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VÂNĂTOARE

A.J.V.P.S. Brăila
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 iunie - 2021, al revistei VPR, prezentăm interviul realizat la A.J.V.P.S. Brăila, cu dl. ing.
Laurențiu Radu, directorul asociației.
Alin-Codru Manu: Domnule Laurențiu Radu, sunteți directorul
A.J.V.P.S. Brăila de o perioadă bună de
timp, iar înainte de aceasta ați lucrat
în domeniul silvic. Știu că sunteți unul
dintre pasionații activității de gospodărire durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice, precum și pentru gos-

Interviu

podărirea 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?
Laurențiu Radu: Într-adevăr, sunt
directorul A.J.V.P.S. Brăila din anul
2001, dar am intrat în rândurile membrilor asociației încă din 1995. În domeniul silvic am lucrat imediat după

absolvirea Facultății de Silvicultură și
Exploatări Forestiere din Brașov, în
anul 1987, fiind angajat în cadrul Ocolului silvic Ianca, inginer silvic coordonator pentru fond forestier, împăduriri
și vânătoare. La 15 august 2001, așa
cum am spus, am preluat funcția de director al asociației județene. Pasiunea
pentru pescuit și vânătoare am avut-o
din copilărie, am crescut la malul Dunării și am pescuit de la 5-6 ani. Prima
carte de vânătoare pe care am cititi-o,
până să merg la liceu, a fost Vânatul
României - autor Vasile Cotta, și am
fost de asemenea mereu pasionat de
câinii de vânătoare și de ornitologie.
Când am luat în primire poziția de
director al asociației, vânătorii nu erau
repartizați pe grupe, pentru ieșirile la
vânătoare se făceau doar înscrieri și nu
de puține ori ne-am găsit în situația de
a avea prezenți câte 80-90 de vânători
la o partidă, fiind nevoiți să trimitem
IUNIE 2021
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dintre ei acasă, fapt ce creea nemulțumiri în rândul membrilor.
Fazaneria exista doar fizic, fără să
funcționeze, dar cu efort susținut și cu
sprijinul câtorva membri vânători pasionați, am reușit să schimbăm în bine
această activitate, am reușit să înmulțim
efectivele de fazani iar în prezent putem
spune chiar că ne mândrim cu situația
din teren a acestei specii de vânat. Din
păcate însă, în ultimul an, datorită altor
dificultăți materiale pe care le traversăm,
nu am reușit să menținem funcționarea
normală a fazaneriei. Contăm însă pe o
retehnologizare, în cât mai scurt timp,
pentru a reveni la producția de fazani ce
vor fi folosiți pentru repopulare în teren,
atât în cadrul asociației noastre cât și în
țară, pentru colegii din domeniu.
Pandemia generată de virusul
SARS-CoV-2 ne-a afectat grav activitatea iar existența pestei porcine africane - PPA, prezentă încă dinainte de
apariția pandemiei în fondurile cinegetice pe care le gestionăm, au dus la
deteriorarea situației financiare a asociației dar și din punctul de vedere al
perceperii activității de vânătoare de
către comunitatea locală. Am fost nevoiți să facem împrumuturi de la vânători, aceasta și pentru că sprijinul din
partea autorităților în domeniu practic
nu a existat, reușind doar, după eforturi
repetate, să primim o mică parte din
sumele care ni se cuveneau.
Cât privește activitatea de pescuit,
am fost afectați negativ de starea de
fapt a zonei riverane Dunării, întrucât
inspectorii A.N.P.A. nu pot face față
solicitărilor extrem de mari atât în ceea
ce privește echipamentul pentru control de care dispun cât și din punct de
vedere al timpului necesar efectuării
controalelor și exercitării atribuțiilor de
serviciu pe care le au. În trecut asociația
noastră avea și atribuții de control, fapt
ce nu se mai întâmplă în prezent, braconajul este în floare, în special cel în
care se folosește curent electric, cel mai
nociv posibil pentru apele naturale.
În momentul de față suntem o asociație care ne luptăm pentru a supraviețui, fapt datorat nu numai pandemiei și existenței pestei porcine
africane, ci și situației diferite de la
Brăila, iar aici mă refer la activitatea
de vânătoare și la faptul că, din totalitatea suprafeței fondurilor cinegetice
pe care le gestionăm, doar 3% este pădure iar restul câmp, ocupat în marea
majoritate de culturi agricole. Adăpostul pentru vânatul mic a fost redus
4 |
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drastic, sunt zone întregi în care acest
adăpost a fost complet eliminat urmare
a agriculturii intensive pe suprafețe extinse. În plus, braconajul la câmp aduce
pierderi ridicate la vânatul mic.
Având în vedere specificul regiunii,
vânatul mic este preponderent iar acest
fapt ne-a permis dezvoltarea vânătorii
cu vânători străini, această activitate fiind principala sursă de venit în anumite
perioade din cadrul sezonului de vânătoare. Dovadă stă și faptul că banii din
cotizația membrilor vânători reprezintă
doar 18% din venituri, diferența fiind
completată din vânătoarea cu vânătorii
străini. Așa se face că odată cu apariția
pandemiei, veniturile noastre s-au redus
drastic, vânătoarea cu vânători străini
fiind complet afectată, urmată apoi de
introducerea măsurii restrictive de reducere a numărului de vânători participanți la acțiunile de vânătoare. Și peste
toate acestea s-a suprapus interzicerea
vânătorii la majoritatea speciilor de păsări care a avut drept urmare reducerea
odată în plus a veniturilor asociației. La
fel a fost afectată și activitatea magazinului asociației noastre, intersul pentru
articolele de vânătoare fiind mult redus.
Chiar și înaintea perioadei de pandemie, a existat o concurență neloială

generată de Romsilva care are nouă
fonduri cinegetice în județul Brăila și
care a practicat prețuri concurențiale,
aproape la jumătatea celor practicate
de asociația județeană la vânătoarea cu
vânătorii străini, deși există un punct
în cadrul legii nr. 407 privind vânătoarea, în care este menționată obligația
ca ministerul/administratorul să emită
un ordin care să reglementeze tarifele
minime permise a fi practicate pentru
vânătoarea cu vânătorii străini, ordin
care nu a fost emis.
Toate aceste aspecte, neajunsuri, plus
pandemia, au afectat în special asociațiile
care au preponderent vânat mic în fondurile cinegetice pe care le gestionează.
La nivel de asociasție județeană am
manifestat permanent, de-a lungul anilor, grija pentru gospodărirea sustenabilă
a vânatului, pentru protejarea și conservarea speciilor de faună cinegetică, în
acest sens înscriindu-se și hotărârea
luată în cadrul Consiliului asociației, încă
din anul 2008, privind plafonul/numărul de piese pe care vânătorul le poate
extrege pe zi, la specii precum gâsca de
vară, gârlița mare, prepelițe sau ciocârlii.
A.M.: Câte fonduri cinegetice aveți
în gestiune și câte zone de pescuit gestionați în cadrul asociației?

L. R.: Avem în gestiune 25 de fonduri
cinegetice, fonduri ce totalizează o suprafață de 236.515 de hectare, toate situate
în zonă de cîmpie, așa cum am menționat
anterior. Pentru 23 dintre aceste fonduri
cinegetice am prelungit contractele de gestionare pentru alți 16 ani.
Nu avem amenajări piscicole, relieful
specific al regiunii impunând alimentarea cu apă doar prin pompare, fapt ce
ar induce costuri foarte mari cu energia.
Avem în schimb 7 zone de pescuit situate pe râurile Siret, Buzău și Călmățui,
toate fiind contractate de la A.N.P.A.
Din păcate pescuitul pe Dunăre este reglementat separat, asociația neavând acces, fapt care a condus de altfel și la o
scădere drastică a numărului de membrii pescari ai asociației în ultimii ani.
A.M.: Ce ne puteți spune despre evoluția/trendul ultimilor ani în privința
numărului de membri vânători și pescari ai asociației pe care o conduceți?
L. R.: Cât privește numărul de membri vânători și pescari, din păcate, începând de prin anii 2006-2008, trendul a
fost permanent descrescător. Dacă în anul
2006 spre exemplu aveam un număr de
1.478 de membri vânători, în anul 2020
am ajuns la doar 560 de membri. Am
pierdut un număr mare de membri vâ-

nători atunci când s-a modifical Legea armelor și a munițiilor, introducându-se
efectuarea în mod individual a vizei pentru permisul de armă, mulți dintre
membri uitând de datele la care trebuiau
efectuate vizele și căzând astfel în greșală.
În plus, numărul candidaților la examenul de vânător a scăzut și el, mai ales după
introducerea obligativității cazierului încă
de la depunerea dosarului pentru efectuarea stagiului de un an de practică necesar înaintea examenului de vânător.
Referitor la membrii pescari, nici aici
cifrele nu mai arată bine. Dacă la nivelul

Pandemia generată de
virusul SARS-CoV-2
ne-a afectat grav activitatea
iar existența pestei porcine
africane - PPA, prezentă în
fondurile cinegetice pe care
le gestionăm încă dinainte
de apariția pandemiei, au
dus la deteriorarea situației
financiare a asociației dar
și din punctul de vedere al
perceperii activității de
vânătoare de către
comunitatea locală.

anilor 2008-2009 aveam un număr de
circa 4.800 de membri pescari, în prezent avem doar 320 de membri. Una
dintre acauze este, așa cum am menționat anterior, aceea că asociația nu are,
din păcate, acces la activitatea de pescuit
recreativ pe Dunăre, dar și faptul că zonele de pescuit pe care le avem contractate cu A.N.P.A., pe râurile Siret, Buzău
și Călmățui, sunt supuse unei presiuni
ridicate atât din partea pescarilor, dar
mai ales din partea braconierilor.
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?
L. R.: În privința vânatului avem mistreț, căprior, iepure, fazan, potârniche,
prepeliță, porumbei sălbatici, găscă de
vară, gârliță mare, rațe sălbatice, iar dintre răpitoare voi aminti șacalul și vulpea.
Mistrețul a scăzut ca efectiv, au rămas doar circa 25 % din efective, este
prezent doar în 10 fonduri cinegetice,
cele care au și câte un pic de pădure.
Populația existentă este însă supusă unui
braconaj intens, mai ales în perioada recoltării porumbului și aș menționa și
braconajul pe Dunăre, atunci când misIUNIE 2021
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treții încercă să treacă de pe un mal pe
altul și sunt înecați de braconieri.
Căpriorul este foarte bine reprezentat, în toate fondurile cinegetice, fiind
prezent chiar și în zonele cu agricultură
intensivă, fără pădure, reușind probabil
să se adapteze și să evite pericolele generate fie de utilajele agricole fie de
amenințarea din partea șacalului.
Iepurele deși este prezent pe toate
fondurile cinegetice pe care le gestionăm, este în scădere, deja de mai mulți
ani. Dispariția zonelor de adăpost, eliminate de agricultura intensivă, utilajele agricole tot mai performante, erbicidarea și arderea canalelor de irigație,
lipsa acelui Ghid de bune practici agricole despre care s-a vorbit de atâtea și
atâtea ori fără să se facă nimic concret,
toate au condus la situația actuală. De
altfel, nu numai iepurele a fost și este
afectat de aceste aspecte ci tot vânatul
mic, în ansamblu.
Fazanul, o specie cu mare putere
de adaptare, este foarte bine reprezentat în toate fondurile cinegetice gospodărite de asociație. De altfel fazanul a
preluat o mare parte din presiunea generată anul trecut de interzicerea vânătorii la majoritatea speciilor de păsări. Pentru menținerea efectivului am
populat anul trecut fondurile noastre
cinegetice cu un număr de 2.000 de
exemplare de fazan.
Potârnichea este prezentă dar efectivele sunt reduse. Am încercat să o redresăm cât de cât, iar în acest sens
acum șase ani am făcut o populare cu
2.400 de exemplare pe care le-am introdus în fondurile cinegetice pe care
le gestionăm.
Prepelița este și ea prezentă, dar
lipsa tot mai acută a terenurilor favorabile - terenurile sunt arate imediat după
recoltare iar miriștile sunt tot mai greu
de găsit, îngreunându-se astfel și vânătoarea. În plus, în funcție de mersul vremii, mai ales în anii secetoși, am constatat un decalaj al perioadelor de pasaj,
acestea fiind împinse tot mai spre
toamnă.
Porumbeii sălbatici pot fi și ei
menționați, în ultimii 2-3 ani am constatat faptul că rămân în număr tot mai
mare la cuibărit în zonele noastre.
Gârlița mare este bine reprezentată, dar am un mare semn de întrebare
în privința metodelor/modului în care
ONG-urile fac monitorizarea și acele
așa numite evaluări numerice ale efectivelor. Spre exemplu este o zonă numită SPA Măxineni (Corbu Vechi) cu
6 |
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o suprafață de circa 1.800 de ha, care
era odată acoperită cu apă. În prezent
nu mai există nici măcar o picătură de
apă, locul este pășunat intens cu circa
80.000 de oi, și cu toate acestea zona
este menținută ca punct de monitorizare pentru gârlița mare.
Gâsca de vară și rațele sălbatice
sunt și ele prezente, numărul lor fluctuând în funcție de disponibilitatea
apei în bazinele interne cu apă. Dacă
însă apa dispare, zonele sunt imediat
trecute la pășunatul stufului cu diferite
animale domestice.
Șacalul a devenit o problemă prin
faptul că efectivul a crescut alarmant.
Dacă prin anii 2001-2002 abia dacă îi
notam prezența, în ultimii ani a cunoscut
o înmulțire explozivă fiind prezent în
toate fondurile cinegetice pe care le gestionăm. Marea capacitate de adaptare,
faptul că nu are practic dușmani naturali, au determinat această stare de fapt.
Din păcate este destul de greu de vânat
și am ajuns să îl găsim chiar și în oraș, la
Brăila, este prezent în numeroase accidente rutiere pe șosele, și a ajuns chiar
și să atace gospodăriile oamenilor. Poate
că reluarea și actualizarea activităților
de capturare folosind capcane ar putea
ajuta în combaterea acestui dăunător a

cărui prezență produce pagube tot mai
serioase vânatului mic.
Vulpea o voi menționa doar ca prezență, nu pare să fie un factor producător de daune precum șacalul și aș mai
adăuga și faptul că, acolo unde apare
șacalul, vulpea se retrage.
A.M.: Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, ce ne puteți spune
despre activitățile și acțiunile pe care
le aveți în derulare?
L. R.: Permanent am avut și avem în
vedere activitățile privind buna gospodărire a fondurilor cinegetice pe care le gestionăm în vederea protejării, conservării
și exploatării durabile a faunei cinegtice.
De la amenajarea, întreținerea și
construirea de noi hrănitori, observatoare, sărării, șoricării, la asigurarea
hranei complementare pentru vânat,
toate activitățile specifice sunt în atenția
personalului angajat dar și a membrilor
vânători, la nivelul grupelor. Un factor
important ce trebuie bine gospodărit
este apa, prezența ei fiind un aspect ce
trebuie tratat cu toată atenția fiind un
factor limitativ pentru prezența și menținerea în teren a vânatului.
Asigurarea unor zone de refugiu
pentru vânatul mic se face prin înțelegere cu fermierii, la fel ca și delimitarea

Am făcut și, în măsura
în care va fi posibil
financiar, vom continua să
facem populări cu material
piscicol de calitate,
cumpărat legal și respectând
legea. Vom continua de
asemenea acțiunile de
combatere a braconajului
piscicol și colaborarea cu
instituțiile abilitate, poliția,
jandarmeria, pentru a spori
eficacitatea acțiunilor
noastre.

