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VÅN~TOARE

Urșii, un pericol major
pentru oameni
ELIADE BĂLAN

Foto: NECULAI ȘELARU

Mai vrea cineva o dovadă (încă una!) că inconștiența unor oameni, asemenea unor
decidenți protecționiști din Ministerul Mediului, defilează somptuos pe drumurile
muntoase, ca și în unele birouri somptuoase, ale țărișoarei noastre? Sau că lipsa de
responsabilitate prezentă la unii părinți întrece orice așteptări când vine vorba de așa-zisa
interacțiune dintre om și urs, care s-a dovedit letală de fiecare dată?

C

e văd acum că se petrece prin
unele locuri, n-am văzut niciodată. Nicicând nu mi-am imaginat că un tată de copil poate să-și
împingă odrasla într-un pericol iminent, pe cât de mare pe atât de adevărat. Imaginile filmate pe Transfăgărășan, în zona Movilișu, județul Argeș,
arată cum o fetiță dă mâncare unui urs,
care ia bucățile oferite din mâna copilului, ce este expus astfel unui pericol
extrem de mare, m-au dus imediat cu
gândul la filmul The Revenant, a cărui

acțiune îl are în centru pe Hugh Glass
(Leonardo DiCaprio), membru al unei
expediții în Munții Stâncoși, unde este
atacat cu furie de un urs grizzly și rănit
grav. Se putea întâmpla o nenorocire
și în cazul menționat mai sus? Se putea,
desigur!
Goana după senzaționalul ieftin,
unde riscul este urmarea inconștienței,
le-a luat pur și simplu mințile unor
adulți rupți de realitățile mediului rural, care, în lipsa unei judecăți sănătoase și a unei educații solide, confundă

o sălbăticiune, precum ursul, cu propriul cățel din bătătura casei. Am văzut
multe în exercițiul gazetăresc derulat
neîntrerupt mai bine de trei decenii,
însă atâta lipsă de discernământ și educație, în primul rând, credeți-mă nu am
întâlnit. Trasfăgărășanul este locul
unde în ultima perioadă am văzut cele
mai multe cazuri cu oameni care se
apropie periculos de mult de urși, îi
hrănesc sau își fac fotografii cu ei. E
noua modalitate de distracție a turiștilor, una extrem de periculoasă pentru
AUGUST 2019
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Vânătoare de căpriori
Urșii, un pericol major
pentru oameni
ființa umană și dăunătoare pentru animale. Acești aventuireri nu au învățat
nimic din incidentele tragice soldate
adeseori cu victime. Cazul unui tânăr
care a a fost la un pas să fie sfâșiat de
un urs care cerșea mâncare la marginea
drumului, în apropiere de Cetatea Poienari din județul Argeș, este alarmant.
Individul s-a apropiat nepermis de mult
de animal, în timp ce filma ursul cu
telefonul mobil. A fost la un pas să fie
doborât și mușcat de sălbăticiune.
Avertismentele sunt trecute repede cu
vederea, iar gesturile necugetate mă
conduc la părerea că acolo unde nu
este educație astfel de fapte nu sunt
întâmplări cotidiene.
Este un adevăr că invazia urșilor în
zone rurale și urbane a devenit un
pericol real. Se știu cauzele, se cunosc
vinovații și se intuiesc urmările. Defrișarea pădurilor, extinderea haotică a
exploatărilor forestiere și dezvoltarea
construcțiilor industriale și civile au
micșorat spațiul în care trăiesc urșii.
Peste acestea, lipsa măsurilor corelative
adoptate de autorități, pentru menținerea populației de urși la un nivel

Țineți cont de faptul că
ursul vă va ocoli, dacă
și dumneavoastră veți face
la fel. Omul nu este o pradă
pentru urs, dar dacă
primește mâncare în mod
constant va considera
normal să primească în
permanență, ceea ce-l va
face să devină agresiv”.

optim, este o altă cauză, probabil cea
mai importantă. Urmarea: animalele
nu mai au hrană suficientă în păduri
așa că pleacă în căutare de mâncare.
Ajung în locuri unde oamenii aruncă
alimente la ghenă, dar, și mai grav, dau
de persoane care îi hrănesc deliberat,
așa cum este copilul de pe Transfăgărășan, al cărui entuazism poate fi înțeles. Adultul, însă, nu are nici o scuză
pentru că și-a pus fata în pericol.
Această practică complet eronată, ca și
turismul la observatoarele unde se nădesc deliberat urșii, pentru a-i fotografia și filma, contribuie la alterarea semnificativă, de multe ori definitivă, a
comportamentului natural al ursului
și direct la creșterea riscurilor la care
sunt supuși turiștii. Să nu fi știut tatăl

fetiței de 10 ani că fiarele pot să atace
oricând și că nu trebuie să ne apropiem
de ele indiferent cât de blânde ar părea?
Revenind la conștientizare, cunoscătorii comunică faptul că pentru a
evita atacul ursului brun, se interzice
cu desăvârșire hrănirea animalului sau
apropierea de acesta pentru fotografii
sau din alte motive. „Țineți cont de faptul că ursul vă va ocoli, dacă și dumneavoastră veți face la fel. Omul nu
este o pradă pentru urs, dar dacă primește mâncare în mod constant va considera normal să primească în permanență, ceea ce-l va face să devină
agresiv”.
Se spune că dacă unii oameni nu
merg pe calea binelui până unde ar putea să ajungă, este din pricina educației
lor timpurii. Prin urmare, educația are
un rol hotărâtor în relația om-animal
sălbatic. Este bine să folosim educația
ca instrument de prevenție. Hrănind
urșii la drumul mare sau nădindu-i în
apropierea oamenilor pentru a-i fotografia și filma în grup din observatoare,
nu facem altceva decât să ne punem
sau să punem viața semenilor în pericol, iar sălbăticiunii să-i grăbim degenerarea comportamentală și dispariția.
Foto: NECULAI ȘELARU
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INTERVIU

Interviu cu domnul
dr. ing. Neculai Șelaru (III)
PREȘEDINTELE A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
LIVIU MIRCEA
R: Urșii din România au ajuns subiect controversat între vânători și „protecționiștii” autorității, iar cetățenii din
mediul rural, dar nu numai aceștia, suportă, riscându-și uneori viața, consecințele unei politici mai mult decât indecise sau duplicitare a decidenților din
Ministerul Mediului în această problemă.
Cum s-ar putea ieși dintr-o astfel de controversă păgubitoare pentru oameni,
țară și mediu?
N.Ș.: Fauna cinegetică este definită,
prin lege, ca fiind resursă naturală regenerabilă, de interes național și internațional. Interesul național rezidă din
interesul conservării unor populații viabile de faună cinegetică, echilibrate între ele, natural structurate, viguroase,
sănătoase și sălbatice, în interesul exploatării sustenabile a acestora. Interesul internațional coincide oarecum
cu cel național, dar se reduce la cel
ecologic, așa cum a fost acesta enunțat
mai sus. Fiindcă nimeni nu dorește suprapopulații ale unor specii în dauna
altora și pagube aduse de cele dintâi,
mediului înconjurător și oamenilor, ori
degenerarea în timp a indivizilor speciilor supraprotejate.
Reducând discuția la specia urs, interesul național este de conservare a
unei populații de urs la un nivel viabil
(4.000 – 5.000 exemplare), într-o structură echilibrată pe sexe și clase de vârstă, compusă din indivizi viguroși, sănătoși și sălbatici, pentru a putea pune
sustenabil în valoare surplusul lor populațional, prin vânătoare, în condiții
cât mai utile gestionarilor și societății.
Tocmai o asemenea politică cinegetică
s-a aplicat în trecut, când s-a urmărit:
• creșterea populației de urs de la
sub 600 exemplare în anul 1950 până
la suprasaturarea biotopului specific,
mult mai favorabil în trecut decât în
prezent, și menținerea acestei populații
în echilibru cu celelalte populații de specii cinegetice, dar la un nivel care nu a
fost foarte păgubitor pentru om și nu a
prezentat risc pentru siguranța acestuia;
• extragerea cu operativitate a tuturor exemplarelor problemă, în locurile unde produceau prejudicii, și, în
continuare, a surplusului populațional

prin metoda „la goană”, care prezenta
avantajul extragerii urșilor din categoriile de sexe și clase de vârstă excedentare, precum și avantajul sperierii lor,
pentru a li se conserva teama ancestrală față de om și, implicit, caracterul
de sălbăticiune.
De remarcat că, în perioada la care
ne referim, împușcarea „la nadă” era
admisă, dar numărul urșilor împușcați
în astfel de condiții, cu excepția celor
„carnivori”, nu depășea 15-20 exemplare pe an.
Din păcate, această politică cinegetică sănătoasă a fost neglijată după
1990, ceea ce a stimulat apariția, după
2006, a tot felul de ONG-uri de așa zisă
protecție a mediului înconjurător, a
faunei sălbatice și a carnivorelor mari,
interesate mai mult de accesarea de
bani din această activitate decât de conservarea rațională a unor populații viabile, normal structurate, viguroase, sănătoase și sălbatice de urși. Influența
financiară a acestor ONG-uri și desconsiderarea interesului național al exploatării resursei, dar și a celui internațional
în materie – fiindcă orice om rațional,
de oriunde, nu-și poate dori decât populații viabile, viguroase, echilibrate,
sănătoase și urși cu comportament sălbatic specific, doar în habitatul adecvat
acestora – a condus la o politică complet greșită în materie de protecție și
conservare a speciei în România.

Interesul național
rezidă din interesul
conservării unor populații
viabile de faună cinegetică,
echilibrate între ele,
natural structurate,
viguroase, sănătoase și
sălbatice, în interesul
exploatării sustenabile a
acestora. Interesul
internațional coincide
oarecum cu cel național,
dar se reduce la cel ecologic,
așa cum a fost acesta
enunțat mai sus.
–NECULAI ȘELARU

Suprapopulația la care s-a ajuns în
ultima perioadă, destructurată pe sexe
și clase de vârstă, începe să nu mai corespundă, fizic și comportamental, interesului național și celui internațional
în materie. Cauza o constituie ignoranța
în materie de biologie, ecologie și etologie a ursului, constatată la nivelul factorilor decidenți în materie, și interesul
prioritar pentru accesarea de fonduri
financiare, din ce în ce mai importante,
pentru proiecte „de nimic” în domeniul
cunoașterii și conservării ursului. Altfel
spus, o politica greșită și contrară intereselor naționale și internaționale în
materie de urs, decisă, susținută și în
mod evident influențată de cei ce câștigă bani, deloc meritorii, din „conservarea problemei urșilor” în România.
Reîntoarcerea la normalitate este
logică, ține de profesionalism și are în
vedere interesele naționale și internaționale precizate mai sus, prin trei categorii de măsuri raționale, nicidecum
emotive sau interesate financiar. Aceste
măsuri privesc:
• reducerea populației de urs până
la un nivel considerat normal pentru
întinderea și capacitatea de susținere
a biotopurilor specifice din România;
• urmărirea restructurării populației de urs în timp, pe sexe și clase de
vârstă;
• extragerea reactivă, prioritară, a
tuturor urșilor problemă și, în completare, extragerea preventivă a surplusului populațional, exclusiv prin metoda
„la goană” care prezintă avantajele
amintite.
La cele trei măsuri precizate mai
sus, am mai adăuga doar necesitatea
extragerii preponderente a urșilor din
zonele în care produc prejudicii și accidente, zone care corespund în general
celor în care urșii se localizează în perioada de vară-toamnă, nicidecum din
zonele în care aceștia iernează.
Dar acest lucru nu este posibil la
momentul actual, fiindcă în „Planul de
acțiune pentru specia urs” elaborat în
anul 2019, care a costat 1.567.512
Euro, din care 451.601 Euro contribuția statului român, colectivul de „cercetători” nu a stabilit, cu precauția neAUGUST 2019
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Interviu cu domnul
dr. ing. Neculai Șelaru

Foto: ALIN-CODRU MANU

cesară, o cotă de recoltă anuală, lăsând
acest aspect pe seama unor studii
anuale ulterioare, din dorința de a mai
accesa, în fiecare an, câte 30.000 125.000 euro, pentru elaborarea acestor studii de evaluare, pe baza datelor
culese din teren de personalul gestionarilor. Nici acest lucru nu ar fi cel mai
acuzator pentru „cercetătorii” ahtiați
după euro, dacă în esență lucrarea nu
ar crea discriminări nepermise între gestionarii de fonduri cinegetice cu urși,
punând bazele „științifice” ale aceleiași
„împărțiri strâmbe” a cotelor de recoltă,
preorientate de ei precum în trecut.
Fiindcă vor putea primi cote de recoltă
preventive doar gestionarii care vor putea demonstra, după evaluarea de primăvară, că efectivele stabile de urși din
fondurile cinegetice gestionate de ei
le-au depășit pe cele optime, calculate
după chei științifice elaborate de unii
dintre aceiași „cercetători”. Ceilalți gestionari, unde urșii se deplasează și se

concentrează în perioada de varătoamnă, vor primi doar cifre de intervenție reactive, indiferent de interesul
prevenției pagubelor pricinuite de urși.
Sper să fi reușit să mă exprim suficient de concis și inteligibil, pentru a
putea fi înțeles de orice persoană interesată, inclusiv de factorii decidenți în
materie de politică cinegetică.
R: La metode neletale de soluționare
a problemelor generate de surplusul populațional nu v-ați gândit? De exemplu,
la posibilitatea relocării urșilor în habitatele din care au fost exterminați ori
populațiile locale ale acestora au devenit
deja vulnerabile sau amenințate.
N.Ș.: Relocările experimentate local,
numai în cazul urșilor problemă, nu au
avut rezultatul scontat, deoarece majoritatea urșilor translocați s-au reîntors,
mai devreme sau mai târziu, în teritoriul inițial. De asemenea, cei mai mulți
dintre urșii relocați și-au păstrat vechile
obiceiuri, motiv pentru care relocarea
urșilor a fost percepută doar ca o relocare temporară a problemelor generate
de ei. Cu totul altfel s-ar pune problema
relocării unei părți din surplusul popu-
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lațional în alte țări, în special în cele
din care ursul a fost exterminat în trecut. Această măsură ar fi benefică conservării speciei și, în același timp, echitabilă, fiindcă nu este normal ca astfel
de țări să decidă conservarea urșilor în
România și în alte țări în care cinegeticienii au avut înțelepciunea să-i lase să
viețuiască lângă oameni. Nu cunoaștem
însă nici o țară occidentală care să dorească urși pentru repopularea habitatelor de altă dată ale speciei dispărute.
R: Ați susținut, în repetate rânduri,
că numai intervenția practică a vânătorilor, în interesul restabilirii echilibrului
ecologic, ar fi soluția imediată, eficientă
și ieftină de rezolvare a problemelor generate de suprapopulația de urs din țara
noastră. Mai afirmați acest lucru?
N.Ș.: Îl afirm și îl susțin fiindcă nici
una dintre metodele neletale de soluționare a problemelor în discuție nu a
dat rezultat până acum. Doar intervenția vânătorilor cu arma de vânătoare
poate restabili echilibrul ecologic, restructura populația de urși, resălbătici
exemplarele habituante și elimina premizele atacurilor urșilor asupra omului
și bunurilor acestuia. Dar intervențiile
cu arma se impun a fi făcute prioritar
acolo unde, când și cum sunt necesare,
nicidecum precum în trecut printr-o
împărțire strâmbă a cotelor de recoltă
și împușcare selectiv-negativă a exemplarelor din această cotă. Adică, foarte
pe scurt spus, extragerea surplusului
populațional va trebui să se facă din
locurile în care urșii se concentrează
în perioada de vară - toamnă și produc
pagube, exclusiv prin metoda „la
goană”. Numai în cazul urșilor problemă trebuie acționat operativ și făcut
rabat de la această regulă, oricând și
oriunde sunt semnalați.
R: Considerați că vânătorii nu au
avut nici o parte de vină în adoptarea
deciziei de interzicere temporară a vânării urșilor în România?
N.Ș.: Nu vânătorii care au împușcat
urșii la nadă au fost singurii care au
greșit în trecut, ci autoritățile care au
permis acest lucru și organizatorii de
vânătoare, care, contrar prevederilor
legii, au favorizat extragerea preponderent selectiv-negativă a masculilor
dominanți în astfel de situații. Toate
acestea în condițiile în care noi ne-am
opus acestor „slăbiciuni” și am arătat
repercusiunile generate de destructurarea populației pe sexe și clase de vârstă, precum și alienarea previzibilă a
comportamentului sălbatic al populației destructurate și întinerite. Dar greșelile trecutului, care au fost în principal ale autorității, nu se pot repara

Foto: ALIN-CODRU MANU

decât printr-o intervenție rațională cu
arma de vânătoare în sens invers, nicidecum prin interzicerea vânării urșilor,
care exacerbează, pe zi ce trece, repercusiunile suprapopulării.
R: Și acum o întrebare mai delicată.
Credeți că banii accesați de diverse instituții sau ONG-uri, prin diverse proiecte
de interes intern sau extern, influențează, în vreun fel, indecizia de împușcare a surplusului populațional de urși
în România?
N.Ș.: Sincer să fiu, am această bănuială, ca să nu spun certitudine, de
mult timp. Sumele exorbitante acordate prin intermediul autorității de mediu și al unor proiecte „de nimic” după
cum am mai afirmat, ajung la tot felul
de „cercetători” interesați de „conservarea problemei urșilor în România”,
pentru a se putea afla în treabă. Aceste
sume, de ordinul zecilor, sutelor, miilor
sau milioanelor de euro pentru fiecare
proiect, ajung doar la instituții și ONGuri „eligibile”, iar de la acestea, prin
subcontractări, la alte entități private,
precum Fundația Carpați. De aici, urma
banilor devine neclară. De aceea putem
bănui existența unei posibile „sifonări”
a lor, care nu ar trebui să ne privească
pe noi, dacă nu am suporta repercusiunile unei activități desfășurate irațional și puțin transparent, de la cei ce
sunt interesați să întrețină „conservarea
problemei urșilor în România” către

factorii decidenți în materie din Ministerul Mediului.
R: Din răspunsul dvs., suficient de
deschis, rezultă o anumită cale de înțelegere a politicii păgubitoare și riscante,
pentru om și bunurile lui, a factorilor
decidenți din Ministerul Mediului. De ce
credeți că nu se tem și de repercusiunile
deciziei lor, în condițiile în care sunt
uciși, mutilați și răniți, în mod frecvent,
oameni de către urși?
N.Ș.: Iresponsabilitatea față de problemele și viețile oamenilor, în condițiile
conservării unei suprapopulații de urs
cu trend crescător, rezultă fie din lipsa
pregătirii ecologice a factorilor decidenți, care nu se poate contesta la vârf,
fie dintr-un interes ascuns, care ne duce
cu gândul la sumele enorme de bani
acordate pentru „cercetarea” problemei,
fie nepăsarea, față de problemele concetățenilor din mediul rural, a factorilor
decidenți, în fruntea cărora tronează ministrul mediului. În opinia mea, toate
aceste cauze sunt de actualitate și converg spre o decizie iresponsabilă față de
oameni și bunurile lor, în condițiile unei
legislații neinspirate, care dă dreptul altcuiva, respectiv Ministerului Mediului,
să acorde derogări de împușcare, nicidecum administratorului fondului cinegetic național, care are obligația conservării echilibrate a populațiilor
speciilor cinegetice. Acest aspect este
ilustrat cel mai bine în procesele des-

chise de oamenii păgubiți sau mutilați
de urși ori de urmașii celor uciși de urși.
Fără excepție, decidenții din Ministerul
Mediului se apără în fața instanțelor judecătorești și foarte mulți judecători inamovibili „înghit gălușca”, prin susținerea că nu sunt nici administratori și nici
gestionari și, prin urmare, nu au nici o
vină pentru faptele urșilor a căror suprapopulație o exacerbează, cu încăpățânare, tocmai ei. Culmea ipocriziei, din
partea acestora, și a erorii, din partea
judecătorilor inamovibili, este susținerea
că gestionarii, prin paznicii retribuiți ai
acestora, trebuie să păzească urșii să nu
„facă rele”, adică să le dirijeaze mersul
și comportamentul, pentru a nu se apropia de om sau de bunurile acestuia. În
această situație putem înțelege foarte
bine pe ce se bazează iresponsabilitatea
factorilor decidenți în materie de politică
protecționist-conservatoare. Iar doamna
ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu,
ca și predecesoarea Domniei Sale Cristiana Pașca Palmer, cunoaște la fel de
bine ca și noi tot ceea ce am afirmat în
acest interviu!
R: Vă mulțumesc pentru acordarea
acestui al treilea interviu și voi reveni
pentru continuarea dialogului cu întrebări noi, ce așteaptă răspuns, pentru clarificarea altor aspecte, ce privesc membrii
și asociațiile noastre.
– va urma –
AUGUST 2019
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Carnivore mari

ÎNTREBĂRI, RĂSPUNSURI ȘI CONCLUZII
ÎN PROBLEMA COEXISTENȚEI OAMENILOR
CU POPULAȚIILE DE CARNIVORE MARI

Foto: ALIN-CODRU MANU

A.C.VILA

În pregătirea „Conferinței ministeriale privind carnivorele mari”, organizată în 6-7 iunie
2019 în România, decidenții Ministerului Mediului, sub egida căruia s-a desfășurat
reuniunea, au adresat două întrebări anumitor entități interesate în domeniu.

