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Interviu

VÂNĂTOARE

A.J.V.P.S. Dâmbovița
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU

Pentru o mai bună cunoaștere și comunicare cu și între asociațiile de vânători și pescari
recreativi afiliate la A.G.V.P.S. din România, continuăm publicarea seriei de materialeinterviuri realizate cu cei ce își dedică eforturile conducerii activității acestor asociații.

Î

n numărul lunii aprilie - 2021, al
revistei VPR, prezentăm interviul
realizat la A.J.V.P.S. Dâmbovița,
cu dl. ing. Florin Cristian Stan, directorul asociației.
Alin-Codru Manu: Domnule Florin Stan, sunteți directorul AJVPS
Dâmbovița de o perioadă bună de timp,
iar înainte de aceasta ați lucrat în domeniul silvic. Știu că sunteți unul dintre pasionații activității de gospodărire
durabilă a vânatului și a fondurilor
cinegetice, precum și pentru gospodărirea apelor și a resursei acvatice piscicole, activități pe care le-ați dedicat
membrilor vânători și pescari ai asociației pe care o conduceți. Cum vedeți
momentul actual și cum priviți activitatea în perspectivă, de pe poziția de
conducere pe care o aveți?

Florin Stan: Într-adevăr sunt directorul A.J.V.P.S. Dâmbovița din anul
1997, dar am început activitatea în cadrul asociației încă din anul 1986, ca
tehnician responsabil cu vânătoarea.
Anterior am lucrat în cadrul Ocolului
silvic Bucșani, din anul 1983, unde am
început practic specializarea în activitatea cinegetică. În anul 1997, când am
preluat conducerea, A.J.V.P.S. Dâmbovița se confrunta cu o serie de aspecte
dificile, nu aveam un sediu în proprietate, contractele pentru gestionarea
fondurilor cinegetice și pentru zonele
de pescuit aveau neclarități, iar din
punct de vedere financiar nu erau posibilități reale pentru dezvoltare. Pas
cu pas, împreună cu membrii Consiliului asociației și cu personalul angajat,
precum și cu sprijinul susținut al mem-

