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VÂNĂTOARE

Comunicat A.G.V.P.S.
din România
Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
din România își exprimă susținerea pentru demersul
instituțional al Consiliului Național al Audiovizualului
(C.N.A.) privind sancționarea derapajelor în afara sferei
deontologiei profesionale, ocazionate de avalanșa de
emisiuni de televiziune care au abordat cu câteva luni în
urmă o vânătoare legală la urs, transformată în vânarea
așa-zisului urs „Arthur”.

S

ancțiunile aplicate dovedesc cu
prisosință că în căutarea senzaționalului, televiziunile românești penalizate, au încălcat nu doar
normele profesionale jurnalistice ci au
contribuit in corpore la propagarea în
spațiul public a unor susțineri false ale

PAGINA DE MEDIA.ro
Ursul „Arthur” a ajuns
și la C.N.A. După cinci
luni. A „venit” cu amenzi
pentru patru televiziuni

reprezentanților unor organizații așazis „de protecție a mediului”, intrând cu
bună știință într-o entuziastă horă a
stigmatizării publice a vânătorilor și
vânătorii, o activitate milenară menită
să păstreze un echilibru folositor în
mediul natural.

ADEVĂRUL.ro
C.N.A.: Patru televiziuni
amendate cu câte 5.000 de
lei pentru modul în care au
reflectat cazul Ursului
Arthur

Credem că utilitatea socială a acestui mod de acțiune a C.N.A. este cu atât
mai importantă cu cât contribuie la
conservarea unui climat de normalitate
și respectare a deontologiei profesionale de către jurnaliști, elemente care
în fond constituie respectul pentru publicul și audiența de pe urma cărora
trăiesc respectivele mass-media.
Pe de altă parte, sancțiunile arată faptul că propagarea de minciuni, jigniri și
aserțiuni false ale unor închipuiți „specialiști”, menite să stigmatizeze grupul social
al vânătorilor doar pentru implicarea lor
activă, voluntară și pe proprie cheltuială
în procesele complexe de management al
faunei sălbatice, nu pot avea sorți de izbândă întrucât nu reflect realitatea.
A.G.V.P.S. din România reafirmă
cu acest prilej dedicarea tuturor membrilor în număr de peste 150.000 pe
care îi reprezintă, pentru disponibilitatea de a-și intensifica eforturile și de a
furniza ori de câte ori agenda publică o
va cere, informații profesionale și precise pentru mass-media.
În acest mod sperăm că derapaje ca
cele recent sancționate de C.N.A. vor
putea fi evitate pe viitor iar publicul larg
va înțelege cu ajutorul mass-media rolul
social și legitimitatea vânătorii, ca mijloc
de conservare activă a mediului prin acțiuni continue de management cinegetic, la fel ca și respectul pe care noi
vânătorii îl acordam atât naturii în ansamblul său cât și publicului tuturor canalelor mass-media din România.

G4MEDIA.ro
C.N.A.: Amendă de 5.000 de
lei pentru B1 TV, Realitatea
Plus, România TV și TVR 1
pentru reflectarea
„dezechilibrată” a cazului
ursului Arthur
OCTOMBRIE 2021
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Interviu Asociațiile noastre
A.J.V.P.S. Neamț
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU
Pentru o mai bună cunoaștere și comunicare cu și între
asociațiile de vânători și pescari recreativi afiliate la
A.G.V.P.S. din România, continuăm publicarea seriei de
materiale - interviuri realizate cu cei ce își dedică eforturile
conducerii activității acestor asociații.

Î

n numărul lunii iulie - 2021, al revistei VPR, prezentăm interviul
realizat la A.J.V.P.S. Neamț, cu
domnul președinte Nicolae Robu și
domnul Amedeo Dumbrăveanu, directorul asociației.
Alin-Codru Manu: Domnule Nicolae
Robu, ați preluat funcția de Președinte
din luna ianuarie 2015 și conduceți cu
pasiune și dedicare activitatea de gospodărire durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice, precum și de gospodărire
a apelor și a resursei acvatice piscicole,
activități pe care le-ați dedicat membrilor
vânători și pescari ai asociației pe care o
conduceți. Cum vedeți momentul actual
și cum priviți activitatea în perspectivă,
de pe poziția de conducere pe care o aveți?
Nicolae Robu: În anul 2015 am
preluat funcția de Președinte al asocia4 |
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ției județene dar înainte de aceasta am
fost membru în Consiliul Asociației
timp de patru ani. Sunt economist de
profesie, am absolvit Academia de Studii Economice din București dar am
devenit membru vânător al asociației
județene încă din anul 1990, iar de
atunci pasiunea pentru vânătoare și
gospodărire a vânatului se regăsește în
întreaga activitate pe care am desfășurat-o și o desfășor în continuare alături
de colegii mei și de membrii asociației.
Când am început activitatea ca președinte, în anul 2015, asociația se afla
într-o situație financiară neplăcută, cu
datorii mari și în pericol de a se desființa
din cauza acelor probleme financiare.
În prezent asociația este financiar pe
profit, avem o situație stabilă, cu posibilități de a face investiții și de a ne ex-

tinde, fiind în poziția de a menține și
desfășura totalitatea activităților specifice la nivelul înalt, dorit, conform contractelor de gestionare pe care le avem.
În perioada anului trecut, 2020, a
sezonului de vânătoare trecut, pesta
porcină africană-PPA a afectat grav trei
fonduri cinegetice, efectivele de mistreț
în acestea prăbușindu-se practic complet. Vânătoarea a fost în plus afectată
de interzicerea vânătorii la majoritatea
speciilor de păsări, efectele financiare
resimțindu-se drastic, în special în condițiile în care nu avem fazan în fondurile cinegetice pe care le gospodărim,
specie care ar fi putut prelua o parte
din presiunea creată. Am găsit totuși
înțelegere la membrii noștri vânători,
care au înțeles situația și au continuat
să achite cotizația chiar și fără a avea
posibilitatea ieșirii în teren la vânătoare
la păsări.
Am reușit, respectând restricțiile și
normele de protecție impuse de pandemia de COVID-19, cu ajutorul personalului angajat și al membrilor vânători, să continuăm și să desfășurăm
acțiunile specifice fără ca activitatea
asociației să fie practic afectată.
Alin-Codru Manu: Domnule Amedeo Dumbrăveanu, ați fost Vicepreședinte al asociației județene cu problemele
de vânătoare în perioada anilor 20032011, după care ați fost Președintele asociației din anul 2011 până în 2015, iar
de atunci sunteți directorul acesteia și
aveți posibilitatea să continuați activitatea de succes a asociației.
Amedeo Dumbrăveanu: Într-adevăr, lucrez în cadrul asociației județene
de o perioadă îndelungată de timp și aș
adăuga faptul că sunt membru vânător
încă din anul 1986 și membru în Consiliul asociației din anul 1990. Deși de
preofesie sunt inginer mecanic, pasiunea
pentru vânătoare și pescuit mi-a îndrumat pașii către acest domeniu spre care
mi-am îndreptat activitea. Experiența
acumulată de-a lungul anilor m-a ajutat
să îmi dedic eforturile și toată atenția activităților specifice asociației noastre județene, pentru a întâmpina cerințele
membrilor noștri vânători și pescari, și
pentru ca activitatea privind mamagementul cinegetic dar și piscicol să de desfășoare în cele mai bune condiții.
A.M.: Domnule președinte Robu,
cum vedeți situația asociației în contextul actual, având în vedere provocările
momentului dar și cele de viitor?
N.R.: Aș spune că este o situație
complexă, chiar fără precedent, datorită
faptului că ne confruntăm în prezent cu
o suprapunere a mai multor aspecte: pe
de o parte suntem puternic afectați de

existența pestei porcine africane - PPA,
care a dus la scăderea drastică a efectivelor de mistreți pe fondurile cinegetice
pe care le gestionăm, iar pe de altă parte
asistăm, din nou, la încercarea unor organizații neguvernamentale de a obține,
la fel ca și în anul trecut, interzicerea vânătorii la speciile de păsări, fapt ce ar
atrage după sine efectele negative cu care
ne-am confruntat deja în sezonul de vânătoare trecut.
Așa cum aminteam, în fondurile cinegetice pe care le gestionăm nu avem
fazani, iar la minstreț perspectiva nu este
tocmai îmbucurătoare, deoarece efectivele acestuia, în urma efectelor pestei, se
vor reface încet, și va fi nevoie de timp
pentru a reveni la o situație cât de cât
normală în această privință. Revenind
la fazan, avem în vedere efectuarea unor
populări cu această specie în decursul
acestei toamne.
A.M.: Domnule director Dumbrăveanu, câte fonduri cinegetice aveți în
gestiune și câte amenajări piscicole/zone
de pescuit aveți în cadrul asociației?
A.D.: În total avem un număr de 11
fonduri cinegetice, 5 în zona de deal și
6 de munte, ce acoperă o suprafață totală de 115.000 de hectare, iar speciile
prezente sunt ursul, cerbul, capra neagră, mistrețul, căpriorul, iepurele și
potârnichea.
De asemenea avem 13 zone de pescuit, situate de-a lungul râului Bistrița,
de la intarea și până la ieșirea acestuia
din județul Neamț. Acestora li se adaugă
toate cele 5 lacuri de acumulare, Bicaz,
Pângărați, Vaduri, Bâtca Doamnei și Reconstrucția, cu un total de circa 3.900
de hectare de luciu de apă. În plus avem
și zone de pescuit pe alte două râuri, respectiv Bicazul și Bicăjelul.
A.M.: Domnule președinte Robu, ce
ne puteți spune despre evoluția/trendul
ultimilor ani în privința numărului de
membri vânători și pescari ai asociației
pe care o conduceți?
N.R.: În privința membrilor vânători, în cadrul A.J.V.P.S. Neamț, avem
în prezent un număr de 380 de membri
vânători, număr care se menține constant în perioada ultimilor cinci ani.
Numărul total de membri vânători pe
care asociația îl poate avea este de 489
și cu siguranță îl vom atinge în curând.
Cât privește numărul de membri
pescari, acesta a fost în continuă creștere. Astfel, am pornit de la un număr
de 600 de membri dar, după încheierea
contractelor de gestionare a zonelor piscicole cu A.N.P.A., numărul a continuat
să crească constant, în prezent asociația
noastră județeană având 2.400 de
membri pescari.

A.M.: Să rămânem tot la noțiunea
de evoluție/trend dar de data aceasta
în ceea ce privește speciile de vânat,
mare, mic, păsări, dar și răpitoare, pe
fondurile cinegetice pe care le aveți în
gestionare. Ce ne puteți spune în acest
sens domnule director Dumbrăveanu?
A.D.: Așa cum aminteam și mai
înainte, avem o varietate largă de specii
de vânat, pe fondurile cinegetice, pe
care le gestionăm. Dar să ne oprim la
fiecare în parte.
Ursul a crescut mult în ultima perioadă, exponențial am putea spune, și
ne confruntăm cu aceleași probleme ca
și în alte zone ale țării, din cauza numărului foarte mare de exemplare.
Lupul este prezent cu efective destul de mari, iar pagubele produse sunt
pe măsură.
Cerbul comun prezintă efective în
creștere. Cu ceva timp în urmă am preluat două fonduri cinegetice cu efective
de cerb mult sub optimul populațional,
ajungând ca în prezent să avem efective
de nivel optim, cu posibilitatea primirii
de cote de recoltă.

Capra neagră se prezintă cu efective
în creștere, avem cote de recoltă constante, trofeele recoltate fiind toate numai cu punctaj de aur, un fapt mai mult
decât îmbucurător în perspectiva vânării
speciei atât cu membrii vânători ai asociației cât și cu vânători străini.
Mistrețul, specie de interes pentru
membrii noștri vânători, așa cum de altfel a menționat și domnul președinte
Robu, efectivele au fost puternic afectate
de pesta porcină africană - PPA, au scăzut drastic, cotele de recoltă au fost micșorate și, din păcate, observațiile efectuate în teren nu au relevat nici măcar o
cât de mică ameliorare a situației mistrețului din fondurile cinegetice pe care
A.J.V.P.S. Neamț le gestionează.
Căpriorul este foarte bine reprezentat pe toate fondurile cinegetice ale asociației, cu efective mult peste optim. Trofeele sunt de calitate superioară,
majoritatea celor recoltate întrunesc
punctajul necesar pentru medalie de aur.
Aici regăsim preocuparea permanentă
pentru asigurarea protecției, a liniștii și
a adăpostului pentru specie, și a hranei
complementare necesare în teren.
Iepurele a cunoscut o scădere dramatică, de la un nivel mai mult decât suficient al efectivelor, în special din cauza
agriculturii intensive, a monoculturilor
extinse și a folosirii pesticidelor.
Să ne oprim și la speciile de păsări.
Fazanul, așa cum s-a menționat deja,
este foarte puțin prezent, nu avem cotă
de recoltă, dar avem în vedere efectuarea
unor populări cu această specie în
toamna aceasta.
Potârnichea este prezentă în zonele
favorabile acestor specii, putem spune
că este stabilă, avem cotă de recoltă și
ne îngrijim permanent pentru întreținerea hrănitorilor și asigurarea adăpostului
și a hranei complementare mai ales pe
timpul iernii.
Prepelița este și ea prezentă, în fiecare an în zonele specifice, anul acesta
chiar cu efective sporite, păcat că am
pierdut o perioadă de timp din sezon din
cauza emiterii cu întârziere a ordinului
de către ministerul de resort. Stabilitatea
efectivelor ne permite organizarea vânătorilor la această specie atât cu membrii
noștri vânători cât și cu vânători străini.
Porumbeii sălbatici, în special porumbelul gulerat, sunt foarte bine reprezentați și avem cotă de recoltă. În
acest an observațiile din teren au evidențiat un număr mai mare de exemplare
prezente față de anii precedenți.
Sitarul se regăsește în fiecare an, pe
culoarele specifice, identificate în cadrul
fondurilor cinegetice pe care asociația
nostră județeană le gestionează.
OCTOMBRIE 2021
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A.J.V.P.S. Neamț
Gâsca de vară și gârlița mare se regăsesc dar fără a avea efective semnificative, nu avem cotă de recoltă, iar prezența
lor este mai ales în zone cu arii protejate,
în care vânătoarea este interzisă.
Rațele sălbatice, majoritatea speciilor, dar cu precădere rața mare și rața
mică, găsesc condiții excelente atât pe
râul Bistrița cât și în zona lacurilor de
acumulare, efectivele sunt la nivel ridicat,
multe exemplare rămânând și peste
iarnă, iar cotele de recoltă vin în întâmpinarea cererii membrilor noștri vânători
pasionați de vânătoarea la pană.
Cât privește răpitoarele cu păr, vulpea marchează o creștere dar fără a crea
probleme, și asigurăm împreună cu
D.S.V. pregătirea și ulterior distribuirea
vaccinului împotriva rabiei în teren.
Șacalul, specie care și-a extins continuu arealul de trai, este foarte rar în
zona noastră, probabil din cauza prezenței lupului, care nu permite stabilirea șacalului și creșterea efectivelor acestuia
în cadrul fondurilor cinegetige ale asociației noastre.
A.M.: Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, domnule președinte
Robu, ce ne puteți spune despre activitățile
și acțiunile pe care le aveți în derulare?
N.R.: Pe linie de management cinegetic, personalul angajat împreună cu
membrii vânători se îngrijesc permanent
de menținerea în bune condiții, în teren,
a instalațiilor și amenajărilor vânătoresti,
conform clauzelor contractuale. De asemenea avem în vedere construirea altora
noi, în toate fondurile ciengetice.
În prezent, în fondurile cinegetice
pe care le gestionăm, avem un număr
de 198 de hrănitori pentru cervide, 34
de hrănitori pentru mistreți, și 168 sărării, sarea fiind permanent adminis-