unor zone din câmp pentru ogoare de
hrană pentru vânat. La nivel de asociație avem o suprafață totală de circa 15
ha destinată ogoarelor de hrană. În pădure, pe parcelele stabilite, cultivăm
napi, lucernă, sfeclă furajeră, urmând
ca acestea să fie distribuite în teren,
pentru vânat, în perioada rece a anului.
Sarea este permanent prezentă în teren
și aș menționa, legat de sarea grunjoasă, și faptul că acolo unde am administrat-o în amestec cu lut am observat
chiar și porumbei popești care au venit
la locul amenajat.
În privința combaterii dăunătorilor
vânatului, aceasta este o activitate susținută, permanentă, o mențiune aș face în
privința combaterii câinilor hoinari, foarte
numeroși în zonele noastre, și a divergențelor cu organizațiile protecționiste care
pare că sunt interesate de protejarea animalelor doar atâta timp cât acestea sunt
aducătoare de surse de finanțare, dar rămân total impasibile la daunele pe care
câinii sălbăticiți le aduc vânatului.
De asemenea am avut în vedere dotarea personalului angajat cu uniforme,
armă de serviciu, telefoane mobile, la
care se adaugă cele două mașini de teren.
Avem nevoie de o barcă cu motor și alte
câteva materiale dar le păstrăm momen-

tan pe planul doi din cauza situației financiare în care ne aflăm. Pentru personalul angajat acordăm salariile minime
pe economie, iar o parte dintre angajați
au înțeles situația și sprijină asociația.
Aș dori să menționez aici și ajutorul
primit din partea cîtorva asociații din
țară, care au înțeles situația prin care
trecem, mai ales după episodul de anul
trecut generat de interzicerea vânătorii
la speciile de păsări, și ne-au ajutat, inclusiv material, iar aici amintesc
A.J.V.P.S. Călărași și A.J.V.P.S. Botoșani, ocazie cu care mulțumesc colegilor
care ne-au fost alături.
A.M.: Să ne oprim atenția și asupra pescuitului. Ce ne puteți spune despre activitatea în acest domeniu la nivelul A.J.V.P.S. Brăila și despre
condițiile pe care le oferiți pentru membrii pescari ai asociației?
L. R.: Așa cum am menționat deja,
numărul de membri pescari a scăzut
drastic în ultima perioadă. Ce le pot
spune acestora este faptul că treuie să
aibă răbdare, condițiile nu se vor îmbunătăți curând, în prezent nu suntem
sprijiniți nici de administrator și nici de
prea mulți membri. Am făcut și, în măsura în care va fi posibil financiar, vom
continua să facem populări cu material

piscicol de calitate, cumpărat legal și respectând legea. Vom continua de asemenea acțiunile de combatere a braconajului piscicol și colaborarea cu instituțiile
abilitate, poliția, jandarmeria, pentru a
spori eficacitatea acțiunilor noastre.
A.M.: Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate?
Cum procedați vis-a-vis de această situație și dacă ați întâmpinat dificultăți
în desfășurarea activității de gestionare
din această cauză?
L. R.: La această întrebare pot să
vă spun că da, avem câteva fonduri cinegetice care se suprapun, pe suprafețe
parțiale, cu zone de arii protejate. Din
păcate însă, declararea zonelor de arii
protejate este făcută fără discenământ
fapt ce afectează în unele situații bunul
mers al activităților specifice privind
vânătoarea și pescuitul recreativ.
A.M.: Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
L. R.: Toate acțiunile ce urmează a
se desfășura sunt anunțate prin intermediul avizierelor, al paznicilor de vânătoare și al responsabililor de grupă,
către membrii vânători dar și pescari.
Ținem legătura pe WhatsApp dar fără
IUNIE 2021
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A.J.V.P.S. Brăila
a avea un grup dedicat. Până acum doi
ani am organizat în fiecare an Balul vânătorilor, o bună ocazie de socializare
pentru toți membrii noștri și de
popularizare a activității asociației noastre județene. Din păcate, forțați de situația financiară, personalul angajat a
fost judicios repartizat și am preferat
angajarea unui jurist pentru că între
58% și 68% din acțiuni le rezolvăm prin
justiție, în prezent având încă de recuperat o sumă de 40.000 de euro, acțiune ce o derulăm în instanță. Facem
în același timp tot ce este posibil pentru
a ne onora contractele încheiate.
A.M.: Pentru că ne aflăm deja la jumătatea anului 2021, care sunt provocările pe care le întrevedeți în perspectiva timpului ce urmează în acest an?
L. R.: În primul rând să reușim să
facem administratorul să înțeleagă faptul că are obligații contractuale și să trecem la o activitate normală, nu perturbată de, să le numim, „prevederi legale”,
fără logică sau strategie de desfășurare
a activității cinegetice în bune condiții
în continuare. Lipsa de asumare din
partea acestuia, întârzierea soluționării
problemelor, implicarea factorului politic în activități cu profil tehnic, reacții
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emoționale în loc de profesionale, nu
duc la altceva decât la îngreunarea desfășurării activității normale, eficiente,
calendaristic specifice, din domeniul
managementului cinegetic pe care trebuie să îl îndeplinim pe fondurile cinegetice pe care le avem în gestiune.
Pentru asociația noastră județeană
urmărim posibilitatea accesării unor
fonduri europene menite să ajute dezvoltarea producției de fazani, pentru popularea fondurilor cinegetice, fonduri
pentru a putea achiziționa mijloacele
tehnice necesare pentru gestionarea eficientă și nu în ultimul rând pentru salarizarea în mod corespunzător a personalului angajat care, în exercitarea
atribuțiilor, se expune adesea unor pericole, precum actele de braconaj și braconierii. Practic este însă foarte greu de
găsit liniile/programele finanțate din
fonduri europene în care să putem încadra activitățile noastre specifice.
Nu în ultimul rând doresc să traversăm cu bine perioada aceasta dificilă și
să revenim cât mai curând la numărul
de membri, vânători și pescari, din perioada anilor 2007-2008, fapt care ar
readuce asociația la posibilitatea de a
gospodări mai bine fondurile cinegetice
pe care le gestionăm și zonele de pescuit
pe care le avem contractate, pentru a
putea oferi condiții mult mai bune de

desfășurare a activităților specifice pentru membrii noștri vânători și pescari.
A.M.: Înainte de a încheia, aveți un
mesaj pe care îl putem transmite colegilor
din celelalte asociații afiliate la A.G.V.P.S.?
L. R.: Cred că avem nevoie de o coeziune mai mare între majoritatea vânătorilor din România, membrii ai asociațiilor afiliate sau nu la A.G.V.P.S.,
fapt care ar putea demonstra administratorului că suntem o entitate bine organizată, interesată în practicarea legală
a activității/pasiunii noastre pentru vânătoare și care să conteze primordial în
balanță atunci când aceasta este pusă
vis-a-vis de activitatea unor O.N.G.-uri
care urmăresc doar interese de grup restrâns, personale sau pur materiale.
De asemenea subliniez importanța
unei acțiuni comune, unitare, de consens, în rezolvarea problemelor cu care
ne confruntăm, și totodată implicarea
unui număr mai mare de asociații în
acțiunile noastre. Succes în continuare
în activitate și multă sănătate!
A.M.: Vă mulțumesc domnule director
Laurențiu Radu, 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. Brăila.

Pe țeava puștii

Opinie

Reflecție despre vânătoare
ELIADE BĂLAN
„Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării
calității populațiilor faunei de interes cinegetic, cercetării științifice, precum și în scop
didactic sau recreativ-sportiv”.

P

oate ar fi bine să afle și sfătuitorii de profesie care speculează
ulterior, cu motivații diverse,
unele incidente vânătorești, ce înseamnă vânătoarea cu adevărat, cine
sunt cei care o practică și ce importanță
are pentru societate asigurarea unui
echilibru ecologic durabil, cu o faună
cinegetică menținută în echilibru. Mă
întreb dacă nu cumva ignoră adevărul
cei care au ca „sarcină” să denatureze
realitatea despre scopul vânătorii când
emit păreri exprimate într-o formă de
jalnică demagogie, unde lipsa de cunoaștere și oportunismul își dau mâna,
prin variațiuni nefondate, oameni care
cred că a fi vânător înseamnă a te răfui,
a te răzbuna pe fauna cinegetică.
Se trece ușor peste toate prevederile
legii, peste faptul că vânătorii în marea
lor majoritate au o educație corespunzătoare pentru înțelegerea fenomenului, ucenicia și examenul pentru a deveni vânător stând chezășie pentru
corectitudine și competență vânătorească, instruire, implicare creativă,
dar, mai ales pentru faptul că fac un
mare bine ecosistemului prin acțiunile
întreprinse.
Nu găsesc în intervențiile celor care
acuză breasla vânătorească de abateri
care nu le aparțin decât un gen de raționament psihologic complet eronat,
o operațiune mentală contorsionată, limitată și fără corespondență cu realitatea. Socotesc total nepotrivită poziția

unor persoane care susțin că toți vânătorii sunt loviți de patima de a ucide
un animal sălbatic sau o pasăre. Și că
toate speciile de sălbăticiuni, că vorbim
de urși, lupi, șacali sau alte mamifere,
ar trebui lăsate să se înmulțească fără
noimă, să crească numeric, oricum și
oriunde, fără ca omul să intervină în
vreun fel. Este benefic să se înțeleagă
că vânătoarea este un stil de viață și o
răspundere totodată acceptată de bunăvoie, care consolidează legătura complexă dintre vânător și vânat, dintre vânător și natură și chiar dintre vânător
și nevânător. Le dau dreptate deplină
celor care consideră că „vânătoarea este
o activitate care este în același timp o
obligație dar și o concesie, îngăduită de
legislație și acceptată de etică”.
Plăcerea de a vâna a fost și va fi mereu o pasiune nobilă, care respectă reguli
și acceptă reflexia gândirii pozitive. Îm-

Prin urmare, așa cum
am mai scris în
pagineile revistei, farmecul
vânătorii se rezumă la
splendoarea trăirii
sentimentului că lumea
celor care nu cuvântă își
continuă evoluția într-o
stare naturală armonioasă,
fără dezechilibre majore
sau alte pericole.

pătimiți în vânătoare au fost personalități de anvergură inclusiv din domeniul
culturii, scriitori care au înțeles importanța fizionomiei actului vânătoresc și
care nu pot fi suspectați de felurite abateri de la etică și bună credință. Evidențiez de la noi doar pe Mihail Sadoveanu,
un pasionat vânător și pescar, pe scenaristul Titus Popovici și Ionel Pop, pe prozatorul Ioan Alexandru Voinești și pe
Alexandru Odobescu, iar din literatura
universală pe Ernest Hemingway, cu
„Zăpezile de pe Kilimandjaro și alte povestiri” – o colecție de narațiuni, având
ca subiect pasiunea reală a autorului
pentru vânătoare și pescuit. Prin urmare, așa cum am mai scris în pagineile
revistei, farmecul vânătorii se rezumă la
splendoarea trăirii sentimentului că lumea celor care nu cuvântă își continuă
evoluția într-o stare naturală armonioasă, fără dezechilibre majore sau alte
pericole. La atingerea unui astfel de nivel
de stabilitate a ecosistemului, din care
face parte fauna cinegetică, o contribuție
majoră o au vânătorii, fapt ce trebuie
recunoscut generos inclusiv de cei care
fac tapaj, agitație, aduc acuzații răstite
pentru că chipurile le pasă (sâc!) de mediul înconjurăror. Binele comun este un
scop principal în sine, pentru protejarea
și conservarea fondului cinegetic într-o
perioadă când trebuie puse în valoare
ideile, implicarea, motivarea și respectul
deliberat pentru un capital național valoros.
IUNIE 2021
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La zi Actualitate
Raportul F.A.C.E. - Mai 2020
MUGUREL DRĂGĂNESCU, ALIN-CODRU MANU

Dr. David Scallan, secretarul general al F.A.C.E., a transmis membrilor F.A.C.E. un mesaj
conținând raportul asupra activitatății F.A.C.E. desfășurată în luna mai a acestui an.
Raportul conține informații privind o serie de aspecte importante dintre care s-au
remarcat discuțiile privind vânarea turturelei, interzicerea muniției cu plumb la
vânătoare și vânătoarea în ariile strict protejate.

Z

ece dintre membrii FACE care
beneficiază de posibilitatea de
a vâna turturica (Streptopelia
turtur) au fost anjgajați, în perioada
lunii mai, în negocieri dificile în cadrul
unor întâlniri de lucru la nivelul Comisiei Europene – C.E.

Vânarea turturelei
Comisia Europeană dorește oprirea
completă a vânării turturelei ca o măsură de precauție. În același timp nu ia
în considerare principiile managementului pentru recoltarea adaptativă –
AHM - Adaptive Harvest Management,
a speciei. În perioada următoare vor
avea loc o serie de acțiuni importante
între care și o întâlnire între C.E. și reprezentanții tuturor statelor membre.
F.A.C.E. va trimite un mesaj de atenționare a membrilor săi privind importanța
informațiilor corecte ce trebuie trimise statelor membre U.E. pentru a se asigura respectarea în viitor a noului management
de recoltare adaptativă – AHM, în Europa.
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Întâlnire de lucru: În perioada
10-12 mai, F.A.C.E. și membrii interesați, au participat la întâlnirea de lucru
privind vânătoarea și managementul
pentru recoltarea adaptativă, AHM Adaptive Harvest Management, a turturelei (Streptopelia turtur), în regiunile de migrație centrale și estice. În
cadrul întâlnirii a reieșit faptul că este
posibil ca statele membre, cu relevanță
în acest sens, vor accepta reducerea
cotelor de recoltă (cu 50%) la această
specie, în vederea conservării și folosirii
ei sustenabile. Cu toate acestea C.E. forțează nota pentru un rezultat final zeroharvest - cifră de recoltă zero.
Ce este important: în cadrul politicilor C.E., dezvoltarea și implementarea noului mecanism AHM – managementul pentru recoltarea adaptativă,
va constitui pentru C.E. un reper de viitor în privința scăderii numărului de
specii de păsări permise la vânătoare.
Membrii F.A.C.E. ce se află în zonele
centrale și estice de migrație ale turtu-

relei au făcut deja progrese pe linia asigurării managementului sustenabil a
speciei, atât prin limitarea vânării cât
și prin managementul habitatului.
Păstrarea unui echilibru între vânătoare și conservare poate fi asigurată și
va aduce cu siguranță beneficii mai
mari decât interzicerea completă a vânării turturelei.
Ce urmează: F.A.C.E. urmărește
îndeaproape evoluția discuțiilor pentru
a putea reprezenta cel mai bine posibil
atât interesul speciei turturică dar și pe
cel al vânătorilor, interese ce trebuie
privite și păstrate împreună.

Interzicerea muniției cu plumb
În 24 martie, E.C.H.A. - Agenția
Europeană pentru Produse Chimice, a
deschis o consultare publică privind
propunerile sale în privința interzicerii
folosirii muniției cu plumb. Părțile interesate sunt acum invitate să prezinte
comentariile lor în cadrul consultării,
ce va fi deschisă timp de 6 luni.

Foto: ALIN-CODRU MANU

Comentariile/propunerile trimise vor
fi preluate de două comitete E.C.H.A.
(pe probleme de evaluare de risc și de
analiză socio-economică), comitete ce
încep acum analiza tehnică asupra propunerilor/comentariilor primite.
Ce urmează:
• F.A.C.E. lucrează îndeaproape cu
Ammunition Working Group - Grupul
de lucru pentru muniție, pentru a se
asigura că membrii FACE sunt bine
pregătiți pentru consultări;
• F.A.C.E. este pe punctual de a finaliza lucrul la studiul privind aspectele
socio-economice și impactul interzicerii
folosirii muniției cu plumb, studiu în
cadrul căruia au fost primite 18.000 de
răspunsuri din partea entităților interesate;
• F.A.C.E. lucrează la pregătirea
unui nou seminar al E.S.S.F. - Forumul
european pentru sporturile cu arma, organizat pe internet, pentru a se asigura
o mai largă coordonare a sectorului.

În data de 11 mai 2021 F.A.C.E. a
participat la întâlnirea de lucru organizată de Comisia Europeană în cadrul
căreia s-au discutat aspecte pivind noile
criterii ce vizează ariile strict protejate
și proiectul global, sub Strategia pentru
Biodiversitate a U.E., de a atinge ținta
ca până în anul 2030 ariile protejate
să cuprindă 30% din suprafața U.E.
Problema principală subliniată de
F.A.C.E., din cadrul ghidului/criteriilor
cuprinse în proiectul actual propus de
C.E., constă în definirea noțiunilor de
strict protection – protejare strictă și cea
de extractive activities – activități extractive, care ar trebui să fie permise în cadrul
ariilor strict protejate. În prezent, în cadrul acestor activități de extracție sunt
incluse și vânătoarea, pescuitul, exploatările forestiere și mineritul. În draftul
proiectului prezentat de C.E., se menționează faptul că nici o activitate extractivă
nu va fi permisă în aceste arii strict protejate, aspect cu care marea majoritate a
statelor membre nu este de accord.
Comisia Europeană lucrează acum
cu statele membre pentru a găsi o definiție, de comun acord agreată, a noțiunilor menționate.
Având în vedere faptul că în prezent
25% din teritoriul U.E. se află sub o
formă sau alta de protecție, mare parte
fiind cuprinse prin proiectul Natura
2000, și faptul că I.U.C.N. – Uniunea
Internațională pentru Conservarea Naturii, a desfășurat o activitate extinsă
privind protecția strictă, activitate ce
este luată în considerare de C.E., re-
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Interzicerea vânătorii într-o nouă
categorie de arii protejate

prezentantul I.U.C.N. a subliniat clar
părerea că în cadrul categoriilor celor
mai stricte zone de protecție (rezervații
naturale stricte, zonele sălbatice și parcurile naționale) managementul cinegetic (inclusive vânătoarea) poate juca
un rol important, cum ar fi de exemplu
pentru controlul speciilor invazive sau
managementul ungulatelor.