G

ăsiți, în continuare, atât întrebările la care ne-am referit, cât
și răspunsurile date la acestea,
din partea AGVPS.
Care considerați că sunt cele mai
mari obstacole în asigurarea coexistenței între oameni și speciile de carnivore mari?
R: Cele mai mari obstacole în asigurarea unei coexistențe pașnice între
oameni și carnivorele mari sunt în opinia noastră următoarele:
• protecția exagerată a speciilor de
carnivore mari, care au devenit un risc
evident și deja demonstrat pentru echilibrul ecologic și siguranța oamenilor
sau a bunurilor acestora;
• indecizia autorității responsabile
de a adopta/aproba intervenții reactive
pentru extragerea indivizilor problemă
și măsuri preventive de extragere aleatorie preventivă a surplusului populațional, prin metode care să restructureze și să resălbăticească indivizii
populațiilor, atât în interesul oamenilor
cât și al speciilor de carnivore în cauză;
• interesul unor instituții și ONGuri de a conserva suprapopulații de carnivore mari, deci de a conserva conflictele actuale generate de acestea, din
interese financiare materializate în tot
felul de proiecte fără de folos practic și
concret în soluționarea problemei;
• posibila reacție neprietenoasă față
de aceste carnivore mari, a crescătorilor
de animale și a gestionarilor de fonduri
cinegetice, care își văd puse în pericol
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eforturile și cheltuielile întreprinse pentru producția zootehnică și, respectiv,
un management echilibrat, durabil și
eficient al speciilor cinegetice admise
la vânătoare, în condițiile unei prădări
exagerate din partea carnivorelor mari
și a consumului, de către urși, a hranei
complementare administrată pentru
alte specii de interes vânătoresc.
Cum vă gândiți să depășiți aceste
obstacole?
R: Obstacolele se pot depăși prin:
a) aprobarea operativă, în timp util
(imediat), a extragerii urșilor carnivori
și a celor ce atacă și rănesc sau ucid oameni, prin orice metodă de vânătoare
eficientă, exercitată la locul faptei;
b) determinarea autorității responsabile să aprobe extragerea preventivă
a surplusului populațional de carnivore
mari, prin metode care să asigure readucerea populațiilor la un nivel populațional optim, structurat pe sexe și
clase de vârstă, în concordanță cu capacitatea reală de susținere a acestora
de biotopul actual, și resălbăticirea indivizilor acestor specii, în principal prin
vânătoare „la goană”.
S-au formulat aceste răspunsuri în
condițiile unei experiențe anterioare,
de patru decenii (1950-1990), în care
vânătoarea a făcut parte din managementul tradițional echilibrat al faunei
cinegetice și a permis carnivorelor mari
să viețuiască alături de om în România,
în timp ce din alte state ale UE au fost
exterminate sau aduse în stare de vul-

nerabilitate. Continuarea abordării extremist protecționiste a populațiilor de
carnivore mari este iresponsabilă, în
condițiile păgubirii grave a producătorilor din mediul rural și al înregistrării
de victime omenești, din ce în ce mai
frecvent, din cauza urșilor agresivi.
Cum pot continua decidenții din Ministerul Mediului, în frunte cu doamna
ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu,
să sacrifice viețile oamenilor, bunurile
acestora și viața altor specii protejate,
când au la îndemână posibilități reale
de evitare a acestor situații inacceptabile, în interesul societății și al carnivorelor mari?
Opinăm că a sosit momentul revenirii la normalitate, adică la un management rațional și echilibrat al tuturor
populațiilor de faună cinegetică, în responsabilitatea exclusivă a administratorului acesteia, indiferent de specie,
prin reducerea atribuțiilor Ministerului
Mediului doar la acordarea de avize
consultative și numai pentru cotele de
recoltă ale speciilor din anexa II a Legii
407/2006. Iar acest lucru se poate înfăptui doar prin clarificări legislative
oportune și necesare.
Continuarea politicii dualiste actuale,
când o autoritate se preocupă, protejează
și conservă suprapopulații de carnivore
mari, iar alta face politica celorlalte specii
cinegetice, pradă pentru primele, fără nici
un fel de colaborare între ele, poate conduce la situații și mai grave și riscuri și
mai mari pentru om și bunurile sale!

La zi

MAPAMOND

Din vânător, a devenit vânat,
pe internet
BIANCA IORIATTI
De curând, managerii unui magazin Super U, aflat în apropierea orașului Lyon, un cuplu
de francezi, au fost atacați pe Facebook și Twitter, după publicarea unor fotografii în care
aceștia apar alături de trofeele dobândite la vânătoare în Africa: un leu, un jaguar, o
antilopă și un zebu. În fața presiunii rețelelor de socializare și a valurilor de reacții
virulente, mergând până la amenințări cu moartea, cei doi au demisionat.

T

otul a pornit de la faptul că
mai multe fotografii ale cuplului
au fost disponibile pe internet.
Pasionați de vânătoare, managerii magazinului Super U se regăsesc în aceste
imagini, realizate în timpul a două expediții safari, întreprinse în Tanzania
și în Africa de Sud, în 2014 și 2015.
Un simpatizant al Partidului animalist
ar fi fost cel care a aprins polemica,
printr-un mesaj postat pe internet și
distribuit de peste 14.000 de ori de
alți internauți. Numeroși utilizatori ai
rețelelor de socializare au făcut apel la
boicotarea magazinului, iar, din cauza
răspândirii rapide a mesajelor critice,
patronii lanțului comercial, din care
face parte și magazinul mai sus menționat, s-au distanțat imediat de cuplu
printr-un tweet „dacă aceste imagini
prezintă activități cu caracter personal,
din afara sferei profesionale, cooperativa
dorește să se desolidarizeze ferm de
aceste practici, care sunt contrarii valorilor angajamentelor noastre”.
Asociația 30 de Milioane de prieteni,
care și-a însușit imediat subiectul, a
fost cea responsabilă de amploarea
evenimentului, denunțând „ororile” vânătorii și declarând că „străini bogați
cumpără cu zeci de mii de euro plăcerea
de a ucide un animal, adesea drogat,
în semi-libertate sau într-o rezervație”.
Reacțiile celebrităților nu s-au lăsat
nici ele așteptate: „Bravo familiei…,
merită să ucizi ca să îți faci o astfel de
fotografie. Sfătuiesc pe toată lumea să
distribuie imaginile pe Twitter și să
treacă și pe la magazin să le facă poze
pentru că își doresc să fie celebri”, a
scris un cunoscut animator. Alt jurnalist
francez a postat următorul mesaj: „Vânătoarea pentru trofee este un flagel
care privește și Franța” și a publicat fotografiile cuplului pe pagina sa de Facebook, dând astfel naștere la peste
50.000 de reacții și de comentarii de
genul „când ești patron Super U și cu
banii clienților participi la cea de-a șasea
extincție în masă”.

Au existat și internauți care au
apărat vânătorii, au declarat că nu sunt
de acord cu acest „proces public”, pornit
de la activități desfășurate în „viața
privată”, și au făcut apel la clemență.
Contactat de jurnaliști, avocatul cuplului a explicat că „acești oameni nu
au făcut nimic altceva decât să își urmeze
o pasiune. Sunt oameni cinstiți care nu
au comis nicio crimă sau delict”. Mai
mult, „au apărut apeluri la boicot, amenințări la adresa familiei. Trebuie să se
înțeleagă prin ce trec aceștia. Este un
delir, foarte simptomatic pentru timpurile
noastre”. Avocatul a mai asigurat că va
face plângere contra mesajelor violente
și amenințărilor. „Fotografiile nu sunt
frumoase, recunosc, și pot ridica o problemă reală. Fiecare are dreptul să nu le
aprecieze, fiecare are dreptul să nu iubească vânătoarea. Dar nu văd cu ce
drept se întâmplă ceea ce se întâmplă
acum. Această practică este perfect reglementată”, a mai precizat avocatul.
Cât privește legalitatea faptelor, trebuie menționat că unele dintre animalele prezentate în imagini alături de
cuplu, în special leul, sunt considerate
specii amenințate cu dispariția în Africa,
însă, deși practicarea vânătorii pentru

trofee poate șoca o parte din societate,
aceasta rămâne legală în aproximativ
20 de țări africane, printre care Tanzania
și Africa de Sud.
Imaginile erau disponibile de mai
mult timp pe un site de vânătoare și
puteau fi accesate printr-o simplă căutare
Google, tastând numele vânătorilor.
Conform apărătorilor acestui tip de
vânătoare, este vorba despre o activitate
care aduce milioane de dolari și are un
impact economic pozitiv considerabil
pentru țările respective și organizațiile
care administrează fauna din aceste
regiuni. Vânătorii trebuie, de asemenea,
să achite o taxă „antibraconaj”, în
funcție de animalele pe care le vânează
în timpul expedițiilor safari.
În 2015 vânarea leului Cecil, de
către un american, a provocat un scandal mondial, pentru că animalul aparținea unui parc natural și era urmărit
de o echipă de cercetători. Deși vânătoarea s-a desfășurat pe baza unei autorizații de vânare perfect legală, evenimentul a pus, la momentul respectiv,
vânătoarea pentru trofee sub focul criticilor și a determinat cele mai importante companii aeriene să refuze transportul trofeelor de vânătoare. Difuzarea
acestui tip de fotografii pe internet nu
a fost niciodată bine primită. În 2012,
regele Spaniei, pe atunci Juan Carlos,
se fotografiase în fața unui elefant,
vânat în Bostwana, devenind repede
ținta criticilor aspre.
Federația Națională a Vânătorilor
din Franța, prin președintele său, a
anunțat că vrea să depună plângere
împotriva lanțului comercial Super U,
care a făcut presiune asupra celor doi
manageri, și s-a declarat profund șocat
de felul în care se poate distruge viața
unor persoane doar pentru că alții nu
acceptă o activitate pe care aceștia o
practică perfect legal. Indirect denunță
„sistemul de intoleranță exacerbat” ce
tinde să câștige actualmente teren,
într-o societate omenească divizată,
străină vechilor valori ce o uneau.
AUGUST 2019
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Gustar cu prepelițe
Text și fotografie MAC

August a mai domolit puțin căldurile aprige așternute peste fire de timpul lui Cuptori și a
adus în prim plan deschiderea la păsăret. Perioadele de căldură toridă, alternând cu ploi
adesea violente, au determinat recoltarea uneori timpurie a roadelor câmpului pe unele
suprafețe iar pe altele lanurile au fost lăsate să mai adune pentru un timp căldura
soarelui în miez de Gustar.

P

e o vreme cât se poate de favorabilă am ieșit la deschiderea sezonului la prepelițe, pe câmpurile unde ascultasem nu cu mult imp în
urmă cântecul pitpalacilor. Parcelele cu
mohor sau deja secerate, intercalate
printre loturile mici cu lucernă, ofereau
condiții bune de hrană și adăpost. La
rândul lor, puținele pârloage rămase ne-

Bucuroși de libertatea
primei ieșiri în noul
sezon, câinii de vânătoare au
pornit cu sârg să scotocească
terenul, efectuând o chetă
relativ strânsă, iar micile
abateri erau prompt
corectate de stăpâni.
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cultivate contribuiau la mozaicul de micro-habitate preferate de prepelițele și
nu numai.

Când se ivesc zorii
Zorii de ziuă ne-au găsit în teren iar
roua dimineții strălucea în milioane de
cristale minuscule mângâiate de razele
soarelui ce apăruse la linia orizontului.

Condițiile erau cât se poate de bune iar
glasul pitpalacilor urca spre înalturi din
toate părțile. Lucrările agricole desfășurate anterior nu păreau să le fi deranjat.
Bucuroși de libertatea primei ieșiri în
noul sezon, câinii de vânătoare au pornit
cu sârg să scotocească terenul, efectuând
o chetă relativ strânsă, iar micile abateri
erau prompt corectate de stăpâni.

Primele focuri

GASTRONOMIE VÅN~TOREASC~

PREPELIȚE LA CUPTOR
CU SOS DULCE-ACRIȘOR
NANA NINA

Foto: madgladnat / SHUTTERSTOCK

Ne-am răspăndit pe latul unei parcele și înaintam în linie, la 20-30 de
metri unul de celălalt, ținănd permanent contactul vizual cu vânătorii de pe
ambele laturi. Aveam să parcurgem lot
după lot, revenind înapoi în aceeași formație pe un culoar alăturat. Imediat la
intrarea pe parcelă, câinii au săltat două
prepelițe și primele focuri au răsunat
pe întinsuri. A urmat o perioadă de „tăcere” când probabil păsările s-au deplasat pe picioare prin vegtația încâlcită.
Apoi au urmat surprizele plăcute. În
afara prepelițelor pontate cu sârg de
partenerii patrupezi, câte una răzleață
zbura pe neașteptate luându-ne prin
surprindere. Un foc îi lua urma, dovedindu-se însă adesea fără folos. Era
prima ieșire din sezon și probabil încă
se mai lucra la reglarea tirului. Știam
însă din experiențele anterioare că dacă
a zburat una, de cele mai multe ori vor
mai fi și altele care se vor ridica din
imediata apropiere. Pas cu pas ne apropiam de capătul parcelei. Acum atenția
trebuia sporită deoarece aici se concentrează de regulă prepelițele care sau mișcat pe jos, printre ierburi. Faptul
s-a adeverit iar focurile de armă nu au
întârziat să răsune astfel că, după primele două loturi parcurse, adunasem
deja la ciochinar câteva trofee.

Frumusețea locurilor
Am trecut mai departe spre un loc
cu vegetație încâlcită, mohor și rugi de
mure sălbatice, cu mici ochiuri de păiuș
uscat. O zonă foarte bună, preferată de
păsări pentru că oferă un adăpost bun.
Am continuat deplasarea în formație
în timp ce soarele se ridicase deja la o
prăjină deasupra orizontului. „Mărginașii” au avut ca de obicei șansa să
tragă mai multe focuri, deoarece păsările tindeau să zboare spre laturi. La
parcela următoare aveam să rotim posturile, așa că toți vânătorii aveau șansa
de a prinde în cătare mai multe păsări.
După fiecare serie de focuri așteptam
câinii să găsescă păsările și să le aporteze, după care urmam în continuare
parcela.
Timpul trecea fără a băga de seamă
iar lucirile de cristal ale picăturilor de
rouă dispăreau furate parcă de soarele
tot mai fierbinte. Încet, încet, și cântecul pitpalacilor avea să se stingă, semn
că era timpul să încheiem partida de
vânătoare. Chiar dacă timpul trecuse
parcă prea repede, trebuia să fim recunoscători pentru că găsisem păsări pe
acele locuri. Era prima ieșire la prepelițe iar Gustar anunața un sezon cât se
poate de promițător…!

La vreme de Gustar, o masă cu preparate vânătorești din
prepelițe, pregătite cu măiestrie, va fi apreciată de invitați
și va aduce laude gospodinei, odată cu depănarea
amintirilor unor partide reușite de vânătoare.
Ingrediente necesare: 8-12 prepelițe bine curățate de pene, 4 linguri de
ulei, 4 linguri de unt, o ceapă dată pe
răzătoare, ½ cană de zahăr brun, ½
cană de cidru de mere, o linguriță de
pudră de ardei cayene, ½ cană cu sos
dulce-acrișor, sare, piper.
Prepararea sosului: topiți untul la
foc moderat și adăugați ceapa, amestecânt timp de 3-4 minute. Adăugați
zahărul brun, cidrul și ardeiul iute și
sosul dulce-acrișor și dați totul la foc
mic, timp de 20 de minute.
Prepelițele se ung cu sosul prepa-

rat, se pun într-o tavă, și se dau la
cuptor. Se lasă timp de 10-15 minute,
după care se întorc și se ung cu sosul
din tavă. Lăsați alte 10-15 minute,
după care așeazați prepelițele pe un
platou, stropite generos cu sosul condimentat dule-acrișor din tavă.
Servire: se servesc câte 2-3 prepelițe la porție, pe farfurii calde, cu garnitură de legume înăbușite sau cu salată
de verdețuri asortate. Un pahar de vin
alb, demisec/sec, chardonnay/sauvignon blanc, va adăuga un plus de savoare bucatelor. Poftă bună!
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Ignoranță, „joc de glezne”
sau mai mult decât atât
FRANC PLĂIEȘU
În condițiile în care, în ultimii doi ani, relațiile cu Parlamentul și Guvernul României, cu
ministerele și agențiile sau regiile naționale în profil și cu alte instituții centrale cu
activități adiacente activității noastre au fost excelente, este de mirare cum de nu s-a
putut reuși promovarea nici uneia dintre inițiativele de îmbunătățire a legilor care privesc
vânătoarea și pescuitul, trecute de câte două ori prin Parlament, și a nici uneia dintre
reglementările subsidiare acestor legi, la nivelul MAP, MADR și MM.