brilor asociației, am reușit să ajungem
în prezent la o situație echilibrată și
stabilă, atât din punct de vedere al activității de gestionare al fondurilor cinegetice și al zonelor de pescuit pe care
le avem în gestiune, cât și din punct de
vedere financiar. Avem în proprietate
un sediu care ne reprezintă, dotările logistice ne ajută la îndeplinirea activităților specifice, avem un personal angajat calificat și, din punct de vedere
financiar, chiar și în condițiile deloc
ușoare ale prezentului, asociația este pe
o poziție stabilă.
Și pentru că am menționat situația
prezentă, generată de pandemia de coronavirus, trecem printr-o perioadă dificilă, la fel ca toți colegii din țară, datorită restricțiilor generate de situația
sanitară, interzicerea vânătorii la maAPRILIE 2021
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joritatea păsărilor, precum și din cauza
pestei porcine africane care a afectat
efectivele de mistreți.
Să amintesc și faptul că numărul de
membri vânători este stabil, chiar ușor
crescut aș putea spune, la fel și numărul
de membri pescari. Ca obiective privind
gospodărirea fondurilor cinegetice pe
care le avem în gestiune, ținând cont
de situația financiară bună a asociației,
avem în vedere continuarea populărilor
cu fazan și, dacă va fi posibil și cu iepuri-de câmp, iar în planul pescuitului,
de asemenea, ca și în anii anteriori, acțiuni de populare a lacurilor de baraj
aflate în gestiunea noastră, cu speciile
de pești specifice zonei.
La nivel de asociație județeană, am
reușit, împreună cu colegii și membrii
asociației, să depășim dificultățile apărute, generate de pandemiea de SARSCoV-2, restricționarea vânătorii la păsări și pesta porcină africană, iar în
prezent activitatea se desfășoară în condiții bune, cu respectarea măsurilor de
protecție sanitare și a prevederilor legale stabilite de autorități.
A.M. Câte fonduri cinegetice aveți
în gestiune și câte zone de pescuit gestionați în cadrul asociației?
F. S. Avem în gestiune 28 de fonduri
cinegetice, toate pe raza județului Dâmbovița, atât în zona de munte, cât și de
deal și câmpie, fonduri ce totalizează o
suprafață de 253.446 de hectare. Gestionăm de asemenea, un număr de 12
zone de pescuit, situate pe râurile Dâmbovița, Ialomița, Argeș, Colentina, Cricov și Neajlov, și lacurile de acumulare
Văcărești pe râul Dâmbovița, cu o suprafață de 100 ha, lacul de acumulare
Zăvoiul Orbului pe râul Argeș, tot cu o
suprafață de 100 ha, și lacul de acumulare Pucioasa, pe râul Ialomița, cu o suprafață de 102 hectare. Aș menționa tot
aici și faptul că toate zonele de pescuit
au fost preluate în gestiune de la
A.N.P.A., pe o perioadă de 10 ani.
A.M. Ce ne puteți spune despre evoluția/trendul ultimilor ani în privința
numărului de membri vânători și pescari ai asociației pe care o conduceți?
F. S. Când am preluat funcția de
conducere a asociației aveam un număr
de 750-800 de membri vânători. Numărul acestora a crescut de atunci permanent, în prezent asociația județeană
a ajuns la 1.090 de membri vânători.
Faptul s-a datorat faptului că am reușit
să contractăm toate cele 28 de fonduri
cinegetice pe care le gestionam anterior, fără a pierde nici un fond. În plus,
4 |
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măsurile de gospodărire riguroasă au
condus la realizarea unor efective sporite la mistreț, până la apariția pestei
porcine africane, iar la fazan și iepure
am desfășurat acțiuni susținute de populare cu aceste specii, aspecte care au
sporit atractivitatea activităților de vânătoare pentru membrii vânători.
Cât privește activitatea de pescuit,
inițial am avut doar câteva zone de pescuit pentru care contractele de gestionare nu erau clare. Apoi, numărul de
membri pescari a început să crească,
fapt datorat în principal încheierii noilor
contracte pe 10 ani pentru cele 12 zone
de pescuit menționate anterior, astefel
încât în prezent avem un număr de 790
de membri pescari. În plus, acțiunile de
populare cu pește au sporit atractivitatea
de a deveni membru pescar în cadrul
asociației noastre județene.
A.M. Să rămânem tot la noțiunea
de evoluție/trend dar de data aceasta în
ceea ce privește speciile de vânat, mare,
mic, păsări, dar și răpitoare, pe fondurile cinegetice pe care le aveți în gestionare. Ce ne puteți spune în acest sens?

F. S. În privința vânatului, în zona
de munte avem capră neagră, apoi la
deal cerb și mistreț, iar în zona de câmpie ponderea o are căpriorul, iepurelede-câmp și fazanul. Potârnichea, prepelița și sitarul sunt și ele prezente în
fondurile cinegetice pe care le gestionăm, iar dintre păsările de apă voi menționa rața mare și rața mică, bine reprezentate și, sporadic, gâsca de vară
și gârlița mare.
Capra neagră menține efective stabile cu o stare bună de sănătate și vigurozitate a exemplarelor.
Cerbul este stabil, avem un singur
fond cinegetic în care îl găsim.
Mistrețul a marcat o creștere foarte
mare în perioada de dinaintea apariției
pestei porcine africane, după care efectivele au scăzut în toate fondurile cinegetice pe care le gestionăm. În prezent,
după evaluările din primăvară, se constată o ușoară refacere, fiind semnalate
și scroafe cu purcei.
Căpriorul este în ușoară creștere în
majoritatea fondurilor cinegetice în
care este prezent. De altfel avem o serie

Selecția la căprior se
face numai în prezența
personalului de specialitate
angajat al asociației.

