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Editorial

VÂNĂTOARE

Congresul A.G.V.P.S. din România
HOTĂRÂREA NR. 4
12 septembrie 2020
Congresul
A.G.V.P.S. din România, reunit în
data
de
12.09.2020
la
Complexul Turistic Rusciori - Scornicești, județul Olt,
convocat în baza prevederilor art. 8
alin. (1) din Statutul A.G.V.P.S., de către
Consiliul A.G.V.P.S. din România;
statutar constituit la începerea lucrărilor, în prezența delegațiilor cu drept
de vot care însumează 8.217 voturi, iar
după ora 12:35 și în prezența delegațiilor sosite ulterior, însumându-se astfel
8.850 voturi, din maximul de 9.635 voturi, calculate conform art. 7 alin. (3) și
art. 8 alin. (3) din Statutul A.G.V.P.S.
din România, ceea ce reprezintă o prezență de 85,28% și respectiv 91,85%;
având în vedere Hotărârile Consiliului nr. 19/16.07.2020 și nr.
21/11/09.2020, rapoartele conducerii
A.G.V.P.S. din România, comisiei de cenzori și auditorului independent, situațiile financiare pe anul 2019, proiectul
obiectivelor prioritare pentru perioada
2020-2021 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
ținând seama de aprecierile, observațiile, sugestiile și propunerile făcute
de delegații în Congres;
luând în considerare voturile delegațiilor, exprimate în mod deschis și secret, în temeiul art. 9 din Statutul
A.G.V.P.S. din România,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Ratificarea art. 1, art. 2 și
art. 3 din Hotararea Consiliului nr.
21/11.09.2020, cu privire la:
• Conducerea lucrărilor Consiliului
A.G.V.P.S. din România din data de
11.09.2020 și ale Congresului A.G.V.P.S.
din România din data de 12.09.2020, de
către dl. vicepreședinte Florin Iordache;
• Decăderea din funcția de președinte al A.G.V.P.S. din România și din

cea de membru al Consiliului A.G.V.P.S.
din România a d-lui. Șelaru Neculai,
conform art. 30 alin. 2. din Statutul
A.G.V.P.S din România;
• Anularea (revocarea) art. 15 din
Hotărârea Consiliului A.G.V.P.S. din
România nr. 19/16.07.2020.
Art. 2. Aprobarea documentelor
Congresului A.G.V.P.S. din România și
anume:
• Raportul privind activitatea Consiliului A.G.V.P.S. din România pentru
perioada iunie 2019-prezent;
• Raportul administratorului la
data de 31.12.2019;
• Bilanțul contabil pe anul 2019, în
baza rapoartelor comisiei de cenzori și
auditorului independent;
• Bugetul de venituri și cheltuieli al
A.G.V.P.S. din România pentru anul 2020;
• Obiectivele prioritare ale A.G.V.P.S.
din România pentru perioada 20202021.
Art. 3. Acordarea votului de încredere pentru domnul Mugurel Constantin Drăgănescu, în vederea continuării
mandatului de președinte executiv,
pentru perioada 2020-2022.
Art. 4. Acordarea votului de încredere pentru restul membrilor Consiliului A.G.V.P.S. din România.
Art. 5. Să ia act de demisia domnului Florin lordache din funcția de vicepreședinte al A.G.V.P.S. din România.
Art. 6. Alegerea în funcția de vicepreședinte al A.G.V.P.S. din România,
pentru perioada 2020-2022, a domnului Ovidiu Ionescu.
Art. 7. Alegerea în funcția de președinte al A.G.V.P.S. din România, pentru
perioada 2020-2022, a domnului Florin
Iordache.
Art. 8. Cooptarea în Consiliul
A.G.V.P.S. din România, pentru perioada
2020-2022, a domnului Jan Dorin Calciu, prin trecerea din calitatea de membru supleant, în cea de membru titular.
Art. 9. Împuternicirea președintelui
executiv al A.G.V.P.S. din România, dl.
Mugurel Constantin Drăgănescu, să întreprindă toate diligențele necesare și
să semneze oriunde trebuința o va cere

pentru înregistrarea în Registrul Special al asociațiilor și fundațiilor ținut
la Judecătoria Sector 2 - București, a
modificărilor și completărilor aprobate
în prezentul Congres al A.G.V.P.S.
***
Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința persoanelor nominalizate, asociațiilor afiliate, membrilor vânători
și pescari recreativi și sportivi ai acestora, precum și altor persoane interesate, prin publicare în revista „Vânătorul și Pescarul Român” și postare pe
site-ul www.agvps.ro.

Situația voturilor exprimate în %:
• Prezența finală a participanților
91,85%;
• Decăderea din funcția de președinte
al A.G.V.P.S. din România și din cea de
membru al Consiliului A.G.V.P.S. din
România a d-lui Șelaru Neculai:
- voturi pentru 92%
- voturi împotrivă 3%
- abțineri 5%
• Acordarea votului de încredere pentru dl. Mugurel Constantin Drăgănescu:
- voturi pentru 99%
- voturi împotrivă 1%
• Acordarea votului de încredere pentru restul membrilor Consiliului
A.G.V.P.S. din România:
- voturi pentru 99%
- voturi împotrivă 1%
• Alegerea în funcția de vicepreședinte al A.G.V.P.S. din România, a
domnului Ovidiu Ionescu cu 99% din
voturi.
• Alegerea în funcția de președinte
al A.G.V.P.S. din România, a domnului
Florin Iordache cu 97% din voturi.
• Adresarea unei scrisori de mulțumire privind activitatea d-lui Neculai
Șelaru în cadrul A.G.V.P.S.:
- voturi pentru 7%
- voturi împotrivă 93%
OCTOMBRIE 2020
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La zi Actualitate
Mesaj pentru
Congresul A.G.V.P.S
din 12 septembrie 2020
ADRIAN NĂSTASE - Președinte A.G.V.P.S 1993-2006

Foto: ALIN-CODRU MANU

Dragi prieteni,

S

e împlinesc în acest an 150 de
ani de la înființarea, la București,
a primei societăți de vânătoare
din țara noastră. Era o consacrare firească a unei lungi și frumoase tradiții.
Încetul cu încetul, „breasla” vânătorilor
a simțit nevoia să se organizeze și în felul acesta, după Primul Razboi Mondial,
a fost creată, în 1922, Uniunea Generală
a Vînătorilor din România.
Următorii aproape 100 de ani au marcat diverse forme de organizare instituțională, cu succese dar și cu eșecuri. Nu
vă rețin cu detalii pe care le cunoașteți.
După 1990, o vreme, întreaga activitate de reprezentare a intereselor organizațiilor afiliate și implicit ale membrilor vânători și pescari sportivi, atât
în plan intern cât și internațional, a fost
coordonată de către A.G.V.P.S. din România. Din păcate, diverse interese economice, poate și o inabilitate în a purta
negocieri, au creat false competiții întro perioadă în care vânătoarea a început
să fie atacată din tot mai multe direcții.
Îmi aduc aminte, cu nostalgie de
Congresul de la Sala Palatului și de marșul nostru din 1996, în sprijinul păstrării
statutului nostru juridic. Sau de bătăliile
pentru recontractarea fondurilor cinegetice. Așa cum îmi aduc aminte de obținerea, în 2001, a statutului de asociație
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de utilitate publică pentru AGVPS, sau
de obținerea sediului din Calea Moșilor,
de obținerea terenului pentru noul sediu, deschiderea Muzeului cinegetic al
Carpaților, - la Posada (în 1996 și modernizat în 2004) - revenirea în cadrul
CIC și organizarea, în 2004, a Adunării
generale CIC și multe altele.
Din păcate, evoluțiile generale, în
țară și în străinătate, activitatea unor
ONG-uri au creat și vor crea, în continuare, problerne atât pentru comunitatea vânătorilor cât și pentru cea a pescarilor. Unii ar dori ca România să
rămână un fel de „grădină zoologică” a
Europei, unde să vină pentru relaxare
și pentru a admira peisajul. Îmi aduc
aminte de o discuție, la Paris, la Palatul
Elysee, cu Jacques Chirac, președintele
Franței, care m-a întrebat de ce noi, în
România, omorâm urșii. I-am răspuns
că, spre deosebire de francezi, care tocmai îi împușcaseră din greșeală pe ultimii doi ai lor, noi avem (aveam) peste
6.000 de urși deoarece știm să menținem un raport echilibrat între populația
de urși și resursele de hrană (areal, etc).
I-am mai spus că dacă doresc putem
să le oferim un număr de urși pentru repopulare. De altfel, cine merge la Clubul
de vânătoare din Paris, va putea admira
un exemplar de urs, imens, naturalizat,
vânat de un francez în… România.
Bătăliile vor continua, atât în plan
legislativ cât și în plan public. De ce oare

nu am lua exemplul Ungariei, în domeniul vânătorii și al pescuitului, pentru a
explica rostul vânătorii și al pescuitului
sportiv dar și avantajele economice care
pot decurge din aceste activități?
Pentru a obține aceste obiective,
este necesară însă solidaritatea tuturor
vânătorilor și pescarilor, capacitate de
dialog cu societatea civilă, respectul reciproc între asociațiile afiliate. Și o conducere capabilă să le pună în aplicare.
Vă transmit acest mesaj pentru că
am fost, timp de 13 ani președintele
A.G.V.P.S. și știu genul de probleme cu
care se confruntă. Eu cred că Asociația
are nevoie de o interfață cu exteriorul,
cu Legislativul, cu ministerele, cu organizațiile neguvernamentale. O figură
publică, un cunoscător al legilor dar și
cineva care s-a dovedit loial Asociației.
Îmi permit să formulez și numele – Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei
Deputaților. El va avea nevoie, în continuare, de un președinte executiv eficient, ne-conflictual, un bun organizator care să asigure și continuitatea. De
aceea, îmi permit să sugerez numele lui
Mugurel Drăgănescu.
Vă doresc succes în a alege cele mai
bune variante la Congres!

Adrian Năstase

Actualitate

Mesajul adresat
Congresului
A.G.V.P.S.R. din
12 septembrie 2020

Foto: ALIN-CODRU MANU

MUGUR ISĂRESCU - Președinte de onoare al A.G.V.P.S.

Stimați colegi,

S

e împlinesc 14 ani de când, în
2006, am acceptat să îndeplinesc
mandatul onorific de Președinte
al AGVPSR. De 14 ani, împreună, sub
deviza vânătorii și pescuitului în respect
față de natură, acționăm pentru o cât
mai bună gospodărire a resurselor asociației noastre într-o susținută activitate
cu motivații ecologice.
Astăzi, 12 septembrie 2020, trăim
un nou moment de bilanț. Asociația
noastră se poate mândri, la actualul
Congres, cu o sumă importantă de realizări ce nu ar fi fost posibil să fie obținute fără spiritul de buni gospodari, fără
loialitatea și tenacitatea dovedite de cei
mai mulți dintre membrii Consiliului
AGVPSR și fără activarea unei mase critice a directorilor de asociații afiliate.
Regret că, din motive dependente
de calendarul oficial, nu pot să particip,
împreună cu Dumneavoastră, la lucrările acestui Congres. Un Congres în care
nota dominantă o vor da, în mod firesc,
reușitele asociației noastre.
Am lăsat în urmă ani buni în care
Consiliul AGVPSR a muncit susținut
pentru a asigura un cadru legal corespunzător obiectivelor asociației noastre.
Și, mai cu seamă, a muncit pentru îmbunătățirea conținutului acestui cadru
legislativ. Desigur, aceste reușite sunt
datorate unei strânse conlucrări cu au-

toritățile statului, cu comisiile din Senat
și din Camera Deputaților.
Odată ce acest important obiectiv a
fost împlinit, a fost posibil să fie adoptate
programe de esență ecologică, economică și socială, pentru o mai eficientă
ocrotire a speciilor ce fac obiectul vânătorii și pescuitului. Și cum protecția mediului continuă să fie principala noastră
obligație, a devenit posibil să dezvoltăm
o nouă viziune strategică, să adoptăm
norme interne adecvate, să promovăm
un management cinegetic și piscicol performant, într-un efort susținut al întregii
noastre comunități de vânători și pescari. Este remarcabil, în acest sens, că și
agenda acestui Congres și-a înscris protecția mediului înconjurător între temele de mare actualitate și de interes
major pentru întreaga noastră comunitate. Este încă o dovadă certă că AGVPS
din România are în esență o motivație
ecologică și economică.
Stimați colegi, asociația noastră activează într-o țară care, prin poziția sa
geografică, prin relieful său, dispune de
condiții naturale deosebite, favorabile
dezvoltării unei faune de interes cinegetic și piscicol de o inestimabilă valoare. La acest Congres, așadar, este o
îndatorire de prim-ordin a AGVPSR să
analizăm și să dezbatem deschis cum
ne-am poziționat până în prezent, cum
ne vom poziționa în viitor față de responsabilitățile ce ne revin privind pro-

La zi

tecția mediului, ce am făcut și ce vom
face concret pentru gestionarea durabilă a resurselor regenerabile de importanță ecologică, economică și socială,
pentru ocrotitirea speciilor ce constituie
obiectul vânătorii și pescuitului. Sunt
convins că numai în acest fel ne vom
respecta angajamentul nostru de a conviețui în bună pace cu natura. Și, mai
mult, de a conferi mai multă consistență activității pe care o desfășurăm,
de a obține în munca noastră rezultate
și mai bune.
AGVPSR dispune de o organizare
eficientă și acționează în spirit democratic. În acest context, deși fiecare asociație are propria avere, propria proprietate, scopurile sunt comune. Iar
dacă avem scopuri comune, și avem,
este firesc să avem de soluționat și probleme de interes general; probleme
care cer rezolvări comune, reglementări
utile, clare, coerente și simplificate, care
să pună prevederile legale în relație corectă cu particularitățile structurii centrale sau ale asociațiilor. Inclusiv divergențele apărute la nivelul conducerii
Consiliului se impune să fie rezolvate
în spirit democratic. Numai așa aceste
divergențe vor putea fi analizate cu temeinicie și va putea fi adoptată cea mai
corectă soluție.
În același spirit democratic, propriu
structurilor AGVPSR, actualul Congres
trebuie să asigure legături mult mai
strânse între conducerea centrală și asociații. Pentru ca fiecare asociație să fie
mai activ implicată în rezolvarea problemelor generale și, totodată, asociațiile să
primească un sprijin efectiv în mai buna
organizare a activității lor interne.
Viața AGVPSR, legată de preocupările de zi cu zi ale tuturor celor care
se ocupă de vânătoare și de pescuit,
ilustrând tradițiile poporului roman și
venind din istorie, se va îmbogăți necontenit. În acest sens, actualul nostru
Congres are o mare însemnătate nu numai pentru vânătorii și pescarii sportivi
din România, ci și pentru întreaga societate. Să dăm, așadar, către întreaga
societate, un mesaj care să-și integreze
înțelepciunea și experiența pe care asociațiile noastre le-au acumulat din generație în generație, într-o viață de obște de nouă decenii.
Cu aceste gânduri, urez deplin succes lucrărilor Congresului AGVPSR.
Vă mulțumesc!

Academician Mugur Isărescu
Președinte de onoare al AGVPSR
12 septembrie 2020
OCTOMBRIE 2020
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Interviu Asociațiile noastre
AVPS Diana București

Foto: ALIN-CODRU MANU

Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU

P

entru o mai bună cunoaștere și
comunicare cu și între asociațiile de vânători și pescari recreativi afiliate la AGVPS din România
începem publicarea unei serii de materiale – interviuri cu cei care își dedică
eforturile conducerii activității acestor
asociații, în fiecare număr al revistei
urmând a fi prezentată câte o asociație.
În numărul de octombrie al revistei
VPR, prezentam interviul relizat cu dl.
Constantin Claudiu Ferii, directorul
AVPS Diana - București.
A.M.: Știu că ați fost ales de curând
în funcția de director al AVPS Diana București, iar înainte de aceasta ați lucrat în cadrul asociației de o perioadă
mai lungă de timp. Cum ați primit noua
responsabilitate și cum priviți activitatea
în perspectivă, de pe această poziție?
C.C.F.: Am fost onorat de alegerea
colegilor din Consiliul director al asociației și pot spune că practic nu sunt
multe lucruri noi pe care le am de învățat. Sunt la Diana-București de 11 ani,
din anul 2009, cunosc problemele cu
care se confruntă și cunosc practic tot ce
este de făcut, de la mamagementul cinegetic al fondurilor de vânătoare și până
la relațiile cu instituțiile statului care
au tangență cu asociația pe probleme de
vânătoare și pescuit recreativ, atât din
punct de vedere administrativ cât și financiar și în probleme de relații publice.
A.M.: Câte fonduri de vânătoare
aveți și câte amenajări piscicole aveți
în gestiune în cadrul asociației?
C.C.F.: Avem 15 fonduri cinegetice
6 |
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în județele Brăila, Buzău, Călărași,
Giurgiu, Ialomița și Ilfov, și avem trei
amenajări piscicole, în zona limitrofă
Bucureștiului, pe valea Câlnăului,
lângă comuna Frumușani.
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?
C.C.F.: În privința membrilor vânători, aș începe prin a menționa fap-

La căprior aș putea
spune că avem
exemplare cu trofee de
înaltă valoare, ce au ajuns
spre exemplu anul acesta
la 170,5 puncte CIC. Am
observat de asemenea o
tendință de creștere a
cererilor din partea
vânătorilor pentru căprior
și pentru cerb.

