu se mai termină, poate, să zicem,
pentru a compensa seceta nimicitoare
cu care vremea ne-a „tratat” anume
parcă, în lunile trecute ale fostei veri.
Suntem deci martorii unei ierni atipice, și, lăsând la o parte, dacă se poate,
restricțiile generate de pandemia medicală, să vedem ce putem face pentru
a continua să ne manifestăm pasiunea
pentru pescuit, o îndeletnicire ce ne-a

adus, de-a lungul anilor, satisfacții mai
mari sau mai puțin mari, pe malul apelor, acolo unde, prinși în mrejele ei,
ajungem parcă să uităm de tot și de
toate, cel puțin pentru câteva momente.
Acele momente pe care le dedicăm iar,
și iar, pescuitului...!

Între „pașnici” și „răpitori”
Ca de obicei, înainte de a porni spre
malul apei, va trebui să decidem ce
pești alegem să căutăm în ieșirile noas-

tre la pescuit. Asta este valabil pentru
cei care sunt adepții ambelor „tabere”
și împart pasiunea între pescuitul la răpitori și la pești pașnici, relativ în mod
egal, în funcție de perioada din an,
prognozele meteo și tabelul cu solunare, și, nu în ultimul rând, mersul real
al vremii la momentul respectiv. Altfel,
pentru dedicații doar „pașnicilor” sau
doar „răpitorilor”, lucrurile sunt mult
mai simple, echipamentul și tehnica fiind bine stabilite de fiecare dată, pentru
fiecare ieșire la malul apei. Avantajul,
pentru ambele „tabere”, dacă ne este
permis să folosim acest termen, este de
fapt undeva la mijloc. Aceasta pentru
că, dacă în cazul celor care agreează
ambele stiluri de pescuit, și la pașnici
dar și la răpitori, aceștia au mai totdeauna o alternativă pe care o pot
aborda, dar cu relativele dificultăți în
alegerea echipamentului și a tehnicii
pentru moment, în cel de-al doilea caz,
dor pașnici sau doar răpitori, lucrurile
sunt mult mai clare, echipamentul de
regulă este mai bine specializat, iar experiența pare să fie cea care înclină balanța succesului.
În general vorbind, perioada iernii,
indiferent de alegerea făcută, poate
oferi satisfacții pe măsura farmecului
unei partide de pescuit pe gheață, la
gura copcii, sau un pescuit dinamic, de
pe mal sau din barcă, în peisajul ornat
cu podoabele anotimpului hibernal.
Răpitorii par să fie totuși mai animați,
păstrând un metabolism relativ mai activ față de peștii pașnici. Sunt însă mai
greu de localizat pe întinsul albiei apelor, preferând de regulă zonele cu structuri ale substratului. De cealaltă parte,
peștii pașnici, deși funcționează la un
nivel de „relanti” mai scăzut decât răpitorii, sunt relativ mai ușor de găsit,
fiind adesea mai răspândiți pe diversele
zone cu și fără structuri scufundate pe
fundul apei.

Răpitorii, o parte a mozaicului
hibernal de pescuit
Dacă răpitorii sunt cei pe care îi
vom avea în vedere în această perioadă

Chiar dacă
echipamentul va fi din
categoria medium-light, vom
putea folosi linguri oscilante,
voblere, shaduri, cicade,
swimbaituri sau chiar
streamere, toate animate cu
mișcări domoale, fie pe cădere,
fie pe substrat sau la diverse
adâncimi în coloana apei.

de iarnă, atipică așa după cum am calificat-o la începutul materialului, lucrurile vor avea în vedere câteva aspecte
legate de prezent. Aș începe prin a lua
în considerare mersul vremii din ultimele două-trei săptămâni. Temperaturile din ultimile zile ale lui decembrie
trecut, și mai ales de la începutul lui
ianuarie, se situează cu mult peste medie, să o numim normală, dacă așa ceva
mai poate exista în perioada pe care o
traversăm. Înregistrăm medii cu cel puțin plus 5, până la plus 10 grade Celsius
față de media considerată normală pentru această perioadă. Așadar va trebui
să pregătim echipamentul ca atare.
Gheață, cel puțin în zonele din sud și
de șes ale țării, nu pare să existe, iar
ploile din prima săptămână de ianuarie
au bulversat serios cursurile mai multor
râuri pe care se putea pescui la acest
timp din an. În plus, același nivel ridicat de precipitații, a adus un spor de
volum apei bălților și lacurilor pe care
am putea ieși la o partidă de pescuit.