6 |
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trată în teren, acestor amenjări adăugându-li-se cele 38 de observatoare,
plasate în locuri cheie în teren și menținute în foarte bună stare.
Hrana complementară este distribuită în teren conform specificațiilor din
contracte, adesea peste cantitățile specificate. Anual distribuim în teren circa
20 tone de concentrate, 48 tone de fibroase, 50 tone de porumb și o cantitate
de 12 tone de sare.
Combaterea braconajului atât la vânătoare cât și la pescuit, este permanent
în atenția noastră, în acest sens având
o conlucrare foarte bună atât cu jandarmeria cât și cu poliția, cu care avem
organizate programe permanente de
control și de intervenție în cazul sesizărilor. Organizăm de asemenea în teren patrule formate din personal angajat și membrii vânători.
Pentru observații în teren avem camere foto/video amplasate în toate fondurile cinegetice și de asemenea camere
cu termoviziune pentru personalul angajat care asigură supravegherea permanentă în teren.

Acțiunile de combatere a răpitorilor
cu păr și cu pene sunt o preocupare
constantă și se desfășoară atât cu participarea personalului angajat cât și cu
membrii vânători. Încă de la începutul
verii am demarat acțiuni susuținute de
combatere în acest sens, în zonele în
care urmează să facem populare cu fazani în decursul lunii octombrie.
Cunoaștem cu toții pagubele pe care
câinii hoinari sălbăticiți le cauzează în
rândurile efectivelor de vânat, de la iepure la puii de cerride și inclusiv căpriorilor sănătoși și viguroși, în perioada de iarnă și, în plus, avem
probleme cu numărul foarte mare de
câini de la stâne, care în ultimul timp
au ajuns chiar și la 20-30 de exemplare
la o stână, din rase cu predilecție asiatice, foarte agresivi și care constiuie
deja un pericol iminent pentru turiști.
Referitor la cotizața pentru mebrii
vânători, am reușit să o menținem la
același nivel rezonabil, neschimbat din
anul 2015 și până în prezent, fapt ce a
încurajat și a adus un plus de stabilitate
în ceea ce privește numărul de membri
vânători.
Pentru personalul angajat avem în
dotare trei mașini pentru deplasarea în
teren, trei bărci cu motor, paznicii de
vânătoare sunt dotați cu uniforme,
echipament de protecție, binocluri,
aparate foto și telefoane mobile. Posibilitățile financiare permit asigurarea
echipamentului necesar și a dotărilor
pentru desfășurarea în condiții optime
a activităților specifice, de profil, în cadrul asociației noastre județene.
A.M.: Să ne oprim atenția și asupra pescuitului. Ce ne puteți spune
domnule director Dumbrăveanu despre
activitatea în acest domeniu la nivelul
A.J.V.P.S. Neamț și despre condițiile pe
care le oferiți pentru membrii pescari
ai asociației?

A.D.: După cum am amintit deja,
cele mai importante cursuri de apă
aflate în gestionarea A.J.V.P.S. Neamț
sunt râul Bistița, Bicazul și Bicăjelul, la
care se adugă cele cinci lacuri de acumulare aflate pe cursul Bistriței. Avem
o colaborare excelentă cu A.N.P.A., planurile de management derulându-se în
foarte bune condiții, fapt ce se reflectă
direct în numărul mare de membri pescari pe care îi are asociația noastră.
Dintre speciile de pești prezente
amitesc păstrăvul, scobarul, cleanul,
mreana, crapul, carasul, plătica, roșioara
și obletele, iar dintre răpitori sunt prezenți știuca, șalăul, bibanul și somnul.
Am să menționez și sturionii în lacul Bicaz, pescuitul lor este interzis dar prezența lor este un real atuu ecologic, marcând condițiile favorabile ale mediului
acvatic în care aceștia trăiesc.
Am efectuat populări anuale cu
pești, iar la acest capitol voi aminti populările cu puiet de păstrăv indigen,
1.500 de exemplare în anul 2020 și
20.000 de exemplare urmează în anul
acesta, popularea tot în acest an cu
clean a lacului Izvorul Muntelui, în valoare de 3.000 de lei, efectuată împreună cu Asociația Liga Română de
Spinning, și, nu în ultimul rând, voi
aminti populările anuale cu crap și caras efectuate în toate lacurile de acumulare de pe cursul Bistriței.
De asemenea participăm activ la organizarea de concursuri de pescuit recreativ, exemple în acest sens fiind Cupa
Bicaz - pescuit la spinning din barcă, organizată de A.L.R.S. sub egida
A.G.V.P.S., pe lacul Bicaz în luna august
a acestui an, ocazie cu care am oferit și
premiul de 1.000 de lei pentru cea mai
mare captură la clean, și un alt concurs
de pescuit recreativ pentru copii, organizat împreună cu Decathlon România,
concurs la care toți copii participanți au

câștigat premiul cel mare, o undiță și un
pachet cu nadă.
Cât privește dotarea cu echipament
pentru asigurarea activităților specifice
în domeniu, avem trei bărci echipate atât
cu motor termic cât și electric și cele trei
mașini de teren ale asociației puse la dispoziția personalului angajat.
A.M.: Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
N.R.: Pentru informarea la zi a celor
interesați precum și pentru prezentarea
asociației avem site-ul asociației pe internet.
Hotărârile luate în cadrul Consiliului
asociației, în care sunt reprezentanți pentru fiecare grupă de vânători, sunt transmise organizatorilor de grupă și paznicilor de vânătoare, care, la rândul lor, le
transmit membrilor vânători. Fiecare
grupă are un cont pe WhatsApp prin
care se asigură o comunicare rapidă, în
timp util, a informațiilor.
În fiecare an, până în 2019, am organizat „Balul vânătorilor”, la care par-

ticipă bineînțeles și membrii noștri pescari, un prilej binevenit pentru socializare, pentru conoașterea și popularizarea
activităților asociației noastre județene
și, nu în ultimul rând, o ocazie de a atrage
noi membri, vânători și pescari, în rândurile noastre. Din păcate pandemia generată de COVD-19 a împiedicat continuarea tradiției în anul 2020, dar dorim,
în măsura în care condițiile vor permite,
să reluăm această activitate tradițională.
A.M.: Ne apropiem de finele anului
2021, care sunt obiectivele pe care le întrevedeți în perspectiva perioadei de timp
rămase din acest an?
A.D.: Vom continua activitățile specifice în cadrul asociației privind managemntul cinegetic, cu accent pe distribuirea hranei complementare în teren,
având în vedere apropierea sezonului
rece al anului, bineînțeles cu atenția cuvenită pazei, combaterii braconajului,
combaterea răpitoarelor, și realizarea cotelor de recoltă.
Vom duce la bună împlinire acțiunile
de populare cu fazan, așa după cum am
amintit, și de asemenea, în domeniul
pescuitului, populările cu păstrăv și
clean. Ca și investiții noi, avem în vedere
achiziționarea unei mașini noi de teren,
prin Programul Rabla, și concesionarea
unui teren în vederea amenajării unui
poligon de tir sportiv.
A.M.: Înainte de a încheia, domnule
președinte Nicolae Robu, aveți un mesaj
pe care îl putem transmite colegilor din
celelalte asociații afiliate la A.G.V.P.S.?
N.R.: Mesajul este cât se poate de
simplu și deschis: Cu cât vom fi mai
uniți, cu atât va fi mai bine, mai bine
pentru membrii asociațiilor noastre și
pentru realizarea obiectivelor de activitate specifică de management cinegetic și piscicol pe care asociațiile și le-au
propus!
Aș adăuga și importanța comunicării
și împărtășirea între asociații a experienței și cunoștințelor acumulate, în același
timp cu continuarea și menținerea unei
legături strânse, foarte bune, de colaborare în cadrul A.G.V.P.S., pentru a putea
îndeplini și veni în întâmpinarea cerințelor, a așteptărilor membrilor noștri vânători și pescari. Multă sănătate și succes
toturor în activitate!
A.M.: Vă mulțumesc domnule președinte Nicolae Robu și domnule director
Amedeo Dumbrăveanu pentru timpul și
atenția acordată, și vă dorim să îndepliniți împreună cu echipa pe care o
aveți alături, tot ceea ce v-ați propus,
atât în prezent cât și în viitor, pentru binele membrilor vânători și pescari recreativi ai asociației pe care o conduceți,
A.J.V.P.S. Neamț.
OCTOMBRIE 2021
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Din teren Observații la capră neagră
În căutarea caprelor negre
ALIN-CODRU MANU

Foto: ALIN-CODRU MANU

Un cer senin, cu albastru limpede și fără urmă de nori, vestea o dimineață cu soare
mărinimos la început de octombrie. Lumina aurie se așternea cu blândețe peste crestele
munților, risipind încet, încet, cețurile cuibărite prin văile încă umbrite. Arămiul aprins al
frunzei de fag rămăsese undeva în urmă, intrerupt doar de brazii ce parcă sprijineau cerul.

U

Foto: ALIN-CODRU MANU

rcam spre platoul Bucegilor iar
toamna pictase deja tablouri
de admirat pe șevaletul deschis
al naturii. Cu timp în urmă, pe atunci
la vremea anotimpului tânăr, urcasem
pe aceste locuri pentru observații la capre negre…!

Ivirea de la Vânturiș
Și pentru că acțiunea de atunci se
derulase la finalul primăverii și era deja
o amintire de neuitat, de data aceasta
aveam să reiau aceleași trasee, spre
Vânturiș și apoi spre valea Caraimanului, la vreme de toamnă însă, în încercarea de a găsi siluetele zvelte ale caprelor negre, pe brânele versanților sau
prin văile bine protejate ale muntelui.
Dis-de-dimineață, am lăsat în urmă
cabana Miorița, și am pornit spre Vânturiș, un traseu relativ ușor de parcurs,
coborând ușor dinspre platoul Bucegilor spre valea Vânturișului. Pe cât posibil, am oprit pe fiecare muchie ce oferea deschidere pentru observarea
terenului, scrutând văile și văioagele ce
8 |
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Caprele negre nu se
arătaseră, deși
privisem cu atenție și
răbdare prin binoclu și prin
teleobiectivul puternic al
aparatului de fotografiat,
dar locurile erau presărate
cu semne ale vânatului ce-și
marca prezența în zonă.
Râmături de mistreți, urme
de urs și de capră neagră, și
chiar câteva lăsături de
iepure, nu trecuseră
neobservate.

coborau spre culoarul Prahovei. Aveam
în vedere mai ales brânele și potecile
ce abia se distingeau, locuri pe care caprele negre ar fi putut să apară.
Timpul a trecut repede, iar de-acum
soarele se ridicase spre culmea cerului
luminând deplin împrejurimile și încălzind darnic locurile, ce ofereau privirilor frumusețea naturii îmbrățișată
de vremea toamnei. Caprele negre nu
se arătaseră, deși privisem cu atenție și
răbdare prin binoclu și prin teleobiectivul puternic al aparatului de fotografiat, dar locurile erau presărate cu
semne ale vânatului ce-și marca prezența în zonă. Râmături de mistreți,
urme de urs și de capră neagră, și chiar
câteva lăsături de iepure, nu trecuseră
neobservate.
Am continuat traseul și de-acum
auzeam deja sunetul cascadei de la
Vânturiș. Părea că voi încheia drumeția
fără a fi văzut vre-un exemplar de capră
neagră. M-am oprit pe un tăpșan îngust
de pe care vederea se deschidea larg
atât spre culoarul Prahovei cât și spre

văioagele de la poalele a două culmi cu
brâne luminate acum de razele soarelui.
Am rămas locului privind prin binoclu,
preț de mai multe clipe, pe o linie ce
părea a fi o potecă, venind dinspre vale.
Și nu mică mi-a fost bucuria când am
surprins mișcarea domoală a unei capre
negre ce urca încet spre culme. Abia
dacă o puteai desluși în cadrul natural
și probabil, dacă ar fi stat pe loc, ar fi
scăpat cu siguranță vederii…

A doua zi, am pornit spre valea
Caraimanului. Am plecat și mai devreme, pentru a ajunge la locurile de observație imediat ce soarele urca spre înnalt, când, după cum spune tradiția,
caprele ies pentru a se „sori” pe brânele
scăldate de razele îmbietoare. Traseul
urcă aproape tot timpul și, după ce am
lăsat în urmă Colții Pietrei Arse, am urmat poteca prin jnepenișul des de pe platou, unde am găsit câteva urme de capre
negre, dar și de urs, chiar proaspete, motiv pentru care am sporit atenția.
În dreptul cantonului silvic Jepi am
zăbovit ceva mai mult, insistând asupra
locurilor, pentru că data trecută aici putusem observa mai multe capre negre.
De data aceasta nu a fost să fie, așa că

Foto: RAIST83 / SHUTTERSTOCK

Spre valea Caraimanului

am continuat urcușul spre Caraiman.
De-acum aveam în față deschiderea
văii de sub traseul telecabinei și, ca un
făcut, aici am găsit din nou mai multe
exemplare de capră neagră, ce pășteau
iarba crescută în apropierea tufelor de
jnepeni. Deși eram la distanță apreciabilă, au sesizat cu siguranță mișcarea

și, după ce și-au întors de câteva ori
privirea spre locul unde mă aflam, au
pornit și s-au făcut nevăzute în vale.
Cu cele câteva imagini digitale puteam
de-acum să închei traseul, după două
zile în Bucegi, cu bucuria unei drumeții
reușite, în căutarea caprelor negre…!
PUBLICITATE

La zi Vânătoare de sezon
Fazani de Brumărel
MAC

Foto: MAC

Septembrie a trecut ca un gând, recoltele au fost în cea mai
mare parte culese iar roadele câmpului au luat drumul
hambarelor. Poate pe ici, pe colo, în locurile mai greu
accesibile să mai fi rămas câte o bucățică de teren cu coceni
de porumb netăiați sau câte un petec de pământ nearat.
După vremea surprinzător de prielnică din ultima lună
când gospodarii încă au mai forfotit pe teren, locurile se
așează iar liniștea și tihna se aștern peste câmpuri.