tul că la nivel de asociații afiliate am
observat o tendință de mutare a vânătorilor de la o asociație la alta, la un
interval de circa 2-3 ani. La Diana, în
ultimii aș spune 5 ani am avut un număr relativ constant de membri vânători, poate un pic pe creștere, dar nu cu
mult, numărul membrilor plecați fiind
relativ egal cu al celor veniți în asociație. În ultimii trei ani am reușit să aducem la Diana-București circa 100 de
noi membri vânători prin organizarea
examenelor de vânător.
În privința membrilor pescari avem
un număr mic de membri deoarece avem
doar 3 bălți - amenajări piscicole, așa
cum am mai menționat, cu o suprafață
mică de luciu de apă totală, de numai
37 de ha. Două sunt pentru creșterea puietului și una în care se poate practica și
pescuitul cu plata pe zi, iar mai nou cred
că pescarii preferă acest mod de practicare a pescuitului recreativ.
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.
C.C.F.: În privința vânatului mare,
avem cerb, mistreț dar și căprior, vânat
mic avem iepure, iar dintre păsări,
avem fazan și potâtniche dintre cele sedentare, iar de pasaj, prepeliță, gârliță
mare, și gâscă de vară, și bineînțeles
rațe. Cât privește efectivele de vânat
mare, acestea s-au menținut și se mențin constante cu excepția ultimilor ani
în care mistrețul a fost puternic afectat
de PPA. La căprior aș putea spune că
avem exemplare cu trofee de înaltă valoare, ce au ajuns spre exemplu anul
acesta la 170,5 puncte CIC. Am observat
de asemenea o tendință de creștere a cererilor din partea vânătorilor pentru
căprior și pentru cerb.
Trecând la vânatul mic, la iepuri, la
fel ca în marea majoritate a fondurilor
cinegetice la nivel național, și noi am
observat o scădere a efectivelor, datorată
aceleiași cauze recunoscute, și anume
agricultura extensivă și intensivă. Au
fost complet distruse zonele cu vegetație
arbustivă dintre culturi din zona de
câmp, zone care constituiau refugiul preferat al vânatului mic și al celui cu pene,
potârnichea, fazanul. La potârniche am
observat totuși o creștere ușoară a efectivelor, un semn bun, iar fazanul se menține la nivelul anilor trecuți.
Cât privește răpitoarele, șacalul și-a
extins aria de răspândire, îl găsim acum
și în fondurile în care în urmă cu 10 ani
nu exista, precum se întâmplă în fondul
Bragadiru din Ilfov, Letca din județul
Giurgiu și în fondul Marsilieni din ju-
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standuri de pescuit, coșuri de gunoi și
toalete ecologice pentru pescari.
A.M.: Având toate aceste activități
în desfășurare, cum transmiteți, cum
mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației.
C.C.F.: Lunar, paznicii sunt instruiți la sediul asociației iar apoi ei
transmit noutățile, activitățile în derulare, șefilor de grupe și de aici ajung
la membrii vânători. De asemenea ținem o legătură permanentă cu paznicii, aș putea spune zilnic, prin intemediul mijloacelor de comunicare, pentru
a avea o situație la zi, și de la sediu spre
ei dar și de la ei spre sediu. În plus,
membrilor vânători li se fac cunoscute
acțiunile ce urmează a fi derulate, de
fiecare dată când vin la sediu pentru
primirea autorizațiilor de vânătoare.
Este un mod de comunicare direct și eficient, apreciat de membrii noștri.
A.M.: Am înțeles că aveți în cadrul
fondurilor cinegetice pe care le gestionați și zone care se suprapun cu arii
protejate. Cum procedați vis-à-vis de
această situație și dacă ați întâmpinat
dificultăți în desfășurarea activității de
gestionare din această cauză?
C.C.F.: Nu avem probleme din acest
punct de vedere, și nu am întâmpinat
greutăți în desfășurarea activităților
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dețul Ialomița. În partea de sud, în zonele împădurite din apropierea Dunării, numărul șacalilor a crescut semificativ, o veste nu tocmai bună din cauza
problemelor pe care le poate crea dacă
efectivul nu este ținut sub control. Refeitor la câinii hoinari și/sau sălbăticiți,
aceștia creează probleme în zonele limitrofe Bucureștiului.
A.M.: Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, ce ne puteți
spune despre activitățile și acțiunile pe
care le aveți în derulare?
C.C.F.: În primul rând avem în vedere combaterea răpitoarelor, în special
vulpea, dar și șacalul. Avem în vedere
și coțofenele și ciorile grive, acțiunile de
combatere organizată făcându-se periodic cu paznicii de vânătoare și cu
grupele de vânători.
În privința populărilor ne-am preocupat și continuăm populările cu fazan,
introducând anual pe majoritatea fondurilor de vânătoare un număr total de
circa 1.500-2.000 de exemplare de fazan.
Construirea, amenajarea și întreținerea instalațiilor vânătorești, observatoare, hrănitori, locuri pentru sare
și adăpat, scăldători, se face atât cu ajutorul membrilor grupelor de vânători
cât și cu personalul angajat la asociație.
O mențiune aparte aș face pentru cabana de vânătoare de pe fondul Letca,
județul Giurgiu, o construcție cu care
membrii asociației se pot mândri și
care poate fi folosită în cadrul acțiunilor organizate pe acest fond.
A.M.: Ce ne puteți spune despre
amenajările piscicole pentru pescarii
recreativi.
C.C.F.: Privind cele 3 bazine piscicole amenajate, am asigurat popularea
lor anuală cu puiet de caras dar și crap
românesc pe care îl creștem până la
greutatea de 3-4 kg, într-unul dintre
bazine, dar populăm și cu exemplare de
crap de 1,5-2 kg care sunt itroduse direct
în amenajarea pentru pescuit recreativ.
Pe aceasta am amenajat malurile cu

noastre privind gestionarea fondurilor
cinegetice. Când a fost cazul, ca de exemplu pentru balta Tătaru, ne-am implicat
activ în dezbaterea și consultările publice pentru elaborarea planurilor de
management pentru această zonă protejată.
A.M.: Pentru că ne îndreptăm către
încheierea anului, care sunt provocările
pe care le întrevedeți pentru finalul acestui an dar și pentru începutul anului nou?
C.C.F.: Pandemia cu care ne confruntăm pare să fie elementul numărul
unu care influențează desfășurarea
normală a activității atât pe plan fianciar cât și fizic, în teren, și înclin să
cred că aceasta va continua și în anul
următor. Sperăm ca lucrurile să se așeze
totuși și să putem relua activitatea așa
cum am fost obișnuiți. Este o perioadă
mai dificilă prin care trecem, motiv
pentru care trebuie să avem deosebită
grijă în tot ceea ce privește gestionarea
pe total a activității în cadrul asociației.
A.M.: Înainte de a încheia, aveți un
mesaj pe care îl putem transmite colegilor din celelalte asociații afiliate la
AGVPS?
C.C.F.: Da, cred că o comunicare/colaborare mai atentă și contiuă între
asociațiile noastre, afiliate la AGVPS,
ar putea duce la diminuarea fenomenului ce privește trecerea vânătorilor
de la o asociație la alta, fără ca aceștia
să fie la zi cu îndatoririle legate de achitarea cotizației anuale. Această comunicare ne-ar putea ajuta în vederea planificării mai bune atât a bugetului cât
și a activităților în general pe care asociațiile le desfășoară.
A.M.: Vă mulțumesc domnule director pentru timpul și atenția acordată
și vă dorim să îndepliniți tot ceea ce
v-ați propus pentru binele membrilor
vânători și pescari recreativi ai asociației pe care o conduceți, AVPS Diana București.
OCTOMBRIE 2020
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De sezon

Vânătoare la capră neagră
Observațiile și apropierea

Despre vânătoarea
la capră neagră
Text și fotografie MAC
Se spune adesea că nu ești vânător pe deplin până nu ai în
colecție și un trofeu de capră neagră. Nu știu dacă este chiar
așa însă cu siguranță o vânătoare la capre negre va fi o
experiență de neuitat. Mediul natural în care trăiește,
dificultatea apropierii, efortul fizic susținut, sunt practic
sarea și piperul acestei vânători.
Câteva recomandări practice
și despre echipament
Echipamentul necesar trebuie să fie
pe cât posibil de cea mai bună calitate.
Bocancii comozi, cu talpă foarte aderentă
la stâncă, ușori și absolut impermeabili
vor face diferența între bucuria drumeției montane și calvarul rănilor extrem
de dureroase ce pot apare din cauza încălțămintei necorespunzătoare. Hainele
ușoare dar călduroase, rezistente la vânt
și ploaie sunt de asemenea absolut de
neînlocuit. Obligatoriu este și un rucsac
comod, ușor dar încăpător și care trebuie
sa conțină haine de schimb, altfel putem
îngheța în cele transpirate de efortul urcușului. Apa care lipsește deseori în golul
alpin, câteva alimente bogate în calorii
și glucidele necesare efortului susținut,
o lanternă, o busolă sau un GPS, sunt
toate necesare. De multe ori se întâmplă
ca noaptea sau ceața să ne surprindă în
teren iar atunci aceste accesorii ne vor
ajuta să găsim în siguranță calea de întoarcere. Un binoclu puternic este bine
venit, dat fiind faptul că apropierea în8 |
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cepe de la distanțe foarte mari, supraveghind permanent cioporul pentru a nu
ne deconspira. Este bine să avem la noi
o sursă de foc, telefon mobil și, eventual,
o stație radio portabilă. Dată fiind dificultatea terenului, în cazul în care apar
complicații, de exemplu când ne rătăcim,
accidente chiar și minore, ceață persistentă, furtuni violente, este bine să adoptăm o strategie rezervată dar sigură, să
încercăm să nu ne aventurăm sau să riscăm peste măsură. Muntele nu iartă și
nu are compasiune. În acest gen de situații este bine să campăm așteptând
ameliorarea vremii sau este de dorit să
cerem suportul salvamontului sau al jandarmeriei montane. De asemenea, în caz
de furtună în golul alpin, este bine să ne
adăpostestim undeva unde există elemente structurale mai înalte ca noi, care
ne pot feri de trăsnete, iar arma și stația
radio să le adăpostim, dar nu lângă noi.
Metalul țevii precum și bara de ferită din
antena stației portabile pot atrage fulgerele atunci când reprezintă singurele
obiecte conductoare din preajmă.

Capra neagră se poziționează întotdeauna astfel încât să poată ține sub
observație spații vaste din jur. Întotdeauna exista un „paznic” al cioporului,
iar de privirea lui cu greu putem trece
neobservați. Apropierea trebuie făcută
încet, cu pauze necesare observării.
Uneori se impun ocoluri istovitoare astfel încât să avem un obstacol între noi
și capre, obstacol care chiar dacă nu ne
camuflează complet cel puțin ne scoate
din unghiul direct de vedere. Apropierea fiind grea, se impune întâi o observare atentă de la distanță, precum și
stabilirea ad-hoc a unui plan de acțiune. Paznicul de vânătoare este întotdeauna un ajutor important pentru stabilirea acestui plan. De asemenea el
este cel care cunoaște cel mai bine terenul și implicit poate da sfaturile cele
mai bune: pe unde ne putem apropia,
ce trebuie evitat sau ocolit, cât timp ne
va lua sau de unde putem trage ca să
avem șanse sporite de reușită.

Arme, calibre și lunete
Armele utilizate sunt cele cu glonț,
preponderent carabinele foc cu foc și mai
puțin cele semiautomate. Tirul la capră
neagră este un tir de precizie și la distanțe apreciabile, deci și echipamentul
trebuie să fie adecvat. Calibrele utilizate
frecvent sunt cele foarte razante și cu
energii de impact suficient de mari pentru a produce doborârea animalului în
foc. Pentru capră neagră legea impune
un diametru minim al glonțului de 6,0
mm, cu o greutate minimă de 6 grame,
lungimea minimă a tubului cartușului
de 50 mm, și o energie minimă a proiectilului la 100 de metri de 2.000 de
jouli. Câteva exemple de calibre ar fi
6,5x57R, 7x64, .308Win, .30-06., sau
.300WinMag.. Calibrele de 9,3 sau mai
mari nu sunt contraindicate dar armele
aferente sunt prea grele pentru a le căra
pe munte, iar gloanțele cartușelor sunt
și ele prea grele pentru traiectoriile lungi
pe care le au de străbătut pe distanțele
mari de tragere. De asemenea energia
de impact fiind colosală vor produce răni
mult prea mari față de ceea ce este în
mod real necesar și vor dăuna calității
cărnii vânatului. E bine de știut că, deși
un animal extrem de robust, capra neagră cade destul de rapid în foc, mai ales
dacă este bine plasat și prinde organe vitale. Pentru asta proiectilele cu expansiune mică și greutate în jur de 10-11 g
sunt suficient de puternice.
Lunetele sunt de asemenea un accesoriu aproape indispensabil. Se recomandă cele cu puteri mari 10X-15X,
variabile sau fixe, și mai luminoase, cu

diametrul obiectivului măcar de 44-45
mm. Lunetele cu reticule militare, gradate în MOA sau MIL DOT permit tragerea cu corecții mult mai precise decât
cele cu reticule clasice de vânătoare. În
orice caz, fiecare dintre noi trebuie să
ne cunoaștem bine arma precum și balistica proiectilului utilizat. Corecțiile
pot fi făcute cunoscând distanța până
la țintă și balistica proiectilului. Când
în fine am ales ținta, să nu uităm câteva
reguli de bază pentru tirul cu carabina,
mai ales că tragem la distanțe foarte
mari. Vom alege o postură confortabilă
în poziția culcat, sprijiniți și cu priză
fermă pe armă, și ne vom regla/controla
respirația. Trăgaciul trebuie reglat înainte de plecarea în expediție. O deviație
cât de mică la nivelul țevii se poate
transforma într-un rateu total la distanța la care se află trofeul mult râvnit.

Un final reușit
Odată împușcat animalul, urmează
efortul scoaterii din teren. Adesea capra
împușcată nu cade spre vale și dacă a rămas pironită locului trebuie mai întâi să
urcăm până la ea și abia apoi începe coborârea. De multe ori animalul este suficient de greu încât să fie necesari doi
oameni pentru a-l căra. O bucată de
sfoară rezistentă precum și toiagul paznicului de vânătoare vor fi de mare folos

pentru transportul piesei împușcate.
Ceea ce este însă contraindicat este eviscerarea la locul împușcării. Chiar dacă
asta înseamnă ușurarea considerabilă a
poverii de cărat, lăsarea în teren sau chiar
îngroparea sau acoperirea superficială a
organelor interne, cu mirosul lor pregnant și îmbietor pentru alte sălbăticiuni,
vor atrage răpitorii care vor împrăștia cu
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TOCĂNIȚĂ DIN CAPRĂ NEAGRĂ
CU CIUPERCI ȘI SOS PICANT
NANA NINA

Preparată cu măiestrie, carnea de capră neagră poate fi o
surpriză plăcută pentru meseni. Păstrarea la baiț a cărnii,
înainte de preparare, și gustul sosului picant pot fi secretul
pentru savoarea inconfundabilă a mâncării.

siguranță ciopoarele și va trebui să treacă
un timp pănă când acestea vor reveni pe
acele locuri. Trebuie să avem grijă ca și
alți vânători să aibă șansa de a petrece
momente de neuitat la capre negre. Să
păstrăm locul curat, așa cum l-am găsit,
și să nu lăsăm altceva, decât focul tras
pentru dobândirea trofeului, să tulbure
liniștea muntelui…!

Cantități necesare - 4 porții: un kilogram
de pulpă de capră neagră, 3 cepe, 3 morcovi,
2-3 linguri de făină, 250 de grame de ciupercuțe
tăiete felii, 150 grame de unt, 2 pahare de vin
roșu, o cană de suc de roșii, două linguri de sos
de soia, două linguri de sos picant din ardei
chili, foi de dafin, cimbru, rozmarin, sare, piper.
Pentru baiț: se amestecă 3 pahare de
vin roșu, un pahar de apă, o lingură de
cimbru, 1-2 foi de dafin, sare, piper.
Preparare: Carnea se ține în baiț, la frigider, peste nopate. Se scoate carnea și se porționează. Se presară cu făină și se dă ușor
într-o cratiță, la foc mic, în untul topit. Se
adaugă ceapa tăiată felii și se lasă în continuare la foc mic 3-5 minute. Adăugăm vinul
roșu, morcovii tăiați felii, foile de dafin, cimbrul
și rozmarinul, sare și piper după gust și completăm cu apă până acoperim carnea. Dăm
amestecul la cuptor, la foc mic, timp de 15-20
de minute, după care adăugăm cipercuțele,
sosul de roșii, sosul de soia și sosul picant din
ardei chili. Continuăm la cuptor până când sosul se îngroașă iar carnea este bine pătrunsă.
Servire: se poate servi cu mămăliguță
fierbinte sau cu garnitură de cartofi natur.
Un pahar de vin roșu, demisec/sec, fetească
neagră/pinot noir, va adăuga un plus de
savoare bucatelor. Poftă bună!
OCTOMBRIE 2020

| 9

Din teren

Pândă la mistreț
Ada este un springer plin de energie și
într-adevăr, pentru ea, statul cuminte
în observator ar fi putut să se dovedească o provocare. Cu toate astea
știam cât de cuminte și atentă stătea
Ada la pasajul de seară la rațe, așa că
mi-am spus că putem încerca să deschidem un nou capitol. Micuța mea nu
are decăt 4 ani, așa că noile experiențe
sunt binevenite și primite cu interes și
de ea dar și de mine. Astfel de momente în care ești alături de partenerul
tău patruped sunt de neprețuit: relaxare, bucurie, uimire și inedit de fiecare
dată.
Clipele serii s-au apropiat, așa că
pădurarul ne-a luat pe toți cei cinci camarazi și încet, încet, am luat-o pe jos
pe cărările pădurii până la locurile de
pândă. Ada mergea în lesă prinsă la cureaua mea. Deja s-a obișnuit să meargă
cu mine astfel, știind că așa ne îndreptăm spre locul de apropiere pe malurile
râurilor, la rațe. Micuța adulmeca și era
atentă la orice sunet și la orice miros
adus de adierea vântului. Frunzele deja
acopereau pământul uscat de arșița
verii și de lipsa ploii. Mulți copaci uscați, scăldători secate, crăpături mari în
pământ, toate erau semne ale secetei ce
a pus stăpânire în ultimele luni pe zone
întinse din țară.

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Potecile pădurii

O seară la pândă
MARIA SĂVULESCU
Eram hotărâtă să profit de unul din poate ultimele
weekend-uri însorite și călduroase de început de
octombrie, așa că am decis să merg la o pândă de seară
la mistreț. Nu eram prea dornică de a împușca neapărat
un exemplar, dar abia așteptam să stau în aerul curat, plin
de miresmele autumnale, de a-mi lăsa fața mângâiată de
vînticelul călduț și încălzită de soarele domol.

Z

is și făcut. Și nu am plecat cu
mâna goală, mi-am luat și câinele ce dorea ca și mine, gândeam eu, să iasă în teren. Am avut
parte cu toții de surprizele neplăcute
ale acestui an, începând cu lunile de
izolare și distanțare aduse de acest nou
virus și continuând cu luna septembrie
lipsită de vânătorile la pană.
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Orele după-amiezii
Am ajuns în teren pe la prânz folosind timpul până la apropierea înserării pentru a face un foc și a sta la
povești. Întâlnirile vânătorești sunt în
această perioadă și printre puținele
ocazii de socializare. Prietenii mei se
cam amuzau de faptul că mi-am adus
cățelul pentru o vânătoare la pândă.