Iar peștii se vor comporta ca atare.
Temperaturile cu plus, sensibil ridicate,
înseamnă că peștii vor fi mai activi decât de obicei, deci vor răspunde mai
bine ofertelor noastre artificiale sau naturale. Chiar dacă echipamentul va fi
din categoria medium-light, vom putea
folosi linguri oscilante, voblere, shaduri,
cicade, swimbaituri sau chiar streamere, toate animate cu mișcări domoale, fie pe cădere, fie pe substrat sau
la diverse adâncimi în coloana apei.
Structurile scufundate rămân cuvântul
de ordine, iar răbdarea și perseverența
sunt atuuri forte. Și nu va fi o surpriză
dacă atât bibanul, știuca, somnul, dar
și avatul și chiar șalăul vor răspunde
„prezent” ofertelor prezentate, fie că
acestea vor consta în artificiale mânuite
cu îndemânare, sau un peștișor viu, o
momeală specifică de altfel sezonului
iernii, chiar dacă de data aceasta este,
așa cum spuneam, total atipică…!
– va urma –
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Tehnică Pescuit pe râu
Modificări pentru năluci
Text și fotografie DORU DINEA

Peștii răpitori, din apele în care pescuiesc, sunt supuși unor presiuni foarte mari în
pescuitul cu năluci din partea pescarilor de spinning. Din această cauză ei devin cât se
poate de prudenți și bănuitori față de orice tip de momeală artificială ce evoluează prin
apă. Ca să mai elimin din aceste neajunsuri, în special în perioadele de timp când peștii
răpitori sunt mai puțin activi, folosesc năluci care, la acționare, să fie cât mai discrete, la
care impactul acustic, iar uneori, și vizual să fie cât mai puțin accentuat.

A

m avut, destule situații, când
năluci cu un colorit și cu o construcție foarte bune să nu dea
rezultate la evoluția prin apă. De aceea,
am procedat la unele modificări, pe
care am considerat că pot să le realizez,
pentru anumite tipuri de năluci.

Modificarea camerei rattlin
Am observat că, indiferent de anotimp, cel puțin din punctul meu de vedere, avații preferă, de cele mai multe
ori, nălucile fără bile, deci fără un semnal acustic foarte accentuat. Dar, în
unele cazuri, am achiziționat voblere
de tip minnow cu un format și în coduri de culoare foarte bine realizate,
care însă prezentau bile din fabricație.
Unele voblere prezentau o singură cameră altele două camere de rattlin, cu
una sau câteva bile, metalice sau de sticlă. Ca să ajung în interiorul acestor camere, am folosit un pistol de lipit la
care partea care se încălzește, respectiv
ansa, am realizat-o cât mai ascuțită, cu
ajutorul unui patent. Nu am folosit mașina de găurit, deoarece procesul mi sa părut mai complicat. Am realizat
ansa cât mai ascuțită, pentru ca atunci
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când realizez deschizătura, canalul de
intrare în camera cu bilă sau bile, să nu
fie foarte largă. Cele mai multe dintre
voblerele rattlin de tip minnow au și
sistem long cast iar de la camera cu bilă
de la mijlocul nălucii pleacă un canal
pe care, la lansare, bila alunecă până în
partea din spate, în coada voblerului.
Din această cauză, după ce am realizat
cu ajutorul pistolului de lipit deschizătura către camera rattlin, am ținut voblerul oblic cu partea din față, de la
barbetă, orientat în jos. Am procedat în
acest fel ca nici una din bile să nu rămână pe canalul de long cast și toate
bilele să fie în camera sau camerele de
rattlin. Sub nici un fel nu am scos bilele
din interiorul voblerelor, deoarece
acestea au un rol primordial în realizarea unei mișcări corecte la evoluția prin
apă, așa cum a gândit-o producătorul.
După această operațiune, am introdus
soluție de lipit cu uscare rapidă, tip
super glue, în camera sau camerele rattlin, peste bila sau bilele din
interior. Am lăsat un anumit timp
pentru uscare, cu năluca orientată în
aceași poziție după care, cu ajutorul
pistolului de lipit am obturat deschiză-