de trofee de căprior cu punctaj de aur
și argint, rezultat al măsurilor de gospodărire pe care le-am aplicat și, aș
menționa aici, hrana complementară
de calitate superioară, sarea și, nu în
ultimul rând, selecția riguroasă, combaterea dăunătorilor și paza asigurată
în fondurile cinegetice pe care le gestionăm. Selecția la căprior se face numai în prezența personalului de specialitate angajat al asociației.
Iepurele a marcat o ușoară scădere
comparativ cu alți ani. Am desfăsurat
însă și acțiuni în vederea refacerii efectivelor de iepure. Astfel, pe câteva fonduri cu habitat favorabil speciei, am intervenit și am populat cu exemplare
sănătoase, după care am sistat vânătoarea pe fondurile respective timp de
câțiva ani. Măsura s-a dovedit benefică,
anul acesta la evaluarea din primăvară,
dar și din observațiile din teren, s-a constatat o revenire a efectivelor de iepure
pe fondurile respective.
Fazanul este în creștere chiar dacă
presiunea pe această specie a crescut
în sezonul trecut, datorită interzicerii

vânătorii la majoritatea speciilor de păsări, instituită la finele lunii august,
anul trecut. Aceast trend crescător și
stabilitatea efectivelor se datorează populărilor cu fazan pe care le-am efectuat an de an.
Sitarul este o specie bine reprezentată în perioadele de pasaj. Avem zone
stabile, specifice de pasaj, devenite
chiar de tradiție, lungimea perioadelor
în care specia este prezentă depinzând
de mersul vremii. Astfel, în anii cu precipitații abundente, sitarii rămân în
zonă perioade mai lungi de timp.
Prepelița este prezentă sporadic,
practic tot mai puțin în ultimii ani datorită secetei prelungite dar și reducerii
numărului de zone favorabile în care era
de regulă prezentă. Parcelele cu miriște
s-au împuținat, terenurile fiind arate cel
mai adesea, în ultimul timp, imediat
după recoltarea culturilor agricole.
Cât privește prădătoarele cu păr,
vulpea este destul de numeroasă, iar
șacalul este în continuă expansiune,
am putea spune că asistăm la o adevărată invazie a acestei specii la nivel de