După un drum de aproximativ patruzeci de minute am ajuns la observatorul unde aveam să stăm eu și Ada.
Observatorul construit la adăpostul
frunzișului ne oferea camuflajul perfect. De acolo puteam vedea locul de
hrănire și de adăpare. Potecile de trecere se vedeau cum șerpuiesc printre
trunchiurile groase ale arborilor. În
dreapta noastră potecile se pierdeau
într-un desiș de arboret.
Trilurile de seară ale păsărelelor se
auzeau de pretutindeni, ridicându-se
printre înălțimile copacilor către cer.
Cântul păsărilor se amesteca cu foșnetul frunzelor și șoaptele vântului. Și
printre toate aceste șoapte așteptai să
auzi apropierea vietăților pădurii.
Mă uitam cu drag la Ada care adulmeca necontenit. Marginile înalte ale
observatorului o împiedicau să privească toată deschiderea. Prin spațiul
lăsat de o șipcă ruptă putea vedea și ea,
dar mirosul și auzul erau simțurile pe
care le folosea la maxim. Era cuminte,
dar o simțeam că este foarte atentă și
încordată. La un moment dat am auzit
zgomotul făcut de apropierea unui
vânat mare. Mă uitam în zona din care
se auzea mișcare și așteptam ivirea sălbăticiunii… Dintre frunzele și ramurile

La acea vânătoarea avea să împuște
primul cerb și ultimul… Povestea mi-a
istorisit-o atunci când a adus trofeul
acasă. Acel trofeu îl avem și acum în
holul casei. Apropierea și așteptarea au
fost asemănătoare cu cele petrecute de
mine în acest octombrie. De acolo, din
înaltul observatorului, tata a așteptat
apropierea exemplarului și confirmarea pădurarului că poate trage către
exemplarul ales. Focul de carabină a
răsunat în pădure după care s-a lăsat o
liniște de mormânt. Cerbul a mai înaintat un pic și s-a prăbușit la pământ.
După câteva minute de așteptare, tata
și pădurarul au coborât din observator
și s-au apropiat de cerbul doborât.
Ajungând în dreptul lui, tata i-a privit
capul și trofeul. Cerbul avea lacrimi în
ochi… În acel moment tata și-a spus că
niciodată nu va mai trage într-un alt
cerb. Și vă pot confirma că așa a făcut.
Acea poveste mi-a rămas în minte și

Dintre toate
exemplarele pe care
le-am văzut, acesta, din
seara de octombrie, cred că
este cel mai mare și mai
frumos. Mirosul de
sălbăticiune adus de adierea
vântului a agitat cățelul care
a scâncit ușor neliniștit.
Suficient cât să fie auzit de
cerbul care și-a ridicat în
grabă capul și s-a îndepărtat
de noi luând calea pădurii.

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Amintiri de neuitat

Foto: SZYMON BARTOSZ / SHUTTERSTOCK

copacilor și-a făcut apariția un minunat exemplar de cerb carpatin. Era un
exemplar masiv cu coarne mari, ramificate, de o lungime care după estimarea mea depășea un metru și jumătate.
Capul alungit și elegant își purta cu
mândrie podoaba coarnelor. Gâtul gros
se prelungea cu un piept puternic. Nu
mă săturam să îl privesc cum se apropie de locul de hrănire, atent la tot ce îl
înconjoară. A trecut pe la ochiul de apă
unde și-a coborât capul adăpându-se
liniștit preț de câteva clipe. Privindu-l
mi-am amintit de una din istorisirile
tatălui meu de la o vânătoare de cerbi…

nici eu nu mi-am dorit de atunci decât
să pot admira minunatele exemplare.
Trofeele pozate, exemplarele privite
sunt pentru mine suficient. Prefer să le
păstrez amintirea în suflet.
Dintre toate exemplarele pe care
le-am văzut, acesta, din seara de octombrie, cred că este cel mai mare și
mai frumos. Mirosul de sălbăticiune
adus de adierea vântului a agitat cățelul care a scâncit ușor neliniștit. Suficient cât să fie auzit de cerbul care și-a
ridicat în grabă capul și s-a îndepărtat
de noi luând calea pădurii.
După câteva clipe de așteptare a
apărut o mica turmă de misterți. I-am
privit cum s-au apropiat de apă, apoi de
mâncare. Erau atât de liniștiți încât
nici măcar nu mi-a trecut prin minte să
ridic pușca. Am stat doar și am privit
către animale. Un zgomot puternic s-a
auzit din depărtare. Unul din camarazi
a eliberat glonțul din strânsoarea țevii.
Mistreții au dispărut într-o clipă iar
Ada a devenit foarte neliniștită. În
mintea ei focul de pușcă trebuia să fie
urmat de un aport. Deja se înserase
destul de tare așa că am hotărât să coborâm și să o luăm încet spre locul de
întâlnire. Ochii se acomodaseră cu întunericul, astfel că am mers fără să
aprind lanterna. Încă o plimbare liniștită printre copaci și sunetele trecerii
îndepărtate a animalelor. Ajunsă la
locul de întâlnire i-am așteptat și pe
ceilalți bucurându-mă de pacea locului
și de prezența Adei.
A fost o seara minunată, o adevărată evadare în natură…
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Din teren

Vânătoare la fazan
unde paznicul de vânătoare împreună
cu grupele de vânători sunt preocupați
în decursul anului de înmulțirea naturală și protecția acestei specii de vânat.
Și trebuie să amintesc că la AVPS Diana
- București, argumentele deloc de neglijat ale unor vânători de ieri, cum
sunt ale neuitatului dr. Gheorghe Nedici,
rămân și astăzi de actualitate. Cine le
aplică are rezultate pe măsură.
Așadar, am întâlnit multe găini de
fazan și cocoși, de regulă câte 7-8 găini
la unu, poate doi, cocoși. Făzănițe multe
și protejate înseamnă recoltă bogată la
cocoși și mulțumire pentru vânători.
Importante au fost și permanentele
combateri la dăunători, din anul anterior
și din acest an, dovada de necontestat
a grijii vânătorilor pentru vânat și, implicit, a bogăției unui fond cinegetic
bine gospodărit.

Domeniul cocoșilor

Fazanul - una
din provocările
toamnei
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
Începutul de octombrie, calendaristic vorbind, a marcat
mult așteptata dezlegare la pasionanta vânătoare la fazani,
moment care a mai șters oarecum din relele trecutului
apropiat. Mare umblător și iubitor de tufăriș, dar și de
locuri cu alternanță de culturi vegetale diferite, fazanul nu
este ușor de găsit dar, însoțiți de nedespărțiții câini de aret,
dresați pentru vânătoarea acestei minuni a naturii,
lucrurile par mai ușoare. Este acel timp din an, când parcă
și natura ne îndeamnă la a cutreiera câmpiile îmbrăcate,
deja, în haina ruginiului de toamnă, în căutarea fazanului.

C

u ceva zile bune înainte de deschidere sezonului la fazan, cunoscute fiind pregătirile pentru
vânătoare ale fiecăruia dintre noi, ne
îndreptăm spre magazinele cu muniție
spre a ne alimenta cartușiera sau locașurile bine gândite ale costumelor vânătorești, care mai de care mai dichisite,
după gustul și priceperea fiecăruia.
Începutul de Brumărel cu miresme
fie de pârgă, ori cu gust de porumbe
care te îmbie să le culegi, a fost destul
de blând, oferindu-ne câteva zile lipsite
de ploi, deși norii cerului prevesteau o
schimbare a vremii, cu dimineți răcoroase și multă rouă pe frunzișul câmpului aici, în sudul țării.
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Cât despre abundența fazanilor pe
aceste locuri meritele pot fi atribuite
acelor asociații bine administrate și

Suntem cinci vânători,
cu trei câini de
vânătoare și multă, multă
voință, ca la început de
sezon la fazan, când parcă
nici nu mai putem vorbi de
oboseală. Aici, în natură,
putem afirma că îți clădești
trupul și sufletul, afirmație
care îmi este cunoscută și
auzită și dela alți vânători.

Prima scotocire a început într-o
zonă cu un mozaic de parcele, lucernă,
coceni de porumb încă nerecoltat, tufăriș
din belșug, situate într-o pantă care
ne-a solicitat „amortizoarele” noastre,
mai ales la coborâre spre o zonă umedă,
unde apa și stuful completau habitatul,
porțiune apreciată și de însetatele patrupede care și-au ostoit setea după
atâtea căutări făcute la îndemnul stăpânilor care nu mai conteneau, repetând
cunoscutul „caută-caută”!
Simțind apropierea câinilor de vânătoare, 5-6 găini își iau zborul, apoi
încă două și, de astă dată, doi cocoși ai
căror pinteni abia crescuți le trădau
vârsta și lipsa de experiență, deși găinile
„înaintașe” au încercat să le asigure
cunoscuta „acoperire”.
Suntem cinci vânători, cu trei câini
de vânătoare și multă, multă voință, ca
la început de sezon la fazan, când parcă
nici nu mai putem vorbi de oboseală.
Aici, în natură, putem afirma că îți clădești trupul și sufletul, afirmație care
îmi este cunoscută și auzită și de la alți
vânători.
Următoarea căutare a cocoșilor am
desfășurat-o pe un teren unde ni se înfățișează ochilor nesăbuința celor fără
de lege care au incendiat întinse parcele
cu viță-de-vie și arbuști, numai pentru
a câștiga câțiva zeci de metri pătrați de
teren. Degeaba legi, degeaba! Nicio
teamă, doar îndrăzneală și obișnuința
că „dacă a mers odată, ține și la următoarea”. Și nu este prima dată!
Cum ne-am așteptat, nu am găsit
nici urmă de fazan așa că ne-am mutat
pe o altă parcelă, la circa 1 km depărtare
de locul pârjolit. Vânătorul Dan mergea
pe un teren cultivat cu lucernă, paralel

cu un gard viu de arbuști și sămânțoase,
urmărind atent reacțiile partenerului
patruped de vânătoare. La un moment
dat descoperă, într-o margine de lăstar,
o alcătuire ciudată, un fel de ramă din
lemn îmbrăcată cu plasă din sârmă, în
interior având suspendați știuleți de porumb care, la prima atingere, acționau
o pârghie verticală ce elibera rama suspendată și putea prinde vietatea ce intrase sub ea. Un sistem de braconaj
destinat să prindă viu fazanul sau altă
sălbăticune ce nu ar fi rezistat tentației
oferite de porumbul pus drept momeală.
Modificănd zicala s-ar putea spune „la
vremuri noi, obiceiuri vechi”. Deh! Năravu-i tot nărav!
Câinii au luat o urmă de fazan și
arată că trebuie să fim atenți. Nici nu
reușim să respirăm de două ori și
dintr-un mărăciniș cu amestec de rugi
de mure sălbatice se ridică zgomotoși,
în zbor șuierător, alți doi cocoși tinerei,
din acest an, luând direcții diferite, încercând să ne deruteze. Dar, spre ghinionul lor, trec în tolbele vânătorilor
Vali și Laurențiu. Soarele apărut pe
bolta cerului cu multă zgârcenie pe parcursul zilei, arată că e trecut de orele
prânzului și decidem să luăm o mică
pauză, foarte binevenită.

Vânătorul „atacat”
Știind că în zori fazanul își abandonează adăpostul nocturn, pentru a merge să se hrănească pe câmp, am hotărât
să parcurgem câteva parcele cu porumb
cules manual, dar fără a fi adunată și
partea de furaj de iarnă, zonă aflată în
apropierea unui pătrat împădurit. Pe
ici, pe colo, câțiva știuleți cu porumb,
lăsați în urmă, cu siguranță vor ademeni

căprioarele, unele poate cu pui, fazani
ori mistreți și nu numai. Cum era de
așteptat am adoptat tactica de a înainta
trei în linie de trăgători, la circa 30 de
metri distanță între noi, cu un câine la
mijloc, iar alți doi vânători cu patrupedele lor pe laturile parcelei, la 30-40
de metri mai avansați față de linia de
trăgători. La cea mai mică alertă fazanul
o ia din loc, căutând cel mai apropiat
adăpost și reușind de multe ori să-l încurce chiar și pe cel mai abil vânător.
De această dată câinii, probabil obosiți,
au făcut ceva mai mult zgomot, așa că
doi cocoși deranjați de prezența noastră
s-au ridicat, la 60-70 de metri în față,
dând glas puternic.
A urmat un parcurs în liniște, câini

și vânătoi, toți fiind numai ochi și urechi
la împrejurimi. Organizatorul vânătorii
a decis să încheiem prima zi de ieșire
la fazani cu această ultimă scotocire.
Densitatea mare a găinilor ne-a întărit
convingerea că și în 2021 numărul fazanilor va crește substanțial, deci vor fi
și mai mulți cocoși în terenul pe care îl
străbătusem. Așa să fie!
Am continuat fără zgomot înaintarea prin porumbiște, când, vânătorul
Petre este luat prin surprindere de zgomotul făcut de trei făpturi gingașe, o
căprioară și doi pui, care, cu siguranță
se odihneau în acest loc plin cu hrană.
Mama lor fuge într-o parte, atentă
totuși să nu-și piardă puii, unul dintre
pui îmi taie mie calea, iar cel de-al
doilea, sare cu toată viteza drept în
brațele lui Petrică, se-ncurcă în cureaua
armei acestuia, iese o încâlceală de
toată miunea între ied și vânătorul „atacat”, o imagine demnă de cascadorii
râsului, iedul reușește totuși să iasă din
carambol și, peste toată scena, se trage
„cortina” spectacolului, unic și aproape
de necrezut.
Păcat că nu am putut imortaliza
momentul care cu siguranță ar fi ocupat
un prim loc în cartea unicelor întâmplări
din viața unui vânător dar și a noastră,
care am fost martorii unei scene luată
parcă din filmele cu Bambi. Voia bună
și râsul au acompaniat momentul și,
dacă am fi știut, vă invitam și pe Dumneavoastră să vă înveseliți alături de
noi. Nu-i așa?
Înainte de a încheia, nu pot să uit a
spune, ca de obicei, că până la o altă
vânătoare bucurați-vă de ziua de mâine
și fiți mândri de tradiția vânătorii!
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Opinie

Carnivorele mari

Carnivorele mari în
societatea modernă de azi
dr. IOSIF BENKE
Foto: Michele Aldeghi / Shutterstock

În anul 1999 am scris articolul „Despre migrația vânatului” care a apărut în trei numere
(august, octombrie și decembrie) ale revistei de vânătoare de atunci Nimrod, din Ardeal.
Lucrarea a prezentat elemente ce caracterizau deplasarea sezonieră și zilnică a vânatului
în mediul său natural, o serie de cunoștințe despre care am apreciat că ar fi de folos celor
ce lucrează în domeniul cinegetic.

T

impul a trecut dar consider că
trebuie menținut transferul de
cunoștiințe de specialitate și în
general pasiunea pentru natură, pădure
și vânat, între generațiile de silvicultori,
cinegeticieni și vânători, care vin, lucrează un timp în domeniu sau practică
vânătoarea, apoi pleacă și lasă locul
altor generații.
Podul dintre generații este esențial
nouă silvicultorilor și cinegeticienilor,
pentru a ști de unde venim, unde suntem
și încotro ne îndreptăm în această lume
„modernă”, unde și noi trebuie să ne
adaptăm sau, de ce nu, să influențăm
în bine lucrurile.

CE S-A SCHIMBAT
ÎNTRE 1999 ȘI 2020?

1

Socio-Politica

Schimbările raporturilor sociale
și ale forțelor politice au dus la creșterea
presiunii din partea UE pentru adaptarea legilor vânătorii la cerințele reglementărilor europene. Gospodărirea
vânatului și vânătoarea au depins totdeauna de politica de moment, iar
această grotească realitate este ceva cu
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care gestionarii fondurilor cinegetice
se luptă zilnic.
România a aderat la UE, iar acest
lucru a însemnat și obligativitatea de
a-și armoniza propriile reglementări
din domeniul cinegetic cu cele ale UE.
În mod paralel au apărut și tendințele
extremiste de protecționism.
Eco-imperialismul a devenit fenomen
pregnant în România din 2016, odată
cu interzicerea vânătorii la urs, lup, râs
și pisică sălbatică. De atunci există un
conflict acerb între gestionarii fondurilor
cinegetice, care doresc să mențină un
echilibru pe teren, legat de populațiile
de vânat, și acele ONG-uri care povestesc
legende urbane pe Facebook orășenilor
(care sunt votanți politici în număr mai
mare decât cei din mediul rural care se
confruntă zilnic cu ursul și lupul) și reușesc săi convingă pe primii să nu cumva
să admită împușcarea urșilor, nici chiar
a celor ce produc pagube ireparabile
gospodăriilor de la sate, punând în
pericol siguranța oamenilor, sau atacă
și chiar omoară oamenii.
Am susținut și continui să susțin
ideea că activitatea de vânătoare organizată și derulată în mod profesionist

este totodată și o protecție activă a naturii, inclusiv a carnivorelor mari. Prin
împușcarea chibzuită a prădătorilor
care sunt sau nu pe lista speciilor amenințate, sau a câinilor și pisicilor hoinare,
se poate derula protejarea activă a vânatului mic, dar și gestionarea sporului
populațiilor de vânat mare. Ideea unui
management cinegetic sustenabil trebuie promovată și însușită pornind de
la nivelul organismelor superioare ale
statului, responsabile și decidente în
domeniu, și până la nivelul celor ce
pun în practică aceste decizii.

2

Infrastructura

Schimbări majore au avut loc și
în infrastructură, iar aici se pot enumera
o serie de aspecte:
• construcția și modernizarea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, a permis accesul facil pe fondurile cinegetice,
iar acest lucru a dăunat vânatului;
• construcțiile și obstacolele numeroase, aflate pe coridoarele de trecere a
vânatului, au îngreunat deplasarea sezonieră și zilnică a vânatului și au determinat creșterea numărului de accidente rutiere și de cale ferată cauzate

de acesta. Autostrăzile construite fără
pasaje de trecere pentru vânat, pot
duce, în timp, la periclitarea diversității
genetice a vânatului, prin izolarea populațiilor de vânat datorată fragmentării
habitatelor;
• tendințele de a micșora sprafața
fondurilor cinegetice, de a le îngrădi în
limite artificiale, se manifestă tot mai
frecvent.

Măsuri necesare
în România

În condițiile actuale este stringent
necesară reglarea suprapopulațiilor de
carnivore strict protejate (urs, lup, râs
și pisica sălbatică) prin vânătoare. Este
la fel de important ca profitul rezultat
din vânătoarea la aceste specii să fie
reinvestit pe fondul cinegetic, pentru
paza faunei cinegetice și pentru celelalte
cheltuieli ale gestionarului fondului cinegetic, care, să nu uităm, este de fapt
tot un ONG non-profit ca și cele care
propovăduiesc extra-protecționismul.
Prin vânătoare sustenabilă și extragerea surplusului la speciile de carnivore
mari se va putea restabili echilibrul
normal între specii în mediul natural
și se va putea recâștiga toleranța populației față de acestea și, în plus, vor fi
motivați și gestionarii fondurilor cinegetice pentru a apăra aceste carnivore
mari.
Cred că în cadrul unei gospodăriri
durabile a vânatului, se poate proteja
splendidul vânat al pădurilor, care este
ursul brun și, în paralel, se poate valorifica sporul populației, cu ajutorul vânătorilor care pot oferi un preț adecvat
pentru recoltarea acestui vânat nobil.
Protecționismul excesiv al speciei
va duce în timp la diminuarea calității
acesteia și poate chiar la dispariția ei!
Derogările la Directiva Habitate
permit vânătoarea de urs, Planul Național de Acțiune din 2018 pentru specia
urs la fel, legea 407 chiar impune cote
de prevenție la urs. În prezent, în 2020,
din cauza protecționismului excesiv,
efectivele de urs au crescut în ultimii
patru ani din nou brusc, estimându-se
în prezent la circa 10.000 de exemplare,
cauzând pagube ce cresc exponențial.