U

neori, printre toate parcelele
lucrate, în unele zone, au mai
scăpat, ca prin minune, porțiuni de pârloagă sau de teren cu stuf
care încă ține umiditate, nedesțelenite
probabil de ani buni. Vegetația sălbatică, a pus repede stăpânire pe acestea
și ierburile înalte și ciulinii, smeura sălbatică și stuful au creat adăpostul perfect pentru vânatul mic. Alternața acestor porțiuni cu cele cultivate fie cu
porumb, grâu sau lucernă, a favorizat

picior este poate una dintre cele mai
spectaculoase, chiar dacă ne solicită fizic mai mult decât ar fi dispuși unii dintre noi să o facă. Iar terenurile de felul
celor despre care aminteam mai sus
sunt locurile unde ne putem pune la
încercare experiența, agerimea ochiului
dar și a tirului și, așa cum spuneam, nu
în ultimul rând antrenamentul și condiția fizică.
După ce ne-am familiarizat cu aspectul general al terenului pe care urmează să-l străbatem, putem parcurge
fiecare parcelă dus și întors, asemenea
suveicii de la războiul de țesut. Fiecare
porțiune de teren trebuie trecută cu minuțiozitate, insistând asupra pâlcurilor
mai dese de vegetație. Câinele de vânătoare ne va scuti de o mare parte din
efort. „Croșetând” terenul la mică distanță în fața noastră va ponta sau va

dezvoltarea păsăretului pe care îl căutăm în perioada de după ce toamna sa
instalat confortabil.

La început de Brumărel
Dacă la finalul verii și începutul
toamnei, cei mai norocoși au avut parte
și s-au bucurat de prezența prepelițelor,
acum este timpul să ne îndreptăm atenția asupra fazanilor dar și a potârnichilor, acolo unde efectivele acestora din
urmă permit recoltarea. Vânătoarea la

Foto: MAC

Foto: MARTIN PERKOWSKI / SHUTTERSTOCK
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Sunt situații când
fazanii vor încerca să
zboare pe marginea parcelei,
urmând linia vegetației fără
a se ridica prea sus, sau când
pur și simplu se ridică
aproape vertical, drept în
fața noastră.

Despre tir și siguranța acestuia
Indiferent de situația ivită, privind
zborul păsărilor, este imperios necesar
să avem grijă la direcția de tragere, fiecare vânător trebuind să respecte unghiul de siguranță în executarea tirului.
Și tot în legătură cu siguranța din teren,
la vânătoare, culoarea portocalie nu trebuie să lipsească din echipamnetul pe
care îl purtăm. Suntem în mișcare și
atenția este distribuită permanent jurîmprejur. Dacă purtăm numai culori
camuflaj am putea fi scăpați din vedere
la un moment dat de colegii de vânătoare.
O „pată” de portocaliu în vestimentație, fie la vestă, la pălărie sau pe mâneca jachetei, poate menține cu ușurință atenția și contactul vizual
permanent între parteneri, evitânduse astfel situațiile nedorite. Portocaliul
va fi odată în plus de ajutor, dacă avem
de străbătut parcele în care cocenii de
porumb sunt încă în picioare și ne depășesc înălțimea.
Trebuie să avem permanent grijă să
identificăm clar ținta înainte de a apăsa
pe trăgaci. De asemenea va trebui să
avem în vedere distanța la care tragem.
Este foarte ușor să rănim vânatul și,
mai ales dacă nu avem câine, să-l pierdem în țesătura încâlcită a vegetației.
Să nu uităm, atât fazanii cât și potârnichile, după ce aparent au căzut în foc,
pot pleca pe picioare exact atât cât să
dispară și să le pierdem în decorul vegetal colorat în nuanțele arămii ale
toamnei…!

Foto: MAC

stârni pur și simplu vânatul în raza de
bătaie a puștii. Dacă nu avem câine trebuie să transpirăm un pic mai mult iar
dacă nu vom insista în special în locurile cu vegetație mai înțelenite vom rata
cu siguranță o mare parte din păsările
din porțiunea respectivă. Dacă vegetația este mai înaltă de mijloc, fazanii,
vor prefera cel mai adesea să meargă
pe picioare, până aproape de capătul
parcelei și abia acolo se vor ridica în
zbor. De regulă, doi vânători încadrează
parcela de o parte și de cealaltă iar unul
merge pe mijloc, în zig-zag, încercând
să „scuture” vegetația deasă. Sunt situații când fazanii vor încerca să zboare
pe marginea parcelei, urmând linia vegetației fără a se ridica prea sus, sau
când pur și simplu se ridică aproape
vertical, drept în fața noastră. La rândul
lor, potârnichile ne iau adesea prin surprindere zburând în stol, foarte
aproape de rasul vegetației și coborând
apoi nu foarte departe de locul de unde
le-am săltat, oferind șansa de a le găsi
din nou, nu peste foarte mult timp.

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

SUPĂ DE FAZAN CU TĂIȚEI
NANA NINA

Preparatele din vânat sunt totdeauna apreciate de meseni.
Supa de fazan poate deschide un meniu vânătoresc preparat
cu măiestrie de gazdă.
Ingrediente: un fazan, o ceapă, doi
morcovi, jumptate de țelină de mărime
medie, boabe de piper, o legătură de
pătrunjel verde, sare și 250 g tăiței.
Pregătirea fazanului: se ține fazanul în pene, eviscerat, 2-3 zile, la rece.
Se curăță apoi de pene, se pârlește, se
fracă cu puțin mălai și se spală.
Preparare: se pune fazanul la fiert
în apă rece. Se ia spuma după primul
clocot, se adaugă sare și boabe de piper
după gust și se fierbe în continuare la

foc mic. După ce carnea este aproape
fiartă, se adaugă legumele. Se lasă în
continuare la foc mic până fierb și legumele. Se scoate carnea și se dezosează, după care se adaugă înapoi în
zeama în care, între timp, au fiert și
tăițeii la foc mic, timp de 5-7 minute.
Servire: supa cu tăiței se servește
fierbinte cu pătrunjel verde proaspăt.
O parte din carne se poate servi și separat, cu legume date la abur, cu hrean
sau mujdei de usturoi. Poftă bună!
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Din teren La zi
Despre vânător sau despre
natură, de fapt… despre noi!
MARIA SĂVULESCU
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Pe terenul grupei noastre de vânătoare, în acord cu persoana responsabilă de culturile
agricole din zonă, au fost lăsate câteva fâșii nearate, cu miriște, pentru a putea organiza
partide de vânătoare la prepelițe. Pe acestea s-a putut observa cât se poate de clar ce
înseamnă erbicidarea și agricultura intensivă. Nu doar din cauza secetei mohorul nu a
crescut prea mult, dar erau zone întinse în care nici măcar nu a răsărit. Din păcate, de ani și
ani, se tot repetă de către mulți, în speranța că poate societatea umană în întregul ei va
auzi și va înțelege, faptul că multe specii de plante și animale au dispărut și multe altele
sunt pe cale de dispariție. Dar se pare că oamenii nu învață nimic.

P

oate este vorba de nepăsare,
poate este vorba de egoism,
poate este vorba de necunoaștere, poate de dezinformare. Cred cu tărie că noi, cei din tagma vânătorilor, suntem unii dintre cei mai în măsură să
povestim despre activitatea noastră și să
încercăm să responsabilizăm oamenii.
Ieșirile noastre repetate în teren ne
conferă posibilitatea de a urmări evoluția unui areal și a florei și faunei de
pe acesta. Ceea ce pot spune cu certitudine este că incendierile repetate de
vegetație, defrișarea zonelor de tufe și
arboret în fuga nebună după creșterea
productivității la hectar, erbicidarea și
tratamentele chimice susținute și îndelung folosite, au avut un singur efect
pentru mediu: scăderea sau chiar dispariția efectivului de vânat, scăderea
numărului insectelor care asigură polenizarea plantelor, scăderea diversității
speciilor de plante.

„vânătorului îi este drag vânatul”. Da,
activitatea și preocupările ortacilor
merg mână în mână cu ocrotirea vânatului: excluderea de la vânare a femelelor și a tineretului, instalarea de sărării și adăposturi, combaterea
braconajului, eliminarea câinilor hoinari, completarea hranei pe timp de
iarnă, populările cu diferite specii de
vânat, anunțarea forurilor competente
despre orice neregulă identificată în teren. Iată câteva măsuri ce se desfășoară
în mod regulat și care trebuie făcute
mult mai bine cunoscute.
O altă modalitate la fel de importantă, ce poate avea partea ei de contribuție în ansamblul general al măsurilor din cadrul celor amintite mai sus,
este și vânătoarea din pasiune pentru

câine și natură, când nu numărul pieselor contează, ci calitatea tirului, aportul reușit și folosirea vânatului cu pricepere, mulțumire și chibzuință, în
mâncăruri cu drag preparate. Cred că
toate cele de mai sus și multe altele ar
putea fi cuprinse în trei cuvinte:
cumpătare, vigilență, respect. Cine
nu poate să respecte acest cod nescris
cred că poate fi numit doar purtător de
armă, și nu vânător.

Pentru generațiile viitoare

Un studiu publicat pe pagina de internet a Parlamentului European (iunie
2021) menționează faptul că apicultori
din mai multe țări europene precum
Franța, Belgia, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Olanda, dar și din
alte părți ale globului (Brazilia, Rusia,
America) se confruntă cu scăderi în
efectivele coloniilor de albine. Același
studiu arată că o treime din speciile de
fluturi și albine sunt în declin și circa
10% din specii sunt amenințate cu dispariția. De pe același site puteți afla următoarele - Conform U.I.C.N. (Uniunea
Internațională pentru Conservarea Naturii): cel puțin 1.677 de specii dintre
cele 15.060 de specii evaluate sunt amenințate cu dispariția. În același studiu
realizat de U.I.C.N. se menționează că
la nivel european (luând în considerare
atât speciile terestre, cât și marine)
15,2% din specii sunt amenințate cu dispariția, 9,1% pot intra oricând pe lista
speciilor pe cale de dispariție și din păcate 1,3% sunt deja în anumite regiuni
sau pe întregul continent dispărute.

Activitatea vânătorilor
Ce pot face vânătorii? Cum pot ei
participa la încercarea de a stopa acest
fenomen? Este binecunoscută zicala

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Semnale de alarmă

Semnale de alarmă au
tot fost trase, dar din
păcate cele trei cuvinte
menționate de mine mai sus
„cumpătare, vigilență,
respect” sunt de mult ori
mai departe decât cele
precum „câștig, fală,
nepăsare”.

Îmi doresc să cred și vreau să sper
că nepoții noștri se vor putea bucura
de tot atâtea minuni ale Naturii așa
cum o facem noi astăzi. Din păcate,
dacă nu schimbăm ceva în setarea priorităților noastre astăzi, este foarte posibil ca nepoții noștri să ajungă să privească peisajele de azi, doar în poze,
fără să poată înțelege cum arăta o lume
frumoasă cu animale și păsări sălbatice,
cu vegetație variată și bogată, armonios
și echilibrat răspândită.
Ceea ce mă îngrijorează este că și
predecesorii noștri au amintit de aceleași riscuri: cu diferite ocazii, precum
în 1947 la Bruxelles, când a avut loc o
conferință internațională de ocrotire a
naturii. La această întrunire s-a menționat că în ultimii 2000 de ani au dispărut de pe pământ 77 de specii de mamifere. Dacă la aceste valori s-ar
adăuga și viețuitoarele mărunte și păsările, numărul ar fi cu siguranță și mai
mare. Prin anii 1970, Ionel Pop sublinia
în scrierile sale, faptul că circa 600 de
specii de animale erau amenințate cu
dispariția.
Semnale de alarmă au tot fost trase,
dar din păcate cele trei cuvinte menționate de mine mai sus „cumpătare,
vigilență, respect” sunt de mult ori mai
departe decât cele precum „câștig, fală,
nepăsare”. Pentru a avea o abordare corectă este nevoie în primul rând de cunoaștere a particularităților fiecărei
specii de vânat și a arealului în care trăiește, de dorință de comunicare constructivă din partea tuturor celor ce folosesc resursele pământului, este nevoie
de iubire și respect pentru Planetă și
pentru tot ceea ce este viu. Dar mai ales
de dorința ca nu doar nouă să ne fie
bine, ci și generațiilor viitoare.
OCTOMBRIE 2021 | 13

De sezon

Vânătoare la prepelițe

Miriști cu prepelițe
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
Sfârșitul de vară adevărată și începutul toamnei, iar mai
apoi până la finele lui Brumărel, marchează, pentru tot
vânătorul pasionat de vânătoarea la prepelițe, acea pace
sufletească pogorâtă din înalturile înțelepciunii firești,
după o „furtună” neașteptată, de durată și cu urmări deloc
de uitat. Ușor de înțeles despre ce am vrut să spun, dar
dând bucurie plăcerilor vânătorești și cu credința că cele
rele nu se vor mai repeta, nimic nu e mai plăcut decât a auzi
în desișul ierburilor de pe miriști, încă nearate, cântul
pitpalacului. În acest sezon tolba vânătorului, sau
ciochinarul cu prepelițe, stau mărturie bogăției de vânat
din diminețile cu rouă, binecuvântând natura.