F

iindcă de lucrat s-a lucrat foarte
mult și apreciez că în mod eficient cu parlamentarii din comisiile de specialitate, în scopul corectării legilor în discuție, și cu specialiștii
din MAP și ANPA, pentru modificarea
și completarea sau aducerea la zi a
unor reglementări subsidiare acestor
legi. Nu a fost aceeași situație în cazul
Legii armelor, unde ni s-au cerut, în
mod repetat, propuneri concrete de îmbunătățire a acesteia și chiar o propunere de înlocuire a ei, iar parlamentarii
din Comisia de apărare nici nu ne-au
invitat ulterior la discuții și credem că
nici măcar nu au lecturat cu atenție
punctele noastre de vedere.
Dacă ne reamintim, pentru început,
odiseea proiectului de „Lege privind
aprobarea OUG nr. 85/2016, pentru
modificarea și completarea OUG nr.
23/2008 privind pescuitul și acvacultura”, putem remarca ce salt calitativ
putea fi înfăptuit într-un domeniu încă
insuficient de bine reglementat în prezent, mai ales în ceea ce privește paza
resursei acvatice vii. Fac această afirmație plecând de la faptul că resursa
acvatică vie este lăsată, de mai bine de
10 ani, fără pază din partea entităților
interesate. Nici măcar ANPA nu are responsabilitatea pazei resursei, ci doar
dreptul de a verifica cum se face paza.
De cine? De poliție și jandarmerie, care,
pe lângă multiple alte probleme mai
importante de soluționat pentru societate, o au și pe aceasta.
Ei bine, legea de îmbunătățire esențială a legii existente a fost contestată,
la Curtea Constituțională, de președintele tuturor românilor, deci și al pescarilor noștri. A contestat-o pentru mai
multe motive, printre care valorificarea
fără licitație publică a terenurilor de
sub luciul de apă al bazinelor piscicole
și dreptul acordat paznicilor „asociațiilor vânătorești” de a exercita paza resursei acvatice vii. Formularea susținută de noi prevedea dreptul paznicilor
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„asociațiilor de vânători și/sau pescari
sportivi” ori a „beneficiarilor contractelor de utilizare a resursei acvatice vii”
de a efectua această pază, dar cineva a
ținut cu tot dinadinsul să o formuleze
ostentativ la modul incorect arătat.
Nu putem susține că motivele declarării neconstituționale a unor prevederi ale legii nu au fost astfel convingător motivate. De aici concluzia
„jocului de glezne” al celor ce ar fi „dorit” promovarea legii, dar nu au știut
cum să o facă ori pur și simplu au urmărit altceva.
După constatarea neconstituționalității unor prevederi ale legii, dezbaterea pe marginea modificărilor și completărilor ce se doreau a fi aduse OUG
23/2008 au fost reluate, direct și fără
pierdere de timp, în comisiile de specialitate și în plenul Senatului, apoi în

De exemplu, să țină
cont de propunerea
noastră de a înlocui
sintagma „dreptul
paznicilor asociațiilor
vânătorești” cu „dreptul
paznicilor beneficiarului
dreptului de pescuit
recreativ în habitatele
piscicole naturale” ori cu o
altă formulă acceptabilă.

comisiile de specialitate și în plenul Camerei Deputaților și, din nou, legea a
fost trimisă la promulgare. Din nou președintele țării a invocat neconstituționalitatea legii și, din nou, procesul legislativ a fost întrerupt.
Nu putem înțelege de ce parlamentarii au greșit în mod elementar procedura a doua oară. De ce nu au înregistrat proiectul de lege respins ca nouă
inițiativă legislativă și, plecând pe drumul deja bătut al îmbunătățirilor stabilite, să le elimine sau să le reformuleze pe cele neconstituționale. De
exemplu, să țină cont de propunerea
noastră de a înlocui sintagma „dreptul
paznicilor asociațiilor vânătorești” cu
„dreptul paznicilor beneficiarului dreptului de pescuit recreativ în habitatele
piscicole naturale” ori cu o altă formulă
acceptabilă.
Este momentul să precizăm că la
fel de neconstituțională a fost și prevederea prin care erau obligați beneficiarii contractelor de utilizare a resursei
acvatice vii să repopuleze cu pește, din
bani privați, în interes public, bazinele
piscicole naturale.
Acum ne găsim cu acest proiect de
lege a pescuitului exact în aceeași situație precum în anul 2017, când am
început, alături de parlamentari, reprezentanții ANPA și MADR, discuțiile
pentru îmbunătățirea ei, de fapt a OUG
23/2008, elaborată, la vremea ei, „pe
genunchi”.
Întrebarea, care în mod firesc ne
frământă, este dacă parlamentarii implicați în promovarea acestei inițiative
legislative au dat dovadă de ignoranță
sau de orgoliu sfidător la adresa președintelui României, ori au procedat doar
la un „joc de glezne”, încercând să ne
manipuleze politic într-o luptă care nu
este a noastră?
Aceeași întrebare ne frământă și în
cazul „Legii de modificare și completare
a Legii 407/2006”. Proiectul de lege a
trecut foarte ușor prin Senat, dar a fost

foarte atent și mult dezbătut în Camera
Deputaților, pentru a putea cuprinde,
printre altele, soluții de plată a accidentelor auto produse prin coliziune
cu fauna sălbatică și de despăgubire a
persoanelor rănite sau mutilate de urs,
precum și a familiilor oamenilor uciși
de urși. După ajungerea la un consens
și votarea ei în plenul Camerei Deputaților, legea a fost trimisă la promulgare, în anul 2018. Președintele României, deci și al vânătorilor din țara
noastră, l-a trimis însă la Curtea Constituțională, invocând, pentru prima
dată din câte am fost informați, nerespectarea bicameralismului, dar și discriminarea dintre persoanele afectate
de urși (prin omucidere, mutilare și rănire) față de cele afectate de alte specii
cinegetice – de exemplu, de mistreți.
Bineînțeles că s-a constatat neconstituționalitatea acestor prevederi și altora
ale legii în discuție. În această situație
procesul legislativ s-a întrerupt, iar proiectul în discuție a fost înscris ca nouă
inițiativă legislativă, dar nu de la început.
Din nou prevederile bune, de modificare și completare a proiectului de
lege, au trecut prin comisiile de specialitate ale celor două camere și plenul
Senatului. Dar proiectul de lege în dis-

cuție nu a mai fost supus aprobării plenului Camerei Deputaților, pentru a fi
trimis la promulgare, probabil de teama
de a nu avea aceeași soartă precum
precedentul și legea privind pescuitul.
Legea în discuție mai prezintă însă
un „călcâi al lui Ahile”. La propunerea
unui deputat, fost guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării, fauna cinegetică din acest fost sanctuar natural,
care este bun public și nu este legată
de aripi sau de picioare în acest teritoriu, a fost scoasă de sub incidența legii
vânătorii. Precum fauna cinegetică din
grădinile zoologice, din circuri, din
crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare, care constituie însă
proprietatea privată a cuiva. Iată așadar
o „nouă minge ridicată la fileu” președintelui țării pentru respingerea legii.
În aceste condiții, cu mintea românului cea de pe urmă, proiectul de lege
de modificare și completare a legii vânătorii a fost înscris, de această dată
corect, ca nouă inițiativă legislativă,
care urmează a fi luată în dezbatere
cel mai devreme în toamna anului
2019.
Din nou ne punem întrebarea dacă
a fost vorba de ignoranță, „joc de
glezne” pentru „tragere de timp” sau
intenție de manipulare a vânătorilor

într-o luptă care nu este a lor? Ori și
de un interes de perspectivă în legătură
cu vânătoarea în Delta Dunării. Fiindcă,
după o eventuală promulgare a legii,
fauna cinegetică din Delta Dunării nu
putea rămâne fără de protecție. Și
atunci, ca să fie îndreptată gafa scoaterii faunei cinegetice din Deltă de sub
incidența legii vânătorii, ar fi foarte urgentă și ar fi devenit necesară a nouă
OUG, prin care să fie transmisă cuiva
administrarea faunei cinegetice din
acest teritoriu. Poate că se urmărea de
fapt întregirea dreptului ARBDD de a
administra totul în Delta Dunării - turismul, peștele și fauna cinegetică după bunul plac al celor ce concep astfel de inginerii. Dacă ne gândim bine
la cine au fost și cine sunt guvernatorii,
putem intui intențiile preorientării parlamentarilor în acest sens.
În concluzie, nu ne rămâne decât
să acceptăm situația și să constatăm că
este mare păcat de munca onestă, a celor ce au dorit, cu cele mai bune intenții
și deplină sinceritate, îmbunătățirea
unor legi stricate și cârpite prin modificări și completări mult prea frecvente
și interesate.
După cele precizate mai sus, închei
cu dilema din titlu: ignoranță, „joc de
glezne” sau mai mult decât atât?
Foto: ALIN-CODRU-MANU
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STUDIU

Cinegetică (XX)
TRANSFORMĂRILE DIN SPAȚIUL FORESTIER
Text și fotografie NECULAI ȘELARU

Omul primitiv și nomad a viețuit în deplin acord cu natura și pădurea. Locul arborilor
folosiți în cursul șederii sale în pădure era luat în mod firesc de puieții acestora, care
restabileau bioechilibrul vegetal. A trebuit să apară omul agricol, care a transformat mai
întâi stepa și parțial mlaștinile în câmp agricol. A urmat însă, odată cu creșterea populației
și densității umane, atacarea pădurii. Mai întâi la periferie, apoi și în adâncul acesteia. Așa
s-au topit, în ceața trecutului, imenșii codrii seculari de odinioară. Ceea ce a mai rămas
până în zilele noastre, sunt doar rămășite din aceștia, refugiate pe culmile și pantele
colinelor, dealurilor și munților, unde relieful și solul sărac nu erau propice agriculturii.

O

dată cu retragerea pădurii spre
muchii, culmi și vârf de munte,
o mare parte a speciilor cinegetice legate indisolubil de viețuirea în acest
tip de peisaj forestier, i-au urmat, mai
devreme sau mai târziu, drumul (zimbrul, cerbul comun, ursul, lupul etc.).
Involuția spațiului forestier s-a produs în etape distincte, într-o perioadă
de mii de ani. La început, pădurea a
fost atacată la periferie, în zonele de
câmpie și coline, în scopul extinderii
câmpului agricol, cu ajutorul toporului,
focului și plugului. În mod similar a fost
atacată pădurea mai târziu, tot de la
periferie, în zonele de dealuri înalte și
munte, în interesul creșterii suprafețelor
pășunate cu vite și a fânețelor naturale.
Asemenea intervenții umane au urcat
treptat, treptat, până în golul de munte.
Influența omului nu s-a limitat însă
doar la atât. El a intervenit în ultimele
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secole și în interiorul pădurii. Mai întâi
prin „pădurit crud”, o formă de exploatare primitivă a arboretelor, cu mijloace
simple și fără vreo preocupare pentru
regenerarea acestora. Prin spargerea
plafonului arboretelor, soarele a fost
lăsat să pătrundă la sol și să stimuleze

În fața unei asemenea
degradări a mediului
natural aferent pădurii,
speciile cinegetice
preponderent forestiere s-au
adaptat, morfologic,
fiziologic și comportamental,
la schimbările intervenite,
prin diminuarea taliei,
adaptarea la un tip de hrană
mai sărac și ușoară
îmblânzire.

invadarea locului cu plante pioniere,
erbacee și lemnoase.
Ochiurile circumstanțial create au
contribuit la creșterea mozaicității pădurii și, implicit, la favorizarea speciilor
cinegetice plantivore, caracteristice
acestui tip de peisaj. Pe seama creșterii
densității acestor specii cinegetice plantivore a crescut și densitatea speciilor
prădătoare, modificările din spațiul forestier dovedindu-se favorabile tuturor
acestora și biodiversității.
În secolul al XVIII-lea, ca urmare a
începutului dezvoltării industriale, a
creșterii comerțului, a dezvoltării orașelor și a sporirii populației, au crescut și
nevoile de lemn pentru construcții și foc.
Sub acest imperativ, al creșterii nevoilor
de lemn, a apărut silvicultura, cel mai
timpuriu în Germania anului 1770, care
a alunecat repede pe panta rentabilității.
Astfel pădurea a devenit „fabrică de

lemn”, iar bioechilibrul ei a fost treptat
afectat, mai ales prin plantațiile cu specii
alohtone, mai repede crescătoare și cu
lemn considerat de mai bună calitate.
Așa s-a ajuns la monoculturi
echiene de pin și molid în locul arboretelor pluriene multietajate, de fag,
stejar și specii de amestec. În plus, extracția litierei și a uscăturilor a condus
la sărăcirea solului în humus, cu efect
asupra pauperizării terenului forestier.
În decursul timpului, rezultatul a fost
degradarea solului, scăderea producției
de lemn și scăderea calității lemnului,
ca efect al exploatării nesustenabile a
pădurii și al eliminării unor verigi importante din circuitul materiei.
În fața unei asemenea degradări a
mediului natural aferent pădurii, speciile cinegetice preponderent forestiere
s-au adaptat, morfologic, fiziologic și
comportamental, la schimbările intervenite, prin diminuarea taliei, adaptarea la un tip de hrană mai sărac și
ușoară îmblânzire.
Cele precizate mai sus sunt convingător susținute prin datele certe existente în ceea ce privește regresia greutății corpului și a coarnelor la cerbul
comun din Germania (vezi tabel).
Împotriva concepției silviculturale
cu caracter exclusiv mercantil, dăunător
intereselor economico-sociale pe termen lung, s-au ridicat obiecții serioase
încă de la sfârșitul sec. XIX. Sub imperiul ideii de „înapoi la natură” s-a născut
silvicultura contemporană, care tinde
spre restabilirea și conservarea bioechilibrului în pădure, prin refacerea capacității de autoregenerare a acesteia.
La noi în țară silvicultura s-a născut
cu un secol mai târziu decât în Apus.
Caracterul ei extensiv, până în sec. XX,
a favorizat fauna cinegetică plantivoră,
prin toleranța manifestată față de speciile forestiere inferioare industrial, dar
de înaltă calitate furajeră, dar și prin
parchetele rase practicate, invadate de
specii pioniere, valoroase din punct de
vedere nutritiv. Astfel de acțiuni, ca de
altfel și doborâturile de vânt, mai frecvente după spargerea plafonului pădurii, au sporit mozaicitatea acesteia și
efectul său de margine, ceea ce s-a reflectat vizibil în creșterea efectivelor de
cerbi și a valorii trofeelor acestora.
În prezent ne aflăm într-o conjunctură ecologică mai puțin satisfăcătoare
pentru fauna cinegetică, din cauza intensificării exploatării haotice a arboretelor, atât a celor private cât și a celor
de stat, cu toate repercusiunile nefavorabile privind asigurarea liniștii, adăpostului și hrănirii corespunzătoare a
faunei în interiorul pădurii. Dar mai

TABEL. 13 cerbi dobândiți în Germania la 1680 și 1681
Nr. crt

Dobândit la

Localitatea

Numărul
razelor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3 august 1680
„
„
„
„
9 august 1680
„
„
„
„
11 septembrie 1680
10 august 1680
26 iulie 1681

Ellefeld
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Klingenthal
Kühndorf
Sulla

18
16
12
10
8
12
12
12
10
10
14
12
12

presus de toate, pătrunderea omului în
cele mai ascunse locuri pentru fauna
cinegetică, precum și permanența acestuia în habitatele altă dată sălbatice ale
acesteia, au dus la semi-îmblânzirea ei
și apropierea de localități în căutare de
hrană. Toate au contribuit și pot contribui la un regres cantitativ și calitativ
al multor specii cinegetice, în principal
din cauza îngustării spațiului vital favorabil și al părăsirii riscante a adăpostului pădurii.

Greutatea
fără viscere Observații
Kg
357,0
311,0
347,0
255,0
247,0
355,0
352,5
351,0
312,5
343,5
356,0
356,0
356,0

tauri maturi
la apogeul
greutății
tauri tineri

media 1-13
330,5 kg

Din cele prezentate mai sus rezultă
că perioada optimă pentru fauna cinegetică de pădure a constituit-o stadiul
de tranziție de la păduritul crud la silvicultură, așa după cum, pentru fauna
cinegetică de stepă a constituit-o epoca
premergătoare agriculturii intensive.

–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A.M. Comșia.
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ARME

Carabine

Alegerea primei
carabine de vânătoare
MATEI TĂLPEANU
În Deutsche Jagd Zeitung nr. 4/2019 a apărut articolul
Die erste Buechse - Prima carabină, cu mențiunea „nu doar
pentru vănătorii tineri”. După ce am citit DJZ nr. 5/2019,
am aflat că circa 20.000 de noi vânători, în vârstă de
35-36 de ani, absolviseră examenul obligatoriu în
Germania, în anul 2018, în timp ce alți 5.000 nu-l
trecuseră. Am înțeles astfel că materialul privind
Prima carabină din nr. 4/2019, DJZ, se adresează tinerilor
ce au candidat la examenul pentru a deveni vânător,
dar nu numai.

netă fixă, deoarece schimbarea ei poate
costa mult.

1

• Patul. Patul din lemn este scump,
cere îngrijire, dar este estetic și frumos.
Cel din plastic nu este greu și este ușor
de întreținut. Cel paletat este fiabil, dar
prea greu. Cel din carbon este frumos,
ușor, dar scump. Cel cu o adâncitură
înaintea mânerului poate să placă sau
nu, dar poate conveni când nu ai trepied (Fig. 1).

• Siguranța. Cea mai fiabilă siguranță
constă în armarea manuală a mecanismelor, prin împingerea butonului.
• Trăgaciul. Carabinele moderne au
trăgace directe, nu complicate ca
Stecher-ul francez sau cel german.