4

Cerințe internaționale

În anul 2014, UE a creat la Bruxelles Platforma Conviețuirea dintre
oameni și carnivorele mari, exact cu
scopul de a proteja carnivorele mari,
dar și oamenii care trăiesc în același
teritoriu.
Această Platformă a avut o ședință
de lucru și în București, în 2016, unde,
în prezentarea pe care am făcut-o, am

Foto: Michele Aldeghi / Shutterstock

3

subliniat necesitatea unui management
al acestor specii, precum și rolul vânătorii în menținerea echilibrului din
teren.

de management cinegetic, dar care nu
a fost pus în aplicare nici până în prezent. Să nu se uite că în anul 2019,
urșii au ucis 8 oameni!

http://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/species/carnivores/
pdf/71_Benke_LocalAspectsBEAR20161.pdf

https://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/species/carnivores/
pdf/191119_8_BenkeJozsef_LocalPropos
alsBEAR2019NEW.pdf

Aceeași Platformă a avut în anul
2019 o altă ședintă de lucru la Miercurea
Ciuc, în Județul Harghita, o zonă cu o
populație extrem de numeroasă de urși,
care produc și pagube ce nu mai pot fi
suportate de oameni. Și cu această
ocazie am cerut să se aplice Planul Național de Acțiune pentru specia urs,
aprobat de Ministerul Mediului, plan
în care vânătoarea preventivă la urși
este recunoscută ca și un instrument

Comisia Europeană trasează responsabilitatea autorităților de resort
din țările membre. Lipsa deciziilor corecte și în concordanță cu grava situație
actuală conflictuală dintre oameni și
carnivorele mari din țara noastră, duce
la mari probleme de viață ale oamenilor
din mediul rural din zona de dealuri și
munte, unde agricultura de subzistență
și creșterea animalelor, singurele surse
de venit pentru un trai cât de cât decent,
sunt grav afectate de atacurile repetate
ale urșilor și lupilor.
Dacă în alte situații Comisia Europeană a reacționat rapid la neregulile
sesizate precum furtul lemnului din
pădurile țării noastre, se pare că, de
data aceasta, aceeași Comisie, deși au
fost făcute sesizări în acest sens, a uitat
să atenționeze autoritatea responsabilă,
să acorde cota de prevenție la urs, măsură necesară pentru a numai fi periclitate, din cauza suprapopulației de
urși, bunurile, siguranța și integritatea
fizică a cetățenilor țării…

Cred că în cadrul unei
gospodăriri durabile
a vânatului, se poate
proteja splendidul vânat
al pădurilor, care este ursul
brun și, în paralel, se poate
valorifica sporul populației,
cu ajutorul vânătorilor care
pot oferi un preț adecvat
pentru recoltarea acestui
vânat nobil.
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Opinie Pe țeava puștii
Cum se pierde
frăția cu codrul

Foto: COSTIN ALEXANDESCU

ELIADE BĂLAN

Mai este oare „codrul frate cu românul” atâta timp cât
pădurea este exploatată până la nimicire în multe locuri
pentru a asigura bunăstarea unor grupuri de afaceriști?
Mai găsim urme de grijă față de fauna cinegetică la cei care
au preferat să nu păstreze ariile sălbatice complet libere de
prezența umană pentru a conserva cele mai vulnerabile și
mai sensibile specii de mamifere?

C

ând mediul natural este invadat
de om, de cele mai multe ori
pentru satisfacerea unor nevoi
personale și în deplină opoziție cu legea,
nu toate animalele sălbatice sunt dispuse
să treacă la un stil de viață total diferit
de cel din habitatul în care au trăit. Suferința pe care am pricinuit-o pădurilor
prin defrișări nesăbuite aprobate de autorități iresponsabile este atât de mare
încât durerea rănilor se abate asupra
noastră în diferite forme și întâmplări,
uneori având consecințe nedorite.
Nu cred că este o noutate să spun
că nobila calitate a codrului, de „frate
cu românul”, se va altera și se va șterge
și mai mult dacă nu se conștientizează
faptul că pădurea și populația de animale sălbatice sunt un capital național
de mare valoare, care trebuie protejat
și gospodărit permanent. În caz contrar,
zi de zi, viața ne va deveni tot mai
agitată și nesiguranța ne va conduce
înspre un disconfort economic și social
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accentuat.
Trebuie să admitem că noi, oamenii,
avem rolul principal și că de comportamentul nostru depinde relația cu „locatarii” pădurilor: animalele sălbatice.
Nici urșii, nici mistreții și nici vulpile
nu au venit primii peste oameni, ci oamenii au intrat cu forța în locurile unde

Nu vânătorii au chelit
munții. Nu ei au săpat
drumuri și au construit
ansambluri de locuințe în
inima codrilor. Dimpotrivă,
vănătorii adevărați au fost
cei dintâi care au amendat
invadarea habitatelor
naturale de către
beneficiarii autorizațiilor
de construire a imobilelor,
care acum reclamă că urșii
le strică liniștea.

sălbăticiunile se nasc, trăiesc, se înmulțesc și mor. Nu vânătorii au chelit
munții. Nu ei au săpat drumuri și au
construit ansambluri de locuințe în inima codrilor. Dimpotrivă, vănătorii adevărați au fost cei dintâi care au amendat
invadarea habitatelor naturale de către
beneficiarii autorizațiilor de construire
a imobilelor, care acum reclamă că urșii
le strică liniștea.
Recunosc, nu pot să îi apăr pe așazișii turiști care își amplasează corturile
în locurile unde animalele sălbatice
sunt la ele acasă, cum se spune, departe
de cabane sau de alte refugii montane
unde există un anumit grad de siguranță.
Cu toate că pericolul era cunoscut, fiind
prezentat prin diferite canale de informare sau din avertismentele date de
paznicii de vânătoare aflați în patrulare,
referitor la prezența urșilor în zonă,
turiștii în cauză au sfidat îndemnurile
și răul a apărut imediat, chiar în preajma
cortului. În loc să realizeze că au gândit
și acționat strâmb, cei rămași fără cort
și fără bunuri după vizita sălbăticiunilor,
de sperietură nu mai vorbesc, au identificat repede vinovații: urșii!
În acest depresiv peisaj au apărut
imediat reclamațiile, care mai de care
mai hazlii și lipsite de sens. Un spirt
critic absurd, o învinovățire deplasată
și gratuită a unor oameni și instituții.
În viziunea unora, vinovați sunt vânătorii, că nu au gonit urșii, răspunzători
sunt pădurarii, că nu au pus garduri
de protecție pentru a avea condiții normale în locurile de campare, etc.
Simptomatologia unei abordări
eșuate este clară. O utopie a unor oameni
care nu au fost îngrijorați de viața lor
când au hotărât să nu țină seama de ce
se poate petrece în preajma lor. Au
intrat de bună voie în habitatul animalelor sălbatice, iar acum își permit
să-i certe pe alții fără să privească în
oglindă pentru a vedea cât de ridicoli
sunt. Impresia mea este că unii cetățeni
nu realizează cât de dăunător este comportamentul lor golit de responsabilitate.
Și că lucrurile bune sunt rezultatul calității oamenilor și se realizează prin
contribuția fiecăruia dintre noi. Grija
pentru fondul forestier și pentru fauna
cinegetică funcționează cu sincope. Din
păcate, lucrurile au mers din rău în
mai rău, cu sprijinul iresponsabil al
unor inși, care își satisfac intens interesele pe socoteala mediului natural,
hărțuit și păgubit în multe feluri.
Pledez, în acest caz, pentru o altfel
de atitudine civică și un alt simț al responsabilității umane dacă se dorește
cu adevărat să păstrăm în continuare
„codrul frate cu românul”.

La zi

Vânătoarea
în România
Interviu realizat de MIHAI OVIDIU ENEA
Interviu cu dl. Jens Ulrik Hogh conservaționist,
vânător și scriitor din Suedia, purtător de cuvănt
al Nordic Safari Club, pe tema interzicerii
vânătorii la 36 de specii de păsări în România.
EOM: Mă bucur să discutăm, ești
binecunoscut în Europa și în toată lumea ca susținător al vânătorii. Care e
părerea ta despre recenta interzicere a
vânătorii de păsări, adoptată de Curtea
de Apel din Brașov ?
JUH: Din păcate, vedem tot mai
multe asemenea inițiative din partea
ONG-urilor anti-vânătoare. Ne atacă pe
noi și vânătoarea în sine, căutând tot felul de vicii de procedură în legislația
existentă, în loc să pornească discuții,
cum se face într-o democrație. Și asta devine o adevărată problemă, fiindcă unele
dintre aceste grupuri anti-vânătoare
sunt destul de mici și de aceea simt că
nu pot să ne atace în manieră democratică. Sunt frustrat că legislația noastră
permite să fim atacați din atâtea părți,
printr-un fel de „trucuri”, pentru ca lucrurile să fie decalate, amânate, interzise
o perioadă de timp. E tot mai enervant,
dar, din păcate, cred că vom vedea din
ce în ce mai mult asemenea lucruri. Am
întâlnit deja câteva asemenea situații în
Europa în ultimele șase luni.
EOM: Chiar dacă nu este o abordare democratică, așa cum spui, care e
soluția ?
JUH: Nu am o soluție magică să
pun capăt problemei. Din păcate, legislația devine din ce în ce mai complicată și asta e o problemă peste tot în
lume. În loc să simplificăm legile, le facem tot mai complicate. Și de câte ori le
complicăm, apar și „fisuri”, breșe căi
prin care oamenii nemulțumiți de legea
respectivă o pot ataca, din unghiuri
noi. Singurul răspuns rezonabil din
partea noastră, a vânătorilor, este să
ne întărim departamentele juridice. Mă
tem că, pe viitor, va trebui să angajăm
mulți avocați. Am anticipat asta, e o
situație care există de mulți ani în SUA.
Acolo, oamenii se dau permanent în judecată unii pe alții, pentru lucruri minore, și, din păcate, cum spuneam, situația se extinde și în Europa.
EOM: Simplificarea legilor e un
proces la care vânătorilor li s-ar permite
să ia parte ?

JUH: Sper. În Europa și în SUA,
dar acum vorbim despre Europa, noi,
vânătorii, am contribuit cu succes în
ultimele decenii la conservarea speciilor. Avem rezultate care dovedesc asta
și ar fi aberant ca vânătorii să nu fie
implicați în procesul legal, cât mai
mult posibil. Cum spuneam, până
acum ne-am descurcat foarte bine.
EOM: Te întreb asta fiindcă una
dintre acuzațiile aduse de ONG-uri este
că noi, vânătorii, ne aflăm într-un conflict de interese când luăm parte la definitivarea unei metodologii oficiale
care să stabilească cotele de vânătoare,
spre exemplu.
JUH: Nu sunt de acord. Noi suntem
interesați să ne facem treaba cât de bine
se poate. Noi vrem ca populația de păsări să crească, vrem să protejăm habitatele, fiindcă vrem să vânăm și anul
viitor și mulți ani după aceea. Așa că
nimeni nu e interesat de sustenabilitate
mai mult ca noi. Oamenii trebuie să
înțeleagă că vânătorii din ziua de azi
nu vânează fiindcă au nevoie de hrană
sau de bani, ca pe vremuri. Vănâm fiindcă ne place să mergem la vânătoare.
Și asta e o motivație foarte puternică
de a păstra și ocroti ceea ce avem deja.
Nimeni nu e mai interesat ca noi să
ocrotească habitatele și fauna, și asta
fiindcă vrem să putem vâna încă multe
generații de acum încolo.
EOM: Crezi că motivele fundamentale din spatele acestor atacuri sunt
unele financiare sau unele ideologice ?
JUH: Cred că sunt, în mare parte,
ideologice. Multe declarații anti-vânătoare din prezent provin din tabăra activismului pentru drepturile animalelor.
Sunt oameni cu o viziune asupra animalelor și a naturii complet diferită de
a noastră. Este ceea ce noi, în Scandinavia, numim o „viziune á la Disney”.
Adică animalele sunt percepute ca un
fel de ființe umane, cu aceleași drepturi
ca oamenii, înzestrate cu emoții umane,
cu rațiune… După părerea mea, cei care
gândesc asta trăiesc într-o lume a fanteziei. E foarte greu să înfrunți așa ceva.

Opinie

Acești oameni sunt atât de convinși, încât părerea lor aproape că devine o nouă
formă de religie, în societățile noastre.
Și când e vorba de religie, nu poți discuta
deschis cu oamenii, fiindcă resping orice
părere și nu ajungi nicăieri. De aceea e
foarte greu pentru noi să ducem această
luptă, cu adversarii vânătorii, fiindcă
nu ajungem nicăieri, la fel cum nici ei
nu ne conving. Așa că adevărata luptă
nu e cea cu adversarii vânătorii. Adevărata luptă se dă pentru a convinge
80% din populație, care e neutră, care
nu e prea interesată nici de vânătoare,
nici de natură. Dar într-o democrație,
ai nevoie de majoritate de partea ta, ca
să poți merge mai departe. Așa că asta e
principala sarcină: să atragem majoritatea de partea noastră. Nu-i putem convinge pe adversarii vânătorii, ei sunt
extremiști. Ei trag în partea lor, noi tragem în partea noastră. Prezentând lucrurile, arătând de ce noi, vânătorii, facem o treabă bună pentru conservarea
naturii, putem încerca să atragem majoritatea de partea noastră.
EOM: În final, spune-le, te rog, telespectactorilor noștri ce crezi că ar trebui să facă vânătorii români în această
situație.
JUH: Cred că ar trebui să prezinte
deschis tot ceea ce fac, ar trebui să se
implice cât mai mult în dezbaterile publice… Ar trebui să explice, nu să se
apere, fiindcă nu au ce apăra. Nu faceți
nimic rău. Trebuie să le explicați oamenilor cum funcționează lucrurile.
Majoritatea oamenilor sunt rezonabili
și, dacă li se explică, înțeleg. Orice vânător, de oriunde din lume, ar trebui
să facă asta la toate nivelurile posibile.
La o petrecere în familie, când doamna
de lângă tine nu înțelege ce e cu adevărat vânătoarea… E o primă ocazie ă-i
explici cuiva care nu e vânător. Și poți
continua așa până în vârful sistemului. Trebuie să ne implicăm în dezbateri
publice, în presa națională și, dacă se
poate, să luăm parte la dezbateri publice etc. Trebuie să fiți vizibili, să găsiți
oameni care să vorbească în numele
vostru. Buni vorbitori, oameni care știu
despre ce vorbesc. Sperăm să vorbești și
tu în numele nostru și să ne fie de folos.
EOM: Deocamdată ne oprim aici
și sperăm că vei putea veni în curând
în România, să vânezi păsări și să iei
parte la procesul conservaționist de aici,
JUH: Absolut. Mulțumesc pentru
invitația de azi.
–interviul a fost difuzat în premieră
în emisiunea „Regatul Sălbatic”
a Televiziunii Publice, în ediția
din 26.09.2020.
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Chinologie Câinele de vânătoare
Antrenamentul
la zi
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Perioada de „pauză impusă”, dacă o putem numi astfel,
datorat opririi vânătorii la majoritatea speciilor de păsări,
ne-a ținut vrând-nevrând acasă și la fel a fost și pentru
câinele nostru de vânătoare. Urmează însă deschiderea
la fazani și, sperăm cu otimism, reluarea vânătorii la
păsăretul de baltă.

L

ipsa ieșirilor în teren, pentru
câinele de vânătoare, într-o perioadă care de-a lungul timpului
era înscrisă drept dedicată vânătorii,
fie la câmp la prepeliță sau la baltă la
rațe și gâște mari, poate însemna o
reală sincopă în normalul cu care, de
ani buni, fusese obișnuit. Putem astfel
avea surpriza ca la reluarea ieșirilor în
teren, câinele nostru de vânătoare să
nu mai facă ceea ce ar fi trebuit și a fost
instruit să facă. Nu este neapărat necesar să se întâmple așa dar este posibil.
Prima întrebare pe care ar trebui să neo punem este „De ce?”. Și nu sunt pu-
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ține semnele pe care le primim. De ce
nu mai este atent la comenzile date?
De ce nu mai urmărește acțiunea? De
ce a tresărit la focul de armă? De ce nu
mai aportează fazanul căzut în foc? Și
„De ce”-urile pot continua…
Frustrarea crește și întrebările se
pot înmulți, pe măsură ce sezonul de
vânătoare va reveni la normal. De regulă, comportamentul câinelui de vânătoare este rezultatul asocierilor pe
care acesta le-a făcut de-a lungul experiențelor sale, mai ales în cadrul ieșirilor pe teren dar și a programului cu
care a fost obișnuit. Venirea toamnei

era de regulă asociată cu creșterea numărului de ieșiri în teren, cu acțiunea
susținută și satisfacția aportului pieselor dobândite. Acum lucrurile stau, din
păcate, altfel, iar dacă observăm schimbări în comportamentul partenerului
nostru patruped va trebui să luăm măsuri. La condiții deosebite se impun
măsuri deosebite. Aici intervine necesitatea reluării cu înțelepciune a antrenamentului.
Ne vom concentra asupra comportamentului acestuia la ieșirile în teren
și va trebui să determinăm care sunt
condițiile care declanșează reacțiile nedorite pe care câinele le are și să lucrăm
pentru a corecta aceste reacții, fie eliminând factorii declanșatori, fie re-antrenând câinele.
Înțelegerea motivelor pentru care
antrenamentul anterior nu mai dă
roade presupune nu numai observarea
a ceea ce câinele nu mai execută dar și
a condițiilor în care câinele se află. Un
exemplu este chiar acesta când, câinele
antrenat și obișnuit cu ieșiri active și
dese în teren, este supus unei pauze impuse, cum este cazul acestui început de
sezon de toamnă. Putem avea nepălăcuta surpriză ca la reluarea ieșirilor în
teren să avem parcă de-a face cu un alt
câine, ce nu mai răspunde nici la semnalele nostre vizuale, nici la cele auditive. Cunoașterea și înțelegerea profundă a comportamentului câinelui
nostru de vânătoare și mai ales a condițiilor ce declanșează un comportament neascultător, sunt două elemnte
cheie în succesul și reușita noastră în
tandemul constructiv pe care îl dorim
alături de partenerul nostru patruped.
Observând tendințele câinelui în diverse momente și înțelegând factorii
determinanți ai acetora, putem aplica
corecțiile necesare. Acestea nu trebuie
să fie neapărat punitive sau restrictive
ci dimpotrivă, trebuie să corecteze cauzele generatoare. În cazul apărut în
acest an, întreruperea bruscă a ieșirilor
la vânătoare, regimul prelungit „de
casă” neobișnuit pentru câine la acest
timp din an, lipsa stimulilor generați
de ieșirile la vânătoare, toate aceste elemente pot duce la schimbarea comportamentului câinelui nostru.
Reluarea cu răbdare a antrenamentului de bază, comenzi pentru obediență, deplasare, aport, etc., fără grabă
și fără forțări, pot aduce, în scurt timp,
lucrurile la normal. Atenția, răbdarea
și înțeleciunea stăpânului vor da roade
și se vor concretiza în reluarea activității atât de plăcute, într-o armonie deplină, alături de câinele nostru, la vânătoare!