F

ără a ocoli atât de necesara cultură vânătorească despre cea
mai mică specie de câmpie, din
ordinul Galliformes, pasăre migratoare
în România, cred că se cuvine să rememorăm, ca pentru noi, sumare date ce
au menirea de a fi păstrate în cămara
cunoașterii de către cei care poartă mai
departe tradiția și rafinata artă a vânătorii.
Prepelița o întâlnim, ca răspândire,
cu preponderență în Europa Centrală,
fiind estimată la peste 8.000.000 de
exemplare, efectivul fiind oarecum
afectat de agricultura intensivă, însă
îmbucurător este faptul că această specie crește anual două generații de pui,
câte 8-15 pentru fiecare generație. Își
amenajează cuibul într-o gropiță la sol,
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bine camuflată de femelă, sub ierburi
dese aplecate de aceasta sub formă de
boltă și unde numai ea clocește, iar
după aproape 20 de zile puii eclozează.
Nu mai este mult și vremea migrării
se apropie, determinând micile păsări
să ia drumul lung și obositor spre Africa
de Nord și Centrală, Asia de Sud-Vest,
unde iernează.
Altele, de prin Scandinavia, migrează în zone din Europa de Sud. Prepelița poposește în România spre sfârșitul lunii aprilie după un drum lung,
demn de apreciat, venind din regiunile
îndepărtate de unde a iernat, pentru ca
mai apoi, pe la sfârșitul lui octombrie,
să plece înapoi. Ca un istoric al neobositei ființe trebuie să subliniem faptul
că această pasăre a fost aleasă și cres-

cută pentru ouă și delicioasa-i carne,
de nimeni alții decât chinezii, în urmă
cu peste 1000 de ani, aceștia reușind
să le înmulțească și să devină ceva mai
mari în talie și în greutate decât cele
care trăiesc în libertate, pierzând agerimea de a zbura.

Spectacol desăvârșit
cu câinele de aret
Cu ajutorul câinelui de vânătoare,
partenerul nostru patruped bine instruit, vânătoarea la prepeliță are un
farmec aparte. În plus, sezonul de vânătoare, care ține de la 15 august până
la sfârșitul lui octombrie, permite acelor iubitori de arta culinară, oglindită
în preparatele din carnea acestor păsări, inegalabil de gustoasă, să se mândrească cu o astfel de artă.
Revenind la deosebita utilitate a
câinelui de aret, acesta pune în valoare
un inegalabil spectacol, începând cu
căutarea, localizarea vânatului și scena
de aret, apoi , la comandă, stârnirea păsării, urmată, după slobozirea focului,
de căutarea și recuperarea prețioasei
piese pe care o aportează vânătorului.
O astfel de demonstrație am avut
ocazia să urmăresc în câmpie, un spectacol reușit de un brac cu păr scurt, cu
numele de Nyx, antrenat de elegantul,
în ținută vânătorească aleasă, domnul
Florian de Teleorman. Privindu-i împreună, gândul îmi fuge la acele picturi
de epocă, cu iz spaniol, în care vânătorul
și patrupedul sunt două dimensiuni em-

blematice, cu blazon, ce fac onoare castelelor din vremurile alaiurilor vânătorești. Pe chipul celui trecut de șaizeci
de primăveri ai putea citi acea chemare
a naturii pe care o respectă și o admiră,
fiind mereu în căutare de noi prieteni
vânători și de noi locuri de vânătoare.
Cât despre vânător, în general, adesea ud până aproape de brâu, de la roua
dimineții, își încurajează devotatul prieten patruped, care nu mai prididește ai
aduce stăpânului piesele recuperate. În
acest sezon, bogat în prepelițe, pe alocuri chiar mai multe ca oricând, câinii
noștri de vânătoare și-au exersat din
plin simțurile, pernuțele labelor sunt
bine bătătorite de asprimea solului cutreierat iar ieșirile în teren au fost un
permanent antrenament pregătitor
pentru noi aventuri, alături de stăpân,
prin vegetația de costrei copt, mohorul
cu boabă verde și de ce nu, chiar și
printr-o cultură cu floarea soarelui, pitică, necrescută și îmburuienată.

terare comentate - 1997, aparțin cunoscutului observator al momentelor cinegetice, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, scriitor îndrăgit mai ales de copii.
Nu cred că există vânător, cel puțin
din generațiile mai vârstnice, care să nu
știe a povesti celor mici și mari, pățania
puiului de prepeliță - „Nenea”, cel mai
mare dintre frați, care nu a ascultat de
sfaturile mamei lor și a rămas toamna
târziu în urma stolului pornit spre țările
calde, înghețând de frig la venirea iernii.

Numai că, de această dată, scurta
poveste adevărată pe care o cunosc direct din faptele petrecute, are un final
pozitiv, în care un pui de prepeliță lovit
la o aripă, a fost găsit și îngrijit de paznicul de vânătoare. S-a vindecat și a
putut să se întoarcă la ai lui, zdravăn și
pregătit pentru lungul drum spre
Africa. De data aceasta, povestea puiului nostru de prepeliță, bine îngrijit, a
avut un final frumos, evidențiind gestul
nobil, al unui vânător!

„Nenea”
Poveștile vânătorești sunt multe și
pline de învățăminte, ele circulând prin
viu grai de la părinți, bunici și nu numai,
către copii și, în multe dintre cazuri, devin pilde de o frumusețe morală nebănuită pentru toate vârstele. Este o adevărată artă, aceea de a crea „cititorului
o clipă de uitare de sine, de a smulge un
zâmbet ori o lacrimă de înduioșare pentru suferințele altora”, cuvinte pe care
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Muniție Cartușe cu alice
Cartușe pentru fazani

Foto: FRANK FICHTMUELLER / SHUTTERSTOCK

CRISTIAN MANOLESCU

Foto: VAKRISH / SHUTTERSTOCK

După alegerea armei de vânătoare, cartușele sunt cele ce
necesită toată atenția. Alegerea acestora, în afara faptului
că reprezintă o chestiune de preferință și experiență
personală, necesită cunoașterea, chiar și doar informativă,
a cel puțin câtorva aspecte.

F

ără a avea pretenția unei abordări exhaustive a subiectului
privind cartușele pentru fazan,
să ne oprim asupra câtorva aspecte ce
ne pot ajuta în luarea unei decizii în
cunoștiință de cauză.
Calibrul este poate, mai degrabă
decât orice altă caracteristică, un aspect
ce ține de preferințele personale. Preferat de marea majoritate, calibrul 12
este cel ce dotează probabil cea mai
mare parte a vânătorilor. Dar, fără a
forța aprecierea, calibrul 20 capătă tot
mai mulți adepți, mai ales când este
vorba despre vânătoarea la fazani. Primul aduce „putere” și ceva mai multă
permisivitate/lejeritate în efectuarea tirului, al doilea cere mai multă precizie,
antrenament, dar aduce un plus de eleganță, dacă putem spune așa, oferind
o provocare în plus pentru vânători,
element se pare tot mai apreciat în ul-
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timul timp. Rămâne deci să decideți
singuri ce alegere veți face în acest caz.
Distanța la care tragem este o altă
chestiune ce trebuie considerată când
alegem cartușele, nu numai cele pentru
fazan. În cazul nostru, la fazan, tirul se
desfășoară de regulă la 20-30, uneori
40 de metri, iar aici trebuie avut în vedere dacă vânăm la picior sau din
stand, când fazanii sunt stârniți de gonași. De regulă, când vânăm la picior,
distanța de tragere este până în 25 cel

mult 30 de metri, caz în care cartușe
cu încărcătură de 28-30 de grame sunt
alegerea recomandată. Pentru distanțe
mai mari de tragere putem urca gramajul la 32-34 de grame, asigurând
astfel energia necesară alicelor pe traiectorie.
Încărcătura/gramajul cartușelor
este un aspect important. Legat de
acesta, anotimpul în care vânăm are și
el partea lui de influență. Tomna devreme, când este încă suficient de cald,
iar fazanii nu zboară atât de viguros precum iarna, după ce au primit deja „botezul focului”, vom alege cartușe cu încărcături mai mici, aceleași 28-30 de
grame, urmând ca tomna târziu și iarna
să optăm pentru 32-34 și chiar 36 de
grame. De altfel, pentru timpul iernii,
unii producători au adus pe piața de specialitate cartușele „winter”, cu 38 de
grame, pentru a întâmpina neajunsurile
cauzate de temperaturile scăzute și umidiatatea crescută, având pulberi și componente special concepute în acest sens.
Să nu uităm însă reculul, aflat în directă
corelație cu gramajul cartușelor, iar aici
regula este simplă, cu cât crește încărcătura cu atât reculul este mai pronunțat.
Diametrul alicelor este următorul
element de avut în vedere. Și în acest
caz, există o serie de factori, precum distanța de tragere, anotimpul în care vânăm, dar și grija pentru a păstra calitatea cărnii vânatului, elemente de care
este recomandat să ținem seamă. De regulă se folosesc alice cu diametrul începând de la 2,5-2,7 mm, la începutul sezonului, urcând apoi ușor spre 3,0 și
3,5 mm, pe măsură ce avansăm spre și
în iarnă. Alicele din plumb sunt cele
mai populare, dar relativ mai nou sunt
folosite și cele netoxice, ecologice, din
materiale altele decât plumbul. O mențiune merită și alicele din plumb placate
cu nichel sau cupru, care oferă performanțe înalte relativ la grupaj și energia
pe traiectorie la distanță și care, în plus,
se pare că penetrează mai bine, fără a
afecta drastic calitatea cărnii vânatului.
Cele de mai sus sunt câteva dintre
datele de avut în vedere în privința cartușelor pentru fazan. Antrenamentul
în poligon este și el o parte importantă
și ne va ajuta cu siguranță să facem o
alegere care să ne avantajeze și să ne
ofere acel confort și eficacitate a tirului,
atunci când suntem pe teren, la vânătoare.

Din teren Vânătoare de sezon
Pe baltă, la rațe
Text și fotografie COSTIN ALEXANDRESCU
Sezonul de vânătoare la rațe s-a deschis de ceva timp,
iar octombrie a inaugurat deja o filă nouă în calendar.
Zilele tot mai răcoroase promit adevărate provocări
pentru pasionații vânătorii la baltă, iar timpul marchează
trecerea spre vremea rece.

T

oamna nu va întârzia să schimbe
nuanțele frunzelor în culori arămii, desprinse parcă din paleta
multicoloră a soarelui trecutelor zile de
vară. Este semn că a sosit vremea să ieșim, din nou, pe baltă, la rațe!

La ivirea zorilor
Frumusețea unui răsărit de soare este
greu de egalat. Iar dacă acest timp ne
găsește pe malul apei, ascultând freamătul dimineții și glasul rațelor ce se trezesc
din adăpostul de papură și stuf, putem
spune că am mai împlinit un vis, la care
mulți visează, dar puțini sunt cei care cu
adevărat și reușesc să-l trăiască la adevărata intensitate și frumusețe. Este
poate visul oricărui pasionat al vânătorii
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la baltă. Dacă am reușit să fim prezenți
la „întâlnirea de dimineață”, fâlfâitul de
aripi, măcăitul gălăgios și zborul siluetelor în lumina crescândă a zorilor, toate
vor constitui răsplata pentru efortul, dă-

Dacă am reușit să fim
prezenți la „întâlnirea
de dimineață”, fâlfâitul de
aripi, măcăitul gălăgios și
zborul siluetelor în lumina
crescândă a zorilor, toate vor
constitui răsplata pentru
efortul, dăruirea și pasiunea
care ne-a adus în acest moment,
pe acele minunate locuri!

ruirea și pasiunea care ne-a adus în acest
moment, pe acele minunate locuri!

Avantajul camuflajului
În funcție de anotimp, și ținând cont
de nuanțele mediului în care vănăm,
echipamentul în culori camuflaj ne va
ajuta să devenim parte din tabloul natural general în care ne aflăm. Ne vom
„pierde” astfel printre formele și culorile
vegetației înconjurătoare, fapt ce ne
pune la adăpost de privirile scrutătoare
ale păsărilor, ce se apropie și privesc din
înalt spre luciul apei. Feluritele modele
HD, care imită până la cele mai mici
detalii varietatea de forme și culori ale
vegetației naturale, incluzând aici și stufărișul de la marginea apei, sau pe de
altă parte, modelele „pixelate”, care sunt
capabile să disimuleze silueta chiar și
pentru cele mai scrutătoare priviri,
toate sunt menite să asigure avantajul
prezenței noastre în mediul matural.
De la jachete și pantaloni, gama s-a
diversificat trecând la pălării, șepci, tricouri, și chiar și la cizme și combinezoane și încălțăminte. Și armele de vânătoare sunt fabricate acum în variante
cu finisaj exterior, inclusiv țeava, în diferite modele camuflaj. Tehnolgia a

evoluat iar arta camuflajului a devenit
o prezență obișnuită dar și necesară în
partidele de vânătoare la baltă.

Așezarea atrapelor
- imaginație și creativitate
Poziționarea atrapelor în diferite
formații sau „scheme”, a fost testată și

verificată, și, se pare, unele dau chiar
rezultate foarte bune în diferite locuri
și condiții, în funcție de configurația
malurilor, a pâlcurilor de vegetație și
adâncimea apei, lăsând spațiu liber
pentru coborârea rațelor pe apă și oferind flancuri ce dau siguranță suratelor
ce dau târcoale.