județ. Astfel, este prezent în toate fondurile cinegetice, mai puțin în cele de
munte, posibil din cauza concurenței
cu lupul. Pentru a preveni pagubele
produse de șacal atât la vânatul mic dar
chiar și la căprior, am intensificat acțiunile de combatere la această specie,
atât cu personalul angajat cât și cu
membrii vânători.
A.M. Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, ce ne puteți spune
despre activitățile și acțiunile pe care
le aveți în derulare?
F. S. Activitățile specifice privind
managementul cinegetic, de la construirea și întreținerea instalațiilor de
vânătoare, asigurarea hranei complementare și amenajarea sărăriilor și a
ogoarelor de hrană pentru vânat, la evaluarea corectă a efectivelor, selecția responsabilă, populările cu specii diverse
și combaterea braconajului, sunt permanent în atenția noastră.
Întreținerea, repararea și amenajarea de noi hrănitori și observatoare, se
face atât cu personalul angajat cât și cu
membrii vânători. Am păstrat prin StaAPRILIE 2021
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tut 3 zile de muncă pentru fiecare
membru vânător pentru a asigura participarea activă a acestora la acțiunile
de amenajare/întreținere a instalaților
și amenajărilor vânătorești, la acțiunile
de evaluare a vânatului precum și la
cele de procurare și distribuire a hranei
complementare pentru vânat.
În fiecare an achiziționăm o cantitate de 80-90 de tone de cereale care
sunt administrate în teren atât de personalul angajat cât și de membrii grupelor de vânători, și avem de asemenea
amenajate ogoare de hrană cu suculente pentru vânat.
Populările cu fazani s-au făcut anual,
în ultimii 5 ani fiind introduse în teren
5.300 de exemplare de fazan. La iepuri,
în sezonul 2019-2020 am introdus în
teren un umăr de 200 de iepuri, exemplare sănătoase, capturate din liber. În
această privință, trebuie să menționez
faptul că este tot mai greu să găsim iepuri pentru populare. Toate acțiunile
de populare cu vânat s-au făcut în prezența reprezentanților Gărzii forestiere.
Combaterea dăunătorilor cu păr și
cu pene, se efectuează atât cu grupele
de vânători cât și cu personalul angajat.
De semenea, în cadrul acțiunilor pentru
combaterea braconajului, desfășurate
în principal cu personalul angajat,
avem permanent sprijunul și colaborăm cu jandarmeria și poliția, cu care
avem de altfel un program stabilit pentru patrulare dar și pentru intervenții
rapide la sesizări primite din teren.
Un aspect care ne afectează negativ
activitatea specifică este prezența câinilor hoinari dar și ai celor de la stâni,
deținuți neregulamentar. Am să amintesc tot aici faptul că în zona de sud a
județului avem frecvente cazuri de braconaj cu ogari, atât la vânatul mic cât
și, relativ mai nou, la căprior, un fenomen tot mai îngrijorător ce poate afecta
grav efectivele de vânat.
Cât privește câinii de vânătoare ai
membrilor noștri vânători, câini cu care
se participă la acțiunile organizate de
vânătoare, sunt autorizați, au certificat
de origine, au carnet de sănătate și sunt
înregistrați anual, în cadrul asociației
noastre, primind carnet și medalion canin de identificare. Este o măsură ce
are în vedere menținerea unei evidențe
clare în acest sens dar și în vederea protejării vânătorilor, la acțiunile de vânătoare fiind permisă prezența doar a câinilor de vânătoare înregistrați.
În cadrul asociației noastre, pentru
buna desfășurare a activităților speci6 |
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fice, avem permanent în vedere dotarea
cu echipament corespunzător a angajaților asociației, pentru ca aceștia să
își poată desfășura activitatea în cele
mai bune condiții.
A.M. Să ne oprim atenția și asupra
pescuitului. Ce ne puteți spune despre
activitatea în acest domeniu la nivelul
A.J.V.P.S. Dâmbovița și despre condițiile pe care le oferiți pentru membrii
pescari ai asociației?
F. S. În cele 12 zone de pescuit, pe
care le-am menționat anterior, se regăsesc o serie de specii de pești dintre
care voi aminti păstrăvul, cleanul, avatul, șalăul, bibanul, știuca, somnul, crapul și carasul. Pentru îmbunătățirea activității de pescuit recreativ am efectuat
o serie de populări ale celor celor trei
lacuri de acumulare de pe râurile Argeș,
Dâmbovița și Ialomița, cu speciile crap,
caras, știucă, șalău și avat. Acțiunile de
populare au fost precedate de efectuarea unor studii efectuate împreună cu
specialiști în domeniu de la Stațiunea
de Cercetare-Dezvoltare Piscicolă Nucet, pentru determinarea condițiilor
mediului acvatic din zonele în care ur-

mau a fi efectuate populările, stațiune
de la care am cumpărat și materialul
piscicol pentru populări. Ulterior am
urmărit efectele acțiunilor de populare
iar rezultatele au fost foarte bune, fapt
care ne permite continuarea și menținerea ca obiectiv și în anii viitori a acestor acțiuni de populare cu pește a zonelor de pescuit pe care le gestionăm.
Efectele pozitive ale acestor inițiative nu a întârziat să se vadă, numărul
membrilor pescari ai asociației noastre
a continuat să crească an de an, ajungând, așa cum am spus anterior, la 790
de membri în anul 2020.
Dar, la fel ca și la vânătoare, și la pescuit asistăm la o serie de acte de braconaj
piscicol, în special cu plase în zona lacurilor de acumulare, acte pe care facem
eforturi pentru a le descuraja, preîntâmpina și combate. În cadrul acestor acțiuni
de combatere a braconajului piscicol, am
avut permanent sprijinul instituțiilor
Jandarmeriei și Poliției Române, ocazie
cu care doresc să le mulțumesc celor care
ne-au fost alături în acțiunile desfășurate
pentru respectarea legii și a reglementărilor în materie.