Deciziile ce urmează
a fi luate privind ariile
protejate trebuie să fie
capabile de a surprinde
caracteristicile geografice,
ecologice și socioeconomice regionale,
specifice fiecărei zone,
și să rămână la latitudinea
fiecărui stat membru,
într-un stadiu ulterior, care
dintre ariile vizate vor fi
declarate strict protejate.

Ce este important: F.A.C.E. a urmărit discuțiile purtate cu C.E. privind
ariile protejate și strict protejate încă din
luna octombrie 2020 când a fost demarat proiectul și subliniază faptul că este
foarte important ca noțiunea de „strictă
protecție” ce urmează a fi adoptată, să
fie suficient de flexibilă pentru a permite
autorităților locale, regionale/naționale,
de a decide ce activități vor fi premise
sau nu în interiorul acestor zone, în funcție de obiectivele de conservare ale ariei
respective. Deciziile ce urmează a fi luate,
privind ariile protejate, trebuie să fie capabile de a surprinde caracteristicile geografice, ecologice și socio-economice regionale, specifice fiecărei zone, și să
rămână la latitudinea fiecărui stat membru, într-un stadiu ulterior, care dintre
ariile vizate vor fi declarate strict protejate.
Ce urmează: Discuțiile vor continua în cadrul următoarei întâlniri, în
data de 21 iunie, întâlnire în care C.E.
va prezenta proiectul revăzut al notei
tehnice privind ariile protejare.
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Din teren

Vânătoare la căprior

Foto: WILDMEDIA / SHUTTERSTOCK

Căpriorul - aspecte practice
pentru vânătoare (I)
MAC
După ce am văzut, în numărul anterior al revistei, cum văd
căpriorii, să vedem acum ce și cum putem face noi, pentru
a-i apropia și a putea dobândi trofeul dorit.

P

Foto: MAC

entru majoritatea celor ce vânează
de ani buni la căprior, lucrurile
sunt deja clare, dar câteva precizări pot fi binevenite. Și mă refer de data
aceasta la locurile pe care le alegem pentru observații dar și la traseele pe care le
vom străbate în căutarea țapului roșu.
Atât în perioada observațiilor dinaintea partidei de vânătoare cât și în vânătoarea propriu-zisă la căprior, sunt câteva
aspecte de care, dacă vom avea grijă, șansele reușitei se vor înclina în favoarea noastră. Terenul trebuie cât mai puțin deranjat,
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De la poienile cu iarbă
deja bogată, la livezile
de meri din zona de deal, de la
liziera pădurilor ce se
deschid spre câmpul înverzit
de grâul ce a prins deja
putere, la luminișurile
ascunse vederii de poala
pădurii înfrunzite, toate sunt
locuri ce merită atenție.

iar prezența noastră să fie cât mai discretă,
pentru a interfera cât mai puțin posibil cu
activitatea/obiceiurile vânatului, în cazul
nostru căpriorii. Cu cât ei, căpriorii, ne vor
simți mai puțin prezența, cu atât ne vom
putea apropia mai mult de ei.

O zi în teren poate începe cu observațiile din zorii zilei, când ne vom așeza, înainte de răsăritul soarelui, la locul stabilit,
fie într-un observator special amenajat,
fie într-un loc ce ne poate oferi un bun
camuflaj, o vizibilitate bună dar și o deschidere suficient de largă pentru a putea
observa terenul în care ne așteptăm să
apară căpriorul. De regulă vom aștepta
până ce soarele se va ridica binișor, ocazie
cu care vom avea șansa de a asculta corul
matinal al păsăretului ce se trezește la o
nouă zi și, tot mai des în ultimul timp,
putem fi martorii chemărilor șacalului,
cel care, mai recent, pare să ia tot mai
mult în stăpânire locurile.
De la poienile cu iarbă deja bogată, la
livezile de meri din zona de deal, de la liziera pădurilor ce se deschid spre câmpul
înverzit de grâul ce a prins deja putere, la
luminișurile ascunse vederii de poala pădurii înfrunzite, toate sunt locuri ce merită atenție. Ca să nu mai vorbim despre
drumurile parcelare și de ogoarele de
hrană special amenajate pentru hrănirea
vânatului. Și, să nu uităm, părerea paznicului de vânătoare este totdeauna de ajutor și este rândul nostru să urmăm sfatul
de încredere și îndrumările acestuia.

Foto: MAC

Observații la locuri și pe trasee
ce promit

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

MUȘCHIULEȚ DE CĂPRIOR
CU SOS DE VIN
NANA NINA

Peste zi și înainte de lăsarea serii
Iar dacă sorții nu au fost de partea
noastră la vremea dimineții, vom putea
continua observațiile pe traseele obișnuite
ale pădurii, fie pe jos, fie cu calul și căruța,
„apariții” obișnuite locurilor. Deplasarea
pe drumurile știute ne poate oferi perspectiva cunoașterii locurilor în care putem găsi căpriorii pe timpul zilei, în cazul
în care va trebui să optăm pentru o vânătoare la dibuit. De regulă căpriorii sunt
deja obișnuiți cu apariția căruței și a calului și, dacă terenul este liniștit, nederanjat
de prezențe străine locurilor, aceștia își
vor păstra obiceiurile diurne, zi după zi.
Apoi, cu suficient timp înainte de lăsarea serii, ne vom posta din nou la unul
din locurile de observație „ce promit”, și
vom aștepta, în liniște, ivirea căpriorului
dorit. Putem acoperi astfel o zi întreagă,
la observații, completând un bagaj important de cunoștințe ce se vor dovedi cu
siguranță utile, atunci când vom ieși în
teren, la vânătoarea mult așteptată!
– va urma –

Mușchiulețul de căprior cu sos de vin poate face deliciul unei
mese cu prieteni și, datorită măiestriei culinare a gazdei, va
fi apreciat de musafirii invitați la masă.
Cantități pentru 6 porții: doi mușchiuleți de căprior, 25 g de unt, 15 g de
făină, 40 g ulei, 50 g de slănină, 2 linguri pastă de tomate, ½ litri vin roșu,
5 lingurițe oțet balsamic, morcovi, o
ceapă, un cățel de usturoi, câteva foi
de dafin, cimbru, pătrunjel verde, sare
și piper boabe.
Preparare: carnea la baiț - se împănează carnea cu bucățele fine de slănină
și se așează într-o cratiță cu felioare rotunde de morcov și ceapă, un cățel de
usturoi întreg, foile de dafin, cimbru, câteva fire de pătrunjel, sare, piper boabe,
250 ml din vinul rosu, oțetul, două linguri
de ulei și un pahar de apă. Se lasă carnea
în baiț 2-3 zile. Înainte de a o găti se
scoate, se zvântă într-un șervet, se unge

bine cu unt și se pune pe grătar, câteva
minute pe fiecare parte pentru a fi pregătit mediu, sau se lasă un pic mai mult
pentru a fi bine făcut.
Sosul de vin: baițul în care a stat
carnea se pune să fiarbă într-o cratiță
până scade la jumătate. Se trece prin
sită, se adaugă pasta de tomate și făina,
apoi ceilalți 250 ml din vinul roșu, după
care se ține la foc mic 4-5 minute, mestecând permanent, până se leagă.
Servire: carnea rumenită se feliază
pe un platou, ornată generos cu sosul
de vin și se poate garnisi cu cartofi natur sau alte legume fierte sau date la
abur. Un pahar de vin roșu demisec,
shiraz/pinot noir, va adăuga un plus de
savoare bucatelor. Poftă bună!
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Din teren Vânătoare la căprior
O zi specială
MARIA SĂVULESCU
Vânătorii au plecat de acasă dornici de a se bucura
de dimineața minunată de sfârșit de Mai. O dimineață
răcoroasă, alintată de adierea unui vânticel timid,
bucuros parcă să zvânte roua așezată pe lanurile întinse.
Porumbarul înfrunzit delimita câmpurile cultivate, oferind
protecție micilor vietăți ale câmpului. Lanuri nesfârșite de
grâu și secară, de un verde crud, așteptau nerăbdătoare
mângâierea soarelui pentru a se coace molcom,
ajungând încet-încet în pârgul auriu.

L

a orizont se vedea înâlțându-se
semeț către cer șirul de plopi pe
care îl luau ca reper.
Acolo se ascunde Timișul, șerpuind
printre malurile înalte susținute de sălcii bătrâne. Micile prunduri nisipoase
sunt locuri căutate de păsări și de animalele care vin la adăpat. Lunca din
jurul Timișului este un areal primitor
pentru toate speciile de vânat de câmpie: iepuri, fazani, rațe, căpriori, mistreți dar și răpitoare.

Imagini neașteptate
Azi aveau în plan găsirea unui căprior de selecție. Și erau hotărâți să
caute unul cu adevărat deosebit. Știau
niște zone din teren unde obișnuiau să
stea câteva exemplare care puteau fi extrase din teren.
Zis și făcut iar căutarea a început
parcurgând încet și cu atenție parcelă
după parcelă. Drumul i-a dus pe lângă
o lizieră de plopi. Păduricea, plantată
de vreo cinci-șase ani, era deja mări-

șoară. Liniile de arbori, alternate de
spațiile largi dintre ei, se succedau una
după alta. La un moment dat, aproape
de margine, le-a atras atenția agitația
unei căprioare care părea să urmărească ceva. Ciudat, și-au spus și, ridicând binoclul, s-au uitat mai atent. La
câțiva metri înaintea caprei fugea un
șacal ținând ceva în strânsoarea fălcilor… Era un ied mic! Căprioara urmărea disperată șacalul pe care, atunci când
se apropia suficient de mult, încerca să
îl calce în picioare, aruncându-se în salturi peste el. Ani și ani ieșiseră în teren
dar o asemenea experiență nu mai trăiseră. Aceasta este cea mai elocventă și
clară dovadă a motivului pentru care
această specie este considerată răpitoare. Au rămas câteva clipe doar rememorând imaginile abia trecute și
sperând că micuța căprioară a ieșit învingătoare din urmărire. Câți iezi, iepuri sau fazani au căzut victimă acestor
răpitoare? Cu siguranță foarte mulți.

Din înaltul observatorului
Au continuat drumul ajungând la
un observator, așezat strategic la răsFoto: COSTIN ALEXANDRESCU
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Binoclul a apropiat
imaginea căpriorului
ajutând vânătorul să
analizeze îndeaproape
trofeul purtat. Ramurile
principale erau inegal
dezvoltate. Unul din coarne
era cu mult mai lung decât
celălalt.

Foto: MARIA SĂVULESCU

crucea mai multor drumuri și ferit de
tufele mari ridicate din canalul de irigații. Au ales să urce în observator. De
acolo puteau vedea câteva zone unde
obișnuiau să stea vreo doi-trei căpriori
ce ar fi putut fi extrași din teren. Au
urcat și au început să privească orizonturile. De sus priveau unduirea lanurilor de cereale. Spicele crude se mlădiau
în bătaia vântului. Lanul părea o mare
cu valuri mici și verzui…
Marginile câmpului se pierdeau în
tufele încâlcite ce acopereau canalele
de irigație. Acestea ofereau un drum
ferit și direct către malurile Timișului.
Câțiva fazani căutau liniștiți după gâze
la marginea tufelor. Un iepure precaut
și-a scos urechile dintre ierburile înalte,
privind cu atenție în jur. Ceva nu i-a
plăcut și a făcut drum întors. Deodată,
glăsuirea fazanilor deranjați i-a făcut
pe cei doi vânători să își îndrepte privirea în direcția de unde venea zgomotul. Din tufe au ieșit o capră cu iedul
ei. Mergeau pe lângă tufe păscând liniștiți. Capra ridica din când în când
capul, privind cu atenție în jur. După
câteva zeci de metri au dispărut din nou

în tufe. Aproape în același moment, din
canalul paralel, a apărut un țap. Binoclul a apropiat imaginea căpriorului
ajutând vânătorul să analizeze îndeaproape trofeul purtat. Ramurile principale erau inegal dezvoltate. Unul din
coarne era cu mult mai lung decât celălalt. Din priviri au decis că acesta este
un exemplar de selecție care poate fi
scos din teren.
Zis și făcut: cătarea lunetei s-a îndreptat hotărât către țintă și văzduhul
a răsunat de sunetul focului de armă.
Căpriorul a făcut un salt înainte și s-a
prăbușit la marginea câmpului. Nu au
pornit imediat. Au stat în tăcere vreo
zece minute, apoi au coborât, apropiindu-se încet de căprior. Era într-adevăr un trofeu cu totul special!
Trofeul, imaginea șcalului cu prada
în strânsoarea fălcilor, mirosul lanului
de grâu proaspăt, toate vor fi puse de
vânători în tolba povestirilor deosebite,
pentru timpul ce va să vină…
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De sezon Observații în teren
Frumoasă, șireată și uneori
chiar… folositoare!
CONSTANTIN RĂDAN

Foto: MENNO SCHAEFER / SHUTTERSTOCK

Cunoscute și mai puțin cunoscute

Este un subiect care constituie tema multor întâmplări de
poveste și nu numai, este arhicunoscuta roșcată, cumătră,
așa cum mulți dintre noi îi atribuim vulpii nume pe măsura
reputației sale, păstrată din cele mai vechi timpuri și până
în prezent.

P

ână mai ieri căutată pentru valoarea blănii, în ultimii ani asistăm la o schimbare de atitudine
din partea multor vânători, în ce privește vulpea, datorată modificării trendului modei vis-à-vis de purtarea blănurilor naturale și implicit a pierderii
valorii altădată prețioaselor blănițe roșcate.
Desigur că argumentele pro și contra sunt multe, depinde din ce unghi
privești actuala situație, oricum tot mai
puținele combateri colective, pe fondul
pandemiei de corona-virus, nu fac bine
din punct de vedere al managementului
cinegetic. Ne mai rămân inițiativele
personale, autorizate cu ocazia ieșirilor
în teren, în număr restrâns de vânători,
și uneori chiar și fără a utiliza „fierul
de foc”…!
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„Programul de instruire”
Suntem în perioada când cunoscuta
specie își îngrijește progeniturile, le introduce rapid într-un „program de instruire” și formare a deprinderilor de
viitor prădător. Și știm bine preferințele
lor în rândul faunei de vânat mic!
Multele ieșiri în teren, unele cu scop
de cunoaștere a prezenței acestei specii
pe un fond cinegetic, ne oferă prilejul să
participăm, „indiscret”, la momente din
viața acestora. Vânătoarea este un meșteșug, iar atunci când vrem ca ea să fie de
succes trebuie să înțelegem că nu este
pură întâmplare. Înțelegând viața vânatului, dibuind și pândind corect, folosind
un camuflaj adecvat, uneori oferit chiar
de natură, numai așa vânătorul se apropie
de „subiectul” care îl interesează. Și, de
aici, poate începe o adevărată poveste…!

Vulpea (Vulpes vulpes) este un animal solitar, nu trăiește în haită, dar familiile pe care le formează în perioada
creștrii puilor nu trebuie să-i lase indiferenți pe paznicii de vânătoare și nici
pe membrii grupelor de vânători. Puii
văd după împlinirea a două săptămâni
de viață iar la patru săptămâni ies din
vizuină. În mediul natural, cumetrele
pot trăi între 10 și 14 ani, această longevitate permițându-le să adune un bogat „palmares” în rândul prădătoarelor.
Dintre cele 12 de specii de vulpi aparținând genului Vulpes existente pe glob,
roșcata noastră este cea mai mare și cea
mai răspândită. Are un auz fin, fiind capabilă să audă zgomotul prăzii aflate la
mai bine de 40 de metri depărtare, sau
șoarecii aflați chiar și sub un strat gros
de zăpadă. Fie că o numim inteligentă
sau vicleană, se folosește de coada-i stufoasă pentru a comunica cu alte vulpi dar
și pentru a-și proteja și păstra căldura,
încolăcindu-se cu ea în timpul iernii.
Are abilitatea de a se cățăra câteodată în copaci, fiind un prădător excelent pe timp de noapte. Uneori ucide
mai mult decât poate mânca, restul
prăzii o îngroapă. Are „talentul” de a a
se instala în vizuinele bursucilor, stropind cu urină intrarea, cunoscut fiind
faptul că cei din urmă sunt animale deosebit de curate. „Odorantul” folosit îi
determină să părăsească vizuina, iar
cumătra se instalează bine-mersi în ea.
În cazul că i se descoperă vizuina și
are încă pui, îi mută în alt loc, bine ferit
de dușmani precum lupul sau șacalul.