tura sau deschizăturile pe care le realizasem. Și pentru aspect dar și ca să fiu
sigur că nu mai intră apă în interiorul
camerelor la care realizasem operațiunile, în zonele în care am lucrat cu pistolul de lipit, am vopsit cu ojă sau am
dat cu lac incolor. Rezultatul acestor
modificări nu s-a lăsat așteptat și am
avut, la următoarele partide de spinning, cu mult mai multe atacuri din
partea prudenților și bănuitorilor avați
dar și din partea clenilor, când au fost
mai puțin activi.

Paleta „minune”
O altă modificare am efectuat-o la
voblerele de tip spinnertail sau helic.
Am efectuat această modificare în special pentru nălucile spinnertail care au
avut corpul moale, tip soft, și mai puțin
la cele cu corpul tare, hard. Am eliminat paleta din metal și vârtejul din
coada nălucii și pe inelul despicat am
fixat, într-un cuplaj mobil, o paletă din
plastic prevăzută cu un fel de scoabă
din sârmă. Paleta am realizat-o din
plastic incolor, cu grosimea de aproximativ 1 mm, cu un format oval, un fel
de dreptunghi cu colțurile rotunjite.

Este important,
pentru cine dorește
să realizeze modificări la
anumite tipuri de năluci,
să nu se afecteze în sens
negativ atât evoluția prin
apă la acționare și nici
aspectul vizual.

Pentru a realiza mărimea adecvată a
paletei în funcție de mărimea și greutatea corpului nălucii, am efectuat mai
multe încercări în cada umplută până
pe la jumătate cu apă. Au fost foarte
importante aceste teste de încercări deoarece, dacă realizam paleta prea mare,
la o acționare nu cu mult mai rapidă
prin apă, năluca se răsucea cu totul. De
aceea am micșorat paleta ovală, cu aju-

torul unei pile mai abrazive sau hârtii
acoperită cu șmirghel, până când năluca nu se mai răsucea, ci vibra numai
paleta și coada acesteia la acționarea
prin apă. Prin această modificare,
dintr-o nălucă de reacție, am reușit să
realizez o nălucă cu mult mai discretă,
atât din punct de vedere acustic, mai silențioasă, cât și din punct de vedere vizual, deoarece nu mai era paleta

metalică rotativă. În acest fel am reușit
să am rezultate cu mult mai bune în
pescuitul la spinning după somni,
atunci când apele au fost reci sau aceștia au fost puțin activi. Marele avantaj
pentru acest fel de modificare a fost că,
oricând am dorit, chiar și atunci când
m-am aflat pe malul apei, am avut posibilitatea să înlocuiesc paleta ovală din
plastic din coada nălucii și să montez,
din nou, paleta metalică rotativă împreună cu vârtejul acesteia, având astfel posibilitatea să pescuiesc și cu o
nălucă tipic de reacție, pentru cazurile
când peștii răpitori au fost activi.
Este important, pentru cine dorește
să realizeze modificări la anumite tipuri de năluci, să nu se afecteze în sens
negativ atât evoluția prin apă la acționare și nici aspectul vizual. Însă, în
funcție de experiențele fiecărui pescar
de spinning pe malul apei, e bine să încercați anumite modificări pentru diferite tipuri de năluci. Și, dacă reușiți să
le realizați corect și cât mai pe „gustul”
peștilor răpitori, veți fi plăcut surprinși
de rezultate.
Spor la lucru și la idei, și fir întins!
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Echipament Atelierul muscarului
Îngrijirea
echipamentului (I)
ALEX CODRESCU