• Montajul lunetei. Trebuie ales după
tipul vânătorii majoritar practicate: fix
pentru tirul din observator, mobil pentru vânătoarea la goană, ori când se
practică ambele. La carabine cu țel și
cătare, montajul lunetei trebuie să fie
mobil.

Pat cu adâncitură
2

• Carabine pentru doamne. Trebuie

Carabina Merkel RX Helix Lady DS

P

entru alegerea primei carabine
de vânătoare este recomandat
să avem în vedere câteva elemente ce ne vor ajuta, atât în luarea
deciziei cât și în viitor, în folosirea cu
succes a armei de vânătoare, pentru a
ne putea bucura de un confort sporit în
mânuirea ei și de obținerea rezultatelor
dorite:

• Carabina nouă. Este de preferat
achiziționarea unei carabine noi, dar
nu totdeauna este posibil fiind cel mai
adesea considerabil mai scumpă. De regulă armele noi au garanția producătorului, și dacă este posibil ar trebui
făcută și o probă în prealabil.
Cât privește calibrul armei, .308
Win. sau .30-06 Sprg., sunt calibre acoperitoare, ce pot folosi o gamă variată
16 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

de modele de glonț și pentru vânarea
unui număr mare de specii de vânat.
Existența din fabrică a filetului pentru
instalarea frânei de gură, la capătul
țevii, este un atú binevenit, deoarece
strunjirea ulterioară a acestuia este
scumpă și necesită o nouă reglare a carabinei.
• Carabine utilizate, la mâna a
doua. Preferabil să le verificăm la un
fabricant ori un armurier autorizat,
care le-ar putea proba și inspecta pentru eventualele defecte. De ales, ca și
în cazul carabinelor noi, calibrul
.308Win. ori .30-06Sprg., din aceleași
motive enunțate mai sus. Controlați
oxidarea, rugina în țeavă și funcționarea bună a mecanismelor. De preferat
cele cu țevi interschimbabile, fără lu-

să fie mai ușoare, cu patul mai scurt și
ulucul mai subțire, în concordanță cu
caracteristicile biometrice ale brațelor,
palmelor și degetelor celor ce le vor
utiliza. O femeie înaltă de 1,80 cm
poate trage cu o carabină obișnuită, la
fel cum un bărbat scund, cu greutate
mai mică, ar putea folosi, la rândul lui,
o carabină destinată doamnelor.
Pe piața de specialitate există deja,
la prețuri mai mari sau mai mici, modele consacrate, destinate doamnelor,
dintre care putem aminti Blaser R8 Intuition, Haenel Jaeger10 Timer LX Lady,
Merkel Kipplaufbuechse, Sauer 101 Artemis, Sauer 404 Artemis sau Merkel
Helix Lady DS (Fig. 2).
Despre carabina americană concepută pentru doamne, Savage Lady Hunter, cronologic prima apărută pe piață
și totodată cu prețul cel mai convenabil, noi am scris în VPR serie nouă nr.
11/2013, iar despre cele europene
(fără Blaser) în VPR nr. 41/2018, precizând multe detalii despre greutate,
calibre, muniție și precizia tirului.

LEGISLA}IE

DESPRE INIȚIATIVA DE MODIFICARE ȘI
COMPLETARE A LEGII ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR
A.C.VILA

Urmare a prevederilor Directivei europene nr. 68/2019, României, ca de altfel tuturor
statelor UE, i-a revenit obligația modificării Legii armelor și munițiilor nr. 295/2004, în
ceea ce privește modul de marcare a lor și a componentelor esențiale, precum și în
privința trasabilității.

L

uând cunoștință de această situație, reprezentanții AGVPS
din România au luat legătura
cu anumiți parlamentari vânători și au
căutat să-i convingă de necesitatea modificării unor prevederi confuze și repetitive ale actualei legi, care prezintă
un risc ridicat pentru orice purtător de
armă letală, inclusiv vânător chiar
foarte experimentat și corect.
A urmat un schimb intens de opinii,
sugestii și solicitări, materializate până
la urmă în două proiecte, primul de
modificare și completare a legii, iar celălalt de înlocuire a ei, urmărindu-se,
în ambele, o sistematizare mai bună a
prevederilor legii, o simplificare mai
inteligibilă a acestora și o revedere mai
atentă a unor sancțiuni complementare
nejustificat de aspre.
În Comisia de apărare și în plenul
Senatului României s-au adoptat, destul
de operativ, foarte multe modificări și
completări propuse a fi aduse legii, unele
inspirate, altele posibil riscante pentru
liniștea publică, din cauza unor libertăți
prea mari în privința portului și folosirii
armelor letale. În Camera deputaților,
for decizional, un fost polițist ajuns parlamentar a convins membrii Comisiei de
apărare și a readus proiectul primit de

la Senat la o formă foarte aproape de
cea a legii inițiale (în vigoare).
Așadar, textul Legii de modificare
și completare a Legii 407/2006, modificat și completat în repetate rânduri,
nu a fost nicidecum sistematizat și simplificat după cum s-a dorit, ci dimpotrivă, a fost completat cu definiții și
prevederi în plus, care adeseori se repetă, ceea ce face textul acesteia mai
greu de lecturat și mai puțin inteligibil
decât al legii în vigoare.
Textul legii în discuție a ajuns la
137 articole, cele mai multe cu aliniate,
litere, puncte și poziții în cuprinsul lor,
așa încât volumul exagerat de prevederi este greu de lecturat și înțeles chiar
și de către persoanele cu preocupări în
materie, darămite de cetățenii care se
prezumă că trebuie să cunoască și să
respecte întocmai legea, asemenea
multor altor legi, unele la fel de stufoase și greu inteligibile precum cea
aflată în discuție.
Președintele tuturor românilor, deci
și al celor cu drept de port și folosire a
armelor și munițiilor, a solicitat Curții
Constituționale – invocând încălcarea
principiilor legalității și bicameralismului, precum și rolul Consiliului Suprem
de Apărare a Țării, care nu a fost con-

sultat – să constate că legea în ansamblul ei este neconstituțională.
Curtea Constituțională, la rândul ei,
a admis că Legea de modificare și completare a Legii armelor și munițiilor nr.
295/2004 actualizată, este neconstituțională și, astfel, procesul legislativ a
fost întrerupt. În această situație, pentru aducerea Legii 295/2004 în acord
cu Directiva europeană nr. 68/2019,
procesul legislativ va trebui reluat, probabil încă din toamna ce vine, prin înscrierea unei noi inițiative legislative
în acest sens.
În ceea ce privește vânătorii, considerăm că aceștia nu au avut nimic de
pierdut, ci din contră. Odată cu reluarea
procesului legislativ, poate că parlamentarii, până la urmă și aleșii noștri pentru
a concepe legi favorabile societății din
care facem cu toții parte, vor ține seamă
de observațiile și sugestiile noastre pertinente, formulate în numele majorității
vânătorilor din România, nu numai de
cele ale colecționarilor de arme, cum
au procedat discriminatoriu cu ocazia
dezbaterii proiectului de lege neconstituțional la care ne-am referit. Avem garanția deschiderii invocate și garantate
în Congresul AGVPS, din partea Parlamentului României!
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Vânătoare la prepelițe
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU

Deschiderea le prepelițe se apropie! Diminețile răcoroase,
mohorul plin de rouă, cântul pitpalacilor, sunt ingredientele
ce vor transforma pentru vânător și câinele său, o zi
obișnuită, într-una plină de peripeții și voie bună. Este o
perioadă de școlarizare pentru câinii tineri și un mod plăcut
și relaxant de a începe un nou sezon de vânătoare.

Î

mi amintesc de sezonul trecut în
care, din păcate, nu am reușit să
ajung decât doar la vreo trei,
patru, vânători la prepelițe. Dorința
mea era să ies cu micuța Ada, un câine
tânăr, la vânătoare. Era prima ei vânătoare la prepelițe. Mai fusese cu un sezon în urmă la fazani și iepuri, dar nu
la prepelițe. Nu îmi făceam griji că nu
i-ar place sau nu ar lucra în teren, ci
doar mă preocupau aspectele legate
de obediență. Ada este un câine din
rasa Springer Spaniel englez.

Am fost plăcut
surprinsă să văd cum
Ada încet, încet, se potolește.
Lucra la distanța unui foc de
pușcă, acoperea terenul bine
și se întorcea pe vânt. La
ridicarea prepeliței se oprea
așteptând ca eu să îmi fac
partea mea de treabă. Și cea
mai mare satisfacție am
avut-o când, în căutarea ei,
a ridicat un fazan și la
comanda mea, a renunțat la
urmărirea păsării.

18 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Caracteristic acestei rase este bucuria
de a vâna. Câinele face vânătoarea din
pasiune, bazându-se pe instincte și simțuri ce s-au așezat și șlefuit în multe
mii de ani pornind de la strămoșii rasei
- spanielii de apă. Datorită temperamentului impulsiv, a dorinței nestăvilite
de a vâna și a caracterului foarte puternic, dresajul trebuie să înceapă din
primele luni, cu răbdare și perseverență.
Inteligența specifică rasei, aptitudinile
transmise genetic și bucuria de a lucra
alături de stăpân, vin în sprijinul celui
care își formează câinele de vânătoare,
prin ușurința acestuia în efectuarea și
fixarea execuției comenzilor. Dar nu
mai ieșisem cu ea de ceva timp în teren
și, din acest motiv, mă gândeam că bucuria îi va fi atât de mare încât va fi,
cel puțin la început, mai greu de strunit.
La prima ieșire nu am fost decât
patru puști și am ales să lucrez cu micuța
Ada pe o margine de câmp, în vecinătatea
unui canal. În acest fel nu deranjam terenul celorlalți participanți. Am fost
plăcut surprinsă să văd cum Ada încet,
încet, se potolește. Lucra la distanța
unui foc de pușcă, acoperea terenul bine
și se întorcea pe vânt. La ridicarea prepeliței se oprea așteptând ca eu să îmi
fac partea mea de treabă. Și cea mai
mare satisfacție am avut-o când, în căutarea ei, a ridicat un fazan și la comanda
mea, a renunțat la urmărirea păsării.
În prima zi nu am avut o recoltă însemnată, terenul scotocit nu a avut
multe prepelițe. Dar pentru mine asta a
fost bine, pentru că am putut lucra cu
Ada pe scotocire și chetă. Deja în a
doua zi am lucrat mult mai bine și am
avut și un aport mai special. Una din
prepelițe s-a ridicat din marginea ogorului și a trecut în zbor peste stuful din
canal. Focul meu a doborât-o și a căzut
pe câmpul de peste canal. Am îndemnat-o pe Ada să caute, indicându-i
direcția prin aruncarea unui bulgăre de
pământ. Cățeaua știa că dacă o trimit
acolo, va avea de făcut și un aport. Încrederea câinelui în stăpân este esențială
pentru succesul colaborării. A plecat
prin stuf pe direcția indicată. A ieșit pe
malul celălalt adulmecând insistent.
Vântul i-a adus mirosul prepeliței. Terenul era proaspăt arat fapt ce a ușurat
efortul câinelui, care s-a putut folosi nu
doar de miros, ci și de văz, pentru a localiza prepelița. Ada mi-a adus micuța
pasăre pe care mi-a lăsat-o la picioare.
Ce-i drept mai avem de lucrat la predarea
vânatului în poziția „șezi”. Dar eu am
fost mulțumită: un tir reușit, o recuperare
ceva mai dificilă și un aport aproape
perfect, sunt pentru mine elementele
unei zile minunate de vânătoare.

A treia zi am ieșit din nou cu Ada,
deja nu mai avea nevoie nici măcar de
ghidaj cu fluierul. Lucra frumos în fața
mea. S-a ridicat un fazan și s-a uitat la
mine. I-am spus: „Nu”! și, liniștită, și-a
continuat căutarea. Deja înțelesese ce
căutăm la acea vânătoarea. De acea
dată, fazanii erau în siguranță. Ne-am
întâlnit în căutările noastre și cu vreo
doi, trei, urecheați și câteva căprioare
culcate în vegetația canalului. Aceeași
comandă scurtă „Nu”! și aceeași reacție
din partea cățelei. Am fost foarte mulțumită. La finalul acelei zile am “premiat” cățeii participanți cu o baie în
apele Timișului. Trei springeri neastâmpărați, înnotând de zor și grăbindu-se care mai de care să aducă aporturile din apă. Să ne pregătim și de vâ-

nătoarea la rațe, ne-am spus noi privind
cu bucurie și relaxare la joaca partenerilor patrupezi.
Apusul de soare ne-a prins cu câinii
pe malul Timișului. Chiar ne gândeam,
ce păcat că nu am luat cu noi și vergile
de muscărit. Am fi putut să ne întoarcem
nu doar cu prepelițe, ci și cu câțiva
pești. Soarele roșiatic dispărea încet,
încet, sub linia orizontului lăsându-ne
în paza stelelor și a lunii. Atmosfera se
răcorise și căpriorii începuseră să își
facă simțită prezența. Sub protecția întunericului, sălbăticiunile mari și mici
ieșeau din sălașurile lor.
Ne-am bucurat de cele trei zile minunate și abia așteptăm să repetăm
partida de vânătoare și anul acesta!
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Într-o margine de pădure
CONSTANTIN RĂDAN

Foto: ALIN-CODRU MANU

De jur-împrejur, cât vezi cu ochii, e numai verdeață iar spre pădure grupuri de arbori cu
trunchiuri acoperite cu catifelatul mușchi, care indică nordul, ascund în coronamentul des
tot soiul de păsărele ce se-ntrec în cântec de vară. E vremea dibuitului și a pândei la
căprior. Atmosfera de vară fierbinte învăluie totul, lăsând totuși parcă să se întrevadă
sorții întâlnirii cu vânatul, poate pe potecile tainice ale pădurii, în liziera umbroasă sau,
cine știe, în grâul ce se apropie de vremea recoltării ...

La dibuit
Am hotărât să cercetăm împrejurimile, mai întâi la dibuit, și numai dacă
va fi cazul, să continuăm cu o pândă.
Desigur că bucuria vânătorii depinde și
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de zeița Diana căreia sperăm că astăzi
îi vom fi în grații. Cu o săptămână înaintea acestui moment și a perioadei de
ploi intense am făcut o bună recunoaștere, în care paznicul de vânătoare a
indicat cele mai cunoscute locuri preferate de vânat și orele aproximative
când căpriorul își face apariția. Deh,
are și el tabietul lui!

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

E

este liniștea specifică pădurilor,
uneori întreruptă însă de vaietele stridente ale drujbelor care
mai ciugulesc, pe ici pe colo, câte un
măreț ștejar până mai ieri, azi o biată
cioată uscată. Din apropierea unui luminiș legendarul cuc se lansează
într-un repetat cu-cu, cu-cu...! Se spune
că e semn de vreme bună! Noi am dori
să fie semn bun de reușită și pentru
partida noastră la căprior, la dibuit și,
mai apoi, dacă va trebui, la pândă.
E vremea în care galbenul grâului
încă nu a colorat complet întinsele
holde iar căpriorul își găsește aici loc
de odihnă, pentru hrană și, de ce nu, și
de strategică apărare. Cosașii, lăcustele
fără astâmpăr, își încearcă strunele, făcând acrobație pe câte un fir de grâu,
ne-lăsându-se impresionați de toridul
soare. Numai aici, în margine de pădure, adie un vânticel care ba aduce
aer cald, ba ceva boare răcoroasă...

Cum calul și căruța au rămas niște
mijloace demodate prin unele locuri, uitate prin curți printre alte acareturi ale
contoanelor, tehnica modernă, cu roți
motorizate, mai rapidă dar și mult mai
zgomotoasă, dă totuși de furcă vânătorului în cele mai multe dintre cazuri.
Vânatul nu este nici el străin de aceste
„obiecte mișcătoare” care, cu tot dinadinsul, se tot apropie de locurile altă
dată liniștite, punând adesea în primejdie habitatul natural al faunei sălbatice.
Având în vedere toate acestea am
hotărât să ne deplasăm pe jos, mergând
cu pas domol pe ascunsele cărări ale
parcelei de pădure, ascultând din când
în când vocea naturii și poposind în câte
o margine de luminiș, prilej pentru a
ne șterge sudoarea frunții cu mișcări
atente și ferindu-ne să călcăm pe vreascurile uscate, ascunse în desișul tufelor
de urzică, firesc nesuferită dar cu proprietăți tămăduitoare de apreciat!
Zeița Diana ne-a scos în cale câțiva
sulițari, părând a ne ispiti de-a dreptul,
însă printre aceștia nu s-a aflat și „veteranul” căutat de noi. Am încheiat dibuitul spre înserat când soarele și-a mai
domolit valurile de căldură înăbuși-
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toare, greierii și-au început plăcutul
concert iar puhoiul de țânțari ne-a luat
cu asalt fără pic de milă, în ciuda măsurilor de protecție pe care ni le luasem.
Dar, și mâine mai este o zi...!

La pândă...fără de superstiții!
Când pleci la vânătoare se zice că e
bine să pășești cu dreptul și cât mai
ferit pentru a nu te întâlni cu vre-un
vecin „binevoitor” care să-ți ureze
„baftă” deoarece numai noroc nu vei
avea! Doamne ferește să fi uitat ceva
acasă și să te-ntorci din drum. E semn
rău...! Dar despre toate aceste superstiții, ce dăinuie și astăzi, este o altă poveste, o istorisire poate de almanah.
Ne-am așezat să așteptăm vânatul
în locul indicat de paznic, bine ales,
protejați de câteva trunchiuri de stejari
trecuți de mult de vârsta tinereții, aflați
la marginea pădurii dincolo de care începe câmpul cultivat cu grâu și stropit
din belșug cu flori de câmp. Pe latura
noastră, o lizieră de salcâm făcea trecerea domoală de la umbra și răcoarea
pădurii la cuptorul câmpului dogorit de
soare. Aici a fost văzut „veteranul” ieșind deseori, asemenea unui stăpân
ce-și cunoaște bine locurile.
Un foșnet ușor, parcă o călcătură
de nălucă, a venit din partea unde se
afla colegul meu, și el fiind deja alertat.
Trag cu coada ochiului drept, cu teamă
să nu mi se observe mișcarea și văd că,

la circa 15-20 metri de mine un urechiat
stă ridicat pe labele dinapoi, ascultând
cu atenție. Apoi, țopăind, din câteva
salturi își continuă nepăsător drumul
printre ierburile care îl ascund privirilor
noastre, trecând fără zgomot sub ocrotirea lor.
De circa 30 de minute stăm ca niște
stane de piatră, suportând, din când în
când, cu stoicism, gâdilatul câte unei
muște care nu găsește alt loc de așezat
decât pe nas sau pe frunte, fapt care ne
împinge fie spre a risca să strănutăm
sau, la fel de nedorit, să ne mișcăm în
stand. Toate aceste situații fac parte din
multele încercări prin care trecem și
care ne suspun voința și puterea de control la încercare. Le știm pe toate, bine
de tot, cu toții, și fac parte din atmosfera
și neprevăzutul partidelor de vânătoare.