Vizuina
De mai mult timp, noaptea, un vulpoi, știut de paznicul de vânătoare, îi cam
bântuia ograda reducând sistematic din
numărul cotcodacelor. După fulgi recunoștea ba că i-a dispărut porumbaca, ba
moțata și, mare supărare avu atunci când
a început să-i reducă din puținele găini
cu gât-golaș. Am hotărât să-i dau o mână
de ajutor, în speranța că voi reuși să-i
pun împricinatului „pielea pe băț”. Așa
că am pornit să caut vizuina vulpoiului,
care cu siguranță nu putea fi prea departe de gospodăria paznicului.
Prima după-amiază a fost fără de
succes, vulpoiul dovedindu-se a fi un
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Pânda

parte de vizuinile lăsate în urmă, întro ruptură de mal, găsesc un grup de
trei „locuințe”, cea din mijloc fiind vizibil frecventată. Mă apropii și ascult
la gura intrării, moment în care aud
ceva scâncituri de pui de vulpe, tipice
pentru momentele când le este foame.
Cu siguranță că mă confundaseră cu
mama lor!
Desigur că am simțit o bucurie, trecând de la urmărirea vulpoiului la descoperirea vizuinii cu puii de vulpe. Nu
renunț la pândă și continui observarea,
cocoțându-mă în apropiere, pe creanga
unui arbore masiv, care mi-a acceptat
cu ușurință greutatea și cele peste șaptezeci de primăveri, și aștept să văd ce
se întâmplă la gura vizuinii cu pricina.

Deocamdată, după vreo douăzeci de
minute, o familie de arici, grijulia
mamă și, aproape lipiți de ea, doi pui
țepoși, își căutau prin iarba deasă
hrana. Nu m-au simțit iar eu stau comod așteptând să-mi completez „studiul”.
Un zgomot aproape imperceptibil,
ca un foșnet de adiere a unui rătăcit
vânticel, aduce la gura vizuinii vulpeamamă, cu un șoricel în gură, după ce
analizase cu prudență împrejurimile.
Dar nu și înălțimile!
Nu apucă să intre în vizuină că și
apar patru pui jucăuși. Au cel puțin patru săptămâni.
Cu mișcări atente încerc să „epolez”
aparatul foto, dar… fatalitate, mă dezechilibrez și cad precum un bolovan
în iarba deasă, pe care o tăvălesc de-a
binelea!

Epilog

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

„veteran” plin de învățămintele acumulate de-a lungul vieții lui.
Am revenit la numai câteva zile,
timp în care paznicul mai marcase pe
răboj încă o pierdere în rândul galinaceelor din ogradă. Pe drumul pe care îl
parcurg trec pe lângă alte gospodării
ale localnicilor și mă întreb de ce oare
„cumătrul” nu a poftit și pe la găinile
acestora? Oare avea ceva „reglări de
conturi” cu paznicul? Hai să fim serioși!
Așa că am continuat drumul, găsind la
numai 500 de metri de ograda cu pricina câteva vizuini dar, ghinion, deloc
folosite.
„Măi să fie”, mi-am zis! Dar insist
mergând pe un firicel de potecă,
aproape invizibilă și… surpriză! Nu de-

Înțelegând viața
vânatului, dibuind și
pândind corect, folosind un
camuflaj adecvat, uneori
oferit chiar de natură,
numai așa vânătorul se
apropie de „subiectul” care
îl interesează. Și, de aici,
poate începe o adevărată
poveste…!

Consum peripeția vânătorească cu
un gust amar, pentru că am fost lipsit
de bucuria imortalizării foto a momentului povestit, aici în mijlocul naturii.
Promit însă că data viitoare am să dibui
și „veteranul” vulpoi, care cel puțin,
deocamdată, rămâne bine hrănit cu delicatesele din ograda paznicului de vânătoare.
Ca întotdeauna este loc și de mai
bine, dar am considerat ieșirea în teren
ca o reușită la observații la vulpi, în competiția cu agerimea, viclenia și de ce nu
și cu inteligența acestei specii de vânat,
frumoasă, șireată și chiar folositoare,
atunci când vine în sprijinul agricultorilor și nu numai…!
IUNIE 2021 | 17

Cartușe cu glonț

Cartușe pentru
vânarea căpriorului (I)
CRISTIAN MANOLESCU
În afara echipamentului de teren, îmbrăcăminte,
încălțăminte, rucsac, și așa mai departe, alegerea armei
și mai ales a cartușelor pe care le vom folosi pentru vânarea
căpriorului, sunt aspecte care cer atenție și cel puțin un pic
de timp dedicat pentru cercetare/documentare. Asta
pentru a fi siguri că vom cunoaște ofertele disponibile pe
piața de specialitate și, mai ales, că vom alege cartușul ce va
corespunde cerințelor și așteptărilor noastre și, nu în
ultimul rând, va fi un cartuș cu care vom fi confortabili în
teren și în care vom avea deplină încredere.

A

legerea calibrului este prima și
poate cea mai dificilă și delicată
decizie pe care trebuie să o luăm.
Urmează apoi tipul de proiectil/glonț cu
care cartușul ales va fi dotat. De aici, discuția, vis-à-vis de alegerea cartușelor
pentru vânarea căpriorului, poate fi purtată în două etape: prima privește calibrul cartușului și a doua glonțul ce va
echipa cartușul din calibrul ales.
De-a lungul timpului, în urma experieței din teren, câteva calibre au devenit
consacrate, să le spunem așa, datorită
caracteristicilor și calităților dovedite și
verificate în timp. Aici avem în vedere
acuratețea și precizia tirului, traiectoria,
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viteza de deplasare a glonțului și, foarte
important, energia proiectilului de lovire
a țintei și capacitatea de doborâre în foc
a vânatului.

Foto: SZCZEPAN KLEJBUC / SHUTTERSTOCK

Muniție

Conform Ordinului nr 395/2018,
pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a
categoriilor de muniție care se pot folosi
la vânătoare în România, Anexa 2, privind Categoriile de muniție și caracteristicile minime ale acesteia permise pentru vânarea exemplarelor
unor specii de vânat în România cu
arme de vânătoare cu țevi ghintuite,
vânarea căpriorului se poate face cu
cartușe cu lungimea minimă a tubului
de 39 mm, cu proiectil cu diametrul
minim de 5,6 mm și cu o greutate minimă de 3 grame, având o energie minimă de lovire a țintei de 800 de jouli
la 100 de metri.
Având în vedere aceste reglementări
ale legii, cartușele permise pentru vânarea
căpriorului pornesc de la calibrul
.223Rem., urmat de .243Win. și .270Win..
O discuție separată poate fi purtată
despre mai puternicele .308Win. și
.30-06Sprg., cartușul considerat de
mulți pasionați ai tirului cu carabina,
drept universal. Ne vom opri pe rând la
fiecare dintre aceste calibre, pentru a
trece în revistă, fără pretenția unei abordări exaustive, câteva dintre aspectele
caracteristice ale fiecăruia dintre acestea.
Ulterior vom vedea și diferitele modele
de glonț ce pot echipa aceste cartușe pentru vânarea căpriorului.
Calibrul .223Remington. Recunoscut pentru razanța și acuratețea tirului, calibrul .223Rem. deși pare a fi
consacrat mai mult pentru vânatul mic,
precum viezurele, vulpea și șacalul, cazuri în care precizia și puterea de doborâre a țintei în foc sunt remarcabile,
acest calibru s-a dovedit suficient de
eficace și pentru căprior.
Ca plusuri în acest sens se notează
acuratețea tirului și razanța proiectilului. Având însă în vedere diametrul și
greutatea glonțului, nu foarte mari, plus
energia pe care o dezvoltă proiectilul la
100 de metri, nu mult peste 1.000 de
jouli, trebuie menționat faptul că folosirea acestui calibru necesită o îndemânare și atenție sporită din partea vânătorului, atât în ceea ce privește distanța
de tragere cât mai ales locul de plasare
a focului pe corpul țintei. Toate acestea
presupun o anumită experiență acumulată dar și un antrenament corespunzător din partea vânătorului, pentru un
tir de finețe, dacă îl putem numi astfel,
dar, în același timp, aduc o satisfacție
deosebită pentru reușită, respect și
mândrie, recunoscute deopotrivă, pentru adepții folosirii acestui calibru la
vânarea căpriorului.
– va urma –

Câinele de vânătoare

Chinologie

Foto: ALECSANDRU CODRIN

Calitatea superioară
a ingredientelor hranei
vine, firesc, cu un preț cel
mai adesea ridicat.
De regulă, primim calitatea
pentru care plătim. Reclame
de genul „superofertă”,
„superdiete” canine la
miniprețuri, nu trebuie să ne
impresioneze și nici să nu ne
influențeze deciziile în ceea
ce privește hrana câinelui
nostru de vânătoare.

Hrana câinilor
de vânătoare (II)
ALECSANDRU CODRIN
Atenție deosebită trebuie acordată calității componentelor
hranei. Chiar dacă procentele componentelor corespund
cerințelor, calitatea acestora poate afecta rata de
metabolizare a lor și, implicit, disponibilitatea efectivă
a acestora pentru organismul câinelui.

P

roteinele, așa cum am amintit
deja, reprezintă sursa de aminoacizi necesari pentru a construi și reface celulele musculare, baza
potențialului pentru efort fizic la nivel
înalt, ceea ce constituie activitatea numărul unu a câinilor de vânătoare în
teren. La rândul lor proteinele trebuie
să aibă o proveniență din surse de înaltă calitate, cele derivate din sursă
animală sau din pește fiind de preferat

și corespunzând de regulă cerințelor.
Grăsimile, la rândul lor joacă un rol
important în nutriția câinilor de vânătoare. Cercetări efectuate de-a lungul
timpului au demonstrat faptul că lipidele
constituie sursa principală pentru obținerea energiei necesare în susținerea atât
a activităților fizice intense, de scurtă durată, precum pe tern, la vânătoare, dar
și al celor moderate ca intensitate, de
durată mai lungă, precum activitățile de

zi cu zi, a antrenamentelor, etc. Drept
urmare conținutul de grăsimi în hrana
câinilor de vânătoare este foarte important și trebuie tratat ca atare.
Fibrele din hrana câinilor de vânătoare, la fel ca și în cazul altor viețuitoare,
joacă un rol important în facilitarea și
asigurarea unei digestii sănătoase. Ca și
în digestia umană, fibrele din hrana câinilor de vânătoare contribuie la menținerea unui randament adecvat al digestiei, contribuind la asigurarea/eliberarea
corespunzătoare în organism a energiei
necesare activității partenerului nostru
patruped.
Micro-nutrienții, deși par mai puțin
semnificativi din cauza necesarului relativ
redus la nivelul organismului, joacă un
rol esențial în menținerea unui echilibru
adecvat al organismului câinelui de vânătoare. Echilibrul precum cel între calciu
și fosfor – pentru oase puternice și sănătoase, între glucosamină și condroitină –
pentru articulații rezistente, sau nivelul
de probiotice pentru o digestie sănătoasă,
sunt toate elemente din universul micronutrienților importanți pentru sănătatea
câinelui nostru de vânătoare.
Cât privește dieta/strategia de hrănire și adminstrarea de hrană uscată
și/sau umedă, acestea sunt aspecte ce
pot influența nivelul de energie dar și digestia câinelui. Vom reveni asupra lor
într-un material viitor.
Calitatea superioară a ingredientelor
hranei vine, firesc, cu un preț cel mai
adesea ridicat. De regulă, primim calitatea pentru care plătim. Reclame de genul „superofertă”, „superdiete” canine la
miniprețuri, nu trebuie să ne impresioneze și nici să nu ne influențeze deciziile
în ceea ce privește hrana câinelui nostru
de vânătoare. Acesta merită toată atenția
noastră și astfel ne vom putea bucura
cu adevărat de momentele petrecute împreună, pe teren, la vânătoare!
– va urma –
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Dispozitive optice

Foto: WILDMEDIA / SHUTTERSTOCK

Echipament

Observarea directă
a vânatului (III)
COSTIN ALEXANDRESCU
Luneta pentru observații - luneta terestră sau fieldscope ori
spotting scope cum este adesea numită, este următoarea,
după binoclu, pe lista dispozitivelor optice utile pentru
efectuarea observațiilor directe asupra vânatului, în teren.

D

e regulă este folosită pentru
efectuarea de observații la distanțe foarte mari sau pentru distingerea unor detalii, de mare finețe, a
unor trăsături ale vânatului.
În primul caz este vorba despre observațiile ce se efectuează spre exemplu
de pe un versant al muntelui pe altul,
cum sunt observațiile efectuate la capră
neagră sau la cerb, atunci când distanțele până la obiectivul urmărit sunt extrem de mari sau când terenul și condițiile existente nu permit apropierea
fizică de subiectul urmărit. Și în teren
deschis, luneta pentru observații poate
fi utilă permițând accesul vizual peste
întinderea câmpurilor agricole, la distanțe foarte mari, în perioada când terenul nu este acoperit de vegetație sau
înălțimea acesteia permite observarea
pe deschideri largi.
Ce-a de a doua situație este aceea
când se dorește observarea imaginilor
până la cele mai mici detalii, la distanțe
ce depășesc posibilitățile de observare
ale unui binoclu. Poate fi cazul observării amănunțite, spre exemplu, a unui
trofeu excepțional de căprior, dar și a
păsărilor pe cuib sau aflate în pasaj.
Luneta pentru observații, are o construcție specială, cu o putere de mărire mult
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1

2

Foarte important de
reținut este faptul că
pentru a beneficia la maxim
de capacițățile de
performanță ale acestor
lunete este necesară
folosirea trepiedelor,
dispozitive ce asigură
stabilitatea necesară
pentru obținerea clarității
și acurateței imaginilor.

sporită față de binocluri, ce poate ajunge
până la o mărire de 30-50, chiar și 60 de
ori. Lunetele sunt disponibile în două variante constructive, fie având corpul în
unghi, fie în linie, prima variantă cu lentila
ocular poziționată la un unghi de 45 de
grade față de lentila obiectiv, iar cea de a
doua variantă având lentila obiectiv poziționată în linie cu lentila ocular (Fig. 1 și 2).
Modelul în unghi permite o poziție
mai ergonomică/confortabilă pentru observare, mai ales dacă cel ce face observațiile se află în poziție culcat sau șezând, dar
necesită, în majoritatea cazurilor folosirea
unui trepied pentru asigurarea stabilității.
Al doilea model, cu lentilele în linie,
poate fi folosit, în anumite condiții, și fără
suportul trepiedului, fiind în acest caz mai
ușor de mânuit mai ales în timp ce ne deplasăm pe teren.
La fel ca și binoclurile, lunetele pentru
observații au specifiații privind puterea
de mărire și diametrul lentilei obiectiv.
Spre exemplu, modelul 15-50X50, are o
putere de mărire variabilă, de la 15 la 50
de ori și are diametrul lentilei obiectiv de
50 de mm. O putere de mărire mai mare
permite observarea mai precisă a detaliilor, iar diametrul mare al obiectivului
permite pătrunderea unei catități mai
mari de lumină, iar de aici o claritate și
luminozitate sporită a imaginilor, un
avantaj esențial în special în condițiile de
lumină scăzută, precum la răsăritul sau
apusul soarelui.
Lentilele cu care sunt echipate pot fi
acoperite cu diferite straturi protectoare coatings, împotriva picăturilor de apă, și/sau
pentru a preveni murdărirea și zgârierea.
Interiorul corpulului lunetelor este
sigilat și umplut de regulă cu un gaz
inert, pentru a preveni aburirea pe interior, iar părțile componente sunt rezistente la apă, praf și șocuri mecanice.
Există și posibilitatea montării de
aparate de fotografiat și chiar a unor
telefoane pe lunetele de observații, permițând fotografierea, dar va trebui să
fim atenți la compatibilitatea pentru fixare și funcționare în ansamblu a dispozitivelor.
Foarte important de reținut este
faptul că pentru a beneficia la maxim
de capacițățile de performanță ale acestor lunete este necesară folosirea trepiedelor, dispozitive ce asigură stabilitatea necesară pentru obținerea
clarității și acurateței imaginilor.
Firmele de specialitate precum
ZEISS, Vortex, Bushnell sau Nikon oferă
o gamă largă de modele, alegerea fiind
însă o chestiune de preferință personală
dar și, bineînțeles, de buget. Calitatea
costă dar merită tot efortul iar imaginile
vor fi pe măsura așteptărilor!