Cizme șold

Foto: ALEX CODRESCU

Bocanci

Apele s-au răcit iar la munte zăpada și gheața au pus deja
stăpânire peste locuri. După ce parte dintre noi au urmat
potecile montane, în sezon, în căutarea pistruiaților sau,
alții, au testat artificialele căutând și alte specii de pești,
a venit, odată cu instalarea anotimpului hibernal, timpul
lucrului în atelierul de acasă, curățirea, revizuirea,
repararea sau întreținerea echipamentului pentru
muscărit. Ne vor fi alături și vor menține farmecul pasiunii,
toate imaginile sezonului încheiat, trecute
de acum la capitolul amintiri…

Î

Foto:

ngrijirea și punerea la păstrare
peste iarnă a echipamentului pentru muscărit are în vedere conservarea calităților și a caracteristicilor
de funcționare al acestuia, după un sezon în care l-am folosit intens și ne-a
adus satisfacții pe măsură.
Cizmele șold sau scurte trebuie curățate de resturile vegetale și spălate cu
apă și săpun cu pH neutru, apoi puse
la uscat în spațiu bine ventilat. Acum
se pot face eventualele „peticiri” necesare, folosind adezivi și petice din material de calitate, special conceput în
acest sens. În plus, trebuie evitată plasarea lor pe podele ce au încălzirea prin
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țevi încorporate. Talpa și lipiturile se
pot deteriora din cauza căldurii iar în
primăvară s-ar putea să avem o surpriză
mai puțin plăcută.
Bocancii pentru pescuit, în mod
special cei cu talpa din pâslă, dar și cei
cu crampoane sau striuri, trebuie curățați cu mare atenție. Insistați pe talpa
din pâslă pentru a îndepărta depunerile
organice dar și nisipul impregnat în porii materialului. Resturile vegetale,
iarba, mătasea broaștei etc., necurățate,
se pot descompune în timp, generând
mirosuri mai puțin plăcute. Puneți-i
apoi la păstrare, la fel ca și cizmele, în
mediu uscat și fără căldură excesivă.

Combinezon
Combinezonul va primi același
„tratament” ca și cizmele, urmând a fi
curățat de resturile vegetale. Atenție la
tălpile cizmelor combinezonului, de regulă depunerile între zimții tălpii se
„încăpățânează” să reziste la prima spălare, așa că trebuie insistat până le vom
înlătura complet. Odată uscat, într-un
spațiu bine ventilat, combinezonul se
poate pudra cu talc după care îl vom
pune la păstrare, întins, agățat pe un
umeraș sau pe un suport special, fără
cute și îndoituri, într-o încăpere bine
ventilată, cu temperatură ambientală
normală, cel puțin plus 10-15 grade Celsius, dar departe de surse de căldură.
Evităm astfel deteriorarea materialului
din care este confecționat.
După ce am pus la punct echipamentul „de teren”, dacă putem să îl numim astfel, va veni rândul firelor pentru pescuit la fly, mulinetelor și al
vergilor dedicate acestui sport elegant.
Vom reveni asupra lor într-un număr
viitor.
– va urma –

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

URSUL POLAR
• Ursul polar este unul dintre cele mai
mari mamifere terestre, masculii putând
ajunge chiar și la o greutate de peste 700
de kilograme;
• Chiar dacă apare ca având culoarea
albă, ursul polar nu este de fapt alb. Pielea acestuia este de culoare neagră. Firele
de păr din blană sunt cele care dau culoarea albă atât de cunoscută. Firele de
păr au o structură goală în interior, fiind
practic incolore, dar reflectă foarte bine
lumina, fapt pentru care apar a fi de culoare albă;
• Protecția împotriva frigului polar
este asigurată de stratul gros de grăsime
care le acoperă corpul și care îi ferește
atât de temperaturile ce pot ajunge chiar
și la minus 45 de grade Celsius în aer, cât
și de răceala apei oceanului în care sunt
nevoiți să înnoate;
• În ciuda taliei masive și impunătoare ursul polar este un animal foarte
agil și rapid. Pe uscat poate atinge viteze
de până la 40 km/oră, în sprinturi scurte;
• Foarte buni înnotători, urșii polari
pot atinge o viteză de deplasare în apă
de până la 10 km/oră, și pot parcurge înnot distanțe impresionante. Adesea au