Conferință
CombatereF.A.C.E.
la răpitoare cu pene
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Perspective ale
acordului privind
Politica Agrară
Comună - CAP
pentru Europa
ALIN-CODRU MANU
În data de 23 Septembrie, 2020, F.A.C.E. - Federația
Europeană pentru Vânătoare și Conservare, a organizat
o conferință on-line cu tema „Can the next CAP make space
for nature?” – să aducem natura înapoi în terenurile
agricole, discuțiile având în prim plan noul acord CAP
și refacerea naturii.

C

onferința a avut loc înaintea
desfășurării următorului vot în
Parlamentul European privind
Common Agricultural Policy (CAP) Politica Agrară Comună, și a avut ca invitați pe dl. Herbert Dorfmann și dl.
Martin Hlavácek, membri ai Parlamentului European, cu care au fost discutate măsurile efective pentru
refacerea pierderilor în ceea ce privește
biodiversitatea la nivelul terenului
agricol din Europa.
Întrevederea a fost moderată de dl.
Luc Bas, directorul Uniunii Internațio20 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

nale pentru Conservarea Naturii I.U.C.N., zona Europa, iar dl. David
Scallan, secretarul general al F.A.C.E.
a participat la discuții.
Au fot prezentate diferite puncte de
vedere privind măsurile efective ce ar
putea reabilita pirderile suferite de biodiversitatea naturală în Europa, incluzând aici și procentul fix destinat
exclusiv „spațiului natural”. A devenit
foarte clar faptul că există păreri diferite
privind rolul pe care l-ar putea juca măsurile impuse - ca de exemplu condițiile
stricte pentru fermieri, și al eco-măsuri-

lor voluntare, vis-à-vis de biodiversitate
în desfășurarea activităților agricole, iar
concluzia agreată de toți participanții a
fost aceea că biodiversitatea va trebui să
aibă o mai mare prioritate în următorul
acord privind politicile agricole comune
la nivel european.
Cei doi membri ai Parlamentului
European, dl. Dorfmann și dl. Hlavácek au subliniat faptul că fermierii trebuie să aibe un rol cheie în asigurarea
faptului ca măsurile privind mediul natural să fie puse în practică și să aibă rezultate eficace. Dl. profesor Sebastian
Lakner, specialist în economie agricolă
la Universitatea din Rostock, a subliniat eficacitatea și eficiența scăzută a
politicii Greeneing-approach, așa-numita politică de „abordare verde”,
2014-2020 folosită în cadrul CAP, și
necesitatea îmbunătățirii măsurilor
privind protejarea și refacerea biodiversității în mediul agricol, iar dl. dr.
Dieter Kömle, cercetător principal la
Institutul de cercetări ecologice și acvatice din Leibniz, a prezentat inter-relația dintre caracteristicile peisajului
agricol, plățile destinate mediului agricol și recoltele de vânat din Austria. În
plus dl. profesor Sebastian Lakner a
ținut să menționeze îngrijorarea privind nivelul scăzut al preocupărilor cu
adevărat ambițioase la nivelul Consiliului European privind aspectele de
mediu și un grad redus al excepțiilor
aprobate și al flexibilității manifestate
la acest nivel.
Dr. David Scallan, secretarul general
al F.A.C.E., a subliniat la rândul său că
vânătorii au fost martorii unui declin
dramatic al speciilor de interes cinegetic, dar și al altor specii, în zonele agricole, în primul rând din cauza extinderii
agriculturii intensive în Europa. A menționat că cei 7 milioane de vânători europeni cer un acord CAP mai bun în
ceea ce privește biodiversitatea, acord
care să includă măsuri ferme de condiționare a regulilor pentru desfășurarea
și practicarea agriculturii.
În încheiere dl. Luc Bas, moderatorul întrevederii on-line, a afirmat că
noul concept Green Deal - Acordul
Verde și EU Biodiversity Strategy for
2030 – Strategia pentru Biodiversitate
a Uniunii Europene pentru anul 2030,
nu vor avea credibilitate dacă noul
acord CAP nu va prezenta puncte clare
privind biodiversitatea la nivel european. Soluțiile se află acum în mâinile
membrilor Parlamentului European
care va avea o ocazie unică de a formula
următorul acord privind politicile agricole comune – CAP, la nivel european.

Tir vânătoresc

Tirul la fazani –
ce și cum, pe scurt
CRISTIAN MANOLESCU

Tehnică

mental, pentru că ne oferă și o „a 3-a
șansă”;
• Moderația este cheia succesului.
La armele de vânătoare cu două țevi
un șoc cilindru sau cilindru îmbunătățit
plus un modificat sunt suficiente pentru
reușită. Pentru semiautomate, experiența înclină spre un șoc modificat
sau modificat îmbunătățit pentru cei
cu experiență, iar pentru începători cilindrul îmbunătățit pare să fie cheia de
aur a succesului.

Distanțele și corecția tirului

Vânătoarea la fazani este poate una dintre cele mai
spectaculoase și mai apreciate vânători. Surpiza apariției
fazanului și zborul acestuia, rapiditatea epolării și luarea
liniei de ochire, urmate de darea focului, sunt toate
provocări ce stau în fața vânătorilor.

P

e scurt, fără pretenția unei
abordări exaustive și fără a
intra în detalii tehnice sofisticate, să vedem câteva aspecte privind
tirul la fazani.

Șapte pași pentru succes
• Păstreză permanent atenția de jur
împrejur;
• Poziționează-ți picioarele corect
înainte de epolare, echilibrul stabil al
corpului ajută la ochirea țintei și la
darea corectă a focului;
• Exersează epolarea înaintea deschiderii sezonului. O epolare corectă,
constantă și echilibrată, te va ajuta să
tragi corect și să dobori țintă după
țintă, de fiecare dată;
• Încheie darea focului urmărind
fazanul în zbor, făcut „pachet” în foc;
• Când ochești nu acoperi fazanul
cu țevile armei;
• Nu încerca să ții la nesfârșit linia
de ochire. „Agață” trăgaciul și dă drumul
la foc!
Păstrează postura și echilibrul corpului corecte, de la epolare și până
după darea focului.

Armele, șocurile și cartușele
potrivite
• Testează în poligon, cu arma pe
care o vei folosi la vânătoare, mai multe

brand-uri de cartușe, cu diferite șocuri,
alege un brand de cartușe cu care te
simți confortabil, antrenează-te cu ele
la talere și folosește-le tot sezonul la
fazani;
• Atât bock-ul cât și juxtapusa sunt
arme de vânătoare consacrate, de mare
succes. Alege un model și folosește-l
cu încredere;
• Semiautomatele oferă un foc în
plus, dar care poate fi însă prea întârziat
pentru a doborî fazanul. Avantajul lor
real este greutatea redusă față de armele
clasice și, poate, un plus de confort

• Apreciază corect distanțele de tragere. Cunoașterea distanței corecte la
care se află fazanul în zbor poate face
diferanța între succes și rateu;
• Exersează „la rece”, fără armă, înaintea sezonului, apreciarea distanței
la diferite puncte comune din teren:
vârful arborilor, moțul cocenilor de porumb, culmea tufelor de măceș sau păducel. Când va veni vremea tirului la
zbor, la fazan, vei fi mult mai confortabil
în aprecierea justă a corecției necesare
de tragere, pe care trebuie să o faci la
distanțele respective;
• Este o diferență între zborul fazanului ce se ridică de la sol și zborul
liniar al acestuia. Ține cont de acest
fapt atunci când faci corecția tirului;
• Atenție la ochiul dominant. Fiecare
persoană are un așa numit ochi dominant, în cuvinte simple, ochiul de la
care creierul preferă să ia mai multă
informație. De regulă dreptacii au ochiul
drept dominat, iar stângacii pe cel stâng.
Tirul cu ambii ochi deschiși permite
creierului să perceapă imaginea tridimensională în care se încadrează ținta,
un avantaj considerabil în apreciarea
distanței corecte, a vitezei de deplasare
a țintei și, implicit a corecției ce trebuie
aplicată focului de armă.

Arme și echipament

Atât bock-ul cât și
juxtapusa sunt arme de
vânătoare consacrate, de
mare succes. Alege un model
și folosește-l cu încredere;

• Cea mi bună armă de vânătoare
este cea cu care ești obișnuit. O armă
scumpă în mâinile unui nepriceput nu
face „doi bani”. O armă modestă în mânile unui maestru poate face toți banii
din lume;
• Decența echipamentului onorează
participanții și partida de vânătoare.
Culorile moderate, în tonul mediului
natural la timpul respectiv, aduc admirația partenerilor de vânătoare și
impun respect;
• Confortul și protecția oferită de îmbrăcăminte și echipamentul aferent vânătorii sunt cuvintele de ordine, iar simplul
și practicul vor da nota definitorie unei
partide plăcute de vânătoare la fazani.
Vedere bună pe cătare!
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Flora Plante tămăduitoare
Nucul

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

DOCTOR PLANT

Nucul, Juglans regia, este un arbore care face parte din familia Juglandaceae, răspândit
în zona temperată și mediteraneană. Zona geografică de origine se întinde din Balcani
și până în Himalaia și sud-vestul Chinei. În vestul și nordul Europei nucul a fost introdus
încă din vremea Imperiului Roman iar mai apoi, în secolul XVII, nucii au fost introduși
și pe continetul american.

N

ucul poate atinge înălțimi de
până la 30 de metri, vigurozitatea arborelui fiind recunoascută. Trunchiul este gros, ramurile puternice, armonios dispuse într-o coroană
largă, bogată, iar scoarța este netedă de
culoare gri-cenușiu-argintie. Îl întâlnim
atât în zona de deal cât și de câmpie,
unde crește spontan, adesea în păduri
de amestec dar și izolat, situație în care
adesea este luat drept punct de reper
pentru orientarea în teren.
Nucile au în compoziția lor proteine,
lipide, glucide și celuloză și sunt bogate
în minerale precum sodiu, potasiu, calciu,
magneziu, clor, fosfor, sulf, fier, cupru,
zinc și iod. De asemenea, conțin vitaminele B1, B2, B5, vitamina PP și caroten,
având ca principii active uleiul volatil,
taninul, jiglona și vitamina C.
Nucile, ajută la menținerea sănătățiii
sistemului cardiovascular, reglează nivelul
colesterolului în sânge pe cale naturală
și au reale efecte stimulatoare-benefice
pentru întregul organism. Se pare că
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uleiul de nucă, presat la rece este mai
bun decât cel de măsline, datorită marii
cantități de acizi omega 3 și 6. Uleiul de
nucă este o sursă extrem de bogată în
antioxidanți și acid elagic. Antioxidanții
prezenți în uleiul de nucă au un rol important în eliminarea toxinelor și a diverselor substanțe nocive din organism.
Miezul de nucă, administrat cu miere
de albine, este un energizant complet.
Ceaiul din frunze de nuc este un remediu
în deranjamentele stomacale, enterită,
hemoragii, diabet, tulburări ale digestiei
și în tratarea rănilor ușoare, pentru rănile
mai vechi, nevindecate, putându-se folosi
alifia din frunze de nuc. Tinctura de nuci
poate ajuta în afecțiunile stomacului, ficatului, precum și în diabetul zaharat.
Nucile stimulează memoria și puterea de concentrare prin conținutul de
lecitină și previn bolile cardiovasculare
datorită acizilor grași esențiali omega 3
și 6, care scad nivelul colesterolului și
îmbunătățesc circulația sângelui. Nucile
favorizează somnul liniștit prin conți-

nutul ridicat de melatonină și combate
depresia, fiind bogate în acizi grași esențiali, ce ajută la dobândirea unei stări
de calm. Ajută la regenerarea părului
datorită celor două elemente esențiale,
fierul și zincul, care fortifică firele de
păr și contribuie la regenerarea rapidă
a podoabei capilare. De asemenea, prin
conținutul lor în vitamina E, dau strălucire părului, conferindu-i un aspect
sănătos.
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 nuc să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului este
neapărat necesară și se impune ca o
măsură de prevedere, precauție și siguranță.

Reconstituiri
Colonizarea cerbilor lopătari
în sudul câmpiei Tecuciului
Cerbul lopătar

SORIN GEACU
Introducerea de specii valoroase din punct de vedere cinegetic, a fost o acțiune care s-a
înfăptuit în multe regiuni ale României după cel de-al Doilea Război Mondial. S-au luat în
considerație mai ales speciile de mamifere, între acestea incluzându-se și cerbul lopătar.
Printre arealele avute în vedere s-a aflat și Câmpia Tecuciului, și anume partea sudică a
acesteia. Aici, acțiunea s-a realizat în anul 1962, în pădurea Hanu Conachi, pe baza unui
studiu la care ne vom referi în continuare.

I

ntitulat „Studiu pentru colonizarea cerbului lopătar” (fig. 1),
acesta a fost efectuat de Ocolul
Silvic Hanu Conachi din cadrul Direcției Regionale de Economie Forestieră (D.R.E.F.) Galați.

Fig. 1. Coperta studiului pentru
colonizarea cerbului lopătar din 1962.
Semnat și ștampilat de șeful de atunci
al respectivului ocol silvic, studiul însuma
câteva pagini redate în formă dactilografiată, la care se adăugau: un memoriu
justificativ, un « deviz pentru împrejmuirea țarcului » și o descriere a arboretelor pădurii. Studiul a fost verificat la
D.R.E.F. Galați, având și aprobarea conducătorului Direcției Economiei Vânatului din Minister.
Structura studiului, în 15 puncte, a
fost următoarea: 1). situația administrativă; 2). vecinătăți și hotare; 3). drumuri
de acces și căi de comunicație; 4). evidența
suprafețelor; 5). descrierea stațiunii (geomorfologie, configurația terenului, altitudine, expoziție, pantă, hidrologie); 6).
pedologie; 7). climatologie; 8). descrierea
arboretului; 9). descrierea agricolă a culturilor; 10). linii de vânătoare; 11). vânatul
existent; 12). construcții vânătorești; 13).
personal de vânătoare; 14). cazuri de

braconaj și 15). propuneri.
Colonizarea cerbilor lopătari s-a efectuat în pădurea Hanu Conachi, încadrată
atunci într-un fond de vânătoare numit
„Vadu Roșca”. Pădurea se află la câțiva
km de râul Siret. Era alcătuită din
salcâm (90%), stejar (7%), pin (1%) și
alte specii (2%). Salcâmetele aveau între
5 și 21 de ani, iar înălțimile variau între
8 și 14 m. Stejarii aveau vârste cuprinse
între 26 și 70 ani, înălțimile lor fiind de
la 10 până la 18 m. Subarboretul era rar,
fiind reprezentat de: sânger, păducel,
salbă moale și lemn câinesc.
La momentul colonizării, speciile
de interes cinegetic din zonă erau reprezente de iepuri și vulpi, iar lupii se
semnalau „foarte rar și în cazul iernilor
grele” (pag. 5).
Nu exita atunci nici o construcție vânătorescă. În pădure se consemnaseră
cazuri izolate de pășunat. Tot atunci, în
acea pădure s-au construit primele hrănitori și sărării. Pentru urmărirea acomodării și evoluției noii specii, la Hanu
Conachi s-a adus un pădurar de vânătoare.
„Avându-se în vedere scopul de înnobilare faunistică a pădurilor din raza
Ocolului Silvic Hanu Conachi cu cerbi
lopătari [personalul] Ocolului a ținut și
în cursul anului 1962 conferințe la căminele culturale despre importanța acestui
vânat și despre comportarea ce trebuie să
o aibă cetățenii pentru ca în cel mai scurt
[timp] efectivul să se poată mări în masivele păduroase ale ocolului. Ca o măsură
de siguranță, toate potecile de trecere a cetățenilor vor fi suspendate și drumurile
existente [prin pădure n.n.] se vor închide
prin ararea lor”, se menționa în acel
studiu (pag. 6). Totodată s-a propus interzicerea pășunatului pe acest fond de
vânătoare.
Între propunerile inserate în studiu
era și cea referitoare la asigurarea apei
în vitorul țarc: „deoarece lipsa de apă în
interiorul țarcului se face resimțită urmând ca apa să fie adusă cu sacaua de

la fântâna din curtea brigăzii [silvice
n.n.] ce se află la o distanță de 500 m,
propunem a se aproba construirea unei
fântâni la marginea țarcului, fântână
care ar asigura deservirea cu apă a cerbilor lopătari atât în timpul acomodării,
cât și atunci când sunt puși în libertate”
(pag. 6).
Din memoriul justificativ aflăm că
gardul țarcului de colonizare al cerbilor
lopătari s-a realizat din lemn de salcâm,
considerat „cel mai bun, mai rezistent și
mai economic, având în vedere scopul
acestei împrejmuiri, care trebuie să facă
imposibilă intrarea răpitoarelor ce ar
putea produce pagube vânatului colonizat”. Dimensiunile scândurilor/bârnelor
folosite au fost de 2,5 m lungime și 6 cm
diametru (în total 5.200 m), iar stâlpii
de susținere aveau diametre de 12 cm și
lungimi de 3 m (total 6,5 mc.). Țarcul,
realizat cu ajutorul localnicilor, avusese
două intrări, una principală și alta secundară, iar lungimea gardului era de
675 m și înălțimea de 2,5 m. Porțile s-au
realizat din lemn de brad.
Locul țarcului de colonizare a cerbilor
lopătari a fost în actuala parcelă 42 A
din nordul pădurii Hanu Conachi (33
km sud de Tecuci).
Primele 15 exemplare au fost aduse
din parcul Șarlota din județul Timiș, tot
în anul 1962. Au stat un timp în țarcul
de 2,7 ha (22 m altitudine), fiind apoi
lăsate libere. Transportul cerbilor lopătari
pe un traseu lung de circa 800 de km,
s-a realizat pe calea ferată, cu vagon special.
A fost o acțiune reușită, dovadă că
specia nu doar că s-a adaptat bine în
noul ecosistem, dar, după un număr de
ani, și-a și extins spre nord arealul geografic de repartiție/răspândire, până în
pădurile de la sud-est de municipiul Tecuci. Astăzi, la aproape 60 de ani de la
momentul colonizării, populația acestui
mamifer depășește 100 de exemplare.
Este unicul loc de câmpie din Moldova
unde întâlnim cerbi lopătari.
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Povestiri