Atunci când soarele coboară
Un vânticel adie dinspre Lacul cu
rațe, cum îl știu mai toți vânătorii, rățari
cu experiență, aducând miros de baltă
și ecoul orăcăitului broaștelor ce trezește amintiri plăcute din sezonul trecut. Gândul îmi este însă întrerupt de
brăhnitul unui țap aflat nu departe de
noi, undeva spre marginea pădurii. Soarele înclină spre apus, mierlele ne încântă cu trilul lor iar o ciocănitoare,
care probabil nu și-a îndeplinit încă
„planul”, lovește insistent cu ciocul în
scoarța unui trunchi găunos. Natura a
dat de lucru tuturor viețuitoarelor...!

Și, ca prin minune, un nou tablou
ni se înfățișază. Mult așteptatul căprior
apare din liziera cu salcâmi. Atent, pășește, se oprește, ascultă... Apoi dă glas
de chemare pentru suratele aflate și ele,
probabil, prin apropiere. Să tot fie circa
70 de metri până la grațioasa făptură.
Cele câteva secunde de admirație se
prelungesc parcă neobișnuit de mult...
Deja mă gândesc că și această vânătoare, ca multe altele, se va adăuga
în tolba cu amintiri de neuitat. Tabloul
de final va fi pe măsura trofeului iar
căpriorul, înconjurat de flori de câmp,
își ia la revedere de la tainica pădure și
de la potecile numai de el știute... Și
așa a și fost!

CE VÅN~M
MAMIFERE: căprior (mascul),
mistreț, șacal, viezure, vulpe.
PĂSĂRI: cioară grivă, cioară
grivă sudică, coțofană, stăncuță;
de la 15 august: cioară-de-semănătură, gâscă-de-vară, graur,
guguștiuc, prepeliță, rață fluierătoare, rață-cu-cap-castaniu,
rață pestriță, rață sunătoare,
rață lingurar, rață sulițar, rațăcu-cap-negru, turturică.
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Glonț

Despre glonțul ecologic
COSTIN ALEXANDRESCU
1

2

Glonț cu miez din plumb

Glonț monolit din cupru

3

Într-un viitor apropiat, folosirea alicelor de plumb urmează
a fi înlocuită cu cea a alicelor ne-toxice, cel puțin pentru
zonele umede. S-ar putea ca și glonțul tradițional din
plumb, la rândul lui, să fie înlocuit, mai devreme sau mai
târziu, cu cel ne-toxic, ecologic sau „verde” cum este
adesea numit.

C

um este firesc, părerile sunt împărțite, fiecare parte aducând
argumente pro și contra înlocuirii tradiționalului plumb, consacrat
de-a lungul timpului, cu noul, mai „progresist”-ul material considerat ne-toxic,
cuprul (Fig. 1 și 2).
Fără a avea pretenția unei abordări
exaustive, să trecem în revistă câteva
dintre argumentele pro pentru gloanțele fabricate din alt material decât
plumbul. Cuprul pare a fi alternativa
cel mai adesea luată în considerare,
printre primele gloanțe confecționate
în întregime din cupru fiind cele fabricate de Barnes Bullets, pe la mijlocul
anilor ’80, drept gloanțe premium pentru vânatul mare din Africa. Nu a trecut
mult timp și noile glonțe confecționațe
într-un design monolit, complet din cupru, au câștigat o recunoaștere fără de
tăgadă, datorită expansiunii constante
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și rapide, retenției semnificative a masei inițiale și dovedind o penetrare
adâncă, cu conservarea constantă a
energiei pe parcursul traiectoriei în corpul țintei, combinată cu o precizie la
țintă extrem de ridicată. Efectul letal
al proiectilului asupra țintei este evident, iar la ieșire produce o rană ce va
ajuta la urmărirea vânatului pe urmă
de sânge, în cazul în care acesta nu
cade direct în foc.

Un alt element pro pe
care producătorii îl
aduc în favoarea relativ
noilor gloanțe „verzi” este
acela al conservării
calității cărnii vânatului
dobândit cu acest gen de
muniție.

Progresul tehnologiei de fabricație
determină și alți producători de cartușe
cu glonț să treacă la fabricarea noilor
variante cu glonț ne-toxic, fie el din cupru sau alte aliaje, altele decât plumbul. Companii precum Remington,
Winchester, Hornady sau Federal, pun
la dispoziția vânătorilor o gamă variată
de calibre de cartușe cu glonț ne-toxic.
Un alt element pro pe care producătorii îl aduc în favoarea relativ noilor
gloanțe „verzi” este acela al conservării
calității cărnii vânatului dobândit cu
acest gen de muniție. Glonțul din plumb
sau cu miez din plumb, după penetrare,
pe parcursul expansiunii proiectilului
în corpul țintei, lasă bucăți, uneori mici
dar adesea și destul de mari, de ordinul
milimetrilor, în carnea vânatului, reziduuri ce devin reale împurități toxice
ce alterează calitatea cărnii. Spre deosebire de acesta, glonțul din cupru expandează fără a lăsa niciun reziduu desprins din corpul proiectilului în
interiorul țintei (Fig. 3). Astfel calitatea
cărnii vânatului este protejată.
Teste efectuate în poligon, folosind
blocuri din gelatină balistică au evidențiat aceste aspecte, privind atât expansiunea dar și fragmentarea și reziduul
lăsat pe traiectorie în corpul țintei de
cele două feluri de proiectile, din
plumb și din cupru.
Fragmentele desprinse din proiectilele din plumb și dispersate în carnea
și/sau viscerele vânatului doborât, dacă
sunt ingerate, sunt toxice atât pentru
om cât și pentru vietățile sălbatice ce
vor consuma resturile lăsate în teren
fie la eviscerarea vânatului, fie în cazul
în care vânatul nu cade în foc, pleacă
rănit și nu mai este găsit, devenind o
sursă de hramă pentru alte animale și
păsări sălbatice.
Așa cum aminteam la început, părerile în privința gloanțelor ecologice sunt
în continuare împărțite, un alt aspect fiind și prețul, sensibil mai ridicat al cartușelor echipate cu glonț ecologic. Timpul va trece și probabil lucrurile se vor
mai schimba, dezvoltarea noilor tehnologii de fabricație a cartușelor „verzi”
pentru carabine urmând a-și spune cuvântul. Noi argumente pro pentru muniția ecologică nu încetează să apară iar
percepția vis-a-vis de această muniție se
schimbă și ea. Dar despre aceasta și alte
aspecte interesante în materie vom reveni la o dată viitoare.

CHINOLOGIE
partea inferioară turnată într-o singură
bucată și reținând astfel toată murdăria
în interior. De aceea sunt însă și mai
greu de curățat la finalul zilei, dar, ca
întotdeauna, nu le putem avea pe
toate. Protejăm portbagajul dar avem
de curățat mai mult la cușcă. În cazul
cuștilor cu bare și podea din metal, un
preș din cauciuc pentru podeaua portbagajului poate ajuta și ne poate feri de
multe neplăceri.
Cât privește ventilația necesară,
suv-urile cu portbagajul deschis asigură
curentul necesar în zilele toride. În
cazul portbagajelor închise, un geam
deschis la spatele mașinii sau un miniventilator montat în spațiul portbagajului pot rezolva situația.
Pe distanțe mici nu este nevoie de
pauze dar în cazul deplasărilor lungi, o
pauză pentru dezmorțire, câțiva pași
pentru a evita crampele musculare și
apa atât de necesară sunt binevenite
pentru partenerul nostru patruped.

Atenție la deshidratare.

În miezul verii
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN
După ce luna lui Cuptor ne-a dogorit fără doar și poate,
august aduce practic deschiderea noului sezon de
vânătoare. Păsăretul este la putere, lanurile de floarea
soarelui cu guguștiuci și turturele, dar mai ales miriștile
cu prepelițe, ne îmbie din nou, cu irezistibila lor atarcție,
la alte partide de vânătoare pe care le vom petrece
în mijlocul naturii, în luna lui Gustar.

P

regătirea câinelui de vânătoare
continuată cu grijă pe tot parcursul perioadei de repaus,
practicarea constantă a comenzilor, repetițiile, vaccinarea preventivă și nu în
ultimul rând antrenamentul fizic, toate
au ajuns la punctul noului început. De
toate va depinde, într-o mare măsură,
frumusețea ieșirilor pe teren la deschiderea noului sezon de vânătoare. Și tot
acum trebuie să ținem seamă și să nu
uităm de câteva aspecte.

Transportul cu mașina.
Cușca pentru transportul câinelui
de vânătoare este o soluție elegantă și
civilizată. În alegerea unei cuști trebuie
să ținem cont de rasa și dimensiunile
câinelui, pentru a-i asigura suficient
spațiu și pe cât posibil o libertate de

mișcare, mai ales atunci când călătorim
pe distanțe lungi. O cușcă din metal, cu
gratii, este mai aerisită, oferă mai mult
confort câinelui, premițând ventilația
corespunzătoare a aerului. Cuștile din
plastic, dimensionate corespunzător
pentru talia câinelui, oferă mai multă
protecție și au avantajul că protejează
mai bine podeaua portbagajului, având

La prima ieșire în
teren mai ales, dar
regula este valabilă
permanent, căldura și
entuziasmul pot epuiza
rapid rezervele de energie și
mai ales apa din
organismul câinelui.

Dacă am avut grijă de menținerea
condiției fizice a câinelui nostru de vânătoare pe timpul perioadei de tranziție, a venit vremea să beneficiem de pe
urma eforturilor depuse. La prima ieșire
în teren mai ales, dar regula este valabilă permanent, căldura și entuziasmul
pot epuiza rapid rezervele de energie și
mai ales apa din organismul câinelui.
De aceea trebuie să fim pregătiți cu apă
pentru câinele nostru. Doi, trei, litri de
apă la mașină, unul cu noi în teren,
sunt suficienți pentru o jumătate de zi
petrecută în teren pe vreme călduroasă.
Dați-i să bea apă la fiecare oră și chiar
și la o jumătate de oră, dacă temperatura crește la peste 25 de grade. Nu uitați, câinii percep temperatura mult mai
ridicată decât o percepe organismul
uman. Lăsați-l să bea pe săturate și îl
puteți și stropi cu puținpă apă. Pauzele
pentru odihnă la umbră sunt binevenite. Dacă este vreo apă prin apropiere
lăsați-l să facă o baie de voie. O căldură
tolerabilă pentru noi poate fi deja prea
ridicată pentru câinele nostru, care,
dacă a alergat încontinuu are cu siguranță nevoie de odihnă, chiar dacă nu
pare dispus să stea locului. Atenție la
semnele de slăbiciune și, nu în ultimul
rând, aveți permanent lesa pregătită în
buzunar. Câțiva pași „la picior”, în lesă,
pentru a-i tempera entuziasmul, pot
restabili echilibrul și armonia fizică a
câinelui nostru de vânătoare. Și, fără
grabă, pentru că timp este destul, nu
ocoliți nici umbra răcoroasă a unei liziere de la marginea câmpului...!
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Bolile animalelor

Foto: NECULAI ȘELARU

FAUN~

Pseudopesta
aviară
DOCTOR VET
Cunoscută și sub denumirile de „boala de Newcastle”,
pestă aviară asiatică și enterită hemoragică-necrotică,
pseudopesta aviară este o boală infecto-contagioasă
endemică, specifică galinaceelor, produsă de un virus din
familia Paramyxoviridae, cu mare putere de difuziune.
Este considerată cea mai gravă boală a păsărilor.

Arareori boala evoluează supraacut,
urmată de moarte la câteva ore după
primele simptome.
La om boala apare după 1-3 zile de
la contactul cu păsările bolnave sau cadavrele celor moarte, iar omul bolnav
prezintă tulburări generale. În 90% din
cazuri prezintă conjunctivită gravă, însoțită de oboseală oculară, dureri violente ale globilor oculari, senzație de
corpuri străine în ochi și ușor prurit.
După 36-48 ore apare o tumefiere a
pleoapelor și secreție muco-purulentă
care anglutisează genele și lipește pleoapele. După 3-5 zile semnele bolii se atenuează de regulă. Caracteristic este faptul că boala se manifestă de regulă la un
singur ochi.

Diagnosticare
Cadavrele păsărilor moarte, ca și ale
celor bolnave, prezintă penaj zbârlit, iar
anusul murdărit cu fecale verzi, ce prezintă și striuri de sânge de jur-împrejur.
Păsările au gușa umflată, dar goală.
La diagnosticarea bolii se iau în considerare numărul mare de păsări bolnave, semnele prezentate mai sus și
leziunile hemoragice și necrotice de la
nivelul tubului digestiv.
Probele pentru diagnosticare de laborator trebuie să cuprindă tampoane
traheale și cloacale.

Măsuri de prevenire și combatere
Istoric
Boala a fost depistată pentru prima
dată în anul 1926, în Insula Jawa și în
orașul Newcastle, de unde și una dintre
denumiri. În Italia și Albania a fost diagnostică mai târziu, în 1939-1940, iar în
țara noastră în anul 1942, fiind descrisă
sub denumirea de „boala lui Filaret”.

Rezistența virusului
Deși rezistența virusului este variabilă la acțiunea factorilor fizici și chimici
exteriori, se poate aprecia că în cadavre
de păsări se menține până la 30 de zile
vara, și până la 4 luni din toamnă până
în primăvară, razele solare îl distrug
în 48 de ore, între 0 și +4° C se păstrează cca. 120 de zile, la -20° C rezistă
timp de 1-2 ani, iar în carnea sărată și
afumată ținută în frigider este viabil
până la 9 luni. La temperaturi de peste
60° C este distrus în maximum 3 minute, ca de altfel și la acțiunea dezinfectanților clasici (5% clorură de var,
5% formol și 5% sodă caustică).

Specii cinegetic receptive
Dintre speciile cinegetice sunt receptive, în ordinea sensibilității, faza24 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

nul, potârnichea, bibilica, prepelița, sitarul, cocoșul de munte, cocoșul de
mesteacăn, porumbeii, graurii, ciorile,
coțofenele și alte specii de mai mic sau
fără interes vânătoresc.
Sursa de infecție a păsărilor sălbatice o constituie păsările domestice
(găini, curci, bibilici). Chiar se susține
că apariția bolii la speciile sălbatice este
condiționată de existența bolii la speciile domestice din imediata lor locație.

Manifestare
După o perioadă de incubație de
5-6 zile (2-14 zile), boala debutează cu
hipertermie (43-44° C), inapetență și
indiferență la zgomotele și mișcările din
jur. Caracteristice sunt aripile lăsate în
jos, jetaj seromucos gri-brun, strănut,
respirație greoaie și diaree seroasă de
culoare galben-verzui, uneori cu striuri
de sânge și miros fetid.
Păsările bolnave prezintă mers
legănat, din cauza dificultăților de
locomoție, convulsii, pareze și paralizii
ale aripilor și picioarelor, cad lateral și
fac eforturi pentru a se ridica, sprijinindu-se pe aripi.

Prevenirea pseudopestei la păsările sălbatice se bazează, în primul rând, pe menținerea imunității, prin vaccinare, la toate
păsările domestice din localitățile învecinate, din gospodăriile izolate, de la diferite
cantoane silvice sau de pe diguri, etc.
De asemenea, prin populări cu fazani,
potârnichi și bibilici vaccinate preventiv.
În perioada de iarnă-primăvară se
vor lua măsuri de menținere a păsărilor
de interes cinegetic departe de localități, prin furajare complementară în habitatele sălbatice.
În caz de apariție a bolii, păsările
bolnave se împușcă, iar cadavrele lor se
transportă bine izolate (în saci de plastic), în locurile speciale de distrugere.
De asemenea, în zonele afectate se
instituie măsuri de supraveghere a locurilor de depozitare a gunoaielor și cadavrelor, măsuri de restricție a circulației oamenilor și animalelor domestice,
sunt amenajate dezinfectoare, sunt utilizate panouri și alte sisteme de avertizare a cetățenilor etc.
Măsura cea mai importantă o constituie însă, vaccinarea întregului efectiv
de păsări domestice din zonele afectate
și din cele limitrofe acestora.

Plante tămăduitoare

FLORA

Brusturele
DOCTOR PLANT

Foto: ALIN-CODRU MANU

Floare

Rădăcină

Brusturele (Arctium lappa) face parte din familia Asteraceae, și este o plantă erbacee
bienală întâlnită cel mai adesea ca buruiană, fiind însă cultivată și în grădină pentru
rădăcinile sale comestibile. Cunoscut și sub denumiri ca lipan, smântânică sau broscalan,
brusturele este întâlnit din zona de munte și până la șes, pe marginea râurilor și
pâraielor, în lunci, pe câmpuri, margini de drum, sau pe terenuri necultivate, preferând
solurile bogate în humus și azot.

S

pecia este prezentă de la Marea
Mediterană și până în Peninsula
Scandinavă, din Rusia până în
Arhipelagul Britanic, ajungând din
Orientul Mijlociu până în China, India
și Japonia.
Brusturele crește destul de înalt, putând ajunge până la 2 metri înălțime.
Frunzele sunt mari iar cele de la bază,
care apar în primul an de vegetație, sunt
triunghiulare, ovale sau cordate cu marginele ușor dințate, cu codiță lungă și
sunt acoperite cu un puf gri pe partea
inferioară. Florile apar la mijlocul verii,
au nuanțe de la alb-roz pal până la movviolet, au forma unor cosulețe și sunt
dispuse pe porțiunea superioară a tulpinii. Tulpina este cilindrică, cu șanțuri
longitudinale, ramificată și este acoperită cu peri. Rădăcina pivotantă este de
culoare brun-cenușie și poate ajunge
până la 50 cm lungime. Rădăcina conține vitamine din complexul B, taninuri,
acid palmitic, steric și cofeic, inulină,
ulei volatil, săruri de potasiu, steroli,

hormoni vegetali, și mucilagii. Frunzele
conțin fitoncide, arctiină și lapanol.
Brusturele este un bun dezinfectant,
ajutând la eliminarea toxinelor din organism, având și proprietăți antibacteriene, antifungice, antitumorale și diuretice. Preparatele din brusture sunt
cunoscute pentru proprietățile detoxifiante în bolile de ficat, de rinichi și de
splină. De asemenea, brusturele reglează nivelul glicemiei, curăță sângele
de toxine și acționează ca un antibiotic,
cu o eficiență apreciată drept similară
cu cea a penicilinei.
Preparatele pe bază de brusture încetinesc sau chiar opresc căderea părului. De aceea, planta care s-a dovedit
un tonic capilar, este folosită în tratamentul contra alopeciei. Infuzia din rădăcină de brusture ajută la eliminarea
acidului uric iar ceaiul curăță eficient
colonul, rinichii, contribuind la scăderea
nivelului colesterolului, a trigliceridelor
și la reglarea nivelului hipertensiunii arteriale.