Variantele de „formații” în „V” sau
„U”, în „L” sau „J” , sunt doar câteva
exemple în acest sens. Un număr suficient de siluete care să dea realism și
încredere rațelor ce se apropie, creează
confort și pot fi modelul de succes al
partidei de vânătoare. Și exemplele pot
continua.
Merită însă încercată și formația în
care regula este că „nu este nici o regulă”. Nici ca număr de siluete plasate
pe apă, nici ca așezare în formație, nici
ca plasament în funcție de configurația
malurilor și a vegetației. Putem realiza
aceasta folosind 15-25 de siluete, cu un
raport egal pe sexe, plasate pur și simplu la întâmplare. Grupului principal,
să zicem de rațe mari, îi putem adăuga
chiar și câteva exemplare de rațe mici,
pentru ai da un plus de realism.
Pentru poziționarea standurilor,
vom ține însă neapărat cont de direcția
vântului. Trebuie să îl avem totdeauna
bătând din spate, deoarece rațele aterizează bine cu vântul în față. Plasând
siluetele la nu mai mult de 30 metri
distanță de standurile de tragere, putem avea o acoperire decentă pentru
efectuarea eficace a tirului.
Dacă vom avea și un camuflaj corespunzător și o vreme cât de cât cooperantă, rămâne doar ca experiența
personală și glasul chemătorii, modulat
cu îndemânare fie din notele vocale fie
din deschiderea pumnului mâinii, chemări pe care le-am exersat suficient
înainte de deschiderea sezonului, vom
putea atrage cu siguranță atenția suratelor rațe, ivite în lumina zorilor și,
într-un posibil scenariu, le vom convinge că totul este OK și că pot coborî
pe apă, în mijlocul formației noastre de
atrape…!
OCTOMBRIE 2021 | 19

Chinologie Echipament
Zgărzile electronice (II)
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

Așa cum menționam și în materialul anterior, din septembrie, discuțiile pe marginea
zgărzilor elecronice comportă și alte aspecte. În ceea ce privește zgarda cu semnal acustic
situațiile pot să apară mai ales când vânăm la păsăret. Unii sunt de părere că semnalele
acustice sperie păsările. Acestea nu mai rămân ”țintuite” locului la apropierea câinelui
și continuă să se deplaseze pe picioare sau își iau zborul mult mai repede decât în situația
în care câinele s-ar apropia în liniște.

D

ar și aici există diferite păreri.
Vânătorii care au experiment
zgarda cu semnale acustice
susțin că, potârnichile spre exemplu, la
apropierea câinelui, se opresc din deplasare mai înainte decât în mod obișnuit, atunci când aud semnalele sonore,
pe când fazanii își iau zborul mai repede decât de obicei.
La rândul lui și câinele poate reacționa inadecvat la auzul semnalului sonor emis de zgardă, dacă nu are antrenamentul corespunzător. Astfel, poate
rupe aretul înainte ca vânătorul să se
poată apropia la distanța necesară, pentru a da comanda și pentru a executa
focul. Iar de aici discuția poate continua…
Un alt aspect de avut în vedere este
distanța la care cele două modele de
zgardă, cu impulsuri și cu semnal sonor, sunt eficace, dar și cât de eficace
sunt. Este evident că zgarda cu impulsuri, fiind mai „agresivă”, dacă putem
spune astfel, va stimula mai eficient patrupedul iar acesta va răspunde comenzii chiar dacă nu se mai află demult în
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zona vizuală a stăpânului. De cealaltă
parte, zgarda cu semnal sonor, fiind
mai „prietenoasă”, ar putea uneori să
nu influențeze suficient voința câinelui,
iar dacă acesta nu este în zona vizuală
a vânătorului, care poate corecta abaterea, avertizarea sonoră poate rămâne
fără efect iar câinele nu execută comanda și își vede în continuare de
treaba lui. Această situație se întâmplă
însă de regululă în cazul în care câinele
nu a fost antrenat suficient iar aici este
practic responsabilitatea stăpânului.

De fapt, fie că este vorba despre semnal sonor sau de impulsuri, metoda zgărzii electronice trebuie să constituie un
mijloc eficient de comunicare al vânătorului cu câinele său. În cele din urmă, se
pare că a fost găsită soluția de mijloc, și
se preferă folosirea simultană a ambelor
tipuri de emițători, cu stimuli acustici și
cu impulsuri, montați pe aceeași zgardă.
Pentru acesta însă, stăpânul vânător trebuie să dedice suficient timp antrenamentului, înaintea deschiderii sezonului
de vânătoare, astfel încât câinele să
atingă un nivel corespunzător, cu suficiente repetiții și corectarea abaterilor,
iar ieșirea în teren, la vânătoarea propriu-zisă, să aibă loc „cu lecția învățată”
de către „elev”, dacă putem spune așa.
Folosirea zgărzilor electronice rămâne
în cele din urmă o alegere personală și
cu siguranță cere timp, dedicație, înțelegere și perseverență, și mai ales răbdare. Nu este un lucru ușor, dar satisfacțiile pe care utilizarea lor le poate oferi
ulterior, vor recompensa cu siguranță
timpul și efortul dedicat partenerului
nostru patruped!

La zi Din activitatea asociațiilor
Activități specifice de gospodărire
cinegetică în cadrul A.V.P.S. Diana București
ALIN-CODRU MANU

În perioada verii, membrii vânători din cadrul A.V.P.S. Diana - București, împreună cu
personalul angajat al asociației - paznicul de vânătoare, au participat timp de o săptămână
la amenajarea a șase posturi-standuri pentru vânătoarea la rațe, în zona râului Argeș, de
pe fondul cinegetic nr. 25 Mihăilești.

A

mplasamentul posturilor a fost
stabilit în urma efectuării de
observații în teren privind prezența rațelor sălbatice, observații desfășurate pe o perioadă de mai bine de
30 de zile. S-au ales poziții ce oferă o
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bună vizibilitate și posibilitatea recuperării sigure a pieselor dobândite.
Pentru amenajarea posturilor au
fost folosite materiale naturale, stuf,
papură, asigurându-se deplina siguranță a vânătorilor și fără a fi afectat

peisajul ambiental natural.
Acțiunea s-a încadrat în planul de
activități de management cinegetic ce
se derulează de-a lungul sezonului de
vânătoare 2021-2022 în cadrul
A.V.P.S. Diana - București.

Plante tămăduitoare

Flora

Dafinul
DOCTOR PLANT

Dafinul (Laurus nobilis), face parte din Familia Lauraceae
și crește fie ca arbore sau ca arbust, putând ajunge până la
înălțimea de 15-20 metri. Dafinul era considerat încă din
vechime un simbol al nemuririi, având puteri capabile de a
proteja oamenii, iar în Evul Mediu era considerat arborele
păcii și al soarelui.

Î

n mitologia greacă, laurul a apărut
pentru prima dată când nimfa
Daphne s-a transformat în acest
arbore pentru a scăpa de urmărirea zeului Apollo. Tot în Grecia și Roma Antică, poeții erau decorați cu o coroană
împodobită cu măiestrie cu frunze de
laur, motiv pentru care mai erau numiți
și ,,laureați”. Venerat în perioada romană, acest arbore mediteranean îi era
dedicat zeului Apollo, iar din ramurile
lui înfrunzite se împleteau cununi pe
care le purtau împărații și eroii romani.
Originar din zona Mediteranei, din
Asia Mică, dafinul sau laurul cum mai
este denumit, are frunzele plăcut aromate, florile sunt de culoare galbenăverzui iar fructele, de culoare neagră,
au în interior o singură sămânță. Florile
masculine și cele feminine cresc pe ar-

bori diferiți.
În scopuri terapeutice se folosesc
mai ales frunzele, care se culeg în perioada verii, de pe ramurile tinere și se
pun la uscat în locuri bine aerisite și
lipsite de umezeală, ferite de acțiunea
directă a soarelui. Fructele se culeg
toamna tărziu, după ce s-au copt, de
regulă în octombrie sau noiembrie, iar
din ele se obține așa numitul unt de dafin, folosit ca și component în prepararea unor unguente folosite de regulă
pentru ameliorarea și calmarea durerilor.
Frunzele de laur conțin taninuri,
pectine, rășini, o substanță amară lactonă, și o serie de compuși activi,
ulei esențial, oxizi, fenoli și esteri, iar
fructele conțin acid lauric, oleic, palmintic și linoleic. Uleiul obținut din da-

fin are proprietăți stimulatoare, iar produsele, în funcție de modul de preparare, pot avea efect antiseptic, calmant,
expectorant, sedativ, aperitiv, diuretic,
antispasmodic, antifebril sau pot ajuta
în caz de reumatism sau inflamații și
vânătăi.
Preparatele din dafin pot ajuta în
cazuri de răceală și gripă, laringite,
bronșite, astm și tuse, febră, viroze respiratorii, afecțiuni gastrice, renale și
hepatice, anorexie și depresie sau stări
de nervozitate. Aceste preparate fot fi
sub formă de infuzie/ceai din frunze în
apă clocotită, decoct, ulei, sau unguent
obținut din frunze și fructe. Folosirea
preparatelor din dafin trebuie făcută
însă cu precauție deoarece pot produce
și efecte negative, precum unele reacții
alergice cutanate, greață și amețeli iar
uleiul esențial nu trebuie administrat
intern.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Înainte de a
utiliza plantele medicinale în general,
sub orice formă, este recomandată vizita la medic iar administrarea preparatelor naturiste din dafin 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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Noutăți

De prin magazine

HUNTERSHOP

Luneta Meopta Optika 6 – 1-6x24 RD SFP

Linia noastră de optică destinată
tragerilor tactice și sportive include
seria MeoTac, seria ZD, seria MeoAce
și diverse modele de dispozitive de
ochire cu punct roșu (colimator), precum și monocularul de vedere pe timp
de noapte MeoNight.

Aceste dispozitive optice acoperă
aproape toate nevoile de la tragerile pe
distanțe scurte, la tragerile pe distanțe
mari, și sunt rezultatul îndelungatei
noastre experiențe în fabricarea opticii
după specificații militare exigente.
–www.huntershop.ro

OUTDOOR & MORE

Reticul: K-Dot, K-Dot2, 4C, .223, BDC-3.
Lungime: 256 mm
Greutate: 578 g
Modele pentru vânătoare SFP - hunting:
1-6x24 SFP: Z-plex.
1-6x24 RD SFP: 4C, K-Dot2, BDC-3, .223,
K-Dot.

SCH JAGD

BINOCLUL SWAROVSKI
CU TELEMETRU,
MODEL EL RANGE - 10x42 TA
(Tracking Assitant)

Jachetă Fjell Toky, pantaloni
Fjell Haki și șapca ROALD
Jacheta Fjell Toki și pantalonul
Fjell Haki de la Northern Hunting, Danemarca, sunt perfecți pentru vânătoarea de munte și drumeții. Costumul este
confecționat dintr-un material incredibil
de ușor și flexibil, este acoperit cu o membrană unică ADDVENTEX™ ECO, Waterproof și Windproof, care este fabricată
din poliester reciclat (PET) 75%.
Costumul shell este perfect pentru
zilele ploioase și cu vânt, mai ales în
cazul în care este vorba despre o activitate intensă și este nevoie de o flexibilitate ridicată. Jacheta Fjell Toki are
o mulțime de buzunare funcționale, in-

clusiv un buzunar mare la spate, care
asigură și ventilația în timpul activității
susținute. Membrana ADDVENTEX™ ECO rezistă la 10.000 mm
H20/m2/24 h și are o respirabilitate
de 12.000 g H20/m2/24 h. O alegere
perfectă, atât pentru activitate intensă,
cât și pentru a sta nemișcat în ploaie.
Șapca Roald este realizată dintr-un
material silențios și rezistent la apă, în
culori care se potrivesc cu colecția de la
Northern Hunting. O șapcă excelentă,
modernă, care va deveni cel mai bun
prieten al tău, nu doar la vânătoare, ci
și zi de zi.

Găsiți articolul în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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Modelul EL Range aduce în practică
ultimele inovații în materie de optică
dezvoltată de firmă, combinând tehnologia Swarovski, cu precizia măsurării
distanțelor cu ajutorul telemetrului.
Folosind o aplicație disponibilă pe telefonul smart, veți fi în măsură să efectuați
un tir de mai mare precizie, în funcție și
de condițiile atmosferice precum presiunea și temperatura aerului, sporind astfel
șansele reușitei depline. În plus, tehnologia integrată TA - Tracking Assistant,
ajută la căutarea pe teren a piesei vânate,
urmărind direcția ultimului foc.
Caracteristici tehnice
Magnificație - 10x; Diametrul lentilelor de ieșire
- 42 mm; Câmpul vizual - 120 m/1.000 m.
Dimensiuni și greutate
Lungime - 169 mm; Lățime - 136 mm; Grosime
- 79 mm; Greutatea fără baterie - 925 g.
Găsiți articolul în magazinul SCH JAGD
din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

CE PESCUIM
Toamna s-a instalat, iar vremea caracteristică, cu alternanța zilelor înnorate,
cu vânt și ploi, și a zilelor mai însorite, cu
temperaturi plăcute, ne lasă destule
șanse de a avea partide plăcute de pescuit. Șansele sunt bune dacă suntem pre-

văzători și studiem prognozele meteo.
Vom căuta atât speciile pașnice, cât și pe
cele răpitoare, care se hrănesc în continuare, în așteptarea sezonului mai rece.
Pescuitul staționar sau la răpitori se
poate practica în toate apele colinare și
de șes, Delta Dunării fiind locația cea mai
atractivă pentru cei care vor căuta, în ghioluri, canale sau japșe știuca, bibanul, șalăul, avatul și somnul, dar și peștii pașnici,

crapul, carasul, plătica, babușca sau roșioara. Echipamentul trebuie să fie adaptat condițiilor meteo, dar și locațiilor pe
care le vizităm și speciilor căutate.
Pescuitul păstrăvului indigen, al păstrăvului curcubeu și al păstrăvului fântânel,
în apele de munte, a fost interzis prin Ordinul de prohibiție pentru anul 2021, de la
1 octombrie până pe 31 martie 2022.
–Mugurel Ionescu
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Competiții Campionatul de pescuit privat al A.G.V.P.S. din România
Finala Campionatului de pescuit
privat al A.G.V.P.S. din România –
FEEDER CLASSIC INDIVIDUAL
Text și fotografie VERONICA ISPAS
Acestă finală a fost una cu peripeții. Inițial a fost programată să se desfășoare pe Canalul
Bega, la Utvin, în luna august, dar din păcate condițiile meteo și alți factori independenți
de noi au făcut imposibilă desfășurarea acestei finale la acea dată și pe acel loc. În ședința
tehnică am hotărat de comun acord o altă dată și o altă locație, respectiv 01-05.09.2021, pe
pista acumulării de la Suplacu de Barcău. Această acumulare este relativ nouă, amenajată
pe râul Barcău, la limita județelor Sălaj și Bihor.
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O superfinală la care
au participat 32 de
pescari de la asociațiile
noastre din țară, unii dintre
cei mai buni pescari de
feeder ai momentului.