Scrisoare

Pepita (II)
ȚIȚI

F

iind cu ochii ațintiți pe sus, după
rațe, am auzit o ușoară clipoceală și nu mi-a venit să cred
ochilor când am văzut-o pe Pepita pășind
pe mal și ținând două rațe mari în botic.
- Pepi, ce-ai făcut, zăpăcită mică,
le-ai șterpelit rațele?
După ce mi-a lăsat cele două rațe
lângă rățoiul împușcat de mine mai devreme, a pornit iar în fugă spre lac și
numai formal mi-a aruncat o privire
peste umăr după care am zărit-o cum
înota voinicește spre „câmpul de luptă”,
unde prietenii mei nu glumeau și făceau
risipă de cartușe.
La un moment dat, un stol mic de
câteva rațe s-a rotit pe deasupra mea
intenționând probabil ca să se lase în
japșa din spatele pădurii de stuf așa că,
am tras în plin ambele focuri și am avut
marea surpriză ca să văd cum două rațe
au căzut pachet în apă iar o a treia a
mai fâlfâit nesigur din aripi în timp ce
cădea și ea în zona celorlalte două.
Nu aveam cum să le iau de acolo
deoarece Pepita nu avea nici un gând
ca să părăsească perimetrul unde răpăiau
armele, așa că mi-am aprins o țigară și,
când începuse să se însereze a apărut și
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iubita mea cățelușă cu alte două rațe în
bot. Ca urmare, am profitat de ocazie și
am tras un foc spre locul unde picaseră
rațele împușcate de mine ba mai mult,
am aruncat și un bolovan de pământ
pentru a marca și mai bine locul.
Pepita mea, neobosită, nici nu s-a
gândit să se mai odihnească, și a sărit
din nou în apă îndreptându-se exact
unde picaseră rațele mele, ba și mai
mult, rățoiul căzut ultimul încă mai dădea din când în când dintr-o aripă.
După ce a adus și cele trei rațe,
aveam deja șase rațe împușcate iar de
pe baltă au început ca să se audă glasurile
prietenilor mei care îl dirijau pe paznic:
- Vezi, măi Mișule că acolo trebuie
să fie că doar acolo au căzut. Caută bine
că în altă parte nu au unde să fie.
Auzindu-le vocile, Pepita nu a mai
așteptat un alt imbold pentru că a sărit
din nou în apă îndreptându-se în direcția
glasurilor. Degeaba am strigat-o eu pentru că nu a fost chip să revină la mal.
Într-un târziu, când se instalase deja
întunericul iar amicii mei împreună cu
paznicul căutau cu lanternele rațele împușcate, am auzit o clipoceală devenită
deacum familiară și Pepita s-a apropiat

de mine depunându-mi la picioare alte
două rațe după care s-a prăbușit pur și
simplu pe burtică fiind ruptă de oboseală.
Ascultându-le glasurile mi-am dat
seama cu ușurință că mai aveau puțin și
se luau la ceartă deoarece nu reușeau ca
să descopere rațele împușcate așa că am
luat-o în brațe pe Pepita, care începuse
să tremure deoarece era fleașcă de apă
iar afară se cam lăsase răcoare, ba mai
sufla și un nemernic de vânticel destul
de rece și el și am pornit spre cabană.
În cabana paznicului era minunat.
Între timp eu aprinsesem focul în plită
iar căldura acesteia era binefăcătoare.
Mi-am dezbrăcat iute puloverul pe care
îl aveam pe sub geacă și am înfășurat
cățelușa cu el, făcându-i astfel un culcuș
cald și bun chiar aproape de gura sobei
de unde venea spre ea aer cald.
La un moment dat, ușa cabanei se
dă de perete și năvălește Nelu cu glasul
tunător:
- Bine măcar că n-ai rămas degeaba
aici și ți-a trecut prin cap ca să aprinzi
focul că mi-au înghețat degetele de la
nesuferitul acesta de vânt – iar descoperind cele șase rațe și doi rățoi așezați
lângă perete a rămas stană de piatră.
- Ce-i cu rațele alea?
- Cum adică, …„ce-i cu rațele alea?”
Alea le-am împușcat eu, dar voi cu ceați venit?
Din spatele lui s-au apropiat și ceilalți
iar numai Titus Popovici și Nea Cristea
Dragu mai țineau câte o rață în mână
în timp ce paznicul a depus și el trei
rațe lângă cele opt culese de Pepita.
La un moment dat, Nea Fane se lasă
pe vine lângă Pepita și o mângâie cu
duioșie:
- Auziți la mine, …dacă nu era ea ca
să le găsească p-alea două cu care a
plecat spre mal, acum fluieram Crezul!
– după care, a ridicat-o în brațe cu culcușul făcut de mine din pulover și a așezat-o cu tot respectul pe colțul mesei.
- Ei și acum, a continuat tot el,
scoateți ce aveți prin traiste și întindeți
masa pentru că avem o invitată de onoare
pe care trebuie să o cinstim așa cum se
cuvine. Iar tu, hal de educator nesățios,
ai bunul simț și educă-ți domnișoara că
nu-i deloc frumos ca să aporteze câte
trei rațe deodată! Clar?!
Și vă jur că a fost o masă pe cinste,
onorată după merit și de Pepita, care na prea înfulecat, dar în schimb și-a
încasat absolut toate mângâierile pe care
le-a meritat din plin. Iar pe drumul de
întoarcere mi-a dormit în brațe, ba chiar
a și tresărit de câteva ori în somn, visând
precis la alte și alte rațe împușcate pe
care le aporta…
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Competiții
Tehnică
Pescuit la crap
Pescuit la biban
Pescuit pe râu
Monturi pentru crap

26
28
30
32
34
36

PESCUIT

În această lună de mijloc a toamnei, vremea poate fi schimbătoare. Zilele cu soare și temperaturi
mai plăcute pot alterna cu cele cu nori, vânt și ploi. Condițiile de pescuit sunt încă bune, toate speciile,
atât cele pașnice cât și cele răpitoare, hrănindu-se destul de intens. Pescuitul staționar sau la răpitori
se poate practica de pe mal sau din barcă. Delta rămâne, în această perioadă, atracția principală pentru cei care vor căuta, în ghioluri, canale sau japșe, știuca, bibanul, șalăul, avatul și somnul, dar și crapul, carasul și alți pești
pașnici. Echipamentul rămâne cheia succesului, acesta urmând să fie adaptat speciilor căutate și condițiilor de pescuit. În
apele de munte, pescuitul păstrăvului indigen, al păstrăvului curcubeu și al păstrăvului fântânel s-a închis, altfel decât eram
obișnuiți, începând cu 1 octombrie 2020, până pe 31 martie 2021.

CE PESCUIM

–Mugurel Ionescu
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Competiții Campionatul de pescuit privat al AGVPS
Finala individuală
Feeder Clasic
Text și fotografie VERONICA ISPAS
În perioada 26-30.08.2020, s-a desfășurat Finala Campionatului Privat al A.G.V.P.S. din
România la Feeder Clasic individual. Acest concurs a fost organizat de Asociația Liga de
Pescuit Sportiv Feeder, afiliată la A.G.V.P.S. din România și Pescăria Rădești-Alba.

CLASAMENT FINAL GENERAL DUPĂ 3 MANȘE

CAMPIONATUL PRIVAT AL A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA – FEEDER INDIVIDUAL RĂDEȘTI 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nume Prenume

Manșa I
stand cantitate puncte
Mariasiu Mihai
D9-55 21.150 g
1
Dincă Andrei
A4-4 26.400 g 1
Incău Claudiu
B6-16 15.300 g 2
Benzar Zsolt
C10-46 19.775
2
Muntean Claudiu
C5-41 18.100
3
Neacșu Leontin
B2-12 24.075
1
Lazea Radu
A10-10 19.350
3
Elena Cristian
D8-54 8.125
6
Trușcă Ovidiu
D4-50 11.225
2
Siler Sorin
A5-5 19.425
2
Miron Cezar
C1-37 20.275
1
Sîrbu Mihai
C4-40 15.275
4
Karman Flaviu
B3-13 15.175
3
Dot Trip Tiberiu
B10-20 13.400
5
Plugaru Cătălin
C2-38 9.500
6
Boșca Radu
B1-11 10.050
6
Ciortea I. Alexandru C3-39 9.350
7
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Manșa II
Manșa III
stand cantitate puncte standcantitate puncte
A9-9 14.425 g 4 B2-12 21.675 g
1
A10-10 17.750 g 2 C7-43 10.050 g 3
D8-54 12.050 g 3 C3-39 14.550 g 1
D4-50 13.075
2 B6-16 8.325
4
C8-44 13.150
3
A3-3 11.300
3
B2-12 41.100
1 C5-41 6.525
8
A6-6 9.075
7 D9-55 15.750
1
D7-53 21.700
1 C10-46 9.350
4
A8-8 22.675
1 B9-19 2.225
8
A2-2 11.950
6 A10-10 10.450
4
B6-16 3.550
9 B3-13 17.825
2
C9-45 8.850
6 C4-40 13.925
2
D9-55 11.800
4 B8-18 4.425
6
B7-17 10.120
4 D4-50 6.825
4
B1-11 14.100
2 B4-14 6.375
5
C2-38 11.675
4 D7-53 7.100
3
C3-39 22.250
1 D3-49 5.225
6

Total
Puncte
6
6
6
8
9
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14

Total
Cantitate
57.250 g
54.200 g
41.900 g
41.175
42.550
71.700
46.175
39.175
36.125
41.825
41.750
38.050
31.400
30.350
29.975
28.825
36.825

Loc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

F

inala a fost un pic mai deosebită
având în vedere situația actuală
din țară și din lume, datorată
pandemiei de Covid-19, dar cu un regulament strict și cu distanțarea fizică
necesară, am reușit să ducem la bun
sfârșit această acțiune.
Au participat 39 de concurenți din
toată țara, membrii ai cluburilor și asociațiilor noastre, pescari serioși și foarte
buni în ceea ce fac. Locația acestei finale, Pescăria Rădești - Alba, este o
super pistă de concurs pusă la dispoziția noastră de doi oameni inimoși, mari
susținători ai Campionatului Privat al
A.G.V.P.S. din România, domnii Geza
Bolgar și Mihai Mariasiu.
După patru zile de concurs, un antrenament oficial obligatoriu și trei
manșe propriu-zise de concurs, s-au
desemnat câștigătorii acestei finale și,
implicit, componenții lotului pentru
Mondialul din 2021, alături de cei trei
câștigători din 2019, dacă acest campionat mondial se va desfășura conform programului CIPS - FIPS.
Pescarii care au urcat pe podiumul
finalei în 2020 sunt:
• Mihai Mariasiu, Pescăria Rădești
- locul I
• Andrei Dincă, CS APS București
- locul II
• Incău Claudiu, Corvin Hunedoara
- locul III
Doresc să felicit toți concurenții pentru participarea și seriozitatea de care
dau dovadă în fiecare concurs organizat
de noi și tuturor …FIR ÎNTINS!!!
Cinste câștigătorilor, onoare învinșilor!

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Molnar Ladislau
A1-1 9.800
Cost Marc
B8-18 3.400
Betegh Ștefan
C6-42 12.575
Iorga Ovidiu
D5-51 8.450
Martinov George
A6-6 15.750
Bolgar Geza
D1-47 8.175
Constantinescu CătălinB5-15 9.175
Anca Andrei
A9-9 12.750
Cacoveanu Adrian D3-49 5.050
Todea Daniel
A7-7 2.200
Poiana Doru
B7-17 6.800
Jago Attila
D6-52 8.925
Cirstea Dragoș
D7-53 8.100
Câmpean Teodor
B4-14 6.600
Bucur Andrei
A2-2 9.775
Farkaș Adrian
B9-19 13.650
Ruse Mihai
C9-45 6.575
Bu Attila
A3-3 9.000
Banu Claudiu
C8-44 5.475
Farkas Mihai
A8-8
0
Baciu Cristian
C7-43 3.825
Bîltac Eugen
D2-48 2.275

6
10
5
4
4
5
7
5
8
9
8
3
7
9
7
4
8
8
9
10
10
9

A3-3
C7-43
A5-5
B8-18
B10-20
D5-51
C6-42
B3-13
C10-46
B9-19
C5-41
B5-15
D6-52
C4-40
D1-47
A7-7
B4-14
A1-1
A4-4
C1-37
D2-48
D3-49

14.100
14.900
15.075
6.900
6.150
10.925
5.500
13.200
575
7.950
9.750
3.475
2.500
8.250
7.350
6.425
6.050
7.450
8.575
6.225
3.100
750

5
B1-11 8.500
2 D8-54 10.050
3 B5-15 2.825
6 A8-8 7.900
7 C6-42 8.050
5 D1-47 4.350
9 A2-2 13.325
3 B10-20 850
10 A5-5 25.525
5 D6-52 6.350
5 A6-6 7.725
10 C2-38 6.625
8 C1-37 8.350
7
A1-1 8.475
6 C9-45 1.775
10 A7-7 2.575
8 D5-51 3.250
9 A4-4 5.150
8 B7-17 1.075
8 A9-9 7.225
7 C8-44 5.000
9 D2-48 2.550

3
2
7
6
6
7
2
10
1
5
7
7
5
5
10
10
8
9
9
8
9
9

14
14
15
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
23
24
24
23
26
26
26
27

32.400
28.350
30.475
23.250
29.950
23.450
28.000
26.800
31.150
16.500
24.275
19.025
18.950
23.325
18.900
22.650
15.875
21.600
15.125
13.450
11.925
5.575

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Tehnică Echipament
Avantajele lansetelor
personalizate (I)
Text și fotografie ANDREI ZABET

În lumea pescarilor pasionați de răpitor, există de zeci de
ani, de fapt de când au apărut producătorii de blank-uri, și
o clasă aparte: constructorii de lansete personalizate sau pe
comandă.

Î

n țările civilizate, unde există o îndelungată tradiție a pescuitului la
răpitor, unde există ape publice
populate cu largemouth bass - bassul
cu gură mare (peștele sportiv nr. 1 în
lume, în jurul căruia s-a construit o industrie de miliarde de dolari anual) și
unde se respectă regulile și legile, acolo,
pasionații de spinning și casting au
toate motivele să-și ducă pasiunea mai
departe și să-și comande propriile lansete, construite de către rod builderi
exact după specificațiile lor. De mai
mulți ani, au apărut și la noi rod builderi
care ne oferă alternative performante
ce merită luate în considerare, spre deosebire de ofertele ”de fabrică”, dintr-o
serie de motive, pe care le vom discuta
în cele ce urmează.

Lansetă „custom” nu înseamnă
neapărat lansetă scumpă
Custom rod building este denumirea exactă a acestei meserii, fiindcă în
țările cu tradiție, aceasta a apărut încă
de când producătorii au oferit publicului blankurile separate, țevile conice, din
grafit sau fibră de sticlă, în jurul cărora
pescarii montează, cu măiestrie, componentele: inelele, mandrina, mânerul,
matisajele și rășinile care leagă totul
laolaltă.
Însă lansetele pe comandă nu presupun doar prețuri mari, dimpotrivă.
Unul din beneficiile acestui sistem este
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faptul că puteți alege singuri, sau cu
ajutorul rod builderului care o confecționează, componentele, în funcție de
bugetul pe care îl aveți la dispoziție. În
prezent, există branduri (cele mai
multe, americane) care oferă blankuri
din grafit (sau carbon) la prețuri extrem
de populare, între 50 și 80 de dolari, la
o calitate foarte bună a materialelor și
a construcției. Inelele pot atinge prețuri
mari, dar doar dacă vă permiteți, fiindcă

un set de inele Fuji Torzite cântărește
aproape „cât aerul”, la doar 1,7 grame
pentru 10 inele, însă pentru asta va trebui să scoateți din buzunar undeva în
jurul a 150 de euro. Există și alternative
de preț foarte bune, cum ar fi inelele
Alconite, dacă e să căutăm doar la un
singur producător, adică la Fuji din Japonia. Însă, în ultimii ani, au apărut tot
mai multe companii care oferă componente la prețuri excelente. Mă refer la
branduri precum American Tackle,
ALPS sau Forecast, ca să le enumăr
doar pe cele mai cunoscute. Libertatea
de a alege componentele după bugetul
fiecăruia ne ajută să putem obține lan-

Când știi ce vrei,
poți selecta chiar tu
componentele iar acolo
unde ai dubii, cum ar fi la
dimensiunea inelelor sau ce
tip de aliaj să alegi în
funcție de greutatea
nălucilor lansate, vorbești
cu rod builderul.

sete chiar și cu bani puțini, care ne
oferă, de multe ori, o calitate superioară
produselor „de fabrică”.
Un alt avantaj este că, în cazul lansetelor custom, putem cumpăra într-o lună
blankul, iar luna următoare achiziționăm
restul componentelor, adică nu e nevoie
să dăm toți banii o dată, cum se întâmplă
în cazul lansetelor din magazine.

Libertate de personalizare
maximă
Un alt avantaj, poate cel mai important, în opinia personală, îl reprezintă
libertatea fantastică de personalizare pe
care doar construcția unei lansete cus-

tom sau „pe comandă” o poate oferi.
Dincolo de aspectul estetic, care este un
capitol în sine și despre care vom vorbi
în episodul următor, aveți la dispoziție
foarte multe opțiuni de modificare și de
construcție a unei noi lansete.
O să vă dau un exemplu: pescuiesc
cu lansete de casting lungi, din clasa
2,43 metri (8 picioare), care sunt
dintr-o singură bucată și, ca atare, destul
de greu de transportat. Așa că, de la o
vreme, am început să caut lansete din
două secțiuni, care să corespundă cerințelor mele, să poată lansa între 20 și 85
de grame, să aibă acțiunea potrivită pentru pescuitul cu swimbaituri și să fie dis-

ponibile în lungimi de cel puțin 2,43
metri. Găsisem niște lansete „de fabrică”,
la Shimano Japan, care oferă seria
World Shaula, cu lansete versatile din
două secțiuni inegale, însă prețurile erau
puțin spus mari. Așa că am recurs la
căutarea unui blank din 2 bucăți, de minimum 2,43 m, pe care să-l modific ulterior, cu ajutorul rod builderului și
să-l prelungesc la dimensiunea dorită,
2,51 m (8’3”). Cu ceva noroc, am găsit
un blank NFC (North Fork Composites)
care corespundea parametrilor căutați,
la prietenii de la Abrevis.ro, și l-am cumpărat. Apoi, m-am dus pe site-ul altor
prieteni, de data asta din Franța, este
vorba de Rodhouse.fr, de unde am achiziționat toate celelalte componente,
după discuții și consultări cu rod builderul.
Când știi ce vrei, poți selecta chiar tu
componentele iar acolo unde ai dubii,
cum ar fi la dimensiunea inelelor sau ce
tip de aliaj să alegi în funcție de greutatea
nălucilor lansate, vorbești cu rod builderul. În cazul meu, am avut noroc fiindcă
în această pandemie, un bun prieten și
partener de pescuit, Sorin Lazea, s-a apucat de rod building la modul profesionist,
cu echipamente de ultimă generație.
Când ai un constructor de lansete
pe comandă chiar în orașul tău, alta e
situația, totul devine mai ușor, și în special comunicarea, fiindcă una din condițiile esențiale pentru ca lucrarea să
iasă așa cum vrei tu este să ții legătura
permanent cu rod builderul și chiar să
vezi lanseta în cel puțin o etapă intermediară a construcției sale.
– va urma –
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De sezon

Pescuit la crap

Crapii lui Brumărel
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Toamna începe să se instaleze, înlocuind, timid, căldura verii. Zilele toride, cu temperaturi
de peste 30 de grade Celsius, au rămas o amintire, iar soarele binevoitor încălzește timid
crengile arborilor care au prins contururi arămii. Câte o pală molcomă de vânt răscolește
norii răzleți și poartă din loc în loc fruzele căzătoare. Este vremea ideală pentru partidele
memorabile de pescuit, ce încununează sezonul care, încet-încet, se apropie de sfârșit. Dar
nu fiți triști, orice sfârșit este un nou început, și profitați de aceste zile pentru a porni în
căutarea crapilor lui Brumărel.