Apariție editorială

Carte

O nouă apariție editorială
VPR
„Articole despre vânătoare” este noua carte publicată de domnul dr. ing. Iosif Benke,
apărută la Editura Top Invest, Odorheiu Secuiesc, 2021.

N

oua apariție editorială prezintă aspecte privind vânatul,
vânătoarea și gospodărirea
faunei de inters cinegetic din țara noastră, de-a lungul timpului și în prezent.
Între subiectele tratate sunt prezentate date privind deplasarea sezonieră
și zilnică a unor specii de vânat, aspecte
privind ursul și managementul cinegetic al acestei specii în decursul timpului,
cu referiri la situația actuală a acesteia
în țara noastră, precum și o serie de aspecte despre eco-imperialism, un feno-

men tot mai prezent în zilele noastre.
Articolele prezentate sunt rezultatul observațiilor și activităților întreprinse de autor, pe o perioadă lungă de
timp și sunt însoțite de fotografii, ce
ilustrează efortul susținut și atenția dedicată culegerii datelor.
Cartea vine să sintetizeze activitatea
desfășurată pe parcursul mai multor
ani și consemnează rezultatele obținute, punctele de vedere și experiența
în domeniu a domnului dr. ing. Iosif
Benke.

Articolele prezentate
sunt rezultatul
observațiilor
și activităților întreprinse
de autor pe o perioadă lungă
de timp și sunt însoțite de
fotografii ce ilustrează
efortul susținut și atenția
dedicată culegerii datelor.
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Flora Plante tămăduitoare
Leurda
DOCTOR PLANT

Leurda, (Allium ursinum) face parte din familia
Amaryllidaceae și este răspândită în marea majoritate
a Europei și în zona Asiei mici și Caucaz. Preferă solurile
cu umiditate ridicată, bine structurate și bogate în nutrienți,
fiind întâlnită adesea în pădurile umbroase de foioase,
începând din zona de câmpie și până la cea premontană înaltă.

C

aracterizată printr-un miros
puternic, asemănător cu cel de
usturoi, leurda este cunoscută
la noi în țară și sub denumirile populare de usturoi sălbatic sau usturoiul
ursului, ca urmare a faptului că primăvara, după ce au ieșit din bârlog, după
postul prelungit din timpul iernii, urșii
o consumă pentru a prinde putere.
Florile sunt grupate în mănunchiuri
și au culoarea albă iar frunzele sunt
alungite și lucioase. Rădăcina este sub
formă de bulb și crește în stratul superficial al solului, fiind relativ ușor de
cules. Mirosul caracteristic de usturoi
se datorează unei substanțe numită
aliină, aceeași care se găsește și în usturoiul comun.
Cunoscută încă din timpuri vechi
pentru beneficiile sale tămăduitoare,
leurda era folosită în alimentație primăvara, pentru detoxifierea, fortificarea și energizarea organismului după
perioada iernii, iar unele triburi germanice considerau că leurda era cea
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care dădea putere și energie urșilor.
În afară de aliină leurda conține vitamina A, complexul B, vitamina C,
precum și carotenoizi, uleiuri eterice,
săruri minerale, calciu, fosfor, fier,
magneziu și sodiu.
Grație acestei compoziții leurda are
o serie proprietăți benefice fiind un bun
depurativ și detoxifiant, antimicrobian
și antiseptic, având și acțiune antihipertensivă, vazodilatatoare și ajutând
la fluidizarea sângelui și sporirea imunității organismului. Pentru aceste proprietăți, preparatele din leurdă pot fi
de ajutor în afecțiunile aparatului respirator, cardio-vascular și gastrointestinal, în afecțiuni biliare, hipertensiune,
scăderea nivelului colesterolului și refacerea în general a organismului slăbit,
având o acțiune tonifiantă-energizantă.
De la leurdă sunt folosite frunzele,
recoltate primăvara devreme, înaintea
apriției florilor, și bulbii care se recoltează începând din luna august și până
în octombrie.

Preparatele din leurdă pot fi sub
formă ce ceai/infuzie sau decoct din
frunze proaspete, tinctură din frunze și
bulbi tocați, dar și cataplasme cu frunze
proaspete care pot ajuta în afecțiuni
cutanate superficiale precum furunculoza sau acneea.
De o deosebită apreciere se bucură
leurda în domeniul gastronomiei, fiind
folosită atât pentru prepararea ciorbelor,
a salatelor proaspete dar și drept condiment sau aromatizant în diferite preparate culinare precum și pentru obținerea
sucului și vinului cu leurdă. Atenție sporită trebuie acordată la recoltarea frunzelor, pentru că acestea seamănă cu
frunzele de lăcrămioare/mărgăritar care
sunt toxice.
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 leurdă să se facă
numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului este neapărat necesară
și se impune ca o măsură de prevedere,
precauție și siguranță.

Activități de sezon

Din teren

Hrană complementară
pentru vânat
A. C. MANU

În zilele de 24, 25 și 26 mai, în cadrul A.V.P.S. Sitarul, din București, asociație afiliată la
A.G.V.P.S. din România, s-a desfășurat o acțiune de recoltare și strîngere de hrană
complementară, respectiv lucernă, pentru vânat.

L

a acțiune au participat toți angajații asociației și patru membri
stagiari, aflați în perioada de stagiatură, pregătitoare, în vederea susținerii examenului de vânător.
„Am reușit să ne coordonăm activitatea în toate aceste trei zile, cu tot personalul angajat al asociației, inginerul
cu vânătoarea și cei 16 paznici de vânătoare, pentru a finaliza această lucrare ce nu suporta amânare, date fiind
mai ales condițiile de vreme nu tocmai

favorabilă”, ne-a declarat domnul Paul
Niculescu, directorul A.V.P.S. Sitarul.
Acțiunea s-a desfășurat în județul Călărași, pe raza fondului cinegetic nr. 30,
Nana, unde a fost achiziționată o suprafață de 12 hectare, cultivată cu lucernă,
de pe care s-au strâns 2.350 de baloți de
lucernă. Baloții au fost ulterior transportați și distribuiți pe toate cele 15 fonduri
cinegetice pe care asociația le gestionează.
„A fost un efort destul de mare, practic
am avut și șansa de a beneficia de o «fe-

reastră» de vreme ceva mai bună, într-o
perioadă în care ploile abundente au predominat în regiune. Coordonarea și acțiunea concertată a celor care au aprticipat,
au fost cheia unei acțiuni de succes, pentru
care le mulțumesc, acțiune la finalul căreia
am reușit să finalizăm această etapă de
asigurare a unei părți din hrana complementară pentru vânat, pe care asociația o
are în plan pentru sezonul 2021-2022”, a
menționat la încheierea celor trei zile de
lucru, domnul Paul Niculescu.
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Noutăți

De prin magazine

HUNTERSHOP

Binocluri High Definition
la un preț accesibil
Seria MeoPro HD 42 mm
Perfecte pentru orice aventură în aer
liber, seria de binocluri MeoPro® HD
42 mm oferă optică de calitate și performanțe HD care rivalizează cu binoclurile cu prețuri mult mai mari. Lentilele Fluoride (HD) ale obiectivelor
elimină aberațiile cromatice și oferă
imagini vii, de înaltă fidelitate, cu o luminozitate excepțională. Straturile multiple de acoperire ale lentilelor Meopta
oferă o transmisie de lumină excepțională de 99,7%, în timp ce acoperirea
MeoShield™ protejează suprafețele expuse ale lentilelor împotriva abraziunii.

Stratul protector din cauciuc, dispus
ergonomic, acoperă o carcasă robustă
și ușoară, din magneziu, pentru transport confortabil pe teren.
Modelul
M e o p t a
MeoPro HD
8x42 oferă
un câmp vizual extrem de larg (117 m). Magnificația mai mică, oferă o profunzime
crescută a câmpului și o stabilitate mai
bună a imaginii. Este o alegere excelentă pentru observarea naturii în zone

de pădure și pentru urmărirea păsărilor
în zbor.
Modelul
M e o p t a
MeoPro HD
10x42 oferă o
magnificație mai mare, utilă pentru observarea detaliilor la distanțe extinse.
Este o alegere excelentă pentru observarea șoimilor, a păsărilor la țărm, pentru vânătoare și pe teren larg deschis,
unde este necesară o distanță mai mare
de observare.
Toate binoclurile sunt garantat
100% impermeabile, pe deplin protejate împotriva umidității, și sunt purjate, încărcate cu azot și sigilate, pentru
o protecție antiaburire.
www.huntershop.ro

OUTDOOR & MORE

ARROW INTERNATIONAL

Pinewood® – Pantaloni
Breton și tricouri Ramsey

LEDLENSER
P18R SIGNATURE

Pantaloni Brenton
PINEWOOD® 5402 și 3402

Pantalonii Brenton sunt creați atât
pentru damă cât și pentru bărbați, sunt
funcționali, confecționați din material
stretch, cu întindere în 4 direcții, cu o
bună suprafață de ventilație în partea
din spate, în părțile inferioare ale picioarelor și la sezut. Sunt ușori, impermeabili și windproof și sunt echipați
cu membrane la șezut și de la genunchi

în jos. Designul include patru buzunare
cu închidere cu fermoar, talie reglabilă
și cârlige pentru cizme, fără a avea cusături tapetate. Materialul este tratat
prin impregnare organică și fără fluorocarbon - Bionic Finish® Eco, pentru
proprietăți anti-apă și murdărie.
Pantalonii sunt potriviți pentru
toate anotimpurile, pentru activități
outdoor, pescuit, vânătoare, dresaj de
câini, drumeții.
Caracteristici
• Material: 72% poliamidă,
20% poliester, 8% elastan.
• Contrast 100% poliester.
• Disponibili în culori Dark Olive /
Suede Brown (186), Black (400),
Terracotta / Dark Anthracite (585)
și Hunting Olive / Leaf (726).
• Rezistența la apă: > 18.000 mm.
• Respirabilitate: 22.000 g/m2/24 h
(ASTM: 8.000 g/m2/24 h).

Tricou Polo Ramsey Olive
PINEWOOD® 9458
Tricou Polo confortabil și ușor de
întreținut din fibră Coolmax®.
Uscare rapidă și absorbție de umiditate.
Caracteristici
• Material 60% poliester, 40% coolmax®.
• Respirabil.
Găsiți ambele articole 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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LEDLENSER P18R Signature reprezintă
soluția premium pentru gama lanternelor de
mână Ledlenser. Cu un nou design elegant,
încorporând cele mai noi tehnologii, materiale
de lux și accesorii suplimentare, această
gamă este destinată persoanelor care doresc
un iluminat „Best of the Best”. P18R Signature este o lanternă incomparabil de ușoară,
care oferă tehnologia iconică X-Lens, cu un
flux luminos de 4.500 lumeni.
Lanterna include sistemul brevetat Advanced Focus System, tehnologia Smart Light
pentru funcții de lumină personalizate și o
lumină constantă, ce nu lasă nimic neacoperit. Bateria puternică este încărcată cu sistemul de încărcare magnetic, și funcția de
încărcare rapidă. O lanternă de căutare compactă, pentru toate activitățile în aer liber,
ce poate fi poziționată și vertical pe sol sau
pe masă, datorită capului de iluminat cu diametru mare. Deci, chiar și cel mai întunecat
ambient nocturn, se transformă brusc în lumina zilei, cu Ledlenser P18R Signature.
Specificații:
• Tip de led: 3 x Xtreme LED
• Luminozitate: max. 4.500 - min. 30 lm
• Distanța maximă de iluminat: 720 m
• Durata de viață a bateriilor: min. 2,5 - max.70 h
• Model baterie: 1 x Li-Ion 11,1V
• Lungime: 171 mm; Greutate: 637 g
• Rezistență la apă: IP54 - jet de apă puternic
–www.arw.ro
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

CE PESCUIM
Perioada de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și
familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice
vii în habitatele piscicole naturale, care a
fost instituită pentru o durată de 60 de
zile, în perioada 09 aprilie - 07 iunie inclu-

siv, iar în apele care constituie frontieră
de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie - 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în ordin, s-a încheiat.
Au rămas în vigoare prevederi legate de
specii și zone protejate, pe care trebuie să
le respectăm, pentru a evita surprize neplăcute în teren, care să strice farmecul
partidelor de pescuit. Luna începutului
verii se caracterizează, de obicei, cu vreme
favorabilă pentru pescuit. Ca pescari pa-

sionați, vom profita de relaxarea măsurilor impuse datorită pandemiei determinată de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 și de faptul că peștii, pașnici
sau răpitori, atât cei din apele colinare și
de șes, cât și cei din apele de munte, șiau revenit după perioada de reproducere,
se hrănesc corespunzător și pot oferi partide plăcute de pescuit.
–Mugurel Ionescu
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Competiții Anul competițional 2021
Actualitate internațională
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Federația Internațională de Pescuit Sportiv-apă dulce (F.I.P.S.-e.d.), membră a
Confederației Internaționale de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.) a reactualizat
regulamentele disciplinelor și categoriilor de pescuit competițional pe care le
patronează, postând pe site-ul organizației, în data de 5 mai, regulamentele
valabile pentru anul 2021, cu sublinierea modificărilor și completărilor aduse.

R

eamintim cele 21 de discipline
și categorii coordonate de
F.I.P.S.-e.d.: Pescuit Staționar
(Națiuni, Cluburi, Tineret – U 15 – U 20
– U 25, Senioare, Veterani, Masters, Persoane cu Dizabilități, Campionat European), Pescuit cu Năluci – SPINNING
(De pe Mal, Din Barcă, Streetfishing,
Trout Area), Pescuit la Păstrăv cu Momeli Naturale (Națiuni, Cluburi), Pescuit
pe Gheață, Pescuit la FEEDER (Națiuni,
Masters, Cluburi), Free style method feeder, Pescuit la Crap (Națiuni, Senioare).
Vom prezenta, în continuare, modificările și completările aduse pentru reactualizarea regulamentelor unor discipline
și categorii, de interes pentru membrii
noștri pescari de competiție. Nu ne vom
referi la regulamentele unor categorii ale
disciplinei Pescuit Staționar, și anume Tineret - U 15 - U 20 - U 25, Senioare, Veterani, Masters, Persoane cu Dizabilități,
aceastea fiind anulate pentru anul 2021
în Campionatul Privat al A.G.V.P.S., din
motive impuse de situația sanitar – pandenemică creată de extinderea epidemiei
de coronavirus SARS-CoV-2.

PESCUIT CU NĂLUCI
– SPINNING – Din Barcă

DISPOZIȚII GENERALE
16

Pentru a recupera peștii, se re-
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comandă utilizarea minciogului. Gafele, dispozitivele de prindere a buzelor
– Lip Gripper și „Boga Grips” sunt interzise pentru recuperarea unui pește.
Acestea vor fi folosite doar pentru a îndepărta năluca din gura peștelui.
PESCUIT LA FEEDER
– Națiuni, Masters, Cluburi

ORGANIZARE
2 Vârsta acceptată pentru categoria Masters este de min. 55 de ani la 31
decembrie a anului precedent campionatului (concurenți născuți în 1965 sau
în anii anteriori).
5 Campionatul Mondial de Pescuit
la FEEDER al Națiunilor va avea loc în
al doilea weekend al lunii iulie, Campionatul Mondial de Pescuit la FEEDER al Cluburilor, al patrulea weekend
al lunii mai și Campionatul Mondial de
Pescuit la FEEDER categoria Masters,
în luna septembrie/octombrie.