A.M. Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate?
Cum procedați vis-à-vis de această situație și dacă ați întâmpinat dificultăți
în desfășurarea activității de gestionare
din această cauză?
F. S. Da, avem fonduri cinegetice
ce se suprapun cu zone de arii protejate,
și am întâmpinat o serie de întârzieri
în ceea ce privește eliberarea promptă
a autorizațiilor de mediu de la Agenția
Națională pentru Protecția Mediului și
Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate, cu toate că aveam toate documentele necesare în acest sens. În
afara acestui aspect nu am avut alte dificultăți în desfășurarea activității specifice de gestionare în aceste zone.
A.M. Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
F. S. În primul rând avem pagină Facebook, pe internet, și folosim aplicația
WhatsApp, două moduri de prezentare
și comunicare care s-au dovedit extrem
de eficiente. În plus, informațiile, noutățile, acțiunile ce urmează a se organiza,

sunt anunțate la avizierul asociației și,
de la centru către paznici, organizatorii
de grupă și apoi către membri, precum
și cu ocazia eliberării autorizațiilor de
vânătoare la sediul asociației.
Am avut și activități de genul Balul
vânătorilor și pescarilor, un prilej
foarte bun pentru socializare, comunicare, cunoaștere și popularizare a activității asociaței noastre județene, o
bună ocazie de a atrage noi mebri vânători și pescari în rândurile noastre.
Sperăm, ca după trecerea pandemiei,
să reluăm tradiția acestei manifestări
atât de populare în rândul membrilor
noștri și nu numai.
A.M. Pentru că au trecut deja trei
luni de când am intrat în 2021, care
sunt provocările pe care le întrevedeți
în perspectiva acestui an?
F. S. Un aspect ar fi acela de a găsi
o posibilitate de a obține un amendament din partea autorităților pentru ca
acțiunile de practicare a vânătorii să
beneficieze de o reducere a restricțiilor
impuse pentru desfășurarea unei activități în mediu natural, deschis. Vânătorii sunt instruiți, responsabili și au

făcut dovada respecării normelor impuse de lege chiar prin absolvirea programului prin care au devenit vânători.
Al doi-lea aspect privește găsirea
unei soluții pentru a se rezolva deinitiv
și a nu se mai repeta ceea ce s-a întâmplat în sezonul 2019-2020 vis-a-vis de
interzicerea vânătorii la majoritatea
speciilor de păsări. O eventuală continuare a restricției în acest sens va afecta
drastic financiar asociațiile noastre, dovadă stă sezonul de vânătoare 20192020, și nu dorim ca acest fapt să se
mai repete.
A.M. Înainte de a încheia, aveți un
mesaj pe care îl putem transmite colegilor din celelalte asociații afiliate la
A.G.V.P.S.?
F. S. Doresc să subliniez relația de
colaborare a asociațiilor afiliate cu
A.G.V.P.S. și necesitatea continuării activității de reprezentare a acesteia pentru asociațile noastre, în relațiile cu forurile actuale. Faptul că am reușit să
rezistăm peste timp se datorează activității pe care A.G.V.P.S. a desfășurat-o,
reprezentându-ne și făcând posibil să
fim auziți și ascultați. În același timp
asociațiile afiliate au dat dovadă de seriozitate, conducerile lor beneficiind de
experiența unor buni profesioniști care
au gestionat cu celeritate patrimoniul
pe care l-au moștenit.
Mulțumim membrilor noștri, vânători și pescari, și celor ce ne reprezintă,
pentru că au fost, cu toții, alături de noi
la bine și la greu. Numai uniți vom putea dăinui!
A.M. Vă mulțumesc dle. director Florin Stan, pentru timpul și atenția acordată și vă dorim să îndepliniți împreună
cu echipa pe care o aveți alături, tot ceea
ce v-ați propus, atât în prezent cât și în
viitor, pentru binele membrilor vânători
și pescari recreativi ai asociației pe care
o conduceți, A.J.V.P.S. Dâmbovița.
APRILIE 2021
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Actualitate