Cel mai des este folosit ceaiul și infuzia din frunze și rădăcină de brusture
iar frunzele proaspete se pot pune drept
comprese pentru dureri de lumbago sau
articulare, avânt efect antiinflamator.
Utilizat adesea în Evul Mediu ca legumă,
brusturele este astăzi mult mai rar folosit
pentru prepararea rețetelor culinare. A
rămas însă în tradiția bucătăriei japoneze, coreene, italiene și portugheze,
pentru care este cultivat în grădini.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Înainte de a utiliza plantele medicinale în general, sub
orice formă, este recomandată vizita la
medic, iar administrarea preparatelor
din brusture să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului
este neapărat necesară și se impune ca
o măsură de prevedere, precauție și siguranță.
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POVESTIRI

ȚIȚI
Casa bătrânească a familiei în care eu am trăit niște ani buni
dar fără să mai și îmbătrânesc acolo, se află în comuna
Bălănești, din Județul Buzău, într-un loc binecuvântat de
Dumnezeu datorită frumuseții pe care i-a dăruit-o.

P

e fundul unei văi abrupte și destul de lungă curge vesel un pârâiaș, pare-mi-se numit Sărățelul fără să știu pentru care motiv anume
însă, care de câte ori plouă „sus la deal”
după cum se exprimă localnicii, pârâiașul, se transformă instantaneu întrun adevărat puhoi sălbatec care năvălește înfricoșător la vale cărând cu el
podețe, tocitoare ori butoaie uitate în
apă la umflat, vite moarte, uneori și
câte o căsuță și așa mai departe, în timp
ce, vuietul amenințător al apei boncăite
cu noroi umple valea până sus la drumul care unește Pârscovul cu Ulmetul.
Astfel, cei aflați sus pe deal printre care
ne aflam și noi, auzind mugetul nefiresc
al pârâiașului, își fac cruci rugându-se
pentru cei năpăstuiți de ape iar imediat
ce acesta se potolește, își fac alte cruci
mulțumind Domnului că n-a fost mai
rău și totodată, știind precis că, odată
cu încetarea tumultului apei nebune
astfel dezlănțuite, șuvoiul se subțiază
văzând cu ochii și nu peste mult timp
se limpezește de parcă nimic nu s-ar fi
întâmplat. Apoi, cei cu picioare sănătoase pot urca tocmai sus până la Muchea Stânii după care, tot mergând așa,
pot ajunge la Siriu trecând chiar și pe
lângă câteva pietre de hotar uitate din
timpuri străvechi pe la marginea Țării.
În spatele caselor se află viile, livezile ori culturile de porumb aliniate pe
o pantă destul de înclinată, terminată
în partea de sus cu o pășune bogată
numită Poduri, care și ea ține doar
până la liziera Pădurii Bârza, pășune
care, ani de zile a fost locul de întâlnire
nedezmințit al tuturor copiilor care se
prezentau acolo, fiind însoțiți de vacile
pe care le aduceau la păscut. Dacă te
întindeai cu fața în sus pe fâneața
proaspătă puteai admira cerul senin pe
care norii jucăuși, aflați la dispoziția
vântului, modelau tot felul de figurine
în timp ce, peste satul aflat la poalele
pășunii, se ridica maiestuoasă Muchea
Stânii care, dintotdeauna străjuiește
falnic depărtările, protejându-i parcă
pe oameni împotriva necazurilor.
Odată, cu ceva ani în urmă, după
masa de seară, ne-am retras pe veranda
încăpătoare unde, obișnuiam ca să mai
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stăm la taclale și să ne organizăm astfel
treburile zilei următoare. În liniștea
nopții am auzit destul de deslușit niște
zgomote ciudate produse undeva pe
acoperișul de tablă, de parcă cineva
mergea pe acolo ceea ce era exclus.
Ne-am învârtit în jurul casei încercând
ca să descoperim originea zgomotelor
iar deodată, am auzit clar o alergătură
pe tabla casei, care era produsă în mod
sigur de niște animale, fiind însoțită de
un fel de scâncete, mârâieli ori mieunături. Oricât ne-am străduit, a fost,
pentru moment, imposibil ca să identificăm animalul ori animalele care le
produceau.
La un moment dat, tropăiturile
s-au amplificat instantaneu și orientându-ne spre direcția de unde apreciam
noi că s-ar auzi, am văzut, cu mare surprindere, mai multe siluete de animale
profilate pe cerul înstelat. Săreau cu agilitate de pe acoperișul casei noastre pe
cel al casei învecinate, însoțindu-și acrobațiile cu mieunături sau mârâieli înverșunate ceea ce ne-a determinat ca să
presupunem că asistăm la un fel luptă
între două „armate” dar fără ca să-i putem identifica pe „combatanți”.
Folosindu-ne de toate lanternele de
care dispuneam, am iluminat cât am
putut de bine „terenul de luptă” iar
când „trupele” au revenit năvălind iar
pe acoperișul nostru, mulțumită luminii, am reușit să-i identificăm, stabilind
astfel că era vorba despre niște dihori,
unii de mărimea unei pisici mature,
care se fugăreau pe acoperișul nostru.
Inițial am intenționat să dau fuga în
casă și să-mi iau arma de vânătoare pe
care o aveam cu mine pentru a participa la vânătoarea ce urma să fie organizată la finele săptămânii însă mătușa
mea m-a oprit speriată:
- „Să nu tragi în ei că-mi găurești
tabla de pe casă”! - și avea dreptate,
așa că m-am limitat numai ca să-i urmăresc atâta cât puteam să-i zăresc iar
deodată, i-am simțit îndreptându-se
spre cealaltă parte a acoperișului aflat
în apropierea unui tei gros și înalt, moment în care am asistat la un inedit
spectacol de circ în care, pe rând, dihorii se apropiau în viteză de streașina

Foto: NECULAI ȘELARU

Asediul dihorilor
casei de unde își luau avânt și se aruncau spre tulpina copacului de care se
prindeau cu ghearele și, în viteză, coborau cu spatele până la circa doi metri
de pământ de unde își dădeau drumul
traversând astfel grădina, încolonați în
șir ordonat, după care săreau gardul
acesteia în viteză, dispărând în noapte.
Tot spectacolul n-a durat mai mult
de câteva minute iar în liniștea care s-a
lăsat ne priveam uluiții unii pe alții străduindu-ne ca să ne convingem că totul
a fost ceva real.
- Mâine, pe lumină, voi încerca să
le caut urmele și să aflu în ce direcție
s-au dus pentru că, în mod precis, cunoscându-le pasiunile, ăștia au pus stăpânire pe podul vreunei case din zonă
iar noi, să anunțăm gazda că are „musafiri” în podul casei.
La prima oră a dimineții am coborât
lângă gardul curții noastre unde am
descoperit cu ușurință amprentele lăbuțelor infractorilor noștri nocturni și,
mergând pe urmele lor, am ajuns nu
fără surprindere la o casă vecină, pustie
de zeci de ani, ce fusese locuită de o
femeie care, de singurătate ori alte motive, și-a pus capăt zileleor în casă, fiind
descoperită întâmplător. Cu acest detaliu am sistat orice căutare iar mai înainte de a pleca la rostul meu am rugat
pe un vecin, cu care eu copilărisem, ca
să verifice dacă există eventuale găuri
prin zona streșinilor casei noastre și în
mod obligatoriu să urce și în podul casei părăsite ca să afle dacă nu cumva
dihorii s-au pripășit pe acolo, pândind
orice moment prielnic pentru ca să dea
iama prin puii cloștilor noastre.
A doua zi, aflându-mă la Buzău,
amicul meu m-a sunat și mi-a spus că
într-adevăr, podul casei părăsite era un
adevărat osuar, cu nenumărate resturi
de pene și oșcioare ale păsărilor mâncate de dihori așa că, a hotărât ca să le
instaleze, cum era pe atunci, câteva
capcane în dreptul numeroaselor găuri
descoperite de-a lungul streșinilor.
Peste câteva zile mi-a comunicat victorios că ar fi și prins deja câțiva dihori,
în timp ce restul, ca prin minune au dispărut, presimțind probabil pericolul...!

Alice

MUNI}IE

ALICE DIN OȚEL SAU DIN PLUMB LA GUGUȘTIUCI,
TURTURELE ȘI PORUMBEI SĂLBATICI
Text și fotografie COSTIN ALEXANDRESCU

Opiniile privind folosirea alicelor ne-toxice sau a celor din plumb au fost și rămân în
continuare împărțite, unul dintre principalele motive fiind acela că muniția ne-toxică,
respectiv alicele din oțel nu ar oferi performanțele ce se pot obține cu alice din plumb.

U

n studiu efectuat de Departamentul pentru parcuri și faună
cinegetică din Texas, SUA, privind folosirea alicelor din oțel și plumb
la vânătoarea de guguștiuci, turturele
și porumbei sălbatici, a evidențiat o serie de aspecte privind atât performața
obținută folosind muniție ne-toxică –
oțel, cât și privind alegerea șocurilor și
precizia la diferite distanțe de tragere.
Alicele din oțel sunt eficace la porumbei. Cartușele folosite au fost marcate cu un cod de culoare, fără ca vânătorii și observatorii care înregistrau
datele să cunoască felul încărcăturii folosite. Cartuțele cu alice din plumb și
oțel au fost astfel încărcate pentru a
nu se putea face diferența între ele
după reculul la tragere. Observatorii
au notat pe lângă codul de culoare al
fiecărui cartuș tras și șocul folosit, distanța de tragere și efectul tirului, fie că
a fost vorba de lovitură în plin sau parțială dar cu recuperarea păsării, fie rănirea fără recuperare sau rateul.
Alicele din plumb cât și cele din oțel
au dat același procent de reușită atât

la doborârea în foc a țintelor – 83 %,
cât și la doborârea cu recuperare ulterioară a păsărilor – între 16 și 17 %.
Distanța medie înregistrată a loviturilor
în plin s-a situat în jurul a 29 de metri.
Rateurile cresc semnificativ dincolo de 30 de metri. Vânătorii au fost
aleși aleatoriu dintre clienții obișnuiți
ai firmelor de vânătoare și dintre cei
cunoscuți drept vânători de columbide.
Media numărului de cartușe trase pentru o țintă doborâtă a fost de 4,4 cartușe, semnificativ mai bună decât media înregistartă la nivel național de 7-8
cartușe pentru o pasăre doborâtă. Sub
30 de metri, rata rateurilor înregistrate
în studiu a fost de 57 %, iar peste 30
de metri de 68 %, indiferent de muniția
folosită, oțel sau plumb. Este posibil ca
la peste 40 de metri, alicele din plumb
să fi fost mai eficace, datorită conservării superioare a energiei la distanță,
dar, dat fiind faptul că la această distanță rateurile cresc semnificativ, acest
aspect nu a fost considerat semnificativ
pentru marea majoritate a vânătorilor
ce au participat.

Cilindrul îmbunătățit, cel mai eficace șoc. Cel mai popular șoc folosit și
notat de observatori a fost cel modificat
– 48% dintre participanți, urmat de cilindru îmbunătățit – 30,5 %, iar șocul
full doar 21 %. În timp ce șocurile modificat și full au doborât 21 % și respectiv 16% din porumbeii la care s-a
tras, cilindrul îmbunătățit a reușit un
procent de 26 % de lovituri eficace.
Adâugând aici că sub 30 de metri procentul de doborâre a țintelor a fost de
28,4 %, cu un procent de rănire de
13,9 %, față de numai 16,6 % doborâte
și 15,1 % rănite la distanțe de peste 30
de metri, studiul, fără a avea pretenția
unei statistici exhaustive, evidențiază
clar eficacitatea sporită a tirului la columbide sub distanța de 30 de metri și
a folosirii șocului cilindru îmbunătățit,
practic indiferent de alicele folosite,
plumb sau oțel.
În plus, puțină practică în poligonul
de tir înaintea deschiderii sezonului va
contribui cu siguranță la reușita deplină
a partidelor de vânătoare la guguștiuci,
turturele și porumbei sălbatici.
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Inaugurare muzeală

Inaugurarea sălii memoriale
„Ionel Pop”
Text și fotografie AUREL HĂRĂGUȘ

În data de 18 mai 2019, orele 14:00, Muzeul Național Brukenthal, a organizat deschiderea
noii expoziții permanente dedicate scriitorului Ionel Pop, la Muzeul Cinegetic „August
von Spiess” din Sibiu, str. Școala de Înot, nr. 4.

L

a deschiderea expoziției, maestrul de ceremonii, dr. Alexandru
Cituță, a declarat deschisă expoziția după care s-au purtat discuții
pe tema personalității scriitorului Ionel
Pop, avocat, om politic și iubitor al naturii, domenii cărora și-a dedicat întreaga sa viață.
La deschidere au participat directorul
Muzeului Brukenthal, profesor universitar
dr. Sabin Adrian Luca, secretarul de stat
Ioan Opriș, profesor dr. George Limbeanu,
dr. Ghizela Vonica, directorul Muzeului
Cinegetic „August von Spiess” și domnul
Alexandru Bârsan, în calitate de curator,
cel care a sprijinit direct prin efortul său
cultural și financiar întreaga desfășurare
a acestei manifestări.
S-a trecut apoi la vizitarea expoziției
propriu-zise. La intrarea în sală, ne întâmpină frontispiciul „Sala Ionel Pop”,
opera sculptorului-artist Alexandru Blaj
din Arad. S-au putut vedea biroul de
lucru stil Biedermeier (secolul XIX), mașina de scris Stoewer Record (începutul
secolului XX), cu care Ionel Pop și-a
scris întreaga sa opera literară, busola
marca Bezard, altimetru și barometru
de buzunar, briceagul marca Robert
Klaas Solingen cu plăsele din corn de
cerb, un toc pentru praf de pușcă din
corn de cerb (secolul XVIII), scaunul de
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lemn care împodobea terasa casei de la
Izvorul de Argint, mânerele din fier
forjat care au decorat ușile casei de la
Izvorul de Argint și fereastra din construcția originală a casei, cu motive traforate în genul celor tiroleze. Deasupra
vitrinei dedicate revistei „Carpații” sunt
expuse tablourile „Iarnă grea” de Nicolae
Gumalic, pictor ale cărui lucrări au
ilustrat multe dintre coperțile și articolele
revistei „Carpații” și „Vânătoarea în baltă”
de Nicolae Mantu, pictor animalier care
era de nelipsit în paginile publicației.
Sunt de asemena expuse Adresa de
suprimare a revistei „Carpații” datată 11
februarie 1948, primul număr al revistei
„Carpații”, 15 ianuarie 1933, cu celebrul

articol „Pornind la drum”, care a constituit
o sărbătoare, un succes și o încurajare
totală pentru redactor și colaboratorii săi.
Sunt prezente fotografii originale
care înfățișează momentele de vârf ale
vânătorilor la care a participat Ionel
Pop și camarazii săi și trofeul de cerb,
localizat și datat - Joseni, 1938, dobândit
de Ionel Pop.
Intrarea în sală este flancată de
două desene în cărbune, de mari dimensiuni, ale pictorului ceh Venceslav
Melka, donate de Ionel Pop Muzeului
Cinegetic „August von Spiess” în anii
’80. Mandatarul donatorului a fost domnul profesor dr. George Limbeanu, care
l-a cunoscut personal pe scriitor și care
a și scris o carte biografică despre acesta
„Ionel Pop – Meandrele unui destin sau
patima nemuririi.”
Manifestarea a coincis cu programul
Ziua și Noaptea Muzeelor și a ușilor deschise, care s-a bucurat de un mare aflux
de vizitatori dornici să vadă, să învețe și
să cunoască despre cel care a fost Ionel
Pop, cel care prin întreaga sa viață și
operă literară exemplară s-a ridicat la
statura acelor bărbăți ai neamului nostru,
care au dat sens și substanță ființei naționale românești, pentru ca noi să fim
acum liberi și stăpâni pe destinele noastre.
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PESCUIT

Luna lui Gustar, când, teoretic, arșița se mai domolește dar, cum este
din nou un an atipic (ca și cei din
urmă!), nu se știe ce ne va aștepta, este
dedicată, de regulă, concediilor. Pentru cei împătimiți, zone specifice, ca Delta Dunării și Marea Neagră, pot împăca atât pretențiile familiei, cât și dorința de a petrece câteva ore la pescuit pe maluri sau pe diguri. Speciile vizate sunt diverse,
pescuitul practicându-se cu adaptarea tehnicilor la condițiile locale. Marea deține
primul plan, cu întinderile nesfârșite, dar și crestele munților, cu pâraiele care se strecoară vijelios printre stânci, ne oferă condiții optime pentru a ne bucura de frumusețile naturii. Verificați echipamentul, să corespundă specificului zonei în care veți
pescui. Informându-vă despre condițiile specifice fiecărei locații, veți evita eventualele probleme cu autoritățile locale și administratorii zonelor de pescuit.

Foto: MUGUREL IONESCU

CE PESCUIM
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Pescuit la răpitori

Nu evitați
nălucile mari! (III)
Text și fotografie ANDREI ZABET

În primele două părți ale mini-seriei dedicate pescuitului cu năluci XXL am trecut în
revistă echipamentele specializate, swimbait-uri, abordarea prezentărilor, însă nu am
discutat despre pescuitul în sine: cum lansăm, ce stiluri de recuperare sunt mai eficiente,
cum înțepăm etc. Vom avea în vedere și modelele de swimbaituri hard, cărora trebuie să
le acordăm atenția cuvenită, fiindcă prind constant pește mare.

Î

n mai puțin de un an, între septembrie 2017 și mai 2018, am reușit să prind zece știuci mari, între
90 și 97 de centimetri, pe Lacul Varlaam. Administratorii de acolo mi-au
spus că nu au mai văzut pe cineva să
prindă atâtea exemplare capitale și, sincer să fiu, rezultatele m-au uimit până
și pe mine. Secretul nu e unul singur,
ci ține de câțiva factori: aprofundarea
cunoștințelor despre lac, timp petrecut
pe lac în toate cele patru anotimpuri și,
nu în ultimul rând, atenția minuțioasă
asupra detaliilor, de la selecția nălucilor
și a culorilor acestora și până la alegerea
firului principal, a strunelor și chiar a
cârligelor triple, verificate înainte de
fiecare partidă și înlocuite constant cu
altele noi, dacă reascuțirea lor nu mai
reușea să le redea agerimea inițială.