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
fost văzuți înnotând la distanțe de cca.
de 100 de kilometri de țărm, iar o femelă
de urs polar se pare că a fost urmărită în
cadrul unui studiu, înotând pe o distanță
de 685 de kilometri, pentru a ajunge
înapoi pe gheață;
• Când înnoată, urșii polari își folosesc
labele anterioare pentru a se propulsa,
iar labele din spate pentru a se ghida și a
menține sau schimba direcția de deplasare;

• Încălzirea globală este considerată
a fi cel mai mare pericol pentru urșii polari. Formarea tot mai târzie a gheții-marine la începutul iernii, pe de o parte, și
topirea acesteia tot mai devreme primăvara, pe de alta, reduce tot mai mult sezonul favorabil de hrănire al urșilor polari
a căror pradă preponderentă sunt focile,
pe care aceștia le pot prinde doar când
acestea ies pe gheața formată pe apa
oceanului arctic, la venirea iernii;
• Ursoaicele nasc de regulă câte doi
pui gemeni. Au fost însă înregistrate și
cazuri când o femelă a născut trei pui,
șansele de supraviețuire în timp ale acestora, în acest caz, fiind însă mai reduse
în condițiile împuținării hranei specifice
disponibile pentru mamele lor în perioada
de creștere a puilor, în special din cauza
topirii tot mai timpurii a gheții-marine ce
reduce numărul focilor pe care ursoaicelemame reușesc să le captureze;
• De-a lungul unei vieți, o ursoaică are
de regulă, în medie, doar cinci-șase rânduri
de pui, fapt pus se pare și pe seama condițiilor aspre în care specia își desfășoară viața;
• În medie, s-a constatat că urșii polari trăiesc de obicei între 15 și 18 ani, dar
s-au înregistrat și exemplare care au atins
venerabila vârstă de 30 de ani!
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Noutăți

De prin magazine

ABREVIS

FISELA

Un mini-swimbait soft
pentru orice situație

Takanori Hiraiwa, creatorul swimbaiturilor GAN CRAFT Jointed Claw,
celebre în toată lumea de peste 15 ani,
vine acum cu o nouă variantă a celui
mai nou swimbait soft din familia Bariki Shad, și anume modelul de 3,8
inch (9,6 centrimetri) și 7,5 grame
greutate. Dacă modelele inițial lansate,
cele de 4.8” (12 cm) și 6.8” (17 cm), sunt
destinate bassului și altor răpitori, cu
focus pe capturarea exemplarelor mari,
noul Bariki Shad 3.8” este clar mezinul
familiei, născut din dorința de putea fi
folosit într-o varietate de situații și condiții, la pești de orice talie și la cei slab
activi, în perioadele reci, de exemplu.
Acest swimbait soft, de finețe,
poate fi pescuit nelestat, montat pe un

cârlig offset de 2/0 sau 3/0, și nu este
făcut pentru a fi pus pe un jig normal
datorită fantei ventrale în care intră o
parte din cârlig. Dacă se dorește, se
poate monta și pe un jig obișnuit, însă
montura cu cârlig offset și bilă de lest
frontală este cea mai eficientă în cazul
lui Bariki Shad 3.8”. Cum ne-a obișnuit
deja, producătorul nipon GAN CRAFT
oferă noul model într-o serie de culori
„apetisante” atât pentru șalău, cât și
pentru știucă și bass, iar calitatea plasticelor și atenția pentru fiecare detaliu
sunt 100% japoneze. Swimbaiturile
GAN CRAFT Bariki Shad 3.8” sunt
disponibile în magazinul fizic Abrevis
din București, cât și cel online.
www.abrevis.ro