PETIȚIE ADRESATĂ DE A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
GUVERNULUI ROMÂNIEI
DIALOG • RESPECT • CONSENS
Către,
Guvernul României
Domnului Prim-ministru Florin-Vasile CÎȚU
Stimate Domnule Prim-ministru
Subscrisele asociații vânătorești gestionare de fonduri cinegetice, reprezentate la nivel național și internațional de
Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.), vă adresează prezenta PETIȚIE, aducându-vă în atenție problemele majore cu care ne confruntăm în ultima perioadă, cu importante repercusiuni în gestionarea
durabilă a faunei cinegetice, dar și repercusiuni economice pentru bugetele noastre, ale producătorilor agricoli, ale crescătorilor de animale, precum și pentru bugetul public.
Situația dificilă în care ne aflăm, se datorează:
• interzicerii vânătorii pe perioada stării de urgență și a restricțiilor impuse pe perioada stării de alertă;
• interdicțiilor de deplasare pentru vânătorii români și vânătorii turiști străini, care au dus la diminuarea drastică a veniturilor noastre, obștești și economice;
• obligației contractuale de a avea minim un angajat cu normă întreagă, pentru paza fiecărui fond cinegetic;
• suspendării vânării celor 36 de specii de păsări admise, prin lege, la vânătoare;
• nereducerii tarifului de gestionare, determinat de nerespectarea clauzelor contractuale de către administrator și neconsiderarea situației de forță majoră, notificată de unii dintre noi, în termene și condiții legale;
• neacordării nivelului de prevenție pentru speciile (urs, lup) din Anexa 2 a Legii 407/2006, actualizată, așa cum
imperativ prevede Art. 6, lit. f1);
• neidentificării unei soluții pentru:
• acordarea de ajutor fiscal și financiar prin scutirea de la plata tarifelor de gestionare datorate bugetului de stat, reprezentând 25% din tariful total înscris în contractele de gestionare, scutirea de la plata taxelor și impozitelor
datorate statului aferente contractelor de muncă ale paznicilor de vânătoare, dar și de scutirea a 72% din tariful de
gestionare datorat pentru terenurile proprietatea statului Român, ca efect al pandemiei COVID-19;
• decontarea cheltuielilor avute în vederea combaterii pestei porcine africane, noi având obligații în interes public,
pentru stoparea răspândirii acestui virus;
• despăgubirea carcaselor de mistreți pozitive PPA și confiscate.
În condițiile în care nu vom beneficia de ajutor fiscal/financiar din partea statului, (ca și celelalte categorii profesionale/entități care beneficiază de scutiri fiscale ca efect al pandemiei COVID-19), riscul ca noi, gestionarii privați de
fonduri cinegetice să intrăm în colaps financiar este iminent, iar acest lucru va avea repercusiuni asupra faunei sălbatice, ceea ce ar duce la efecte ecologice iremediabile.
De aceea, Stimate domnule Prim-ministru, având în vedere interesul national și calitatea noastră de gestionari ai
faunei cinegetice, vă rugăm să aveți în vedere că activitatea cinegetică este afectată grav, iar noi, gestionarii de fonduri cinegetice, trebuie să fim sprijiniți financiar și/sau fiscal de Guvernul României pentru întreaga perioadă în care activitatea cinegetică a fost și este grav afectată, fiind astfel impetuos necesar ca această activitate să fie introdusă pe
lista activităților afectate de pandemia COVID-19.
În speranța că, demersul nostru va beneficia de atenția Dumneavoastră, vă mulțumim