A

m avut emoții neștiind capacitatea și potențialul acestui lac,
dar speciile de pești au fost diverse: caras, scobar, oblete, biban, crap,
plătică, etc., și cantitățile care s-au prins
în concurs dovedesc că există pește în lac.
O superfinală la care au participat
32 de pescari de la asociațiile noastre
din țară, unii dintre cei mai buni pescari de feeder ai momentului. Au fost
3 manșe de concurs, cu rezultate foarte
strânse, cu răsturnări de clasament, de
la o manșă la alta.
La final am cunoscut și campionul
A.G.V.P.S. la feeder în 2021: Benzar
Zsolt, un pescar deosebit, cu multe titluri și medalii, cu multe participări la
Campionatele Mondiale, un pescar care
face cinste campionatului nostru. Pentru
Zsolt este al III-lea titlu de campion la
feeder. Este membru al A.V.P.S. Târnava Mare - Odorheiul Secuiesc, și omul
cu care se identifică gama de produse
Benzar Mix și aproape fiecare finală din
campionatul nostru, indiferent dacă este
feeder, staționar sau method feeder.
Pe locul 2 s-a clasat Petrișor
Adrian, membru al Clubului de pescuit
Pescuit Arad, iar pe locul 3 a urcat
Elena Cristian, membru al Clubului
de pescuit Corvin Hunedoara.
Felicit din suflet toți participanții
din această finală pentru seriozitate și
munca depusă, și nu în ultimul rând
un mare mulțumesc pentru A.J.V.P.S.
Bihor și SGA Bihor, pentru ajutor.
Dar un regret tot am, îmi doream
foarte mult ca această finală să fie pe
Bega. Este o pistă cu potențial, avem
foarte mulți pescari de feeder în această
parte a țării și pescari dispuși să ajute
Liga de Feeder! Pentru ei am stabilit
inițial finala acolo, din păcate nu tot ce
îmi doresc pot să și realizez. Sper pe
viitor să îmi împlinesc visul și să organizăm o finală pe Bega!!!
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Competiții Campionatul de pescuit privat al A.G.V.P.S. din România
CUPA ARROW 2021 Finala Campionatului
național de pescuit
la răpitori din barcă
al A.L.R.S.

pentru titlul de campioni naționali,
purtată între două echipe, atât la
această etapă cât și pe durata întregului campionat, și alta pentru a treia
echipă a lotului României, la această
poziție aspirând mai multe echipe de
pescari.

Câștigătorii Cupei Arrow 2021

Text și fotografie CRISTI ALBU
În perioada 11-12 septembrie, Lacul Snagov a fost gazda
Finalei Campionatului național de pescuit la răpitori din
barcă al Asociației Liga Română de Spinning - Cupa Arrow
2021, desfășurată sub egida A.G.V.P.S. din România
și a Federației Sportul pentru Toți, al patrulea concurs
al sezonului.

C

ele 41 de echipe înscrise la concursul de pe lacul Snagov, au
prins 496 de bibani, 37 de șalăi
și 21 de știuci, reconfirmând faptul că
este una dintre cele mai dificile piste de
pescuit din țară, asta și din cauza faptului că pe întreaga desfășurare a concur-
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sului zeci de bărci ale localnicilor s-au
intersectat cu acelea ale concurenților.

Două echipe, două întreceri
S-au dus alte două lupte paralele la
acest concurs, pe lângă aceea obișnuită
pentru câștigarea concursului. Una

Felicitările etapei se îndreaptă
către Eugen și Petre German pentru
accederea pe prima treaptă a podiumului, dar și către ocupanții locului secund - Vasile Jardă și Pavel Calance,
și terț - Rareș Boeriu și Mircea Horobeț. Celelalte echipe s-au luptat pentru
o mulțime de alte premii, oferite cu generozitate de sponsori.

Câștigătorii Campionatului
de pescuit competițional privat Spinning din barcă,
al A.G.V.P.S. - 2021
Pescarii suceveni Vasile Jardă și
Pavel Calance, au devenit astfel noii
campioni naționali ai Campionatului
de pescuit competițional privat - Spinning din barcă, al A.G.V.P.S.- 2021, organizat de Liga Română de Spinning divizia barcă. Eugen și Petre German,
pescari bucureșteni, sunt vice-campionii naționali, iar pe locul al treilea au

urcat, după această etapă, constănțenii
Elvis Vigu și Daniel Dinu, arătând
astfel că pe întreg teritoriul țării sunt
pescari experimentați. Cele trei echipe
formează lotul național, lot care va reprezenta
România,
sub
egida
A.G.V.P.S., la Campionatul Mondial

organizat de F.I.P.S.-ed (Federația Internațională de Pescuit Sportiv - apă
dulce).

Pești, premii și distracție
Am ajuns la finalul campionatului
național, însă urmează ultimul concurs

din calendarul competițional dedicat
pescarilor pasionați de pescuitul din
barcă, Cupa Ligii - Danube Delta Predator Challenge, în perioada 20-23 octombrie în Delta Dunării. Vor fi avat,
biban, șalău, știucă, multe premii și
multă distracție!
Nu ratați acest eveniment de care
vă puteți bucura fie din postura de concurrent, fie din cea de suporter sau
spectator.
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Tehnică Pescuit la răpitori
În căutarea știucilor mari (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET

În absența de neiertat a bassului din apele noastre, specie pe care o consider cea mai
complexă și mai recompensantă de capturat și eliberat, peștele care se apropie cât de cât,
ca spectaculozitate și provocare, rămâne bătrâna știucă. Și când scriu „bătrână”, mă refer
inclusiv la sensul propriu, care în astfel de cazuri echivalează cu „știucă mare”.

D

e mai mulți ani, am preferat să
mă concentrez pe căutarea și
capturarea exemplarelor capitale de Esox lucius, fiindcă, în opinia
mea, nimeni nu-și mai amintește peste
ani de cele câteva sute de știuculițe de
40 - 60 de centimetri lungime prinse,
însă amintirea știucilor de peste 90 de
centimetri va rămâne mereu vie în memorie. Recent, am început să pescuiesc
pe unul dintre puținele lacuri cu știucă
naturală, aflate în apropierea Bucureștiului: balta Creața 1, aflată lângă comuna Petrăchioaia. Cum am început
să descopăr lacul și particularitățile
acestuia, aflați în continuare.

Un lac greu de pescuit
După cum vă povesteam în prima
parte, am dat ceva „gherle” pe acest lac,
de la prima partidă din toamna anului
trecut, și până în această primăvară.
Condițiile din weekend sunt complicate, din cauza afluxului de pescari care
au același scop, să prindă știucile lacului. Anul trecut am întâlnit tot felul de
pescari de spinning, și chiar nu mi-a
venit să cred – oameni care nu erau în
stare să lanseze 15 metri cu echipamentul de spinning și dădeau, practic, cu
proverbiala bâtă în apă. Faptul că nu
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pot merge la pescuit în timpul săptămânii reprezintă un handicap, dar nu
am încotro. Așa că am ales să încerc să
obțin maximum din aceste partide des-

fășurate în condiții de presiune asupra
știucilor din lac.

Încrederea se câștigă greu
și se pierde ușor
La debutul verii, am decis să schimb
abordarea, și să încep pescuitul pe locul
cunoscut drept cel mai productiv de pe
lac, „la pietre”, și, dincolo de asta, să redimensionez nălucile cu care pescuiam,
cel puțin pentru început. „Downsize to
maximize”, cum spune o vorbă înțeleaptă. Așa că, am lăsat swimbaiturile
soft de 4.8” și 6.8” deoparte, și mi-am
cumpărat primele Bariki Shad de 3.8”,
adică niște swimbaituri mici după standardele proprii. Pe acestea le-am montat tot offset, fiindcă locul respectiv e
înțesat de ștepărime „ca pe mână”, pentru a mai reduce din rata monturilor
pierdute, și le-am lestat cu plumbi „cheburașka” între 4 și 6 grame, pentru a
lansa cât de cât la distanță nălucile de
mici dimensiuni. După cum puteți vedea în imagini, greutatea monturii, la
14 grame, este suficientă pentru lanseurile cu echipament de baitcasting.
De asemenea, mi-am luat și plastice „de
pierdut”, de la alți producători. Însă cu
acestea am dat cel mai puțin și nici nu
am prins. Până la urmă, încrederea este

Prima doamnă a
lacului, de dimensiuni
respectabile, 89 cm. A atacat
pe cel mai mic swimbait cu
care am pescuit de mulți ani
încoace, și anume Bariki
Shad 3.8”, semn că strategia
mea de a pescui altfel decât
ceilalți a funcționat.

Prima știucă mare a verii: 89 de
centimetri

cea mai prinzătoare nălucă, iar acesta
este sloganul meu, creat de mine și care
pornește de la un insight real.

Înapoi la firele textile
În ultimii ani am pescuit aproape
exclusiv cu fire din fluorocarbon, care
au certe avantaje, însă pe un lac cu agățături crâncene cum e Creața 1, asemenea fire nu sunt o opțiune. Așa că a trebuit să revin la firele textile, pe care le
consider cea mai proastă soluție, care
reduce mult din naturalețea prezentărilor și atrofiază simțurile pescarilor.
Există motive serioase pentru care pescarii de competiție din Bassmaster Elite
pescuiesc cu fluorocarbon și doar punctual, pe anumite tehnici (frogging, flipping în iarbă sau dropshotting în apă
adâncă) utilizează firele textile. Însă,

de nevoie, am început să testez, pe banii
mei, toate modelele noi de fire PE de
la producătorul nipon Sunline. Bine,
aici am ținut cont și de recomandarea
consultantului de la magazinul Abrevis,
Dan, și așa am ajuns să încerc firul
Xplasma Asegai, modelul de 30 lbs. și
aproximativ 0,30 mm diametru.
Datorită apei destul de limpezi, am ales
culoarea Dark Green, cum de obicei fac
atunci când pescuiesc la știucă. Avantajele acestui fir sunt multiple, de la
faptul că nu reține la fel de multă apă
ca textilele clasice și că acoperirea specială nu se duce nici după câteva luni
de folosire, facilitând lanseurile lungi
în continuare. Rezistența la abraziune
este și ea mult îmbunătățită, iar asta
contează când pescuieși în medii înțesate de agățături.

În vară, am prins câteva zile de weekend mai libere, în care toată lumea se
bălăcea la mare, iar știucile erau mai puțin asaltate de sutele de năluci zilnice.
Așa că, pe agățăturile crâncene de „la
pietre”, la câteva lanseuri de la începerea
partidei, a dat ea. Prima doamnă a lacului, de dimensiuni respectabile, 89 de
centimetri. A atacat pe cel mai mic
swimbait cu care am pescuit de mulți
ani încoace, și anume Bariki Shad 3.8”,
semn că strategia mea de a pescui altfel
decât ceilalți a funcționat. I-am făcut
poze și am eliberat-o, ajutat și de administratorul lacului, Ninel Lixandru.
Încrederea fusese câștigată, atât în
mine, cât și în balta Creața 1. Astfel că,
din acel moment înainte, puteam să
cresc din nou dimensiunea nălucilor și,
cel mai important, puteam începe să învăț lacul, să caut locuri noi, fiindcă nu
cunoșteam deloc zonele productive.
– va urma –
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Tehnică Pescuit de sezon
Ziua în care vin somnii
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Deja începe să miroasă a toamnă adevărată. Vremea este schimbătoare, dar natura
păstrează încă veșmintele pastelate ale verii târzii. Perioada vacanțelor a cam trecut, dar
timpul este încă favorabil organizării partidelor de pescuit, mai ales a expedițiilor în Delta
Dunării. Și pentru că face parte dintre primele specii care se retrag în gropane pentru
iernat, vom căuta somnii, cu speranța că vom nimeri ziua potrivită și îi vom găsi.

S

omnul atinge cea mai mare talie
dintre peștii răpitori de apă dulce.
Este răspândit în Europa Centrală și Europa de Est, dar îl găsim și în
Asia de Vest, în Afganistan sau Kazahstan. Ca habitat, preferă bălțile, lacurile,
cursurile inferioare ale fluviilor mari, dar
și gurile lor de vărsare, delte sau estuare.
Îl găsim în locurile adânci și mâloase
unde își procură hrana, care constă în
pești și crustacee, broaște, mici păsări și
mamifere acvatice. Este activ mai ales
noaptea dar, în funcție de ofertă, se hrănește și în timpul zilei. Având deosebite
veleități de răpitor, somnul este un bun
partener și în pescuitul staționar, această
metodă fiind cea mai răspândită, printre
pescarii recreativi, pentru capturarea lui.

Pescuitul staționar al somnului
Momelile preferate ale somnului
sunt râmele, negre „de nămol” sau cafenii, „de pădure”, lipitorile, țiparii și
alți peștișori vii, broscuțele și carnea de
scoică.
Pescuitul de pe mal se practică în
apele curgătoare, la praguri, la intersecții
32 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

de canale, unde curentul este moderat
spre slab.
Pescuitul din barcă se poate practica
cu montura pe substrat sau la plută. O
tehnică deosebită este folosirea „cloncului”, o ustensilă formată dintr-un mâner,
drept sau curb, și o terminație concavă
în formă de pâlnie. Mânuit cu dibăcie,
sunetul produs la contactul cu apa va ridica somnii de pe substrat și-i va atrage
spre cârligul cu momeală.

Pescuitul din barcă se
poate practica cu
montura pe substrat sau la
plută. O tehnică deosebită
este folosirea „cloncului”, o
ustensilă formată dintr-un
mâner, drept sau curb, și o
terminație concavă în formă
de pâlnie. Mânuit cu dibăcie,
sunetul produs la contactul
cu apa va ridica somnii de pe
substrat și-i va atrage spre
cârligul cu momeală.

Atât de pe mal, cât și din barcă, vom
efectua o sondare eficientă, care să evidențieze pragurile. Somnul, extrem de
reactiv, puternic și viclean, va folosi și
curbarea înotătoarei caudale pentru a se
opune și va profita de cea mai mică oportunitate pentru a se elibera.