M

ă reîntorc pe malurile lacului
din Parcul Tineretului, unde
nu mai fusesem de ceva timp.
Întâi situația de urgență, instalată ca
urmare a pandemiei de Coronavirus,
cu limitarea ieșirilor din casă la câteva
ore pe zi, apoi temperaturile ridicate,
cu disconfort termic pentru pescari,
dar și lipsa activității din partea peștilor,
m-au ținut, o perioadă, la distanță.
Aveam în plan o partidă de pescuit
la crap, dar cu o altfel de abordare tactică.

România aparțin raselor Frăsinet, Ineu
și Ropsa, precum și metișii industriali
ai acestora.
Rasa Frăsinet este o rasă ameliorată,
din categoria celor cu corpul înalt și
înveliș de solzi complet. Rasa Ineu are
corpul înalt, cu înveliș de solzi foarte

Crapii apelor noastre
Crapul sălbatic (Cyprinus carpio) este
răspândit mai mult în apele și bazinele Mării Mediterane, Mării Negre, Mării Caspice și Mării Aral. De la el au fost
obținute mai multe varietăți domestice
care se cresc, de regulă, în iazurile piscicole de acvacultură, dar pe care le întâlnim destul de des și în mediul natural,
ca urmare a deversărilor provocate de
inundații. Formele crapului de cultură
se deosebesc între ele, îndeosebi prin
forma corpului, prezența și dispoziția
solzilor.
Formele de crap de acvacultură din
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Rasa Ineu are corpul
înalt, cu înveliș de
solzi foarte redus, fiind
cunoscut sub denumirile de
„crap golaș” sau „crap
oglindă”.

redus, fiind cunoscut sub denumirile
de „crap golaș” sau „crap oglindă”. Rasa
Ropsa este obținută prin încrucișări
între crapul de cultură european și crapul sălbatic de Amur.
De asemenea, există și patru specii
de ciprinide asiatice, introduse în România: amurul, novacul, sângerul și
scoicarul.
Amurul (Ctenopharyngodon idella),
denumit popular „ten” sau „cosaș”, este
asemănător cu crapul european. În perioada juvenilă, până la dimensiunea
de 7-8 cm, consumă micro-plancton,
după care se hrănește cu vegetație acvatică (plante acvatice superioare).
Novacul (Aristichthys nobilis) se
hrănește cu micro-zooplancton și alge
macroscopice, pe care le filtrează prin
intermediul unor site branhiale.
Sângerul (Hypophthalmichthys molitrix), numit și „crapul argintiu”, este
foarte asemănător cu novacul, dar are
capul și gură ceva mai mici și o culoare
uniform argintie. Se hrănește tot prin
filtrarea apei prin sitele de pe arcurile
branhiale și este crescut în amenajări
piscicole, ca și novacul, pentru capacitatea lor de filtrare a apei.

method de 50 g și cârlige nr. 8, montate
cu „fir de păr”. Am pregătit o nadă mai
densă și mai colantă, care să reziste
bine în năditor, și pentru cârlig am folosit porumb dulce, asezonat cu micro
pop-up-uri cu diferite arome.

O frumoasă zi de toamnă
Soarele se ridicase în înaltul cerului,
depășind vârfurile ruginite ale copacilor. Liniștea copleșitoare era tulburată
doar de zgomotul cârdului de gâște gălăgioase care pluteau la orizont. Locurile de joacă, cochet amenajate și
atrăgătoare, erau, în continuare închise
datorită pandemiei. Din când în când
se auzea sunetul specific al câte unui
crap care sărea deasupra patului de
nadă făcut de mine. Adunându-mi
echipamentul, fac bilanțul și mă gândesc la abordarea care mi-a adus
aproape crapii lui Brumărel.
Scoicarul (Mylopharyngodon piceus) este asemănător cu amurul și se
hrănește cu scoici, melci, și crustacee,
spargându-le crusta sau cochilia cu ajutorul unor filtre branhiale foarte dure.
Aproape toate rasele de crap existente în apele noastre pot fi capturate,
mai simplu sau mai dificil, prin pescuit
recreativ.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

CRAP LA GRĂTAR
CU SOS VINEGRETTE
MAMA PAȘA

Abordare tactică
Am ales metoda de pescuit la feeder,
cu vergile, monturile și accesoriile specifice acestui stil.
După stabilirea poziției, în funcție
de reperele de pe malul opus, și a distanței, blocând firul, după lansare, în
line clip, am început nădirea folosind
un năditor culisant clasic, cu coșuleț
centrat pe tub anti-tangle, pe fir textil,
montura încheindu-se cu o mărgicăopritor din cauciuc siliconic, fără cârlig
atașat. Astfel puteam încărca mai multă
nadă decât în montura method-feeder,
cu care eram pregătit să pescuiesc efectiv, și care are lest încorporat din fabricație, pentru poziționarea optimă a momelii. Un alt avantaj era și posibilitatea
încorporării în nadă a unei cantități
apreciabile de porumb dulce, imposibil
de încărcat pe method.
Am început cu o nadă mai umedă,
care să reziste la lansare, dar să se desfacă ușor pe substrat. Bazându-mă pe
vergile mele de 3,60 m și putere 40130 g, aruncam la distanța potrivită,
lăsam montura 2-3 minute, apoi o recuperam, după câteve mișcări de scuturare energice.
Am aruncat astfel cam doi litri de
nadă, după care am înlocuit monturile
de nădire cu cele de pescuit, coșulețe

Crapul ocupă un loc de cinste în gastronomia pescărească
tradițională românească. Carnea fragedă și destul de grasă
este foarte apreciată de gurmanzi, iar dacă o servim cu un
sos delicat, tradițional franțuzesc, vom realiza o „alianță”
care va uimi și pe cei mai pretențioși.
Ingrediente: un crap de 2-3 kg, o
lămâie, sare, piper, boia de ardei dulce.
Pentru sos: două linguri de muștar de
Dijon, o lingură de smântână, două linguri de ulei de măsline extravirgin, o
lingură de oțet balsamic, sare, piper
proaspăt măcinat.
Preparare: se curăță peștele și se filetează, se tranșază fileurile în bucăți
potrivite, se presară cu sare, piper, boia
și zeamă de lămâie și se lasă o oră la frigider. Se așează bucățile de pește pe

grătarul încins și se frig, pe ambele părți,
până se rumenesc, după care se scot pe
un platou. Se prepară sosul vinegrette,
într-un bol de mărime medie. Se pune
oțetul și sarea și se amestecă bine, apoi
muștarul și smântâna, amestecând încontinuu, uleiul și piperul.
Servire: se servesc bucățile de
pește, asezonate cu sosul preparat. Un
pahar de vin alb sec/demise le vor
spori savoarea.
Poftă bună!
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Spinning

Pescuit la biban

Bibanii toamnei ruginii
Text și fotografie MAC
Finalul lunii septembrie a adus o vreme neobișnuit de caldă, cu zile în care mercurul
termometrelor a urcat adesea la peste plus 25-28 de grade Celsius. Apele au păstrat
condiții excelente, atât pentru peștii pașnici, dar mai ales pentru răpitori, așa că am decis
să încercăm o partidă în Delta Dunării, acolo unde, în alți ani, bibanii, dar nu numai,
oferiseră zile minunate de pescuit la începutul toamnei ruginii...

O

dată ajunși, suficient de obosiți de drumul pe asfalt și apoi
cu șalupa pe valurile săltătoare
ale Dunării Vechi, am pus echipamentul de pescuit în ordine și am admirat
primul apus de soare printre sălciile
pletoase de pe malul scăldat de ape.

rapid în Deltă, în mai puțin de o oră au
apărut o mulțime de ambarcațiuni care
de care mai motorizate și care au ocupat aproape tot ce însemna un potențial loc de știucă. Era în același timp o
schimbare continuă deoarece „insulele”
de iarbă se mișcau necontenit, după
cum le purta vântul și curentul apei. Iar
bărcile le urmau mișcarea într-un adevărat dans pe luciul lacului. Și chiar
s-au prins ceva știuci, fără însă a vedea
și exemplare capitale. Totul a durat
până ce soarele s-a ridicat la o lungime
de lansetă deasupra stufului, după care
s-a așternut liniștea...

Pe apele Deltei
Orele dimineții ne-au găsit deja
porniți spre locul unde auzisem că de
câteva zile începuse să tragă știuculița.
Când primele raze ale soarelui se ridicau peste vârfurile stufului eram deja
ancorați în primul golfuleț iar oscilantele argintii străluceau prin apa clară a
lacului. Din cauza căldurii din ultima
perioadă, vegetația acvatică luase în
stăpânire mare parte din suprafața
apei astfel încât aproape că nu reușeam
să recuperăm nălucile fără a aduna și
ceva iarbă în ancore. Era însă și un
lucru bun în toată această încâlceală
verde; știucile găseau probail adăpost
confortabil la umbra „insulelor plutitoare” și, nu după mult timp au apărut
și primele mârlițe, alimentând elanul și
imaginația. Cum însă vestea circulă
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Era însă și un lucru
bun în toată această
încâlceală verde; știucile
găseau probail adăpost
confortabil la umbra
„insulelor plutitoare” și, nu
după mult timp au apărut și
primele mârlițe,
alimentând elanul și
imaginația”.

„Totul este să-i găsiți…!”
Așa ne spusese la plecare prietenul
meu Cristi după ce îmi mai dăduse o
cutiuță cu „silicoane” de toate culorile.
„Încearcă-le pe toate și vei vedea de ce
sunt în stare la biban”… iar ultimile cuvinte au rămas undeva în urmă.
A urmat o perioadă de căutări insistente după care, una câte una, bărcile
au plecat pe unde veniseră. Doar câțiva
pescari, probabil știucari mai ambițioși, au început să bată sistematic ma-

lurile și ochiurile limpezi de apă neacoperite de vegetație. Venise timpul să încercăm ceea ce îmi spusese la plecare
prietenul meu. Și așa am pornit în căutarea bibanilor.
Știam că bancurile de bibani se ațin
de obicei chiar pe canal, nu departe de
intrarea acestuia în lac sau nu departe
de această intrare de o parte sau alta a
malurilor lacului. Am înlocuit oscilantele cu plasticele moi, silicoanele, și am
început căutările. Ancoram și lansam
la distanțe progresive, în evantai, de o
parte și alta a bărcii, încercând să acoperim complet cercul imaginar în centrul căruia ne aflam. Ici, colo, câte un
biban entuziasma atmosfera dar reveneam repede la calm după ce lansările
următoare rămâneau fără rezultat.
Apoi schimbam locul cu câteva zeci de
metri, ancoram și o luam de la capăt.

perarea iar la „silicoane” de regulă pe
cădere. Este drept schimbasem echipamentul de pescuit la știucă cu unul
light, mai fin și mai sensibil. Și nu era
un loc anume unde trebuia să lansezi.
Este drept că după un timp bancul se
mai muta cu câțiva metri la stânga sau
la dreapta dar îi regăseam rapid și continuam pescuitul ca pe bandă.
A fost atunci, unul din acele mo-

mente în care peștele nu făcea nazuri și
una dintre acele partide de pescuit
când am avut ocazia să ne bucurăm de
așa numita „bibaniadă”, despre care
auzi câteodată de la pescarii dedicați
acestui răpitor, un adevărat spectacol,
oferit cu generozitate de mama-natură,
care ne-a dat ocazia să participăm la un
adevărat recital al bibanilor toamnei
ruginii…!

Recitalul bibanilor
Au trecut probabil mai bine de
două ore până să dăm peste “cuibul” bibanilor. Am înțeles că i-am găsit atunci
când fiecare a început să scoată câte un
pește la fiecare a doua sau cel mult a
treia lansare. De data asta erau undeva
la vreo 50 de metri de mal și cam la 30
de metri lateral stânga de intrarea canalului în lac. Bibanii erau peste tot și
nu făceau nici un fel de moft.
Am vrut să văd dacă au vre-o „preferință” anume. De la lingurițe rotative,
năluci soft/silicoane, la voblere de suprafață sau scufundătoare, mușcau la
tot ce li se oferea. La rotative mușcau
adesea imediat după ce începeam recuOCTOMBRIE 2020 | 33

Tehnică Pescuit pe râu
Știuci și ape crescute
Text și fotografie DORU DINEA

Vremea bună și însorită a alternat cu perioade în care cerul și-a deschis larg baierele și a
adus prinos de apă pământului. Uneori, chiar în exces. Râul, de cele mai multe ori, a avut
cotele crescute iar turbiditatea apei a fost destul de accentuată în intervale de timp destul
de îndelungate. Având aceste condiții am ieșit la câteva partide de pescuit la spinning, pe
Jiu, cu „dedicație”, pentru știuci.

C

a să pot avea cât mai multe
șanse de reușită la pescuitul la
spinning al dințoaselor, am urmărit cu atenție starea vremii precum
și evoluția cotelor apelor râului. În general, am ieșit pe malul apei atunci
când, chiar dacă apele râului erau crescute, cotele erau mai stabile sau nu variau cu valori foarte mari. De asemenea
am evitat să merg la partide de pescuit
când aflam de la alți pescari că apele
râului au o turbiditate deosebit de
mare. Întotdeauna am pescuit la spinning după știuci în zonele râului unde
apele au avut un curent mai slab, coturi
mai largi, după structuri naturale sau
artificiale sau în zonele unde apa forma
vârtejuri mai întinse ca dimensiune.

Năluci eficace
Am încercat cu năluci de dimensiuni medii și mari. Totuși, cele mai
bune rezultate în pescuitul la spinning
al știucilor, au fost la voblere lipless vibration și la linguri rotative. Pentru voblerele tip lipless vibration le-am folosit
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pe cele cu lungimi cuprinse între 6 cm.
și 7,5 cm. iar lingurile rotative cu cele
mai bune rezultate au fost cele cu paleta ovală nr.4 și nr.5.
De o importanță foarte mare a fost
faptul ca voblerele tip lipless pe care
le-am folosit să nu aibă o greutate

mare, deci să nu coboare pe adâncime
rapid. Chiar și voblerele lipless vibration cu lungimea de 7,5 cm. nu au depășit greutatea de 11 grame. Am
procedat în acest fel deoarece am pescuit în zonele râului cu un curent mai
slab, unde am putut să tatonez un timp

mai îndelungat diferitele zone ale apei
și, deasemenea, în pauzele de recuperare voblerul nu se ducea „glonț” pe
substrat ci, ori balansa lent pe cădere,
ori aproape rămânea suspendat în
masa apei. În acest fel năluca devenea
cu mult mai atractivă.

Tehnica recuperării
Cu toate că apa a fost mai opacă,
cele mai bune rezultate au fost când am
imprimat nălucilor o viteză de evoluție
medie și medie-rapidă. Recuperările liniare nu au dat rezultate bune, în
schimb stilul jigging și stop&go au fost
cele mai prinzătoare. Deasemenea, am
observat că pauzele în recuperare pe
care le efectuam, erau de o mare importanță. Uneori, ca să determin atacul
știucilor asupra nălucilor, executam
pauze în recuperare scurte, de una sau
cel mult două secunde, dar alteori eram
nevoit să execut pauzele în recuperare
mult mai mari, de până la patru sau
cinci secunde, altfel dințoasele nu declanșau atacul.
Datorită faptului că am pescuit pe
ape cu o turbiditate crescută am folosit
năluci într-un colorit cu o lungime de
undă mai mare, mai puternic vizual.
Pentru voblere le-am folosit pe cele
într-un colorit white-chartreuse, greentiger, firetiger, hot-perch iar pentru lingurile rotative pe cele argintii sau
chartreuse.
Pentru mine, cel mai interesant a
fost faptul că am avut foarte puține atacuri și capturi de știuci atunci când am
efectuat lansările pe lângă sau în apropierea malului de pe care pescuiam. În
schimb, atunci când am executat lansările în curenții repezi de ape, recuperam năluca și ajungeam cu aceasta în
apele mai liniștite, am avut mai multe
atacuri iar rezultatele au fost cu mult
mai bune. Deci, concluzia mea a fost că

știucile, în majoritatea cazurilor, se
aflau în largul râului, la margini de curenți și numai când recuperam năluca
din acele zone, o urmăreau după care o
atacau tot în zona cu ape line, nu la
foarte mare depărtare față de malul de
pe care pescuiam.

Tertipurile dințoaselor
În cele mai multe cazuri atacurile
știucilor nu au fost brutale sau foarte
hotărâte ci cât se poate de moi, de discrete. Uneori aceste atacuri se asemănau ca și o lăsare pe fir iar, alteori, pur
și simplu înotau cu năluca în gură către
mine, iar eu nu știam ce se întâmplă de
năluca nu mai vibra pe recuperare în
timp ce se mai îngreuna, dar nu foarte
mult. În ambele cazuri, dacă nu mă
prindeam la timp de tertipurile dințoaselor și nu executam înțeparea la momentul oportun, știucile scăpau
aproape imediat sau după câteva momente de drill.
În special pe apele curgătoare, este
necesar să ținem seama de cotele și turbiditatea apei. Să ne adaptăm cât mai
bine nălucile dar și evoluția acestora la
condițiile care se impun, iar rezultatele,
chiar dacă uneori mai greu, nu vor ezita
să apară. Cu răbdare și perseverență
putem avea atacuri și capturi din partea cumetrelor dințoase și în condiții
mai puțin facile. Fir întins!
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Tehnică Monturi pentru crap
Montura pop-up
ADRIAN DUMITRAȘCU

E

ste o montură care este concepută pentru a ridica doar câțiva
centimetri pe verticală momeala cu cârligul, evitând îngroparea
în mâl sau „mascarea” acestora de vegetația subacvatică joasă, de pe
substrat. Montura poate fi folosită atât
cu pop-up simplu sau pop-up combinat
cu boilies.

Una dintre cele mai folosite și agreate monturi pentru crap,
pe substrat mâlos sau cu vegetație acvatică măruntă pe
fundul apei, este montura pop-up.