pentru colaborare și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
Cu deosebit respect,
Stimate Domnule Prim-ministru Florin-Vasile Cîțu, prezenta PETIȚIE
este asumată de 122 de asociații private, gestionare a unui număr de 1.013 fonduri
cinegetice, în numele celor 1.630 de salariați și 171,550 de membri.
Cu deosebit respect,
25.02.2021
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PETIȚIE ADRESATĂ DE A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
DIALOG • RESPECT • CONSENS
Către,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Domnului ministru Barna TANCZOS
Stimate Domnule Ministru
Subscrisele asociații vânătorești gestionare de fonduri cinegetice, reprezentate la nivel național și internațional de
Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.), vă adresează prezenta PETIȚIE, readucându-vă în atenție problemele majore cu care ne confruntăm în ultima perioadă, cu importante repercusiuni în gestionarea
durabilă a faunei cinegetice, dar și repercusiuni economice pentru bugetele noastre, ale producătorilor agricoli, ale crescătorilor de animale, precum și pentru bugetul public.
Situația dificilă în care ne aflăm, se datorează:
• suspendării vânării celor 36 de specii de păsări admise, prin lege, Ia vânătoare și neimplicarea în soluționarea tehnică,
juridică sau legală a acestei probleme (neemitere instrucțiuni de evaluare pentru aceste specii sau crearea unui cadru
legal de necontestat, similar cu practica comunitară);
• nereducerii tarifului de gestionare, determinat de nerespectarea clauzelor contractuale de către administrator și neconsiderarea situației de forță majoră notificată de unii dintre noi, în termene și condiții legale;
• neacordării nivelului de prevenție pentru speciile din Anexa 2 a Legii 407/2006, actualizată, așa cum imperativ
prevede Art. 6, lit. f1);
• nedemarării renegocierii Contractului Cadru de gestionare a fondurilor cinegetice, pentru punerea în acord cu
prevederile Legii 407/2006 actualizată;
• neidentificării unei soluții pentru:
• acordarea de ajutor fiscal și financiar prin scutirea de la plata tarifelor de gestionare datorate bugetului de stat, reprezentând 25% din tariful total înscris în contractele de gestionare, scutirea de la plata taxelor și impozitelor
datorate statului aferente contractelor de muncă ale paznicilor de vânătoare, dar și de scutirea a 72% din tariful de
gestionare datorat pentru terenurile proprietatea statului Român, ca efect al pandemiei COVID-19;
• amânarea scadenței ratei I - 2020/2021, pentru tarifele de gestionare a fondurilor cinegetice, la care gărzile
forestiere au și calculat penalități pentru întârziere;
• decontarea cheltuielilor avute în vederea combaterii pestei porcine africane;
• despăgubirea carcaselor de mistreți pozitive PP A și confiscate.
Problemele ecologice, sociale și economice la care am făcut referire, se vor acutiza în perioada imediat următoare, în
principal datorită incapacității de plată în care vom intra, determinat de nefinalizarea sau neinițierea unor prevederi legale
care să soluționeze aceste probleme.
În consecință, stimate domnule ministru, vă adresăm rugămintea să dați importanța cuvenită demersului nostru
și să folosiți toate resursele necesare în vederea soluționării/finalizării cu celeritate a problemelor semnalate, în interesul general.
Cu deosebit respect,