Swimbait-urile hard
sau cu corp dur
Spre deosebire de cele confecționate din plastic moale, modelele hard
au corp dur, produs din diverse mate30 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Mai nou, Antares DC
este cea mai „lungă”
mulinetă pentru swimbaituri soft de 12,5 și 15 cm, din
perspectiva distanței de
lansare, iar foarte recent,
modelul Tranx 201, cu frână
centrifugală, este cel puțin
egal cu DC-ul, pe care l-a și
depășit în testele de distanță.

riale - lemn, plastic injectat, spumă cu
densitate mare și altele. Evoluția swimbait-urilor hard se datorează următoarelor principii constructive: forma corpului, prezența unei barbete și numărul
de articulații ale corpului, între una și,
în ultima vreme, tot mai multe. Japonezii sunt cei care au inovat constant
în acest domeniu și au lansat branduri
și modele care au revoluționat pescuitul
cu swimbait-uri hard. Este suficient să
amintesc doar câteva: Javallon Hard de
la Imakatsu, Slideswimmer de la DEPS
și Jointed Claw de la GAN CRAFT. Și
americanii au brandurile lor, însă japonezii s-au impus pe piața mondială
prin constanța în calitatea produselor,
fapt ce se traduce prin evoluții identice
ale nălucilor. Când cumpăr un swimbait
de la GAN CRAFT, de exemplu, am garanția că acel model va evolua identic
cu toate celelalte din categorie, fără excepții. Evident, calitatea acestor produse vine și cu un preț destul de mare,
însă swimbait-urile sunt printre cele
mai scumpe năluci la nivel mondial -

pentru că sunt mari și sunt complicat
de produs, ceea ce atrage după sine
costuri ridicate. Există și swimbait-uri
cu prețuri mai omenești, de regulă produse în China, mă refer la River2Sea,
S-Waver 168 și 200, și la Duel Ninja
Glider. Acestea sunt printre cele mai
bune modele ieftine pe care le puteți
pescui cu încredere.

Swimbait-urile hard
și articulațiile
Câte articulații sunt necesare pentru
un swimbait hard bun? Acum 10-12
ani, foloseam extensiv modele cu mai
multe segmente articulate de Javallon
Hard de la Imakatsu, dar și anumite
modele de la GAN CRAFT, S-Song 115
și Jointed Claw 148. În comparație cu
standardul din prezent, aceste năluci
sunt considerate mici și ușoare, cu lungimi între 11,5 și 15 centimetri, și greutăți de până la 40-45 de grame. La acea
vreme, abia îmi făceam debutul în acest
stil nou de pescuit, pe care l-am promovat constant în România, începând
din 2007. Astăzi, swimbait-urile hard
pe care le folosesc cu predilecție se situează între 18 și 25 de centimetri și
60-190 de grame. Dacă în trecut preferam modelele multi-articulate, pe parcurs am învățat din propriile experiențe
că swimbait-urile cu o singură articulație sunt mai prinzătoare decât restul,
dacă sunt concepute cum trebuie. Astfel
de modele au o evoluție „șerpuită” în
apă sau în forma literei „S”, de aici și
denumirea din engleză „S-swimming
baits”. De asemenea, termenul de „gliding baits” este folosit de anumiți producători pentru descrierea evoluției
acestor swimbait-uri. Personal, prefer
prima variantă, deoarece ilustrează mai
bine acțiunea. Swimbait-urile care au
lansat evoluția în „S” pe piața mondială
sunt cele de la GAN CRAFT, mai exact
Jointed Claw 178, în urmă cu 15 ani.
Japonezii sunt cei care au inventat
swimbait-urile cu evoluție în „S”, iar
mulți alți producători le-au urmat
exemplul, de atunci și până în prezent.

Prezentarea swimbait-urilor hard
Regula de bază în pescuitul cu
swimbait-uri hard este recuperarea constantă, la viteze medii sau mici. Aceasta
este structura sau „osatura” prezentării
swimbaiturilor, peste care putem
adăuga o serie de stimuli meniți să declanșeze atacul unui pește care urmărește năluca pe distanțe lungi. Aceste
ruperi de ritm sunt fie pauzele constante după câteva ture de manivelă,
fie jerk-uri sau twitch-uri din vârful lansetei, care accelerează pentru scurt

timp evoluția nălucii și au scopul să
provoace atacuri de reacție din partea
răpitorilor. Exemplu specific: dacă pescuiți în apă liberă, puteți introduce
două pompaje cu vârful lansetei în jos
la fiecare 8-12 ture de manivelă. Pescuitul cu swimbait-uri mari trezește
mulți pești din apatie, iar aceștia vor
urmări nălucile până aproape de vârful
lansetei. Multe atacuri se produc înainte de a scoate năluca din apă, pentru
un nou lanseu. Dacă treceți cu năluca
prin dreptul unor structuri de genul
docurilor, pontoanelor, insulelor de

brădiș sau copacilor din apă, atunci se
recomandă să faceți aceste mișcări de
pompaj în apropierea structurilor. Bineînțeles, nu există reguli bătute în
cuie, și trebuie să adaptați prezentările
până găsiți tiparul la care răspund peștii. Dacă prindeți doi sau trei pești cu
același stil de recuperare, asta înseamnă că aveți un început de „pattern”
și e bine să repetați abordarea care v-a
adus acele prime capturi.
– va urma –
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Pescuit la Marea Neagră

„Meniuri” estivale
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Sezonul estival a început. Marile vacanțe sunt în plină desfășurare și litoralul românesc
constituie o atracție deosebită în aceste luni de vară. Apă, aer, soare, pentru toată lumea,
dar și câte o partidă de pescuit, pentru pasionați, strecurată printre celelalte programe
alternative. Dacă digurile prezintă oferta guvizilor, cei mai pricepuți vor căuta chefalul,
pește mai pretențios și mai dificil de capturat, sau stavrizii, pe unde or mai fi. Câteva
informații le vor ușura însă efortul. Selecția se va face prin „meniurile” oferite,
caracteristice fiecărei specii căutate…

S

peciile de pești din Mărea Negră
nu sunt prea numeroase, nici
calitativ, ca număr de specii, și
nici cantitativ, în cadrul fiecărei specii.
Există 198 de specii de pești, lista incluzând atât reprezentanți ai faunei indigene, cât și specii invazive sau
introduse. În general, viața acestora se
desfășoară în zona litoralului marin. În
Marea Neagră, peste 60% din această
zonă este cuprinsă între Crimeea și țărmul românesc. Unele specii de pești
trăiesc toată viața în Marea Neagră, altele migrează din Marea Mediterană,
dar există și fenomenul invers, adică
specii care migrează spre Bosfor și
Marea Marmara.

mai ușor ademenite de pe diguri sau
stabilopozi.
Printre acestea remarcăm guvizii,
chefalii și stavrizii. Dacă pentru stavrizi
vom folosi „țaparina”, stil sportiv și

Ce pești căutăm

Midiile se hrănesc cu
plancton și zooplancton
(resturi organice aduse de
curenți), filtrând apa
absorbită. O midie filtrează
aproximativ 82 de litri de
apă marină în 24 de ore.

Pe litoralul românesc al Mării Negre
au fost identificate 131 de specii de
pești (fauna piscicolă cuprinde, potențial, peste 140 de specii și subspecii).
Speciile de pești căutate de pescarii
recreativi sunt, de regulă, și cele mai
abundente, mai la îndemâna celor care
nu posedă ambarcațiuni și care pot fi
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elegant, pentru ceilalți pești vom folosi
„meniuri” naturale, pe care aceștia le
găsesc în mediul lor de viață.
Pentru guvizi putem folosi atât midiile, cât și garizii sau „râmele de mare”,
la fel de eficiente, dar mai dificil de
procurat. Pentru chefali însă, „râma de
mare” este singura momeală la care
aceștia răspund.
Nu înseamnă că, întâmplător, nu
am prins chefal la „țaparina” pentru
stavrizi și stavrizi la „râmă de mare”.

Midia
Este denumirea pentru mai multe
specii de moluște bivalve. Au cochilia
solidă, cu coaja groasă, de culoare maronie
spre albastru-violet. În Marea Neagră și
Marea Mediterană se găsesc două specii
mai numeroase, și anume Mytilus galloprovincialis și Mytilus edulis. Formează
asociații compacte, numite bancuri, sub
stabilopozi sau pe pietrele marine. Spre
deosebire de stridii, midiile nu se fixează
direct, ci cu ajutorul unor filamente, denumite byssus. Midiile se hrănesc cu
plancton și zooplancton (resturi organice

aduse de curenți), filtrând apa absorbită.
O midie filtrează aproximativ 82 de litri
de apă marină în 24 de ore.

„Râma de mare”
Viermele inelat Nereis succinea, cunoscut sub numele de „râmă de mare”,
face parte din clasa Polichete, de care
aparțin specii, în majoritate marine,
mobile, bentonice, sau pelagice. Este o
specie eurihalină – care suportă o mare
variație de salinitate a apei – cu largă
răspândire în Marea Neagră, putând fi
găsită pe sub pietre sau în galerii săpate
în nisip. Corpul este cilindric, ușor turtit
dorso-ventral, alcătuit din trei părți:
anterioară, mijlocie și posterioară. Pe
părțile laterale prezintă expansiuni ale
segmentelor, numite parapode. Pe ele
sunt înfipți peri chitinoși, numiți cheți.
În dezvoltarea acestor viermi, din ou
apare o larvă numită trocofora. Acești
viermi inelați au o importanță deosebită în ecologia marină, fiind consumatori primari și secundari, constituind,
la rândul lor, o hrană abundentă și
apreciată pentru pești.

Garizii – creveții
de Marea Neaagră
În apele Mării Negre trăiesc trei tipuri de creveți, cunoscuți sub numele
de garizi: crevetele de iarbă, crevetele de
piatră și crevetele de nisip. Trei specii,
puțin mai mici decât cele din țările mediteraneene. Au aproximativ cinci sau
șase centimetri, dar au un gust la fel

de bun. În România nu avem o cultură
dezvoltată, creveții fiind capturi complementare. Pentru momeală, pot fi
prinși cu mini-plase speciale, printre
bolovanii de la baza digurilor sau a stabilopozilor, și se păstrează în găletușe
cu apă proaspătă.

GASTRONOMIE PESC~REASC~

CHEFAL „LA TABLĂ”
MAMA PAȘA

Ca orice pește marin, chefalul are o carne cu conținut mare de
grăsime, care îl recomandă preparării prin frigere. Dacă doriți,
puteți să îl preparați pe un grătar clasic, dar vă recomandăm
folosirea unui accesoriu arhaic, „tabla”, care va răspândi
plăcut aroma peștelui fript.

În arșița verii
Cu noțiunile de bază însușite, gata de
a fi puse în aplicare, cu o dotare adecvată
și, în primul rând, cu o determinare pe
măsură, veți descoperi farmecul pescuitului marin, în bine-meritatele zile de vacanță, folosind… „meniurile” estivale!

Ingrediente: 2-3 chefali (câte unul
pentru o porție), 3 cartofi roșii pentru
garnitură, două lămâi, ½ căpățână de
usturoi, sare, piper și pătrunjel verde
pentru ornat.
Preparare: se curăță peștii de solzi,
se eviscerează și se pudrează cu sare
și piper, după care se lasă la fezandat,
în zeama de lămâie, ½ oră. În acest
timp pregătim cartofii natur, îi pudrăm
cu sare și piper, adăugăm câteva picături de oțet balsamic și câteva picături
de ulei de măsline, îi amestecăm și îi
lăsăm să se aromatizeze. Se încinge
„tabla”, acoperită generos cu sare
mare, și se așează peștii, întorcându-i
pe fiecare parte, până se rumenesc.
Servire: peștele se servește cald,
cu garnitura din cartofi natur și mujdei
de usturoi. Un pahar de vin alb/roze,
sec/ demisec, de la frigider, va mai potoli din arșița verii.
Poftă bună!
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Pescuit de sezon

Stavrizi în oglinda de turcoaz
Text și fotografie MAC

Guvizii, veșnic flămânzi și, aparent, gata să apuce oricând momeala, par să fie prima
opțiune dar răpitorii, precum stavridul, chefalul, lufarul sau labanul, sunt cu totul altă
„poveste”.

S

pre deosebire de pescuitul la guvizi, pescuitul cu țaparina este o
metodă dinamică iar dacă stavrizii sunt prin apropiere, satisfacția și spectacolul oferit de „arginții” ce animă artificialele înșirate pe strună, merită toată
răbdarea.

Magia țaparinei
Când curenții marini și vântul determină încălzirea apei în apropierea
litoralului, bancurile de stavrizi se apropie de mal urmărind peștii mai mici,
precum hamsiile și aterinele. Atunci
pot fi pescuitți de pe digurile mai lungi
și, uneori, chiar și de pe cele care nu
avansează prea mult în mare. În larg,
cu barca, șansele de a găsi stavrizii
cresc dar, ca de obicei, există și un alt
„preț”, trebuie să ne asigurăm că vom
suporta ruliul și tangajul bărcii pe valuri, timp de câteva ore bune. Altfel,
plăcerea se poate transforma în chin și
nimeni nu dorește aceasta.
Pentru pescuitul de pe dig, ne trebuie o vargă lungă de 3-3,5 metri, de
putere medie/mare, capabilă să lanseze
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Când curenții marini
și vântul determină
încălzirea apei în
apropierea litoralului,
bancurile de stavrizi se
apropie de mal urmărind
peștii mai mici, precum
hamsiile și aterinele.

cel puțin 30-50 de grame, cu acțiune
preferabil de vârf. O mulinetă robustă,
din clasa 4000 sau mai mare, ce poate
stoca cel puțin 100-150 de metri de fir
de 0,20-0,25, va echilibra lanseta, lucru
absolut necesar pentru că numărul ridicat de lanseuri poate duce rapid la instalarea oboselii în brațele pescarului.
Țaparina constă dintr-un șir de
„muște” artificiale, legate pe firul principal, de regulă pe cârlige cu tijă lungă.
Fulgii artificialelor imită peștișorii
pradă, pe care stavrizii îi urmăresc de
obicei. Se pot înșira 8-12 muște pe
chiostece, iar la capătul monturii se
leagă un plumb, de preferință cilindric/lunguieț, de cel puțin 30 de
grame. La capătul de sus al țaparinei
se poate atașa o plută care are rolul de
a modifica unghiul firului principal în
timpul recuperării și va menține suspendată linia cu artificiale în masa apei,
reducând posibilitatea agățării plumbului pe fundul apei. La recuperare
vom menține țaparina aproape de suprafața apei, ridicând și coborând vârfului lansetei. Astfel, artificialele vor

evoula într-un „pompaj” permanent,
imitând peștișorii pradă. Atacul se
simte în blancul lansetei iar vârful va
marca fiecare pește prins.

De-a lungul timpului…
Am preferat mai mereu stavrizii
pentru că atunci când am avut șansa
să îi găsesc, partida de pescuit a devenit
un adevărat spectacol, captivant prin
energia dar și prin satisfacția pe care
le oferă. Nu vom uita verile anilor ’80 ’85 când, de pe mai toate digurile, începând din Eforie Nord și până în Mangalia, stavrizii aduceau pe diguri atât
pescarii cât și spectatorii, din rândul
turiștilor, fie la orele dimineților senine,
fie când soarele cobora din nou în
mare…

Când bate sudul…
Anii au trecut și, de-a lungul timpului, lucrurile s-au schimbat, unele în
bine - mai ales echipamentul de pescuit, altele în mai puțin bine. Intervențiile neinspirate în reconfigurarea malului, au dus la modificarea curenților
litorali și a structurii fundului mării în
zona litorală și, implicit, a habitatului
acvatic ce producea hrana specifică
pentru pești în zona apropiată malului.
Poluarea și modificarea sensibilă a cli-

mei au dus la reducerea semnificativă
a numărului speciilor de pești în zona
litoralului nostru printre care și stavrizii. Uneori îi găsim dar sunt și perioade
în care pur și simplu dispar. „Când bate
Sudul, șansele la stavride cresc…”, după
spusele mai vârstnicilor localnici iar
Mangalia pare să fie unul din locurile
preferate de pescari. Pescuitul din

barcă, în larg, rămâne, încă, o alternativă cu șanse mai mari de reușită în
pescuitul stavrizilor.
Iar noi, revenim în fiecare an la
malul mării, animați de pasiune și de
amintirile ce nu se pot uita, să căutăm,
cu speranță și încredere că, poate de
data asta, vom găsi „arginții” în oglinda
de turcoaz a valurilor mării…!
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Pescuit pe râu

La Dunăre, printre structuri
Text și fotografie DORU DINEA
Prima lună de vară s-a dovedit a fi foarte capricioasă, cu vreme instabilă, cu multe ploi
și furtuni. De asemenea, temperaturile ridicate au pus stăpânire pe multe din zilele lunii.
Cotele râului Jiu au fost, în general, crescute iar apa a prezentat, de cele mai multe ori, o
turbiditate mare.