REUNIUNILE CĂPITANILOR
7 În cazul absenței unui căpitan sau
a unui delegat al unei națiuni, președintele
F.I.P.S.-e.d. sau reprezentantul desemnat
al F.I.P.S.-e.d. va efectua extragerea.
• prima reuniune - vineri, ora 15:oo
sau cu o zi înainte de prima manșă.
Excepție: categoria Masters - joi, ora

15:oo sau cu o zi înainte de prima manșă.
• a doua reuniune - sâmbătă dimineața sau dimineața primei manșe.
Excepție: categoria Masters - vineri
dimineața sau dimineața primei manșe.
• tragerea la sorți a atribuirii locației
concurenților în sectoare.
• a treia reuniune - sâmbătă dupăamiază sau după prima rundă.
Excepție: categoria Masters - vineri
după-amiază sau după prima rundă.
• comunicarea rezultatelor primei
manșe;
• comentarii cu privire la desfășurarea manșei;
• tragerea la sorți a atribuirii locației
concurenților pe sectoare pentru manșa
a doua.
• a patra reuniune - duminică dimineața sau dimineața celei de-a doua manșe.
Excepție: categoria Masters - sâmbătă dimineața sau dimineața celei
de-a doua manșe.
• extragerea la sorți a atribuirii locației concurenților în sectoare.

TRAGEREA LA SORȚI
8 Pentru cele două manșe, alocarea
sectoarelor către cei 5 concurenți (4 pentru categoria Masters) se va face, prin
tragere la sorți, în ziua precedentă fiecărei manșe.

Atribuirea standurilor pentru prima
manșă se va baza pe o grilă de extragere
stabilită în prealabil de F.I.P.S.-e.d.
Această grilă este concepută astfel încât
să distribuie concurenții unei echipe în
fiecare cincime dintr-un sector (în fiecare
sfert de sector pentru Masters).

ANTRENAMENTUL
2) cinci zile de antrenament (luni,
marți, miercuri, joi dimineață și vineri
dimineață);
• pentru categoria Masters: patru zile
de antrenament (luni, marți, miercuri
dimineață și joi dimineață);
3) ultima zi de antrenament este obligatorie pentru toate națiunile (echipe
formate din toți pescarii lor);
4) două zile de concurs (sâmbătă și
duminică), cu excepția categoriei Masters, ale căror cele 2 zile de competiție
vor fi vineri și sâmbătă.
c) Pentru ca fiecare națiune să se
poată antrena pe pista oficială pe parcursul celor 5 zile (Națiuni și Cluburi)
sau a celor 4 zile (Masters), se va face o
tragere la sorți pentru atribuirea „boxelor”
de antrenament din prima zi pe pista de
concurs, între orele 7.oo și 8.oo (este prevăzut în programul oficial locul și ora extragerii). „Boxele” vor fi compuse din 6
standuri pentru Națiuni și Cluburi și din
5 standuri pentru Masters. Tragerea la
sorți a „boxelor” va fi controlată (grile de
tragere la sorți stabilite de F.I.P.S.-e.d. și
puse la dispoziția națiunii organizatoare).
În special, pentru primele 3 zile de
antrenament (Națiuni și Cluburi) sau
37

primele 2 zile (Masters), organizatorii
trebuie să autorizeze perioadele.
Pentru a patra și a cincea zi (Națiuni și
Cluburi) sau a treia și a patra zi (Masters)
de antrenament, semnalul pentru nădirea
grea va avea loc la ora 9.5o, începutul pescuitului va fi la ora 10.oo și antrenamentul
(maxim 5 ore) va fi oprit la ora 15.oo.
FREE STYLE METHOD FEEDER

DISPOZIȚII GENERALE
Sunt autorizate toate tipurile de coșulețe de nădire, din comerț sau artizanale, din metal, plastic sau orice alt material, indiferent de formă (cilindrică,
paralelipipedică etc.).
Acestea trebuie să respecte:
• lungimea maximă de 7 cm, lățimea
sau diametrul maxim de 5 cm, ținând
cont doar de zona utilizată pentru încărcarea momelilor și a pământului;
• greutatea minimă de 15 g. Plumbajul
poate consta dintr-un plumb sau un dispozitiv „flat method feeder”, „banjo feeder”
sau „pellet feeder”. De asemenea, este posibil să utilizați un coșuleț de nădire elastic, cu condiția ca tipul montajului utilizat
să permită peștilor să scape cu ușurință
de acesta în cazul ruperii firului.
35 Lungimea vergilor este limitată
la maximum 4,50 metri (15 picioare).
Toate regulamentele, pentru toate
disciplinele și categoriile, cuprind următorul capitol:

CONTROLUL ANTI-DOPING
Organizatorul campionatului va fi
responsabil pentru materialul și echi-

pamentul concurentului desemnat,
atunci când acesta trebuie să se supună
controlului anti-doping.
C.I.P.S., în calitate de autoritate de
control, va emite ordinul misiunii corespunzător pe sistemul ADAMS, împreună cu instrucțiunile desemnate
pentru testele de control al dopajului.
O copie a Formularului de control
al dopajului (FCD), semnat de medicul
care a efectuat testele, trebuie trimisă la
C.I.P.S., la adresa cipssecretariat
@cips-fips.com sau transmisă imediat
după terminarea competiției delegatului
oficial al F.I.P.S.-e.d. prezent la fața locului, care îl va transmite către C.I.P.S.
Prin înscriere, concurenții care participă la campionate acceptă implicit
toate regulile anti-doping ale WADA.
Concurenții a căror patologie necesită tratament cu o substanță sau metodă interzisă trebuie să prezinte o Autorizație pentru Utilizare Terapeutică
(A.U.T.), urmând cu atenție procedura
de aplicare a A.U.T. de către C.I.P.S.
Pentru a solicita A.U.T., concurentul trebuie să utilizeze formularul care
poate fi descărcat de pe site-ul I.T.A.:
https://ita.sport/uploads/2021/02/
ITA_TUE_Form.pdf.
Cererea de scutire trebuie trimisă
la următorea adresă de e-mail:
tue@ita.sport. Prin urmare, sportivii ar
trebui să consulte lista substanțelor interzise pe link-ul următor:
https://www.wadaama.org/sites/
default/files/resources/files/2021list
_fr_0.pdf.
IUNIE 2021 | 27

Competiții Campionatul Național de Spinning al A.L.R.S.
Cupa Airrus 2021
CRISTI ALBU

Cupa Airrus 2021, organizată în zilele de 15 și 16 mai, sub
egida Ligii Române de Spinning, afiliată la A.G.V.P.S. din
România, a reprezentat debutul Campionatului Național
de Spinning al LRS - divizia Barcă, campionat ce se află la
cea de-a XVI-a editie și care, la finalul celor patru etape, va
desemna lotul național care va reprezenta România la
Campionatul Mondial pentru această disciplină.

C

upa Airrus 2021 a reprezentat
prima etapa din Campionat și
s-a desfășurat pe lacul Valea Argovei din judetul Călărași, o renumită
pistă pentru concursurile de barcă.
Anul acesta suprafața de concurs a măsurat 12 km2, cu un perimetru de 53
km. Un lac cu o populație bogată de
șalău și biban, acestea două fiind și speciile punctabile din concurs. Numărul
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cord pentru Campionatul Național al
LRS, nu mai puțin de 76 de echipe
luând parte la debut, semn că fenomenul stârnește un interes continuu.
Prima zi s-a desfășurat în condiții atmosferice perfecte. Soare, vânt slab, temperatura apei optimă. Punctele fierbinți
au fost de data aceasta chiar golful de la
baraj, unde, la un moment dat, erau
aproape jumătate din echipele participante, platoul din fața campării sau in-

sula de stuf dinspre baraj. S-a pescuit
mult și în mal, în zone cu apă mică, cheia
succesului fiind o abordare a locurilor
care „țineau” atât șalăi, cât și bibani. La
finalul zilei, în total, în clasament, s-au
înregistrat 650 de pești cu o lungime totală de 18.446 cm.
A doua zi de concurs a început după
o noapte cu vreme furtunoasă, vântul și
ploaia fiind cele care ar fi putut să își
pună amprenta pe activitatea peștilor.
S-a pescuit, evident, pe aceleași locuri
productive din prima zi și s-a prins asemănător, un număr de 600 de pești fiind
înscriși pe caietele de arbitraj, cu un total
de 17.262 cm.
În urma celor două manșe, primul
loc de pe podium a fost ocupat de Pavel
Calance și Vasile Jarda, urmați pe locul
doi de Octavian Torescu și Bogdan Căsăndroiu. Locul trei a fost stabilit la balotaj, numărul mai mare de pești prinși
aducându-le lui Robert Boanță și Marian
Nițu locul al treilea. Cea mai mare captură, un șalău de 66 de cm, a fost prinsă
de echipa Alex Dima - Bogdan Diaconu.
Pe lângă faimă, la fiecare concurs,
participanții au și o miză în plus, și
anume lupta pentru premiile în bani,
vouchere sau diferite gadgeturi, la acest
concurs, valoarea acestora fiind de peste
40.000 lei, puse în joc cu generozitate
de firmele din domeniu sau nu, o parte
din premii acordându-se în sistem tombolă, prin tregere la sorți.
A fost încă un concurs reușit, organizat de Clubul Brașov Spinning Team,
ocazie cu care ne-am revăzut cu toții,
după multe luni în care extrasezonul sau
pandemia ne-au ținut la depărtare. Ne
revedem în luna iunie, în Delta Dunării
atunci când sperăm ca știuca să reapară
pe minunatele ghioluri. Fir intins!

De sezon
Combinată pentru păstrăv
la începutul verii
Pescuit la păstrăv

Text și fotografie ALIN-CODRU MANU

Deschis deja de ceva timp, mai precis de la începutul lunii aprilie, sezonul de pescuit la
păstrăv avanasează deja spre sezonul cald. Apele s-au mai încălzit și sunt tot mai limpezi
după topirea zăpezii pe versanții munților. La început de iunie, cu echipamentul pus la
punct până în cele mai mici detalii, ne îndreptăm pașii spre locurile de întîlnire cu
cavalerii pistruiați din apele de munte, la începutul verii…

Î

n condițiile în care tot echipamentul
și ustensilele, de la lansete, mulinete,
fire și mincig, la cizmele șold sau
combinezonul impermeabil și vesta de
pescuit, sunt de regulă cam aceleași an
de an, o atenție specială va trebui acordată artificialelor pe care le vom folosi,
având în vedere condițiile momentului:
apele s-au mai încălzit iar peștii devin tot
mai activi. Este însă încă rece dimineața
și seara, specific de altfel începutului verii
în zona montană, dar orele de peste zi
oferă deja un interval suficient de larg în
care putem benficia din plin de timpul
dedicat pentru a ademeni păstrăvii.
Având în vedere condițiile de mediu
existente și, legat de acestea, comportamentul peștilor la acest timp din an,
va trebui să folosim, la rândul nostru, o
tehnică de pescuit anume, iar aici mă
refer la muștele artificiale pe care le vom
folosi și la prezentarea lor în masa apei.
Toate acestea pentru a oferi pistruiaților
o tentație atractivă, atât ca formă și culoare, dar și cu un „comportament”
adecvat condițiilor specifice timpului la

care pescuim. O artificială „servită pe
tavă” și care nu va necesita, pentru a
putea fi capturată, un efort prea mare
din partea peștilor, va capta atenția și
va declanșa atacul pistruiaților.
Va trebui să facem o alegere acoperitoare în ceea ce privește artificialele
și modul lor de prezentare. Aici putem
lua în considerare „combinata” pentru
păstrăv: nimfă – la capătul leaderului,
plus muscă uscată – legată pe chiostec
intermediar, poziționată pe leader, la
„săltătoare”, deasupra nimfei.
Avantajele monturii sunt ușor de recunoscut. Nimfa evoluează în apropierea substratului, iar musca uscată se deplasează la suprafața apei, astfel că mare
parte din zonele în care peștii sunt activi, sunt practic acoperite de combinația noastră. Un alt avantaj al combinației este acela că elimină necesitatea
folosirii semnalizatorului, al cărui loc
este preluat de musca uscată pe care o
putem urmări ușor pe suprafața apei.
Semnalizarea se face fie la vedere,
dacă păstrăvul se ridică să culeagă ar-

tificiala „uscată” de la suprafața apei,
fie prin semnalarea mușcăturii transmise prin firul leader, dacă păstrăvul
alege să atace nimfa, în masa apei sau
în apropierea substratului. O culoare
vizibilă a muștei uscate va oferi un plus
de confort vizual în sesizarea atacului.
Prezentarea artificialelor astfel încât
să le menținem cât mai aproape de zonele în care peștii sunt actvi este un alt
aspect important. Animați de energia
tot mai crescută, aceștia fie că se ridică
și culeg de pe suprafața apei o insectă
„servită” cu îndemânare, nu departe de
locul unde se ațin, sau, dacă preferă să
rămână în apropierea substratului,
după pietre mari sau spre coada întinsurilor, vor culege ninfa ce le va trece
chiar „pe la nas”. Va trebui să insistăm
ceva mai mult pe fiecare loc ce „promite”
și, cu siguranță, răbdarea ne va fi pusă
la încercare, dar ce poate fi mai plăcut
decât lucirile unui pistruiat ridicat din
unde, ademenit de prezentarea irezistibilă oferită de combinata noastră pentru păstrăv, la începutul verii…!
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Tehnică Pescuit la răpitori
Năluci în filmul apei (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Atunci când sezonul cald încinge atmosfera, iar apele se umplu de vegetație acvatică
și „covoare” verzi, a sosit vremea nălucilor care joacă în filmul apei. Probabil cel mai
spectaculos pescuit al răpitorilor, care nu ezită să atace în peliculă și dincolo de ea,
este pescuitul cu năluci de suprafață.

D

in familia topwater, o categorie
aparte se desprinde și iese în
evidență nu doar prin spectaculozitate, ci și prin eficiența cu care
evoluează în apele cele mai înțesate cu
brădișuri și mătasea broaștei, pentru
că nu se agață în iarbă și reușesc să declanșeze atacuri de o rară violență ale
răpitorilor. Este vorba de broaștele plutitoare și de alte năluci care imită șoarecii, construite pe același principiu. În
următoarele episoade vom discuta pe
larg despre acest stil de pescuit extrem
de spectaculos, pe care-l putem practica
și pe apele noastre.

Bass și știucă la broaște?
Sigur că da!
Dintre speciile de răpitori care „se
aruncă” la imitațiile de broaște plutitoare ce evoluează în suprafață, știuca
este de departe candidatul ideal de la
noi. O dată pentru că dieta sa cuprinde
o pradă foarte diversă, de la pui de păsări la bizami, șoareci, șobolani de apă
și, bineînțeles, broaște, iar a doua oară
pentru că se folosește de covoarele de
vegetație și de ierburile din apă pentru
a vâna eficient. Mai mult decât alți
pești, știuca este dependentă de vegetație, fiind un prădător de ambuscadă.
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Iar atacurile la suprafața apei iau prin
surprindere nu doar prada, ci și pescarii
care folosesc astfel de năluci pentru a
prinde știuca primăvara și în special
vara.
Bassul este un alt candidat perfect,
fiind recunoscut ca un răpitor ce vânează în anumite momente ale zilei,
sau în anumite condiții, la suprafața

apei, iar din dieta sa nu lipsesc batracienii. Din păcate, bassul nu este prezent pe apele din România decât în
mod întâmplător, iar pentru a-l prinde,
pescarii pasionați călătoresc fie în Ungaria, unde există câteva lacuri binecunoscute pentru populația de bass, fie
în alte țări din Europa precum Italia,
Spania, Franța, Bulgaria ori Croația.

În opinia mea, acest răpitor trebuie
acceptat în România de către autorități.
Dar dacă vrem ca spinningul românesc
să se dezvolte, și odată cu el turismul
specific și comerțul cu echipamente de
pescuit sportiv, bassul este viitorul, alături de interzicerea pescuitului comercial din resursa piscicolă publică. Mai
e mult până departe, însă problema endemică la noi este că batem apa în piuă
de 30 de ani. În Statele Unite, oamenii
au construit o industrie a pescuitului
sportiv de miliarde de dolari în jurul
acestui pește. Iar, cu mici excepții, toate
mulinetele japoneze, lansetele americane și nălucile pe care le știm de atâția
ani și care continuă să apară, se datorează doar bassului.

Care-i faza cu broaștele
plutitoare?
Revenind la „broaștele noastre”,
trebuie spus că sunt o invenție datorată
tot bassului american, iar faptul că
prind și știucă este o întâmplare fericită. Însă, în cazul știucii, dinții săi pot
deteriora ori distruge rapid o broască
plutitoare, care este confecționată din
cauciuc.
Năluca plutitoare adăpostește în interior o cameră goală, pentru flotabilitate, lestul din coadă, cârligul dublu și
picioarele, care pot fi din fire de elastic,
din silicon sau pot avea chiar forma picioarelor de pui de baltă. Există multe
modele care au palete rotative prinse
de vârteje, în locul tradiționalelor picioare din material elastic.
O caracteristică importantă a corpului broaștelor este să fie relativ
moale, să se apese ușor, pentru a expune vârfurile cârligului dublu, în momentul înțepării peștelui.