Pescuitul somnului la spinning
Lansetele dedicate spinningului la
somn sunt de construcție specială. Blancul este din carbon, cu acțiune semiparabolică și o rezervă mare de putere.
Lungimea acestuia variază între 2,402,85 metri și este echipat cu 6 inele. Puterea de aruncare este de 80-150 grame.
Mulinetele sunt, de asemenea, solide,
proiectate pentru forță. Angrenajele sunt
puternice, rulmenți inoxidabili și frână
din carbon, iar capacitatea de stocare a
firului este de 200-300 metri.
Nălucile folosite sunt diverse, din
toate categoriile: lingurițe oscilante sau
rotative, voblere, năluci din plastic moi,
gândite și dimensionate pentru a evolua la adâncime. Nălucile soft pot fi
shad-urile de 15 cm, montate pe jiguri

Facem ceea ce trebuia să facem de
la început, ne așezăm liniștiți și urmărim fenomenul. Un atac, două și-l vedem. Un cap uriaș, gri-verzui, cu ochi
mici și mustăți. Somn! Cu ochelarii polarizatori, vedem abundența de obleți
de sub oglinda apei. Deci, asta era explicația. Colcăiala peștișorilor atrăseseră
atenția monștrilor din adâncuri ziua, în
amiaza mare.
Deși nu aveam echipament dedicat
pentru pescuitul somnului la spinning,
căutăm în truse năluci asemănătoare, ca
formă și evoluție, cu obleții, și găsim oscilanta Kamasaki Toby, varianta argintie, de 15 g. Urmează lanseuri nu prea
lungi, căderea nălucii pe substrat, recuperarea sacadată și atacuri decisive în
apropierea suprafeței apei.

O zi frumoasă de toamnă
cu greutatea între 20 și 60 de grame,
pe cârlige nr. 10/0 - 12/0.

Rezultate surprinzătoare
Vacanță târzie, de Brumărel, pe Dunăre. Soarele strălucește, chiar dacă razele sale nu mai au puterea din timpul
verii. Cu barca, de-a lungul malurilor,
stârnim avații cu lingurițe rotative.
Exemplare mici, ca niște cleni, răspun-

deau rar cu atacuri anemice.
Tatonând malurile, vedem între sălcii
activitate intensă. Zeci de obleți țâșneau
periodic din apă, urmați de zgomotele
puternice ale atacurilor. Avații mari! Începem să lansăm rotativele în mijlocul
vâltorilor create, cunoscând stilul de a
prăda a avaților. Lansăm până ne plictisim, dar degeaba. În jurul nostrum, iureșul continuă.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

RASOL DIN „PANĂ” DE SOMN
CU HREAN
MAMA PAȘA

Somnul este foarte apreciat pentru carnea sa deosebit de
gustoasă. În funcție de dimensiuni, poate fi preparat în
diferite feluri. Exemplarele de până la 3-4 kg sunt cele mai
apreciate. Pentru grătar sunt recomandate cotletele, mai
„garnisite”, iar „pana” este perfectă pentru rasol.

Într-o zi însorită, cu vânt subțire, dar
destul de prietenos, sub sălciile încă
verzi, lângă malul bordat cu stuf și trestii,
putem avea parte de adevărate surprize.
Este nevoie de flexibilitate, orientare, putere de intuiție și capacitate de improvizare. Dacă ai, în plus, experiența și perseverența necesară, chiar dacă nu asta a
fost ținta inițială a expediției, poți avea
parte de ziua în care vin somnii.

Ingrediente: un somn de 3- 4 kg, 3 cartofi, 3 morcovi, o rădăcină de păstârnac, o
rădăcină de pătrunjel, ½ rădăcină de țelină,
o căpățână de usturoi, piper boabe, sare,
ulei de floarea-soarelui, oțet din vin. Pentru
sos: 3 rădăcini de hrean sau un borcănel de
hrean ras, 150 ml ulei de floarea-soarelui,
150 ml oțet din vin, 50 g boabe de muștar,
50 g zahăr, 50 g sare, 200 ml smântână.
Preparare: se eviscerează peștele și se
separă „pana”, cum este denumită partea
din spate, de la terminarea abdomenului
și a coastelor. Pentru rasol vom folosi și ficatul peștelui. Cartofii, morcovii, păstârnacul, pătrunjelul și țelina se curăță de coajă,
apoi se taie în cubulețe potrivite. Se pun la
fiert cu sare, în apă suficientă cât să încapă
și peștele. După ce legumele au fiert, se
adaugă bucățile de pește și ficatul, iar când
amestecul începe să clocotească din nou,
punem ulei, oțet, piper, usturoiul curățat
și tocat mărunt și mai lăsăm puțin la fiert
Amestecăm hreanul ras cu sare, apoi cu
ulei, oțet, boabe de muștar și zahăr, până
când se omogenizează bine, după care
adăugăm smântâna.
Servire: se servește rece, bucățile de
pește împreună cu legumele, stropindu-se
cu sosul de hrean. O țuică bătrână de prună
sau un vin alb, sec sau demise, îi vor spori
savoarea. Poftă bună!
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Tehnică

Pescuit la clean

Toamna la clean
pe valea Trotușului
Text și fotografie MAC
La vremea toamnei, petrec un timp pe valea Trotușului,
în căutarea clenilor anotimpului cu frunze aurii.
Cum ploile au cam ocoloit regiunea, am găsit apele râului
suficient de limpezi pentru a da curaj și a îmbia la o partidă
în care ținta era „cel cu o mie de ochi”, cleanul cu solzi
argintii ce sclipesc în luciri diamantii în soarele darnic
al zilelor de început de Brumărel…

Z

ona din dreptul și aval de Comănești,
gospodărită
de
A.J.V.P.S. Bacău, este știută
printre pescarii de clean ai locurilor,
care cunosc bine râul și adesea coboară
pe vale până spre Dărmănești și chiar
mai jos, spre Târgu Ocna. Unii pescuiesc cu plută, cu momeli diverse, funcție de vreme, de anotimp și de alte
secrete numai de ei știute, alții pescuiesc la spinning folosind rotative și voblere, care mai de care mai acătării.

Pe malul râului
Ca orice apă, și Trotușul are zilele
lui bune, darnice în capturi și, alteori,
mai puțin bune, când peștii se lasă așteptați și cu greu reușești câteva capturi. În dreptul Comăneștiului, râul
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primește apele Asăului, iar la ieșirea
din Dărmănești pe cele ale Uzului, doi
afluenți ce coboară din munte, aducând ape uneori mai puțin limpezi, ce
influențează adesesea starea râului.
Când însă ambii afluenți sunt limpezi,
șansele la clean pe Trotuș sporesc considerabil iar capturile nu întârzie să

Pescuitul cleanului la
spinning, fie că
folosești rotative sau
voblere, chiar și în zilele în
care peștii fac mofturi,
poate da rezultate, cu
condiția de a găsi locurile în
care se ațin peștii.

anime spiritul celor ce pescuiesc de pe
maluri.
Am avut șansa câtorva zile senine
care au permis apelor să se mențină
limpezi, promițând o ieșire cu șanse de
reușită. Pescuitul cleanului la spinning,
fie că folosești rotative ori voblere,
chiar și în zilele în care peștii fac mofturi, poate da rezultate, cu condiția de
a găsi locurile în care se ațin peștii.
Pentru asta trebuie, de cele mai multe
ori, să te deplasezi de-a lungul malurilor, uneori ajungând chiar mai departe
de zonele așa zis „consacrate”, testând
fiecare porțiune cu diferite năluci, până
când, eventual, vei găsi soluția „magică” a momentului.

Rotative cu meșteșug
Așa cum aminteam, dintre nălucile
ce dau rezultate pe aceste locuri, rotativele au și ele partea lor de contribuție.
De regulă sunt folosite numerele 1, 2 și
chiar 3, când apele sunt mai crescute,
cu palete fie „frunză de salcie”, fie „picătură”, argintii în zilele cu cer mai acoperit, și aurii, în cele cu soare darnic, cu
puncte roșii sau spoturi divers colorate,
dar și simple, fără irizații, cu mărgele
sau nu și corp plin sau inelat, iar adăugarea unui fulg pe ancora nălucii, de un
roșu aprins de regulă, poate aduce un
plus de atractivitate rotativei.
Când apele sunt limpezi, conducerea
rotativelor este mult simplificată, adesea

făcându-se „la vedere”, fapt ce ușurează
evitarea agățăturilor, destul de rare aș
putea spune, pentru că albia râului, cel
puțin în zona în care am pescuit, este
destul de curată, fapt de observat și
demn de apreciat la adresa localnicilor.
Lanseurile în evatai, atât în aval cât și
în amonte, conducerea cu atenție a nălucii în apropierea pietrelor mari, a pragurilor și a structurilor albiei, lăsând uneori
năluca chiar să coboare câțiva centimetri
pe verticala apei, acolo unde acest fapt
este posibil, sunt cele care vor ademeni
clenii ce se ațin în undele râului.

Voblere de ieri și de azi
Acum câțiva ani se pescuia cu voblere mici, de 3-4 grame, confecționate
de localnici. Erau bondoace dar băteau
bine apa și, conduse cu îndemânare, la
diferite adâncimi ale apei, aduceau satisfacția timpului petrecut pe malul
apei. Lucrurile s-au mai schimbat, voblerele au acum dimensiuni și greutăți
asemănătoare cu cele de acum câțiva
ani, dar îmbină progresul și tehnologia
de fabricație de ultimă oră. Modelele
de la Strike Pro și Salmo, la 2,8-4,5
grame fac diferența pe apele râului iar
clenii, chiar și în zilele mai puțin inspirate, răspund lucirilor cu barbetă
care-i ademenesc din undele apei. Din
experiența de pe malul apei, aș înclina
să spun că au fost preferate variantele
cu argintiu și puțin galben pe abdomen, și cel în culori naturale, ca cele ale
peștișorilor pradă, cel cu care de altfel

am și prins de mai multe ori, modele
care și-au dovedit eficacitatea și care,
așa cum am văzut, nu lipsesc acum din
trusele de pescuit ale localnicilor.
Furat de frumusețea zilei de
toamnă nici nu am băgat de seamă că
soarele se așezase deja către după-

amiază. Norii stătuseră departe de locurile noastre iar dincolo de detaliile
monturii, de meșteșugul rotativelor și
de magia voblerelor, petrecusem o zi
minunată la malul apei, bucurându-mă
încă odată, de o partidă reușită la clean,
pe valea Trotușului…!
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Tehnică

Pescuit pe râu

Printre structuri
Text și fotografie DORU DINEA
Parcă, mâhnită și dezamăgită de indiferența și lipsa noastră
de respect față de tot ce ne înconjoară, natura și-a închis
baierele văzduhului și nu a mai lăsat, o perioadă foarte
lungă de timp, nici măcar un strop de apă să ude pământul
pârjolit de secetă. Un peisaj selenar a luat în stăpânire
întinderea câmpiei.

V

ăduvit de lichidul dătător de
viață, râul, ca o ființă rănită și
bolnavă, gâfâie și abia se târăște
într-o albie ce a devenit neobișnuit și îngrijorător de largă. Sunt zone întinse ale
râului unde egrete, ca de porțelan, pășesc
grațioase, dintr-un mal într-altul, fără ca
apa să le atingă penajul corpului firav.
Din vuietul năvalnic de altădată al râului
au mai rămas doar scâncete de neputință.
Având aceste condiții de pescuit, cu
inima strânsă și durere în suflet, am fost
la câteva partide de spinning, pe râu.
Deoarece năbădăioșii avați au fost cam
scumpi la vedere și nu au mai spart
oglinda apei în furibunde atacuri, am
hotărât să caut cu nălucile din dotare
niscaiva mustăcioși, tăcuți și negricioși.

Doar câteva locuri
Ca să am ceva șanse să dau de tăcuții
mustăcioși, am căutat zonele râului care
au mai prezentat ape cu adâncimi mai
mari. Deoarece râul nu a mai prezentat
curenți de curgere pe distanțe apreciabile, de o perioadă lungă de timp, zonele
cu praguri unde apa să prindă adâncimi
datorită acestor curenți au dispărut în
cea mai mare parte. Pe râu, doar zonele
cu blocuri de piatră și copaci doborâți
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Am avut norocul, ca să
zic așa, că exemplarele
de somni care au atacat
nălucile nu au avut
dimensiuni mari, pentru că
altfel nu cred că aș fi avut
vreo șansă. Chiar și așa, la
dimensiunile pe care le-au
avut, au luptat neobișnuit de
puternic iar drill-urile au
ridicat adrenalina la cote
maxime.

care o dandinam, tot cu mișcări energice,
cât mai aproape de respectivele structuri.

Tehnica a dat roade

de furtuni sau intenționat de oameni, au
mai prezentat ape cu adâncimi demne
de luat în seamă. Oricum, opțiunile au
fost destul de limitate.