I

nvitat de finul Cosmin la o partidă
de pescuit la Dunăre, am acceptat
propunerea bucuros. Ideea era să
pescuim în aval de localitatea Bechet,
care este și port la Dunăre. Zona de
pescuit este în aval de vărsarea râului
Jiu în Dunăre dar, deoarece cotele râului erau în scădere de câteva zile,
aveam speranțe că apele s-au mai limpezit iar fluviul o să ne ofere condiții
bune de pescuit.
După ce am ajuns la Bechet am constat, însă, cu dezamăgire, că nu aveam
condiții de pescuit deoarece apa era
foarte tulbure. Într-adevăr, în larg,
apele păreau mai curate decâr spre
mal, dar acest lucru nu ne ajuta cu ni-

mic. Ei, dar dacă tot plecaserăm de
acasă, ne-am hotărât să mergem la Cetate, o localitate de lângă Dunăre, în
amonte de vărsarea râului Jiu în apele
fluviului. Poate că pe acolo condițiile
de pescuit erau mai bune.
După ce am ajuns la Cetate, ne-a
mai venit inima la loc, pentru că pe
acolo condițiile de pescuit au fost altele: pentru finul meu, la pescuit staționar, erau bune iar pentru mine, la
spinning, erau acceptabile, deoarece
apa era opacă dar nu la un nivel foarte
mare. Fiind și sfârșit de săptămână erau
destul de mulți pescari, însă, după vreo
zece minute de căutări, am reușit, întro zonă cu malul cam nămolos, să găsim

un spațiu liber și am stabilit și locul de
campare.
Deoarece ceasul arăta aproape ora
șase după-amiaza, după ce am mâncat
ceva ușor și cât mai pe fugă, am început
să ne pregătim echipamentele, Cosmin
pentru pescuit staționar la feeder iar eu
pentru spinning. Cam la vreo treizeci de
metri în amonte nu mai era nici un pescar
deoarece, prin apă, nu la mare depărtare
de maluri, erau o mulțime de structuri,
rădăcini de copaci, cioate, crengi și chiar
copaci întregi. Era singurul loc unde puteam să încerc nestingherit la avați, pentru că la altceva nu putea să fie vorba,
apa fiind înțesată de obstacole.
Pe lângă maluri am observat ceva

La prima lansare, după
ce am prins primul avat,
am avut, din nou, un atac și
după un drill de scurtă
durată am scos la mal un
avățel la vreo jumătate de
kilogram. Pe acela l-am
eliberat cât se poate de repede.
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obleți, cam cât degetul arătător, dar,
cel mai des, puzderie de puieți de pești,
nu mai mari de doi-trei centimetri bucata. Așa că, de la început am montat
în capătul liniei o cicadă argintie de 3,5
centimetri lungime. Nu a durat mult
timp și, la o recuperare rapidă pe lângă
o rădăcină de copac din marginea malului, am avut și primul atac. Mă așteptam să fie un exemplar mic dar de la
început i-am simțit forța în drill. După
câteva evadări în stânga și în dreapta
mea și câteva salturi la suprafața apei,
peștele s-a predat și s-a lăsat adus pe o
parte pe pământul argilos al malului. A
avut aproape de un kilogram și jumătate. L-am pus pe șirag având grijă să
nu îl rănesc și i-am dat drumul în apă.
La prima lansare, după ce am prins
primul avat, am avut, din nou, un atac și
după un drill de scurtă durată am scos la
mal un avățel la vreo jumătate de kilogram. Pe acela l-am eliberat cât se poate
de repede. Am schimbat apoi încă cinci
sau șase locuri de pescuit dar nu am mai
prins nimic, cu toate că mai vedeam atacuri la suprafața apei. Deja trecuse de
ora opt seara iar soarele abia mai clipea
prin pădurea de plopi ce străjuia, nu la
mare depărtare, malul. Îmi zic, totuși, că
mai merge să pescuiesc încă cel puțin o
jumătate de oră și continui căutarea avaților. La o lansare de-a lungul malului,
pe recuperare, am avut, din nou, un atac
mai hotărât. Am executat înțepătura și
am simțit că e un exemplar mai răsărit.
Nu am forțat aducerea peștelui la mal
deoarece ancorele cu care era echipată
cicada erau destul de firave iar drill-ul a
fost palpitant. Totuși, avatul s-a predat
într-un timp relativ scurt. În mare grabă
am scos și primul avat pe care îl prinsesem și, împreună cu acesta din urmă,
le-am făcut câteva fotografii, după care
i-am eliberat pe ambii.
M-am retras la locul de campare
unde împreună cu finul Cosmin am mâncat mai liniștiți dar și ceva mai consistent. Finul a reușit să prindă destul de
bine, în special, scobari și morunași. Am
aprins spiralele contra țânțarilor în jurul
nostru și am mai stat de vorbă până pe
la miezul nopții, după care eu am mers
să dorm în mașină iar finul lângă cortul
ce îl instalase în apropierea lansetelor.
Contrar obiceiului, a doua zi m-am
trezit mai devreme și am început să pescuiesc puțin după ora șase dimineața.
Spre dezamăgirea mea, condițiile de
pescuit se schimbaseră, deoarece pe
timpul nopții apele Dunării scăzuseră
mai mult de jumătate de metru și,
foarte ciudat, turbiditatea mai crescuse
puțin. Unele structuri aproape că rămăseseră pe mal iar atacurile peștilor erau

mult mai rare și multe aveau loc la mare
depărtare de mal.
Am montat în capătul firului de linie
o cicadă de 5 centimetri lungime, cu format slim, de culoare argintie, apoi una
de aceeași lungime cu un colorit chartreuse însă nu am avut nici un rezultat
nici în larg, nici în apropierea malului,
printre structuri. Am schimbat și am pescuit și cu câteva voblere scufundătoare
de 5 centimetri lungime, după care cu
voblere topwater, însă rezultatele au fost
nule. De aceea, am montat din nou cicada
argintie de 3,5 centimetri lungime, cu
care începusem partida de ieri și, nu după
mult timp, pe lângă un copac doborât,
aflat în apă, am reușit să prind un avat
cam de aceeași mărime cu ceilalți doi mai
mari din seara trecută. Mi-a produs ceva
emoții deoarece înota cu îndârjire către
copacul căzut în apă dar, cu atenție, am
reușit să-l strunesc, după care l-am scos
la mal. I-am făcut în grabă câteva fotografii după care l-am eliberat. Am încercat
cu această nălucă și la depărtare de mal
dar nu am avut nici un atac.
Până la ora zece și jumătate dimineața, tot pe lângă maluri și structuri,
am reușit să mai prind încă cinci avăței
între jumătate de kilogram și șase-șapte
sute de grame bucata, pe care i-am eli-

berat. Cam la vreo treizeci de metri în
aval, la capătul din larg al unui arbore
căzut în apă, am văzut doi pescari, în
barcă, ce prindeau, la țaparine, scrumbii. Și pentru că și eu mă aflam în dreptul unui trunchi căzut în apă, cu aceeași
cicadă mică, am început să lansez în
larg, puțin aval de copacul din apă. Cu
vârful lansetei ridicat recuperam cicada
cu viteză mică și mică spre medie, în
dinți de fierăstrău. Mă străduiam să joc
cât mai pe loc micuța nălucă și, nu după
mult timp, am avut și un atac. Nu mică
mi-a fost mirarea dar și satisfacția când
am scos la mal o micuță și firavă scrumbie. După câteva fotografii și-a reluat și
aceasta înotul în apele fluviului.
Soarele începea să încălzească din
ce în ce mai tare, avații aproape că nu
mai atacau deloc la suprafața apei, așa
că am hotărât că venise timpul să închei
partida de pescuit. Am mers la locul de
campare unde finul adunase în juvelnic
o recoltă bogată de morunași, scobari
dar și câțiva carași dolofani. Recolta
mea de avați era în memoria aparatului
foto și în căsuța amintirilor. În jurul
orei prânzului, cu greu ne-am despărțit
de frumusețea și măreția fluviului și,
însoțiți de torsul motorului mașinii, neam îndreptat către casă.
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Pescuit la păstrăv

O artificială
pentru miezul verii
Text și fotografie ALEX CODRESCU

Pescuitul cu muște artificiale la păstrăv capătă valențe noi
în miezul verii când, majoritatea speciilor de insecte
acvatice și-au încheiat ciclul biologic iar pe malul râurilor
de munte găsim cel mai adesea stadiul matur al acestora.

P

ractic, este destul de dificil să
identificăm tipul specific al acestor insecte pentru o anume apă,
motiv pentru care puten încerca o versiune „acoperitoare” de artificială, dacă
ne este permis să o numim astfel, care
să poată fi folosită pentru majoritatea situațiilor în care ne găsim pe malul apei.
O combinație de artificială uscată,
între „furnică”, „parașută” și o universală dry – uscată, ar putea fi soluția câș-

38 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

tigătoare pentru o partidă la păstrăv pe
râurile de munte, la vremea lui Gustar.
Corpul format asemenea furnicii, cu
corpul bombat pe partea terminală a
tijei cârligului, aripile „înfoiate” ale „parașutei” și hackle-ul flotant al unei artificiale uscate, se constituie toate într-o
versiune unică a unei muște artificiale
ce poate da rezultate surprinzător de
bune într-o varietate de condiții pe râurile de munte la mijlocul verii.

Cu răbdare și îndemânarea de care
cu siguranță nu ducem lipsă, putem alcătui acest model, fie acasă, fie pe
malul apei, după ce am încercat toate
variantele cunoscute, și nu ne rămâne
decât să punem în practică toată experiența acumulată de-a lungul timpului.
Alternând culoarea corpului furnicii, a
voalului „parașutei” dar și a hackle-ului
artificialei uscate, până vom găsi soluția câștigătoare a zilei de pescuit la păstrăv, pe apa pe care am ales-o, succesul
partidei va fi pe măsura provocării, iar
dacă la finele zilei, când soarele coboară spre amurg, putem fotografia un
pistruiat ademenit de artificiala noastră, vom avea o nouă amintire, pe care
să o povestim prietenilor pasionați de
pescuitul la păstăv, în miezul verii...!

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

BULINE
ȚIȚI

Bulă tocmai a plecat de la ședința asociației de vânătoare și nici nu a ieșit bine din
sala de ședințe că se întâlnește nas în nas cu
medicul de familie:
- Ce faci, domnule, îl întreabă medicul,
n-ai mai trecut pe la mine ca să-mi spui dacă
te mai doare capul după stresul prin care treceai. Să înțeleg că ți-a trecut și acum ești
bine? Nu te mai deranjează stresul?
- Nu doctore, mulțumesc de întrebare,
dar nu mă mai deranjează pentru că de ieri a
plecat cu mă-sa la o nepoată de-a ei, la țară.
***
Într-una din zile Bulă traversează parcul
ca să ajungă mai repede la asociație unde

se ținea ședința și, surprins, descoperă un
pui de vulpe care căuta de mâncare printre
bănci. Se apropie de el și îl ia în brațe iar puiul
îi tot mirosea mâinile în căutare de mâncare.
Ținându-l astfel în brațe ajunge la asociație
iar președintele îl întreabă surprins:
- Ce-i cu puiul ăsta de vulpe? De unde-l ai?
- L-am găsit prin parc. E leșinat de
foame și a stat să-l mângâi iar acum uitațivă la el cum stă în brațele mele.
- Bravo, bine că l-ai salvat pentru că
dacă dădeau de el câinii hoinari îl înghițeau
ca pe aspirină. Dar mâine să-l duci la grădina
zoologică.
- Așa fac, am înțeles!
A doua zi, după amiaza, Bulă apare iar
la asociație ținând puiul de vulpe în brațe iar
președintele îl cercetează cam nemulțumit:
- Păi, nu ți-am spus ca să-l duci la gradina zoologică?
- Ba da, …am fost iar peste o oră avem
bilete la un film cu animale, parcă se numește: „Cărțile junglei”…
***
Bulă sosește cam târzior la ședința
asociației de vânătoare și se așează iute
lângă Țiți, pe scaunul liber, păstrat de
acesta tocmai pentru el:

- Ce-ai întârziat mă atâta, îi șuieră Țiți
încruntându-se, era să mă cert cu vreo câțiva care țineau neapărat să stea și ei în față.
- Păi, a trebuit ca să-i fac cumpărăturile
cucoanei pentru că avea nevoie de pătrunjel,
de ceapă, de țelină… ce mai, de toate drăciile
astea deoarece s-a și apucat să gătească.
- Bravo mă, îi șoptește Țiți, transformându-și încruntătura în zâmbet, așa te
vreau! Deci, însurătoarea a început deja să
te dea pe brazdă și ți-ai mai scos din cap
prostiile care începuseră să te cam cocoșeze. Deci, e bine să fii însurat?
- Ei, nici chiar așa însă, cum să-ți spun,
…nu prea am voie să beau, de fumat nici nu
mai amintesc pentru că mi l-a exclus de tot,
cam scârțâie când mă aude că aș vrea să
merg cu camarazii la o berică iar dacă mai
întorc capul pe stradă ca să admir vreo
damă ceva mai frumușică, jar mănânc!
- Aoleo, …chiar așa?!
- Ehei, și încă nu ți le-am înșirat pe
toate!
- Ce vorbești mă, …nu mă păcălești?
- Deloc!
- Nu știu ce să mai zic pentru că m-ai
amuțit de tot! Ori regreți pasul pe care l-ai
făcut cu însurătoarea?
- Exclus!!! …Nici asta n-am voie!
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Placa pliabilă
pentru curățat pește

Curățarea solzilor peștelui este
destul de anevoioasă pentru mulți
dintre cei ce doresc să îl gătească.
Mucusul care umple placa din lemn
sau din plastic face ca peștele să alunece în toate direcțiile iar solzii se împrăștie peste tot. Placa pliabilă, de la
EnergoTeam, pentru curățarea peștelui, are două mari avantaje: benefi-

ciază de un clește special în care
putem fixa coada peștelui iar suprafața cu striații nu permite alunecarea
peștelui. După ce terminăm de curățat solzii putem spăla ușor placa sub
jetul de apă caldă. După spălare
placa se poate plia pentru a economisi spațiul de păstrare.
Placa se livrează împreuna cu un
dispozitiv de curățare a solzilor, extrem de ingenios și ușor de mânuit,
prevenind astfel accidentele ce pot
surveni atunci când folosim cuțitul.
Curățarea solzilor se face dinspre
coadă spre cap iar operațiunea este
extrem de rapidă. Acest set practic a
fost conceput de faimosul bucătar
maghiar Andrejszky Zoltan, un specialist în preparate culinare din
pește.
Specificatii tehnice: clește pentru
fixarea peștelui, suprafață cu striații
antialunecare, dispozitiv pentru îndepărtarea solzilor, material rezistent
ABS, lungime extinsă 48 cm, lățime
15 cm, greutate 290 grame.
–www.fisela.ro

ABREVIS

GAN CRAFT Kaiten 148 năluca specială cu elice
KAITEN 148
este o nălucă
scufundătoare
„non-action”, a
cărei acțiune
unică este dată
de elicea montată în coadă.
Corpul de dimensiuni medii are o
formă reală și finisaje naturale, pentru
a imita profilul majorității peștilorpradă din apele noastre. Deși Kaiten a
fost creată inițial pentru pescuitul bassului, generează un cumul de stimuli
irezistibili și pentru răpitorii mari precum știuca, somnul sau șalăul. Rata de
scufundare rapidă face ca această nălucă să poată fi pescuită eficient în ape
de până la 10 metri adâncime, fiindcă
asigură un tracking corect și un contact
permanent bun cu lanseta. Asemenea
tipuri de năluci cu acțiune minimă sunt
ideale în condiții de pescuit dificile,
după fronturi atmosferice reci și în timpul toamnei, în ape foarte reci, înainte
și după dezgheț. Elicea nălucii este cea
care creeză vibrațiile ce atrag răpitorii
de la distanțe mari, chiar și în apă tulbure.
–www.abrevis.ro
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
0.36 4.56 11.42 18.43
1.11 5.42 12.27 19.38
1.53 6.25 13.11 20.24
2.44 7.09 13.53 21.18
3.35 7.46 14.36 22.07
4.23 8.24 15.14 22.51
5.16 9.14 16.06
0.15 5.51 11.33 18.14
0.49 6.43 12.27 19.03
1.43 7.37 13.21 19.56
2.36 8.28 14.15 20.49
3.28 9.19 15.07 21.31
4.19 9.47 15.51 22.19
5.11 10.41 16.46 22.56
5.48 11.36 17.38
0.05 5.17 11.53 17.42
0.51 6.08 12.47 18.37
1.45 6.52 13.41 19.28
2.37 7.47 14.36 20.21
3.26 8.39 15.24 21.14
4.19 9.27 16.19 22.07
5.07 10.18 16.12 22.51
5.54 11.12 16.07
0.10 5.36 11.19
18.01
0.53 6.28 12.11
18.52
2.46 7.21 12.04 19.45
3.37 8.16 12.51 20.36
4.18 9.09 13.46 21.24
5.15 9.51 14.39
0.09 5.47 11.27
17.05
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Vând armă de vânătoare IJ cal. 16, toc,
cartușieră și armă tir, cal. 5,6 - GECO.
Stare perfectă. Tel: 0745-963.650.
P.P.

6.43

19.43

L.P.

6.55

19.28

Vând grup electrogen HONDA – ECMT
7000 (trifazic), nou și nefolosit – în ambalaj original, la prețul de 5.500 lei (prețul
firmelor importatoare: 9.025-9.812 lei) și
motopompă apă murdară HONDA WT
40 X, nouă și nefolosită – în ambalaj original, la prețul de 4.000 lei (prețul firmelor
importatoare: 8.200-9.553 lei). Informații
la numărul de telefon: 0720-404.444.
CUMP~R~RI

Cumpăr metis foxterier, femelă. Tel:
0721-741.589
REBUS

U.P.

7.02

19.13

L.N.

7.09

19.02

FAPTE DE ARME!
Rezolvarea din numărul trecut

PUȘCA PE UMĂR
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Caracteristic oamenilor cu
puști. 2) Aflat mereu în fața puștii – Imaculat.
3) Pușcașii din pădure (pl.). 4) Unitate de pușcași
(înv.) – Final de recul! 5) Primele alice! – A modela
cu ondulatorul. 6) Chemarea câinelui pentru vânător – Dumneata. 7) Ultimele la oștire! – Ansamblu de piese interconectate. 8) Primele în
aplicație! – Crud la miez! – Conținutul unei legi!
9) Te duce…ca din pușcă (adj.). 10) A amenința cu
pușca – Nu dă de la el nici amenințat cu pușca.
VERTICAL: 1) O pușcă pusă tot timpul pe foc.
2) Primii între inamici! – Bun de făcut oale și ulcele – Împușcat din spate! 3) Scuipată dintr-o
gură de foc naturală – Frigăruie pentru vânat.
4) Necopt (fig.) – Puțin. 5) Pământ înmuiat de
ploaie – În mijlocul câmpului! – Răspunsul miresei. 6) Stau în păcat! – Pantaloni populari. 7) Gură
de foc cu calibru mare – A lovi mingea cu piciorul.
8) Purtătorii gradelor militare – 2, 3 cavaleri! 9)
Cal alb-negru – Aduce vânatul mai aproape de
pușcă. 10) Folosirea puștii împotriva omului – Are
ochi de vultur (fig.).
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Abonează-te acum!

Nu pierde nici un exemplar!
Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data
abonării. Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.
PUBLICITATE

mica publicitate
Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte

Text anunț:
......................................................
..................................................
........................................................
........................................................
........................................................
...............................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Data: ..........................................
Nume și prenume:
...................................................
Tel: ............................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
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Cupon pentru abonament la revista
VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
pe o perioadă de 12 luni.

PREȚ aBONaMENT 12 LUNI: 65 LEI
NUME ............................................................................................
PRENUME .....................................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ..........................................................................................
Număr ........ Bloc ........ Scara ........ Etaj ........ Apartament ........
Localitate .......................................... Județ/Sector .......................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura ...............
Am achitat suma de ............................................................ în data
de .................................... cu .........................................................
Ordin de plată nr. ......................................................................
Mandat poștal nr. ....................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12 reviste
consecutive începând de la data abonării. Completează cuponul alăturat
și trimite-l împreună cu dovada plății abonamentului (copia ordinului
de plată sau a mandatului poștal) pe adresa: A.G.V.P.S. din România,
București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