Puțin ajutor la înțepare, se poate?
Ca și pescuitul cu monturi offset sau
cârlig ascuns, și pescuitul cu broaște
plutitoare este cunoscut pentru că dă
rateuri la înțepare. Personal, m-am
confruntat cu așa ceva când am început
să pescuiesc cu aceste năluci, și nu a
fost cel mai fericit moment din viața de
pescar, deoarece am scăpat mai multe

știuci mari, echipa noastră având nevoie de una singură pentru a ocupa un
loc pe podium la acel concurs.
Există mai multe feluri în care putem
reduce rateurile, iar cel mai frecvent întâlnit este utilizarea unui cârlig stinger,
care se atașează de cârligul dublu al
broaștei. Există deasemenea avantaje
prin faptul că ne creștem șansele să înțepăm peștele, dar sunt și dezavantaje:
cârligul stinger tinde să agațe mai multă
vegetație, poate face năluca să stea oblic
în apă și îi poate afecta evoluția. După
ce am pescuit destul și cu stinger hook,
și fără, prefer totuși să nu-l utilizez, dacă
se poate. Atât pentru că mă scutește să
agăț toată mătasea din covorul de vegetație, cât și pentru că evoluția broaștei e
mai bună fără. Mai degrabă, trebuie lucrat mai atent la tehnica de înțepare, iar
aici un element vital este să dăm mai
mult timp știucii să prindă broasca în
gură. Practic, după atacul inițial, regula
este să așteptăm până ce simțim cum
peștele încarcă vârful lansetei sau, întermeni colocviali, „cum ne trage de mână”.
Dar vom discuta despre tehnicile de
prezentare, de înțepare, importanța firului textile și despre multe altele în
episodul următor.
– va urma –
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Tehnică Pescuit staționar
Plătica, la deschiderea
sezonului estival
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

După o primăvară, în cea mai mare parte capricioasă, dar care, către sfârșitul ei, ne-a dat
semne că anotimpul călduros se apropie, putem să ne programăm, cu adevărat, partidele și
expedițiile de pescuit. Și, pentru a fi siguri de reușită, vom porni după plătică, la deschiderea
sezonului estival.

P

lătica este un pește pașnic prin
definiție, modul ei de hrănire
fiind omnivor. Baza hranei constă
în zoobentus: moluște – lamelibranhiate,
crustacee – amfipode, copepode, ostracode, insecte – tricoptere, larve de chironomide și, deasemenea, din plante – alge.
Ea poate fi pescuită în toate stilurile
pescuitului staționar și, relativ mai nou,
ale pescuitului la feeder. Rămâne să ne
adaptăm dotarea tehnică, tactica și priceperea pentru a practica stilul preferat.
Totuși, clasicul pescuit cu vargă fixă,
„țeavă”, cum este cunoscută printre fi-

xiști, cu linie plutitoare lestată, pare să
rămână cel mai spectaculos, cel puțin
printre nostalgici, dar și cel mai la îndemână pentru începătorii de orice vârstă.
Pentru o mai bună orientare, vom detalia câteva principii care ne pot ajuta.

Nădirea
Aceasta este determinantă într-o
partidă de pescuit la plătică, deoarece
specia, care trăiește și se hrănește în
bancuri, este foarte receptivă la o diversitate de rețete de nade, preparate
artizanal sau procurate din comerț.

Pregătiți tehnic și
tactic, cu încredere și
bună dispoziție, vom profita
de vremea favorabilă, de
timpul disponibil, și vom
căuta plătica, la începutul
sezonului estival.
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Este preferabil să evităm nadele pe
bază de făină de carne sau de pește,
care sunt foarte bogate în proteine și
grăsimi. Eroarea constă în tendința de
a modifica aproape complet proprietățile mecanice ale amestecului și cea mai
mică greșală în proporționare poate
duce la eșec. Este preferabilă folosirea
combinațiilor dintre produsele dulci și
derivatele din porumb.
Nădirea de start este esențială, dar
trebuie să fie făcută în cunoștință de
cauză, în funcție de densitatea peștilor
prezenți, de anotimp, de existența sau
lipsa curenților, de consistența substratului și nu numai. În cazul în care
avem îndoieli, este preferabil ca aceasta
să fie mai degrabă modestă decât prea
generoasă. Există oricând posibilitatea
de a reveni periodic, cu bulgări de rapel,
dacă nădire inițială se va dovedi insuficientă.
Plătica este incitată de zgomotul
produs de bulgări în contact cu suprafața apei și de norul format de aceștia,
pe substrat, succesul fiind asigurat de
o nădire ritmică și de folosirea substanțială a diferitelor tipuri de argilă și a
particulelor liftante. Ultimii bulgări ai
unei sesiuni de nădire vor fi mai puțin
compacți, astfel încât să se spargă în
contact cu suprafața apei și să atragă
peștii care ezită, înotând între ape.

CE TIP DE ANTENĂ FOLOSIM
Reamintim că o plută clasică este formată din chilă cu varnișuri pentru fixarea
firului, corp cu ochet și antenă, care rămâne
vizibilă, semnalizând acțiunea peștilor.
Ce așteptări avem de la o antenă?
Să fie perfect vizibilă și să semnaleze cât
mai prompt acțiunile peștilor interesați
de momeala prezentată. Cu siguranță,
dacă este vânt, deci și valuri, este recomandat să folosim o plută dotată cu o
antenă suficient de robustă, în timp ce,
în condiții de vreme calmă, cu suprafața
apei plată, vom putea sesiza cu ușurință
evoluția antenelor metalice foarte fine.
Când plumbul de contact cu substratul,
„de touche”, cum este cunoscut, cel care
semnalează plutei cea mai sensibilă mișcare asupra cârligului, este foarte mic în
comparație cu o antenă mai groasă,
aceasta din urmă nu va semnaliza miș-

carea, mai ales când aceasta se face pe
ridicare.
Ținând cont de cele câteva precizări și
observând cu atenție condițiile locale, vom
lua deciziile corecte în legătură cu alegerea
antenelor plutelor utilizate.

Plumbajul
Poziționarea plumbilor pe linie este
fundamentală în evoluția liniei de pescuit, pentru că influențează cel mai
mult prezentarea momelii și semnalizarea atacurilor.
În absența atacurilor, este suficient,
de cele mai multe ori, de a deplasa una
sau două alice pentru a determina peștii, care erau acolo, să se intereseze de
momeală.
În principiu, dacă pescuitul este dificil și atacurile sunt frecvente, dar înțeparea se face în gol, ar trebui să îndepărtăm plumbii de cârlig. Din contră,
dacă atacurile sunt prea puțin perceptibile sau peștii sunt mofturoși, nu ezitați să apropiați plumbajul de cârlig.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

PLĂTICĂ MARINATĂ CU GUTUI
LA CUPTOR
MAMA PAȘA

Carnea plăticii nu este foarte căutată, fiind, greșit
considerată, ca neavând calități gastronomice deosebite.
Totuși, cunoscătorii o apreciază, preparată după o rețetă
care o avantajeză și o pune în valoare.

Cârligul
Pe scurt: pentru râme roșii mici,
cârlig nr. 16, pentru o singură bucată
sau nr. 14, pentru buchet; pentru buchet de viermi, cârlige nr. 14 sau 12;
pentru pastă, cârlige nr. 12 sau 10; pentru porumb, cârlig nr. 14 sau 12; pentru
bucată de râmă de pădure, cârlig nr.
12; pentru „carcalete”, râmă sau viermi,
cu caster (pupă de vierme), cârlig nr.
16; pentru viermușii mici – pinkys, cârlig nr. 20 sau 18.

O zi frumoasă de vară
Pregătiți tehnic și tactic, cu încredere și bună dispoziție, vom profita de
vremea favorabilă, de timpul disponibil, și vom căuta plătica, la începutul
sezonului estival.

Ingrediente: două-trei plătici de
800 g/1 kg bucata, 3 gutui, 200 ml ulei de
măsline, 500 ml vin alb sec, boia de ardei
dulce. Pentru marinată, la 500 g de pește:
un morcov, o ceapă, o frunză de dafin, o
linguriță de sare, o linguriță de zahăr, o
linguriță de boabe de piper, o linguriță de
boabe de muștar, 250 ml apă, 150 ml oțet
balsamic.
Preparare: se crestează peștii transversal, de-a lungul coastelor, la distanță
de 0,7- 1 cm și se pun la marinat, într-o
tavă, peste un strat de morcov ras pe răzătoatea mică, amestecat cu ceapa tăiată
peștișori, un strat de pește și din nou un
strat de legume rase. Se acoperă cu sosul
obținut din apă, oțet, frunze de dafin,
sare, zahăr, boabe de piper și de muștar,

după ce au clocotit 5 minute, și se lasă 12
ore la rece. Pregătim suportul din gutui,
tăindu-le rondele cu grosimea de 1,5 cm.
Turnăm uleiul în tava de coacere și așezăm gutuile, rondele lângă rondele. Se
completează tava cu apă fierbinte până
la acoperirea suportului din gutui și se introduce în cuptorul încins în prealabil.
Când peștii s-au rumenit pe partea superioară, se întorc pe cealaltă parte și se acoperă cu sosul format din vinul alb și boiaua
de ardei. Se lasă în cuptor până se rumenesc și pe cealaltă parte.
Servire: peștele se servește rece, pe
un pat din rondele de gutui, peste care se
toarnă din sosul rezultat. Nu va lipsi paharul aburit de vin sec/demisec, alb/roze,
care îi va spori savoarea. Poftă bună!
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De sezon

Muscărit

Drept buldo, localnicii
folosesc o plută din
lemn de fag, strunjită, care
se pare că dă rezultate
foarte bune. Pescuind aici
cu o montură nouă, am
preferat un buldo puțin
diferit, o plută din gama
Kruiser, de la Korda,
folosită pentru pescuitul la
crap, la suprafață.

La clean pe lacul
Poiana Uzului
Text și fotografie MAC
În fiecare an, fie la începutul fie pe parcursul verii, urc pe
valea Uzului pentru un pescuit în lacul de baraj Poiana
Uzului, un lac cu ape alimentate de râul Uz și afluentul său
principal, Bărzăuța. Lacul este cunoscut printre pescarii de
clean ai locurilor, uneori oferind și capturi de păstrăv,
coborât din amonte, dar și biban, adesea chiar mai mult
decât ar putea să pară.

C

a orice apă, și lacul de pe Uz are
zilele lui bune, darnice în capturi și, uneori, mai puțin bune,
când peștii se lasă așteptați iar experiența, răbdarea dar și îndemânarea în
alegerea monturilor, fac regula zilelor
de pescuit pe malul lacului…
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O plută cu dichis
De fiecare dată când am urcat la lac,
am pescuit și eu la vobler, cel mai obișnuit stil al locurilor, încercând să învăț
câte ceva din experiența pescarilor localnici. Am întâlnit însă și pescari la
clean cu muște artificiale. Și dacă au

fost zile în care cleanul nu prea răspundea la vobler, monturile cu muscă artificială, cu buldo, păreau a fi soluția pentru a atrage atenția peștilor mofturoși.
Pescuitul la clean pe lac, cu muște artificiale, cu buldo, era o alternativă la voblerele pe care de acum le știam, o provocare, cel puțin pentru mine, pentru un alt
stil de pescuit pe lac. Am ales două muște,
una mai mare, cu hackle bogat, cu roșu în
coadă și o „furnică” cu siluetă fină și delicată. Două alegeri, mă gândeam eu, pentru gusturi diferite.
Drept buldo, localnicii folosesc o plută
din lemn de fag, strunjită, care se pare că
dă rezultate foarte bune. Pescuind aici cu o
montură nouă, am preferat un buldo puțin
diferit, o plută din gama Kruiser, de la
Korda, folosită pentru pescuitul la crap, la
suprafață. Are un profil în formă de picătură
de apă, și are capătul îngust colorat în portocaliu fluo, ce permite observarea permanentă a poziției monturii pe apă. Combinată

ARTIFICIALE PENTRU CLEAN

Muștele artificiale pentru clean se
caracterizează prin corpul robust, bine
conturat, din diferite materiale precum
remidge din pană de păun, lână sau melană, în culori fie negru/verzui, maro sau
cenușiu și un hackle bogat, din fulg din

cu o lansetă de 3,20 m, cu acțiune de vârf,
un fir de 0,16 pe o mulinetă din clasa 4000,
am reușit lanseuri la distanțe apreciabile,
numai bune pentru a acoperi o suprafață
întinsă de apă, în căutarea clenilor.

Magia artificialelor
Chiar dacă legarea muștelor și a plutei
mi-au luat ceva timp, rezultatele încercării mele nu au rămas fără răspuns.
După câteva lanseuri și familiarizarea cu
noua montură, primul clean a „spart
gheața”, demonstrând că montura func-

ționa. Au urmat alți câțiva cleni argintii
și, bineînțeles, comentariile de rigoare pe
marginea monturii folosite, împreună cu
prietenii mei pescari, Lică și Sandu, comentarii în care pluta de la Korda a fost
în centrul atenției. Era, fără doar și poate,
ceva diferit și atrăgea evident atenția…!
Pentru a testa odată în plus eficacitatea artificialelor, chiar dacă practic
nu mai era neapărat necesar, am folosit
și alte câteva modele, cu hackle și corp
negru, cerclat cu lamé auriru, și corp
maro și hackle negru, muște cunoscute

„guler” de cocoș, negru metalic, maro
sau pestriț. Cerclajul cu fir de lamé, argintiu sau auriu, marchează și dă definție
conturului corpului, iar coada, din material de culoare roșu aprins va adăuga un
plus de atractivitate artificialei.

pentru pescuitul la clean cu echipament
de fly. Totul a funcționat fără cusur iar
satisfacția reușitei avea să înscrie un
nou capitol în cartea nescrisă a amintirilor la pescuit pe malul apei.
Soarele se așeza către amiază și norii
pufoși stătuseră departe de locurile noastre.
Dincolo de detaliile monturii, de magia și
strălucirea artificialelor, petrecusem o zi
minunată la malul apei, bucurându-ne
încă o dată de o partidă reușită la clean, pe
lacul cu unde în nuanțe de turcoaz, lacul
Poiana Uzului…!
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Tehnică

Pescuit pe râu

Platouri și repezișuri
Text și fotografie DORU DINEA
Sunt specii de pești, din familia ciprinidelor, care în anumite perioade ale anului manifestă
un comportament mai agresiv, asemenea peștilor răpitori. În special în aceste perioade,
datorită acestui comportament, atacă momelile artificiale, respectiv nălucile, și se
pretează pescuitului la spinning. Printre aceste specii de pești se află și mreana care, din
fericire, este destul de bine reprezentată în apele curgătoare de la noi.

S

trict din experiența mea personală, cele mai bune rezultate în
pescuitul la spinning pe râul Jiu,
la mreană, au fost primăvara, până la
începutul perioadei de prohibiție și
vara, după sfârșitul perioadei de prohibiție, și până pe la jumătatea lunii iulie sau, cel mult, până la începutul lunii
august. Am mai avut capturi și în afara
acestor perioade dar au fost mult mai
rare.

Locuri și năluci
Ca să pot să am rezultate în pescuitul mrenelor, am fost atent să pescuiesc
acolo unde albia râului a fost tare, în
special cu pietriș sau cu nisip și pietriș.
De asemenea, cele mai bune zone cu
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astfel de substraturi mi s-au părut a fi
platourile și repezișurile.
Platourile sunt acele întinsuri cu
adâncimi de apă mai mici, cuprinse între 20-30 de centimetri și aproximativ
70-80 de centimetri, înconjurate pe
două sau trei laturi de praguri unde apa
coboară la adâncimi mult mai mari. De
obicei aceste platouri se află în aval de
insule mai mari sau în aval de alte formațiuni naturale sau artificiale.
Repezișurile sunt zone ale apei unde
râul prezintă curenți mai puternici de
curgere și unde apa este mai bine oxigenată.
La platouri am folosit cu bune rezultate cicadele de 3,5 și 4 centimetri
lungime, voblerele lipless soft și hard

de 4 centimetri lungime, precum și voblere minnow SR de 3,5 și 4 centimetri
lungime. De asemenea am mai folosit
shad-urile cu format slim sau grub-urile
cu lungimi de 4 și 5 centimetri în montura cu plumb cheburaska, cu greutatea
de 4 sau 5 grame.
La repezișuri, cu bune rezultate am
folosit pe lângă cicadele de dimensiuni
mici și pe cele de dimensiuni mai mari,
adică de 5 și 6 centimetri lungime dar
neapărat cu format slim. În aceste zone
am folosit mai mult voblere fat sau flat,
tip DR, cu lungimi, în general, de până
la 4 centimetri și voblere minnow tip
DR cu lungimi de până la 5-6 centimetri.