MULINETA BENZAR
FEEDER-MATCH 4500
O mulinetă dedicată
pasionaților tehnicilor
de finețe, feeder clasic,
method feeder sau pescuit cu pluta culisantă
la distanțe mari. Cântărește nu mai puțin de
290 de grame, dar beneficiază de un
angrenaj extrem de fluid în rulare, cu 7
rulmenți plasați în punctele cheie.
Pentru o desfășurare cât mai facilă
a firului în lanseu, Benzar Zsolt a optat
pentru un diametru mare al tamburului, care facilitează și o viteză de recuperare mare. Tamburul de aluminiu
este dotat cu un clips metalic rotund,
care nu lezează firul, indiferent de diametrul pe care îl vom alege.
Specificații tehnice:
• Capacitate: 0,25 mm/180 m;
• Greutate: 290 g;
• Reglaj micrometric al frânei frontale și
rezistența declarată de 7,5 kg;
• Raport recuperare: 5,0:1;
• Sistem infinit antiretur;
• Mânermetalicrezistentcupliereprindeșurubare;
• Număr rulmenți: 6+1;
• Corp grafit cu plăci metalice laterale.
www.fisela.ro

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI

REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
1.52 7.49 13.35 18.39
2.44 8.41 14.28 19.31
3.36 9.33 15.19 20.22
4.28 10.25 16.10 21.14
5.21 11.16 17.01
0.43 5.21 11.31
17.11
1.35 6.12 12.24 18.03
2.27 7.04 13.16 18.53
3.19 7.52 14.07 19.45
4.10 8.43 14.49 20.37
5.01 9.25 15.41 21.29
5.49 10.17 16.33
0.31 5.41 11.12 17.05
1.24 6.33 12.06 17.53
2.16 7.25 12.47 18.45
3.08 8.17 13.39 19.36
4.49 9.09 14.31 20.27
5.40 9.53 15.24 21.29
6.32 10.45 16.15 22.21
7.24 11.37 17.07
0.44 6.27 11.25 16.49
1.35 7.19 12.16 17.41
1.27 8.12 13.08 18.32
2.39 9.03 13.52 19.25
3.27 9.52 14.45 20.18
4.19 10.43 15.37
21.11
5.08 11.35 16.28 22.03
5.51 12.27 17.20
-

FAZELE
LUNII

U.P.

SOARE
RĂSARE APUNE

7.30

VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare Merkel Suhl,
cal. 16, cu toc din piele. Preț: 2.000 lei.
Tel: 0741-013.022.

17.29

CUMPĂRĂRI
Cumpăr mulinete Baracuda Dream HZ
clasa 4000 și Dream clasa 2000, noi
sau puțin uzate. Tel. 0732-333.115.
L.N.

7.21

17.38

REBUS

VIN SĂRBĂTORILE
Rezolvarea din numărul anterior

P.P.

7.09

17.50

L.P.

6.56

18.00

URME PE OMĂT
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Protejată de pericole - 13 lișițe prin
lăstăriș! 2) Simte vânatul …după miros – Vânător
de munte …însemnat. 3) Jumătate din omăt! – A
pregăti pământul înainte de omăt – A nu lăsa
urme în omăt. 4) Scrisă pe țeava puștii – 13 rațe!
5) Vânat pe cale de dispariție – Atrage pescarii …
ca roiul la stup. 6) Prinsă precum o pană la pălărie
– 14 pierdute în tundră! 7) Tot de prin Ardeal –
Limpede ca apa de izvor. 8) Ca un vas tras la mal.
9) Fir de legătură – Vânător nemilos. 10) A prinde
vânatul în cârlig – Polițiștii de odinioară.
VERTICAL: 1) Face din vânat …tavan. 2) Împrejmuire cu laturi egale – Veniți prin omăt la Nașterea Domnului (sg.). 3) Cel mai bun dintre vânători
– Indicată prin semne. 4) Preparate la tavă! – Păstrat în saramură pentru iarnă. 5) Nepricepută la
specialitățile din limbă. 6) Primit la masa festivă
cu cel mai bun vânat – Cap de ciută! 7) Abis din
zăpadă! – Asaltul aupra prăzii – Semne în zăpadă!
8) Unu’ ieșit de la duș! – Încăpător precum tolba
vânătorului. 9) Amenințată de câinii de vânătoare
– 16 iepuri! 10) Zăbovirea într-un culcuș – Vânători
populari.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

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

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

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