Două tipuri de năluci
După ce am încercat cu câteva modele de năluci am rămas și am pescuit
doar cu două tipuri. Acestea au fost shaduri și cicade. Am folosit shad-uri de 8
centimetri lungime, cu format slim, armate cu cârlige offset nr. 2/0 și 3/0, cu
bile cheburashka de 10 grame. Pentru
cicade, cele mai bune rezultate au fost la
cele cu format slim, de 6,5 centimetri
lungime și greutatea de 14 grame dar și
la cele cu un corp înalt, cu un format fat,
de 5,5 centimetri lungime și greutăți de
până la 17 grame. Am avut rezultate și la
cicadele fără bile dar, uneori, rezultate
mai bune au fost la cicadele ce au prezentat bile încorporate, deci cu un semnal acustic mai accentuat.
Cu toate că râul a avut cotele scăzute,
am evitat pe cât s-a putut să intru în apă,
iar nălucile, în general, le-am lansat de
pe mal. În felul acesta, am căutat să trezesc cât mai puține suspiciuni din partea
peștilor. La început, am acționat nălucile
cu viteze mici sau cel mult medii, dar rezultatele au fost nule. Primele capturi au

apărut atunci când am imprimat nălucilor viteze de acționare rapide. Atunci
când structura a fost la depărtare de
mine, am lansat năluca dincolo de acea
structură, în dreapta sau în stânga acesteia. O lăsam apoi să atingă substratul
după care o recuperam cât mai aproape
de structură. Am efectuat și stopuri în
recuperare dar nu de lungă durată.
Atunci când structurile s-au aflat în apropiere, lansam pe sub mână năluca, după

De cele mai multe ori, atacurile mustăcioșilor au fost ca niște agățări ale nălucilor în obstacole. Deoarece am pescuit
printre și pe lângă structuri și mai aveam
parte de agățături, de multe ori nu realizam că am un pește la capătul firului de
linie. Abia după câteva secunde, somnul
începea să se miște și să-și facă simțită
prezența. Imediat, orientam lanseta în
direcția opusă respectivei structuri și forțam scoaterea peștelui. Am avut norocul,
ca să zic așa, că exemplarele de somni
care au atacat nălucile nu au avut dimensiuni mari, pentru că altfel nu cred
că aș fi avut vreo șansă. Chiar și așa, la
dimensiunile pe care le-au avut, au luptat
neobișnuit de puternic iar drill-urile au
ridicat adrenalina la cote maxime.
Cu toate că, de cele mai multe ori,
temperaturile au fost caniculare, mustăcioșii nu au refuzat nălucile apetisante,
servite în viteză. Chiar dacă nu au fost
condițiile de pescuit cele mai facile,
m-am răcorit și relaxat cu drill-urile mustăcioșilor, printre structuri.
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Echipament Atelierul muscarului
Vremea
streamerelor (I)
ALEX CODRESCU

Foto: A. ZABET

Brumărel și-a luat în serios îndatoririle iar toamna s-a
așternut peste fire. Peste zi gradele Celsius cu plus își fac
simțită prezența și doar diminețile și serile răcoroase
amintesc de vremea toamnei care este la putere. Cât
privește sezonul de pescuit, acesta marchează una dintre
cele mai productive perioade din timpul anului.

D

intre răpitori avatul, bibanul,
șalăul și somnul pot oferi partide atractive, dar cea care
adesea aduce satisfacția unor capturi ce
cu greu pot fi uitate și acel farmec deosebit al partidelor de pescuit, este
știuca.
Brădișul continuă să formeze „insulițe-obstacol” destul de greu de evitat
iar vegetația acvatică în general abia începe să coboare spre substrat. Având în
vedere acest fapt, nălucile folosite în
această perioadă trebuie să răspundă
„contextului”, pentru a oferi peștilor
atracții tentante și pentru a permite exploatarea la maximum a condițiilor și
locurilor ce pot adăposti capturi de palmares. Și chiar dacă, la acest timp din
an, oscilantele și spinnerbait-urile sunt
de regulă preferatele pescarilor, nu vom
lăsa să fie uitate nici streamerele care
pot aduce la mincig capturi ce vor rămâne cu siguranță în amintire. În plus,
acestea, streamerele, pot fi pescuite atât
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la spinning cât și la fly, o tehnică ce solicită odată în plus abilitatea, experiența
și nu în ultimul rând imaginația celui ce
va trebui să mânuiască echipamentul
dedicat, pentru muscărit.
Tehnica de pescuit la fly, presupune folosirea lansetelor, a firelor și
mulinetelor specifice acestui stil de
pescuit, iar streamerele sunt tot mai
des folosite de cei ce au deprins meșteșugul pescuitului cu muște artificiale,
în această perioadă a anului. Acest
lucru s-ar putea datora și faptului că
pescuitul la păstrăv s-a închis deja la finele lunii septembrie, iar dacă nu vom
încerca și alternative de pescuit cu
acest stil, ar trebui să punem deja ustensilele specifice „în cui”, până la primăvara viitoare.
Pescuitul la fly la știucă, dar și la
avat sau biban, și de ce nu și la șalău,
folosind streamerele, poate oferi continuitate de-a lungul sezonului în practicarea acestui stil și chiar și în

perioada rece a anului, când răpitorii
încă răspund „ofertelor” artificiale,
meșteșugite cu măiestrie de pasionații
în domeniu.
Pescuite cu îndemânare, streamerele pot oferi o serie de avantaje în ceea
ce privește manevrabilitatea și controlul lor, fiind relativ mai ușor de condus
în masa apei, bineînțeles în funcție de
adâncimea la care dorim să pescuim,
spațiul liber disponibil și acțiunea pe
care dorim să o imprimăm artificialei.
Cât privește greutatea/lestarea streamerelor, pentru pescuitul la fly cel mai
adesea sunt folosite cele neutre din
punctul de vedere al flotabilității.
Aceasta deoarece evoluția lor în masa
apei, pe verticală, se poate controla folosind fire de muscă adecvate locului și
momentului, fie plutitoare - floating,
cu scufundare lentă - medium/slow
sinking, sau cu scufundare rapidă - fast
sinking, pentru prezentarea necesară
pe adâncime a artificialei/streamerului.
Despre tipurile de streamere, confecționarea acestora și posibilitățile de
utilizare a lor la pescuit, la vremea
toamnei, vom reveni. Fir întins!
– va urma –

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

PEȘTELE BALON
(Tetraodontidae sp.) este
capabil să-și schimbe
înfățișarea și, în ciuda faptului
că pare lent și atractiv ca aspect,
este una dintre cele mai
periculoase/toxice ființe ce
trăiesc pe glob.

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ

• Sunt cunoscute circa o sută de specii de
pește balon, răspândite în mările și oceanele
lumii, din Pacific și până în Marea Roșie;
• Cel mai mare pește balon ce trăiește în
zona insulelor Maldive poate atinge o lungime de un metru, iar cel mai mic din aceeași
regiune are numai opt centimetri;
• Peștii balon nu au solzi iar pielea este
groasă și aspră. Unii au spini pe partea
dorsală, adevărate arme împotriva prădătorilor;
• Aparent rezistenți la condițiile de mediu,
se pare că au însă o sensibilitate crescută
față de variațiile de temeperatură ale apei,

fapt ce îi face mai susuceptibili la a se îmbolnăvi, față de alți pești;
• Numele de pește balon vine de la faptul că,
atunci când sunt amenințați, aceștia se umflă
înghițind apă, uneori și aer, mărindu-și volumul de până la două chiar trei ori, devenind
rotunzi asemenea unui balon rotund, fapt ce
sperie de cele mai multe ori agresorii;
• Cea mai elastică parte a corpului acestor
pești, care permite de altfel și umflarea
caracteristică, este pielea din regiunea
stomacului care se poate dilata surprinzător de mult;
• Marea majoritate a speciilor de pește balon

conțin o neurotoxină numită tetrodotoxin,
care se propagă în piele atunci când peștele
se umflă. Această toxină este de circa 1.000
de ori mai toxică decât cianura, cantitatea
dintr-un singur pește putând duce la moartea a nu mai puțin de 30 de oameni. Otrava
distruge practic legăturile de comunicare dintre creier și plămâni și inimă, ducând la paralizie și stop cardio-respirator;
• Datorită agresivității toxinei pe care o conțin, peștii balon sunt considerați a doua ființă
în lume ca putere de a provoca moartea altui
organism viu;
• Peștii balon au patru dinți, doi superiori și
doi inferiori, crescuți de parcă ar fi uniți și
formând un adevărat „cioc”, cu care pot
sparge scoici, melci sau carcasa crabilor cu
care se hrănesc;
• Rechinii sunt singurii care sunt imuni la toxina peștilor balon și, drept consecință, se
hrănesc cu ei fără a fi afectați;
• În Japonia, peștii balon sunt considerați
o delicatesă culinară, numită fugu, bucătarii ce îi prepară trebuind să urmeze cursuri
de instruire timp de trei ani înainte de a li
se permite să pregătească acești pești pentru a fi serviți în restaurante. Operațiunea
de îndepărtare a organelor ce conțin toxina
este considerată o adevărată artă, iar bucătarii specializați beneficiază de remunerații pe măsură!
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ABREVIS

FISELA

Lucky Strike - experiența
canadiană în pescuitul știucii

Celebrele lingurițe oscilante
Lucky Strike beneficiază de zeci de
ani de experimentare și testare, fiind
produse special pentru pescuitul la
știucă și musky. Acum, au revenit în
stocurile magazinului Abrevis, într-o
gamă variată de modele și dimensiuni. Dintre acestea, modelele Algonquin Wobbler, Premium Devil Bait
sau Half Wave au suprafețele bătute,
acoperite cu nichel și cupru ori culori
special create pentru a declanșa atacurile răpitorilor, iar acțiunile lor frizează perfecțiunea. Există și modele
cu acoperiri în nuanțe naturale, care
imită întocmai coloritul peștilor, precum este gama Live Spoon, pentru

acele zile în care știucile sunt mai selective decât de obicei. Dimensiunile
medii, între 7 și 9 centimetri, precum
și greutățile medii, fac din aceste oscilante o alegere excelentă în pescuitul știucilor autohtone, atât pe apele
de mică adâncime cât și pe canalele
Deltei, ori pe Dunăre. De asemenea,
gama extinsă de culori și gramaje recomandă Lucky Strike pentru pescuitul pe lacuri și râuri.
Noile lingurițe oscilante Lucky
Strike sunt importate în România de
firma Abrevis și se pot achiziționa în
magazinul Abrevis din București, precum și online.
–www.abrevis.ro

JAXON - CLONC PENTRU SOMN
Unul dintre cele mai ușoare
cloncuri pentru somn de pe piață,
modelul Catfish cântărește numai
36 de grame, ceea ce face ca manevrabilitatea lui să fie excelentă.
Profilul subțire al piciorului are
capacitatea de a emite o rezonanță
unică, extrem de amplă, fiind pretabil atât pe lacuri, cât și pe Dunăre.
Este modelul pe care producătorul îl recomandă pentru folosirea pe ape liniștite, fără valuri, întrucât
unghiul de atac trebuie să cadă perfect
pe luciul apei, pentru a obține sunetul
cel mai amplu. Pe o apă liniștită, acest
model este ideal chiar și pentru un începător în tainele pescuitului la clonc.
Specificații tehnice
• Material construcție: lemn;
• Modalitate fixare pastilă: atașare;
• Dimensiune totală: 36 cm;
• Diametru pastilă: 34 mm;
• Greutate: 36 g;
• Formă pastilă: dreaptă - sunet amplu,
cu mare rezonanță;
• Se livrează cu husă pentru transport
(cordura + nylon).
–www.fisela.ro

MG CARP

Method feeder Glue

Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

Societatea Vânătorilor și Pescarilor
din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
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Odată aplicat pe năditorul method feeder sau pe momeala de cârlig,
Method feeder GLUE creează, la impactul cu apa, un nor de atracție care
rămâne și persistă în zona năditorului
method feederului. Poate fi folosit în
orice anotimp, atât pe lacuri, cât și
pe ape curgătoare, efectul atractant

rămânând timp îndelungat în apropierea substratului. Este disponibil în
diverse arome, precum tutti-frutti,
miere, căpșună sau usturoi. Câteva
picături de Method feeder GLUE
sunt suficiente pentru a crea atracția
necesară, dorită pentru pești.
–www.mgcarp.ro

NOIEMBRIE 2021
ZIUA

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

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

1.36
2.28
3.19
4.10
5.02
0.19
1.10
2.02
2.53
3.46
4.38
5.29
0.15
1.06
1.52
2.44
3.36
4.28
5.19
6.11
0.19
1.10
2.02
2.49
3.40
4.31
5.23
6.15
0.18
1.09

6.09
7.01
7.53
8.44
9.36
5.15
6.07
7.01
7.51
8.44
9.35
10.27
5.51
6.44
7.36
8.28
9.19
10.10
11.01
11.48
6.15
7.06
7.49
8.40
9.31
10.22
11.15
12.07
6.11
7.02

13.04 18.06
13.52 18.49
14.43 19.40
15.35 20.32
16.27
10.28 17.21
11.19 18.13
12.10 19.06
13.03 20.13
13.49 21.07
14.40 21.49
15.32
10.29 16.03
11.20 17.52
12.12 18.43
13.05 19.35
13.54 20.26
14.46 21.18
15.36 22.09
16.18
11.34 16.29
12.25 18.21
13.17 19.13
14.09 20.05
15.01 20.52
15.52 21.43
16.44 22.34
17.36
12.22 17.21
13.13 18.14

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

mica publicitate
ANGAJĂRI

A.J.V.P.S. HUNEDOARA

L.N.

6.56

17.00

Asociația Județeană a Vânătorilor
și Pescarilor Sportivi Hunedoara

ANGAJEAZĂ
PĂSTRĂVAR
P.P.

7.06

Detalii la
Tel.: 0722-387.454

16.52

A.J.V.P.S. HUNEDOARA face prenotări pentru căței de copoi ardelenesc.
Cățeii provin din părinți excelenți! Pentru detalii sunați la: 0722-387.454.

L.P.

7.16

16.44

VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare calibrul 12,
Merkel Shul. Arad. Tel. 0741-013.022.

REBUS
U.P.

7.27

16.39

SEMNE
DE TOAMNĂ
ÎN PĂDURE
Rezolvarea din
numărul anterior

STROPITE CU VIN
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Stropesc numai cu apă
plată. 2) Unul care stropește mereu masa
cu șampanie (fig.) – La fundul paharului!
3) Vin de colecție – Un strop de Drăgășani!
– Astfel. 4) 24 tirbușoane! – V de la vin.
5) Adept consacrat al filozofiei In vino
veritas – Adăpost la malul mării. 6) Vin de
hac (masc., sg.). 7) Nu merge mereu la apă
(masc., fig.) – 3,4 pahare! 8) Țeavă – Vin
fără pereche (sg.). 9) Cap de tirbușon! –
Mașină de teren …la vie. 10) Încrețitură a
pielii – Dintr-un miracol! – 14 struguri!
VERTICAL: 1) Cultivator. 2) Niște …amețeli.
3) Destupă pielea – Aureolă. 4) 24 petreceri!
– Asociații ale consumatorilor de vin, de
exemplu. 5) Dealuri cu vii. 6) Apără de stropi
– Vin abia fermentat (fig.). 7) Prins bine în
schelet – Povestea care se termină cu un
vin bun și o lumânare parfumată. 8) La
intervale mari de timp – Copt la exterior!
9) Se stropește des cu apă plată – Lumea
bețivilor (fig.). 10) Epocă – Plugul de lemn
din Maramureș.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

Cu abonamentul pentru un an poți primi acasă 12 reviste consecutive.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.

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

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