În schimb, drill-ul
cu o mreană, chiar
și de dimensiuni mai mici,
a fost cât se poate
de palpitant deoarece
peștele a avut o forță
și rezistență deosebite.

Tehnica
Pentru năluci am folosit o viteză de
recuperare mică sau mică spre medie.
Destul de rar am avut rezultate atunci
când am folosit o viteză de recuperare
medie sau medie spre mare. Când am
pescuit în zonele cu întinsuri, la platouri, iar apa a fost mai limpede, chiar
observam mrenele cum înotau liniștite,
în grupuri. Din poziția ghemuit sau din
spatele unor tufișuri, copaci sau altor
adăposturi naturale, lansam năluca
dincolo de pești și în față, pe direcția
lor de înot. După ce năluca ajungea în
apă începeam să o recuperez, cu mici
pauze, aproximativ prin fața mustăcioaselor ce înotau fără griji. De cele
mai multe ori, măcar una dintre ele se

îndrepta să cerceteze năluca iar uneori
declanșa și un atac ceva mai hotărât.
Dacă recuperam năluca prin grupul de
mrene, în general, acestea se speriau,
nu atacau năluca și își mutau zona de
înot. La repezișuri am căutat să joc cât
mai pe loc năluca, în anumite zone, și
cât mai aproape de substrat.
Atacurile mustăcioaselor asupra nălucilor nu au fost brutale și hotărâte ca
ale unui pește răpitor. Uneori simțeam
doar țacurile în nălucă și trebuia să fiu
foarte atent să simt momentul potrivit,
când peștele întinde ceva mai bine firul,
ca să pot să execut înțeparea. Alteori, a
fost ceva mai ușor deoarece peștele se
lăsa, de la început, ceva mai bine pe fir,
simțeam în timp util greutatea peștelui

și puteam să execut înțeparea.
Cu toate că, în multe cazuri, nălucile
puteau fi atacate de mrene de dimensiuni destul de mari, pescuitul la spinning la această specie de pește l-am
efectuat, de cele mai multe ori, cu năluci micro și mini, asemănător pescuitului la clean. În schimb, drill-ul cu o
mreană, chiar și de dimensiuni mai
mici, a fost cât se poate de palpitant
deoarece peștele a avut o forță și rezistență deosebite.
Nu de puține ori, atunci când peștii
răpitori de dimensiuni mari au făcut
mofturi la nălucile mele, am schimbat
nălucile și, eventual zona și, cu insistență și răbdare, am încercat la mrene,
pe platouri și repezișuri…!
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Echipament Atelierul muscarului
O artificială pentru sezonul
estival - Royal Coachman
ALEX CODRESCU

Foto: ANDREI ZABET

În galeria atât de bogată și variată a muștelor artificiale există câteva modele consacrate
de-a lungul timpului. Aceste modele și-au câștigat renumele datorită eficacității dovedite
pe malul apei iar acestea nu lipsesc din colecțiile pescarilor pasionați, păstrate cu
adevărată sfințenie în miile de cutiuțe dedicate acestor accesorii.

R

Foto:

oyal Coachman este unul dintre aceste modele de muște artificiale care a câștigat simpatia
și respectul muscarilor pasionați. În perioada anilor 1830 în Anglia, acest model prindea formă, după ce un pescar a
meșterit o muscă artificială cu corp din
remige de păun, hackle din fulg maro
și două aripi albe din pană de porumbel, model conceput inițial pentru pescuitul pe timp de noapte, dar care s-a
dovedit a fi la fel de eficient și ziua. Autorul, Tom Bosworth, fiind coachman
- vizitiu, la curtea regală din Anglia, a
denumit modelul Coachman.
Cum informațiile în materie de pescuit circulau foarte repede în întreaga
lume, modelul coachman ajunge și în
America de Nord unde, în 1878, John
Haily, din New York, pescar pasionat și
consacrat în legarea muștelor artificiale,
confecționează o variantă nouă a modelului, cu partea de mijloc a corpului din
mătase roșie, pentru a fixa mai bine pana
de păun și adaugă și o codiță din pană
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de rață de scorbură, din genul Aix. Și
pentru că artificiala era impresionant de
„arătoasă” și sclipitor de bine „îmbrăcată”,
asemenea unei figuri regale, la sugetia
unui prieten, L.C. Orvis, fratele renumitului pescar Charles Orvis, au denumit
noul model de coachman, Royal Coachman. Artificiala a atras rapid atenția
muscarilor americani și va traversa bineînțeles din nou oceanul, de data
aceasta spre Europa, unde va ocupa la

Și pentru că artificiala
era impresionant
de „arătoasă” și sclipitor
de bine „îmbrăcată” ,
asemenea unei figuri regale,
la sugetia unui prieten,
L.C Orvis, fratele
renumitului pescar
Charles Orvis, au denumit
noul model de coachman,
Royal Coachman.

rândul ei, un loc de merit între modelele
consacrate de artificiale pentru pescuitul
păstrăvului și lipanului, dar nu numai.
Nelipsită din majoritatea lucrărilor
de specialitate scrise, Royal Coachman
este o muscă artificială ce poate fi folosită
într-o varietate largă de condiții de pescuit. De la zilele cu soare strălucitor, la
„gri-ul” zilelor mohorâte, fie pe apă limpede sau ușor tulbure, modelul a dat rezultate foarte bune, fiind adesea folosit
ca ultimă resursă în situațiile în care
muștele cunoscute pentru locul și momentul respectiv nu au dat rezultate iar
peștii s-au lăsat greu de convins.
Contrastul de culori ale componentelor artificialei Royal Coachman oferă
o vizibilitate sporită atât pentru pești cât
și pentru pescar, fiind ușor de condus/
controlat într-o varietate de condiții de
luminozitate și de claritate a apei. Artificiala poate fi folosită ca muscă uscată,
legată singură la capătul leaderului, sau
pe chiostec, în tandem, fie cu o muscă
udă sau cu o nimfă. Fir întins!

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

PESCĂRELUL CU GÂT ALB
• Face parte din familia Cinclidae, ordinul Passeriformes, iar denumirea vine
de la pata albă mare pe care o are pe gât
și gușă;
• Este răspândit în toată regiunea Europei, din nord, din peninsula Scandinavă
și până în sud, Italia, Grecia, și din peninsula
Iberică până în Caucaz și Urali;
• La noi în țară este cunoscut și sub
denumirile de mierlă de pârâu, mierlă de
apă sau pescărelul negru;
• Specific speciei este faptul că se scufundă în apele repezi ale pâraielor de
munte în căutarea hranei, larve de insescte,
crustacei, peștișori sau batracieni;
• Tehnica de scufundare, folosind aripile și ajutându-se cu ghearele picioarelor
pentru a se sprijini de pietrele din apă,

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
i-au adus faima că poate „zbura și merge
prin apă”;
• Practic se deplasează în masa apei,
adesea împotriva curentului, “pompând”
din aripi și agățându-se cu gheruțele picioarelor de pietre, pentru a-și menține poziția și a înainta, fără a fi luat de curentul
apei;
• Forța cu care reușește să se propulseze prin apă îi permite să se avânte chiar
și în cureți peuternici, uneori chiar în porțiunile unde apa cade în cascade vijelioase;

• Sub apă poate rezista până la 30 de
secunde, timp în care culege hrana pe care
o găsește în masa apei sau pe substrat;
• Rezistența sporită sub apă este permisă de faptul că sângele înmagazinează
cantități sporite de oxigen care este eliberat
în acest timp și facilitează efortul susținut;
• Sub apă pot vedea datorită unei
membrane transparente care le acoperă și
protejează ochii;
• Când se scufundă, nările se acoperă
cu membrane care împiedică pătrunderea
apei;
• Puii învață să se scufunde înainte de
a învăța să zboare;
• Cuibul este construit de ambii parteneri, de regulă în apropierea apei, are o
formă bombată și un acoperiș ce iese spre
exterior în zona intrării, orientată de regulă
spre apă;
• Adulții cântăresc între 55 și 75 de
grame, masculii sunt de regulă mai grei,
au o lungime de 17-18 cm, o deschidere a
aripilor de până la 25-30 cm și pot trăi până
la 8-9 și chiar 10 ani;
• Pe timpul iernii, când apele din zona
montană îngheață, s-a observant o deplasare a lor spre aval, acolo unde apele curg
încă libere și permit găsirea hranei.
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Noutăți

De prin magazine

ABREVIS

FISELA

Boar HogZ - sau cum pescuitul
la răpitor este sport de contact

Seria de năluci Punch CrawZ are
un design compact și este ideală pentru zonele greu accesibile, când, pentru a ajunge la pești, plasticul trebuie
să străpungă mai întâi un covor des,
format din vegetație, frunze sau alte
obstacole.

Sliderul este
deja o nălucă
consacrată,
imbatabilă în
pescuitul știucii, ce face parte din noua
generație de năluci și care evoluează
sub filmul apei. Evoluția din repaos a
nălucii este activată printr-o mișcare
fermă a vârfului lansetei în jos. Aceste
mișcări energice vor cauza deplasări în
unghiuri de până la 90 de grade ale nălucii, irezistibile pentru orice răpitor, în
primul rând, pentru cei de talie mare.
În pescuitul de competiție practicat
de pescarii din Statele Unite, această
mișcare este numită „walking the dog”,
iar tehnica de pescuit este denumită
jerking. În momentul recuperării,
Slider va evolua în lateral, în unghiuri
perfect simetrice cu firul.
Specificații tehnice:
• Lungime: 7 cm • Greutate: 17 g;
• Formă aplatizată în laterale;
• Două ancore nr. 4, VMC Premium Black Nickel;
• Adâncime evoluție: 0,5 m;
• Culoare: Supernatural Mirror Carp;
• Realizat în Polonia.
www.fisela.ro

MG CARP

Gama de accesorii
pentru pescuitul crapului

Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

După cum îi spune și numele,
Boar HogZ este o nălucă de tip
„creature”, concepută pentru punching, în montură cu cârlige speciale
de flipping și greutăți tip „bullet”
între 14 și 40 de grame. Însă, datorită
versatilității designului, poate fi folosită și în monturi offset normale sau
cu jiguri, pentru pescuit în ape ceva
mai libere de agățături.
Fiind confecționate din material
elastomer ElaZ-tech, plasticele Boar
HogZ sunt natural plutitoare, extrem
de rezistente la rupere și tăieturi. De
asemenea, pot fi utilizare ca trailere
pentru jiguri cu skirt și, după cum
aminteam, pentru tehnici de flipping
și pitching în structuri cu agătățuri
dese. „Cleștii” nălucii sunt plutitori iar
în momentele de repaus, Boar HogZ
imită postura defensivă a unui rac, ceea
ce provoacă peștii răpitori să atace.
Noile Boar HogZ de la Zman sunt
disponibile într-un număr mare de
culori, în magazinul fizic Abrevis din
București, precum și online.
www.abrevis.ro

SALMO SLIDER: CRAP OGLINDĂ CULOARE NOUĂ 2021

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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Croșete cu vârful fin, stoppere dedicate inclusiv pescuitului la feeder?
Voi ne-ați cerut, noi le-am adus!
Începem dezvoltarea gamei noastre proprii de accesorii, iar acestea vor
fi primele produse pe care le prezentăm pescarilor din România.

Gama de accesorii pentru pescuitul crapului va fi disponibilă, în curând, în majoritatea magazinelor partenere.
În fond, cu MG e simplu: lansezi
și prinzi!
www.mgcarp.ro
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
4.40 8.35 14.38 20.33
5.31 9.27 15.29 21.24
6.31 10.18 16.21
0.28 6.26 10.32 16.12
1.19 7.37 11.23 17.03
2.10 8.29 12.17 17.46
3.04 9.20 13.11
18.37
4.51 10.11 14.04 19.28
5.43 11.02 14.49 20.19
6.35 11.49 15.41 21.20
7.26 12.41 16.39
0.36 7.31 12.08 16.49
1.27 8.23 12.54 17.41
2.19 9.14 13.45 18.34
3.10 10.05 14.36 19.26
4.02 10.51 15.27 20.17
4.52 11.43 16.19 21.08
5.43 12.35 17.20
0.22 6.05 12.39 18.04
1.13 6.51 13.30 18.47
2.04 7.43 14.22 19.38
3.53 8.36 15.13 20.29
4.45 9.27 16.04 21.20
5.36 10.18 16.49 22.11
6.28 11.09 17.40
0.18 6.32 11.21
17.32
1.07 7.23 12.14 18.24
1.53 8.16 13.05 19.15
2.44 9.09 13.49 20.06
3.36 9.54 14.40 20.48
4.28 10.45 15.32 21.39

FAZELE
LUNII

U.P.

L.N.

SOARE
RĂSARE APUNE
5.35

5.41

21.03

21.00

Mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare cu țevi lise,
bock, cal. 12, marca BAIKAL MP 27 M,
stare excepțională, și armă de vânătoare belgiană, cu țevi lise, bock, cal. 12.
Tel.:0753-460.275
Vând armă cu glonț cal. 5,6, pentru tir sportiv, marca Browning, import din Canada.
Stare excepțională. Tel.: 0722-712.104
Vând armă de vânătoare Merkel Shul,
cal. 16, cu toc din piele. Preț: 2.000 lei.
Tel.: 0741-013.022

CUMPĂRĂRI
P.P.

5.43

20.58

Cumpăr cățel de vânătoare pentru păsări (fazan și potârniche).
Tel.: 0720-437.827

REBUS

PREPARATE VÂNĂTOREȘTI
L.P.

5.54

20.49

U.P.

6.01

20.41

Rezolvarea din numărul anterior

NIȘTE ANIMALE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Pasări mari de stepă, cu penajul spatelui galben-ruginiu, pieptul și vârful aripilor albe - Pește răpitor marin
care seamănă cu pălămida. 2) Mamifere din ordinul rozătoarelor, cu urechile lungi (dim.). 3) Huhurez Silviu – Cap de plătică!
– Sorin Vânătoru. 4) A ucide ca un șarpe – Fir de prins. 5) Apă
curgătoare formată din unirea mai multor pâraie - Pasăre
asemănătoare cu barza. 6) Vânătorul… la modă – Fire de gută!
7) Bețe despicate în formă de furcă și înfipte în pământ –
Imediat! 8) Strigăt prelung, scos de animale – Vânător de
domnișoare. 9) Fenomen datorat acțiunii omului, cu urmări
asupra reliefului, vegetației și climei. 10) Zărit numai în Est și
Vest! - Țesătură impermeabilă folosită ca acoperământ.
VERTICAL: 1) Mamifer carnivor de mărimea unei pisici – Are proprietăți asemănătoare cu ale cepei. 2) Local unde se pot servi meniuri vânătorești. 3) Luate de la dropie! – Cartușele 3 și 5! – Oficiul
de Gestiune a Tranzacțiilor. 4) Felină cu blana galbenă-roșcată –
Lipsit de vânat. 5) Ion Roibu – Vânează animale în pădure. 6) Mamifere rumegătoare din Tibet – Oprea Pușcașu – Cap de pește!
7) Se fixează pe spinarea calului – Cap de ibis! - Formație filiformă
mobilă care servește la deplasare. 8) Puști! – 43 bibani! – Corabie
legendară, plină cu animale. 9) Pește răpitor de apă dulce, cu corpul
lung, aproape cilindric. 10) Mic animal mamifer carnivor, cu corpul
lung, suplu și subțire, acoperit cu blană moale.
Dicționar: OGT.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

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

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

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 75 LEI
NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ...................................................................................... Nr. .......
Bloc ...... Scara ...... Etaj ...... Apartament ...... Localitate ................
................................. Județ/Sector .................. Cod poștal ................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura .....................
Am achitat suma de ............................................................ în data de
.................................... cu ......................................................................
Ordin de plată nr. ............................................................................
Mandat poștal nr. ............................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12 reviste
consecutive începând 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.