Foto: MAC

Montura

AGĂȚĂTORUL DE GURĂ
Mouth snagger-ul – agățătorul de
gură, este un dispozitiv din silicon,
asemenea unui viermișor, ce se poziționează pe cârligul legat pe fir, pentru
a forma un unghi între tija cârligului și
firul forfacului, unghi ce favorizează
autoînțeparea peștelui, după ce acesta
a aspirat momeala cu cârligul.
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Ne trebuie un fir cămășuit de 15-20
lb., un cârlig nr. 4-6, un mouth snagger
– agățător de gură, un opritor pentru
pop-ul folosit și un vârtej nr. 8 sau 10.
• tăiem o bucată de 10-15 cm de fir
cămășuit, îl decojim pe 6-8 cm și facem
firul de păr pentru montarea momelii;
• montăm pe firul de păr un pop-up
de 10-12 mm și îl fixăm cu un opritor;
• facem nodul fără nod pe cârlig;
• introducem pe fir un mouth
snagger și îl poziționăm pe cârlig, pentru a crea unghiul de înțepare, între fir
și tija cârligului. Mouth snagger-ul ține
practic locul tubului termocontractil;
• legăm vârtejul la capătul forfacului, folosind un nod 8 pentru siguranță.
Aceasta este montura.

Variante practice
Montura pop-up poate fi utilizată
în combinație cu momitoare clasice cu
arc de nădire, cu coșulețe de nădire gen
feeder sau simplu, cu plumb fix sau culisant, în funcție de condițiile locului:
substratul pe care pescuim, distanța la
care dorim să lansăm și, nu în ultimul
rând, finețea monturii pe care dorim
să o prezentăm. Dimensiunea cârligului, a momelilor la cârlig – pop-up, boilies, precum și diametrul firului cămășuit folosit, vor depinde de sezonul în
care pescuim, vara totul este mai mare,
și de dimensiunile peștilor pe care îi
avem în vedere. Fir întins!

Muscărit

Echipament

Nălucirile toamnei
ALEX CODRESCU

Meșteșugul confecționării muștelor artificiale nu cunoaște
pauze, practic, niciodată pe parcursul anului. Chiar dacă
apele se răcesc și ieșirile la pescuit devin mai anevoioase,
atelierul muscarului rămâne deschis, creațiile inovatoare
făcând adesea deliciul unei reușite ulterioare.

A

Foto:

notimpul toamnei a luat în stăpânire natura, iar sezonul la
păstrăv s-a încheiat la finele
lui Septembrie. Asta nu însemnă că
pescuitul cu muște artificiale intră în
impas ci, poate, chiar dimpotrivă. Profitând de vremea mai mult decăt călduță
a lunii octombrie, peștii se hrănesc și
adună rezerve de energie pentru anotimul rece care, cu siguranță, nu va întârzia să-și facă apariția. Iar răpitorii,
de la clean la avat, binan, șalău sau
știucă, nu fac excepție și profită de ocaziile ce se ivesc, oferite cu generozitate
și de năstrușnicele artificiale.
Și când am menționat atributul de
„năstrușnice”, m-am referit cu prioritate
la streamere. Nu le-am numit muște
artificiale doar din simplul motiv al
dimesiunilor considerabil mai mari decât cele ale „muștelor de zi cu zi”, dar și
al „creaturilor”, dacă le putem numi
astfel, pe care aceste streamere încercă
să le imite.
Când vremea toamnei, mai ales a
uneia cu vreme chiar prietenoasă, aduce

luciri de aur și aramă în undele apelor,
știucile, și nu numai, par să răspundă
tot mai des „prezent” la oferta acestui
fel de artificiale. Motivele pot fi diverse.
Poate că prezentarea streamerelor, lansate cu firul special pentru muscărit,
produce o atracție sporită pentru pești,
deoarece permite conducerea mai „domoală” și mai „pe îndelete” a lor la suprafața apei sau imediat sub luciul acesteia. Sau poate că strălucirea și amestecul inedit al culorilor, al materialelor
din care sunt confecționate streamerele,
ca de altfel și al formelor inedite ale
acestora, toate, separat sau la un loc,
să conțină secretul succesului acestora
la pescuitul știucii, dar și al cleanului
și bibanului. Pentru șalău discuția este
un pic diferită dar ne vom ocupa și de
acest aspect într-un material viitor.
Cât privește streamerele pentru
știucă, la modelele folosite, putem practic spune că imaginația este liberă să
creeze. Nu este o idee nepotrivită aceea
de a folosi materiale cât mai diverse
pentru confecționare. Piele, pene, lână

sau materiale textile sintetice, dopuri
de plută sau lemn de balsa, beteală sau
lamé, legate cu ață de montaj sau lipite,
toate oferă un eventai larg de posibilități. Culorile pot fi de la cele neutre la
cele mai aprinse, simple, fluo sau cu
glitter, iar asocierea lor este cât se poate
de liberă.
Este, probabil, împletirea tuturor
acestor elemente constructive amintite
mai sus, dar și a prezentării streamerelor
pe apă, total diferită de nălucile tradiționale, și mă refer aici la oscilante, rotative, voblere, jiguri și așa mai departe,
elemente care oferă un avantaj în pescuitul răpitorilor la vremea toamnei. Din
acest motiv înclin să cred că materialele
din care sunt confecționate fac diferența,
iar modul de prezentare, diferit pe apă,
vine să sporească atractivitatea și ineditul acestor năluci, cu nume generic de
streamere și care pot face diferența
într-o partidă de pescuit, pe malul apei,
aducând farmec, suspans și satisfacție,
și care pot fi percepute asemenea unor
năluciri fascinante ale toamnei…!
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Destinații La pescuit
Balta Pasărea 3 - Frumușani
A.C. MANU

Foto: A.C. MANU

Balta Pasărea 3 - Frumușani este situată la 11 km de la centura Bucureștiului, pe șoseaua
spre Oltenița. După ieșirea din Frumușani, la circa un kilometru, pe parte stângă, un
indicator arată Balta Pasărea 3, iar un drum pietruit, bine întreținut și străjuit de plopi,
duce direct la baltă. Situată relativ aproape de capitală, balta Pasărea 3 - Frumușani poate
fi o destinație pentru pasionații pescuitului la crap, dar și la răpitor.

PASĂREA 3 - FRUMUȘANI

Foto: A.C. MANU

Suprafața amenajării destinate pescuitului cuprinde 13 ha luciu de apă,
balta având o lungime de aproximativ
1.000 de metri, cu lățimi ce variază de
la 60-70 metri în zona de mijloc, la
100-120 de metri în zona digului.
Adâncimea maximă a apei este
de 2 m la dig, și are circa
0,5 metri în apropierea malurilor. Balta este alimentată
din apa Câlnăului, iar substratul bălții este în general mâlos, ceva mai tare
spre zona de mijloc,
de-a lungul firului fostului
curs al apei. Fundul apei
este curat, fără structuri
și fără arbori scufundați, agățăturile sunt rare, iar malurile
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Pescuitul la răpitor este permis numai în regim catch&release – prinde și
eliberează, și numai după încheierea
sezonului la crap, data deschiderii fiind
stabilită în funcție de evoluția vremii.
Taxa de pescuit la răpitor este de
50 lei/zi pentru pescuitul de pe mal, iar
pentru pescuitul din barcă se percep
încă 20 lei/zi.
Din discuția purtată cu dl. Iancu
Marian, administratorul amenajării,
am aflat că din primăvară și până în
prezent balta a fost populată cu 5 tone
de pește, cu exemplare de crap româ-

sunt ușor accesibile, acoperite cu gazon
bine întreținut, pe alocuri întâlnindu-se
pâlcuri mici de trestie care nu îngreunează însă accesul la apă. Câteva sălcii
impunătoare oferă umbră în zilele cu
soare puternic, iar butașii de salcie plantați de-a lungul malurilor promit multă
umbră și un plus de confort pentru următoarele sezoane estivale.
Speciile de pești pe care le puteți găsi sunt crapul românesc, carasul, fitofagul și novacul, roșioara
și obletele, iar dintre răpitori
știuca, șalăul și bibanul.
Exemplarele record ale
bălții au cânărit 7 kg la
crapul românesc, 1 kg la
caras și 2 kg la șalău iar
știuca a ajuns și la 8 kg,
aceasta din urmă putând oferi
partide de excepție, toamna
târziu, când se încheie sezonul
de pescuit la crap.
Foto: IANCU MARIAN

M

alurile bălții oferă condiții
excelente pentru standuri, și
sunt prevăzute coșuri de gunoi și toalete ecologice. Grătarul este
permis doar tip cuvă, pe picioare, focul
pe pământ nefiind permis. Accesul la
standuri se face pe drumul de contur
al bălții.
Pescuitul este permis atât ziua cât
și noaptea, camparea pe timpul nopții
făcându-se cu mijloacele proprii ale
pescarilor. Sunt permise un număr total de 5 lansete/vergi și este permis
plantatul cu novomodel. Taxa de pescuit este de 100 lei pentru 12 ore, între
orele 6:00 și 18:00 sau 120 lei pentru
24 de ore, între orele 18:00 și până a
doua zi la ora 18:00. Pentru plantatul
cu navomodelul se percepe în plus o
taxă de 20 lei. Se pot reține 4 kg de
crap românesc și 4 kg de caras. Exemplarele de crap sub 1 kg și peste 4 kg se
eliberează obligatoriu. Ocuparea standurilor de pescuit se face în ordinea sosirii pe baltă.

nesc între 1,5 și 6 kg.
Curățenia și ordinea sunt elementele
ce dau nota amenajării iar generozitatea
standurilor oferă un plus de confort vizitatorilor. Aflată la mai puțin de o jumătate de oră de capitală, balta de pescuit Pasărea 3 - Frumușani, oferă astfel
condiții pentru petrecerea unei partide
de pescuit într-o ambianță plăcută și liniștită, atât pentru pasionații experimentați cât și pentru începători.
Telefon de contact: 0722-130.457 dl. Iancu Marian, administrator.

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

FAZANII
• Până în prezent au fost descrise
mai mult de 30 de rase diferite de fazani.
La unele, cocoșii au gâtul negru, altele
au un inel alb pe gât sau au aripile albe;
• În Anglia fazanii au fost introduși de
romani. Anual sunt eliberați pentru vânătoare peste 20 de milioane de fazani;
• Sumele adunate din recoltarea fazanilor prin vânătoare în Anglia, ating
anual valori impresionante, având în vedere
că pentru un fazan împușcat se plătește
undeva între 25 și 40 de lire, iar recolte
zilnice de peste 200 de exemplare într-o
partidă de vânătoare sunt ceva firesc;
• Din toate rasele de fazani existente
în Europa, fazanii din Delta Dunării sunt
considerați a fi cei mai apropiați filogenetic
de fazanii sălbatici, originari din Asia;
• Studiile efectuate au arătat că numai
cocoșii de fazan dominanți, ocupă zonele
de habitat de prim-rang într-un teritoriu,
exemplarele tinere fiind forțate să trăiască
la o oarecare distanță de acest teritoriu;
• Cocoșii de fazan se pare că sunt
sensibili la vibrațiile ce preced cutremurele
și sunt numeroase consemnări ce atestă
cântecul viguros al cocoșilor de fazan înaintea producerii unui cutremur de pământ;

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
• Zborul brusc al fazanului atunci
când este stârnit, necesită un consum
imens de energie, fapt pentru care, după
„decolarea în trombă”, păsările nu zboară
pe distanțe mari, cele mai lungi zboruri
rareori depășind 2 km.

SOMNUL
• Pe glob există mai mult de 3.000
de specii de somn, ce se găsesc pe toate
continentele, mai puțin în Antarctica;

• Majoritatea speciilor de somn trăiesc
în apă dulce, râuri, lacuri, dar sunt și
unele care s-au adaptat la viața în apa
salmastră;
• Somnul este una dintre speciile de
pești preferată pentru a fi crescută în
fermele piscicole, în multe țări carnea
fiind considerată o adevărată delicatesă;
• Unele specii somn precum somnul
de Mekong, sunt în pragul declarării drept
specii în pericol, datorită pescuitului
excesiv și poluării apelor în care trăiesc;
• Cea mai mică specie de somn este
numită banjo, iar exemplarele măsoară
doar 9,9 mm;
• Cea mai mare specie de somn este
somnul de Mekong care poate ajunge la
3 metri lungime și 300 de kilograme;
• La unele specii de somn glandele
pielii produc toxine care ajung pe aripioarele dorsale, toxine care pot fi eliberate
în caz de pericol și care pot produce vătămări grave chiar și la oameni;
• Femelele de somn depun icrele în
zone adăpostie, ferite de pericol, precum
crevase sau vegetație acvatică densă,
însă tatăl este cel care are grijă de icre și
de prgeniturile eclozate din acestea;
• În mediul natural, somnii pot trăi
de la 8 și până la 20 de ani.
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Racii TRD CrawZ de la Z-MAN

E toamnă, e vremea
șalăilor prinși cu racii
TRD CrawZ de la Z-MAN!
Dacă nu ați experimentat niciodată atacurile extrem de violente de
șalăilor la năluci care imită racii,
toamna aceasta e vremea să o faceți.
Când se hrănesc activ, șalăii au, de regulă, atacuri destul de puternice, pe
care mulți pescari le numesc, în jargon, „ciocane”.
Ei bine, pescuitul cu imitații de
raci se pare că declanșează toate instinctele primare din acești răpitori,
deoarece atacurile la raci sunt printre
cele mai violente din pescuitul șalău-

lui. Z-MAN vă propune o serie de raci
realizați din același material uimitor
de elastic și ultra-rezistent, ElaZtech,
care și plutește natural. TRD CrawZ
poate fi montat pe jiguri cu cârlig deschis sau în monturi offset, iar datorită
supleții și flotabilității sale, imită perfect un rac așezat în clasica postură
defensivă, cu cleștii ridicați. Imitația
din elastomeri este incredibil de rezistentă la dinții răpitorilor și poate suporta capturi multiple fără a schimba
plasticul.
Noile năluci TRD CrawZ de la
Z-MAN sunt disponibile atât în magazinul Abrevis din București cât și
online.
-www.abrevis.ro

CLEȘTE EXTRACTOR SPRO
PENTRU ANCORE – UTIL
LA ȘTIUCĂ ȘI NU NUMAI
Unul dintre cele
mai utile accesorii
pe care trebuie să
le avem în trusa de
știucă este cleștele
pentru scoaterea
ancorelor din gura
dințoaselor. Avantajul folosirii acestuia este că ne ferește de accidente nedorite datorită brațului lung de 26 cm,
la capătul căruia este cleștele cu fălci.
Pentru o manipulare cât mai facilă, mânerul este îmbrăcat cu un strat cauciucat
striat, patent Spro, denumit TPR.
Atașat pe mâner, cleștele are un
șnur cu ajustare a lungimii, care previne
căderea/scăparea lui în apă. Șnurul
poate fi fixat pe un extensor pentru a-l
avea în permanență la îndemână.
–www.fisela.ro
Specificații tehnice:
• Mâner cauciucat TPR
• Strat antialunecare;
• Lungime: 26 cm;
• Șnur pentru securizare pe încheietura mâinii;
• Construcție metalică;
• Culoare Matt Black.

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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NOIEMBRIE 2020
ZIUA

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

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

5.11
0.12
1.05
1.51
2.43
3.36
4.28
5.19
6.08
0.11
1.03
1.51
2.42
3.35
4.26
5.18
0.21
1.03
1.52
2.45
3.36
4.25
5.17
0.11
0.53
1.44
2.35
3.26
4.17
5.09

10.29
5.11
6.03
6.51
7.43
8.34
9.25
10.17
11.09
6.51
7.43
8.35
9.26
10.18
11.10
12.02
5.03
5.48
6.39
7.31
8.23
9.15
10.08
6.05
6.51
7.42
8.33
9.26
10.17
11.09

17.25
10.21 17.21
11.12 18.13
12.05 19.06
12.49 20.13
13.41 21.07
14.33 21.49
15.25 22.41
16.16
11.27 17.05
12.19 17.52
13.11 19.43
14.04 20.34
14.53 21.25
15.44 22.16
16.36
12.04 17.29
12.45 18.21
13.37 19.13
14.29 20.05
15.21 20.52
16.05 21.43
16.51
11.32 17.31
12.26 16.25
13.17 19.19
14.09 20.08
14.47 20.51
15.39 21.43
16.41 22.35

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

U.P.

7.02

16.55

L.N.

7.12

16.47

P.P.

7.21

16.42

VÂNZĂRI
AVPS București vinde:
• Copoi ardelenesc reproducător de
2 ani, achiziționat din Ungaria, cu pedigree original, folosit la vânătoare, la
prețul de 2500 lei;
• Femelă lagotto de 4 ani, cu dresaj
pentru căutat trufe, la prețul de 1.000 lei;
• Femelă de copoi ardelenesc de
3 luni, cu atestat de proveniență, la prețul
de 250 lei;
• Mascul de copoi ardelenesc de 3
luni, cu atestat de proveniență, descendent
din copoi achiziționat din Ungaria, la
prețul de 500 lei;
• Căței din rasa jagdterier de peste
două luni, cu pedigeele părinților în
copie, la prețul de 300 lei/exemplar.
Informații de la dl. Popa Marian, la
tel. 0735-146.455 și 0753-046.904.

REBUS

CU DUS …ȘI ÎNTORS
Rezolvarea din numărul anterior

L.P.

7.30

16.37

RĂTĂCIȚI ÎN PĂDURE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Dispariția vânatului din pădure
pentru semeni. 2) Oameni …căliți – Supărare.
3) Vine din dreapta! – Brâu! – Produse din neatenție la vânătoare. 4) Armă primitivă din lemn.
5) Curte …la cort! – Dezlănțuire necontrolată a
nervilor (pl.). 6) 21 în pădure! – Nu se simt atrase
nici măcar de codrul verde. 7) Partea prietenoasă din …natură! – Ba, pe dos! – Ou spart!
8) Mișcare constantă de jur împrejur – Început
norocos! 9) Strict din pădure – Alb …la fațadă.
10) Interpreții unor ode de vânătoare.
VERTICAL: 1) Mereu egal cu el însuși. 2) Nu se
roagă la divinitate – Prilejuri de odihnă pentru
vânători. 3) Jumătate din lemn! – 16 lăstari! –
Schimb între vânători. 4) Căruntă – Cercuri
sub coaja copacilor (fig.). 5) Victorie categorică pe tabla de lemn – Pestriț (fig.).
6) Scoase de la chimir! – Primitoare ca un
codru verde (sg.). 7) Trageri pentru antrenament la vânătoare – 2, 3 butuci! 8) Vestibul –
Aflate dintr-un zvon! 9) Parte din canton! –
Pictează chipuri sfinte pe lemn. 10) Fața la
medalie – Înmulțeste la vânători!
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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
PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI.

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 69 LEI
NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada .....................................................................................................
Număr ........ Bloc ........ Scara ........ Etaj ........ Apartament .............
Localitate .......................................... Județ/Sector .......................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura .....................
Am achitat suma de ............................................................ în data de
.................................... cu ......................................................................
Ordin de plată nr. ............................................................................
Mandat poștal nr. ............................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12
reviste consecutive începând de la data abonării. Completează cuponul
alăturat și trimite-l împreună cu dovada plății abonamentului (copia
ordinului de plată sau a mandatului poștal) pe adresa: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