Stimate Domnule Ministru Barna TANCZOS, prezenta PETIȚIE este asumată de 124 de asociații private, gestionare a unui număr de 1.057 fonduri cinegetice, în numele celor 44.068 de membri vânători.
Cu deosebit respect,
25.02.2021
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Din teren

La cocoși de munte
tinente, cel puțin nu în țara noastră. Nu
auzisem să fie vorba despre o eventuală
punere în pericol a speciei, nici despre
vreun alt raționament fundamentat
științific în acest sens.
La o simplă „adiere de vânt”, aspră
și neprielnică, venită probabil dinspre
alte zări, la comanda unor decidenți
străini de realitatea din țara noastră,
sezonul de vânătoare la cocoș de munte
a fost anulat, fără ca vânătorii noștri să
fi știut despre vreun pericol anume
pentru cocoșul de munte sau despre
vreo amenințare pentru specie, cel puțin nu în munții noștri…
Iar lucrurile au rămas la fel și în
prezent, specia fiind trecută în „Tabelul
B - Păsări” din Anexa Nr. 1, cu speciile
permise la vânătoare, a legii vânătorii
actualmente în vigoare, dar la rubrica
„Perioada de vânătoare” este trasă… o
simplă linie!

A fost odată…
la cocoși de munte
MAC
Cu ceva ani buni în urmă, la început de aprilie făceam
pregătirile pentru urcușul la munte. La 20 aprilie,
Prier aducea deschiderea sezonului de vânătoare
la cocoși de munte și însemna practic, pentru mulți dintre
noi, începutul noului sezon de vânătoare…

E

ra vremea rotitului, un timp
special, când cavalerii în zale
oțelii, ieșeau din misterioasele
unghere ale pădurilor de molid, pentru
a duce la bună împlinire un ritual repetat cu sfințenie, an de an…

Nu era ușor de ajuns în munte, la
locul „bătăilor”, dar era poate una dintre
puținele ocazii, dacă nu chiar unica, de
a asculta cântecul, „toaca” și „tocilatul”,
cavalerilor muntelui, dar și cotcodăceala
găinilor lor, de a le vedea și, cu puțină
șansă, de a le imortaliza în memoria digitală a camerelor foto. La vremea
aceea, în România, vânătoarea la cocoși
de munte era permisă pe bază de autorizații, eliberate în limita cotei de recoltă
stabilită de autoritățile responsabile în
domeniu. Acest fapt însă, avea să se
schimbe brusc, pe neașteptate și fără
vreun semnal prealabil, și fără ca decizia
să se fi bazat pe observații științifice per10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Foto: MAC

Cavalerii muntelui

Foto: KRASULA / SHUTTERSTOCK

Semne de primăvară
Amintirile despre vânătoarea la cocoși de munte nu se pot șterge ușor și,
pe atunci, în fiecare an, la acest timp
din an, pregătirile pentru prima vânătoare din noul sezon erau la mare preț.
Porneam de cu noapte, asigurându-ne
timpul necesar pentru a ajunge în locurile de rotit, înainte de ivirea zorilor.
Trebuia să fim așezați deja la punctele
de observare din apropierea locurilor
de rotit, și liniștea muntelui să fie atotstăpânitoare când prima geană de lumină avea să profileze vîrfurile molizilor maiestuoși pe fundalul cerului. Și
deodată, ca la un semn, locurile prindeau viață. Primele porneau găinile. În-

cercam să le zărim printre crengile arborilor dar de cele mai multe ori trebuia
să ne mulțumim doar cu ascultarea glasului lor.
Apoi, discret, la fel ca întreg ritualul
la care asistam, puteam desluși cocoșii… Dacă locul rămânea netulburat,
păsările prindeau curaj. Câte un fâlfâit
de aripi marca în sfârșit locul unde stătuse o găină sau de unde cocoșul dăduse glas de primăvară.
Erau și locuri de rotit unde păsările
coborau pe covorul de cetină și, cei mai
norocoși, îi puteau admira în toată
splendoarea și minunăția făpturii lor,
cu cozile în evantai și aripile înfoiate,
îndreptându-și cântul către înnalturi,
într-un ritual demn de catedrala maiestuoasă a muntelui ale cărei coloane,
molizii neclintiți, sprijineau parcă bolta
cerului pe vârfuri…

Foto: MAREK RYBAR / SHUTTERSTOCK

Apoi, discret, la fel ca
întreg ritualul la care
asistam, puteam desluși
cocoșii… Dacă locul
rămânea netulburat,
păsările prindeau curaj.
Câte un fâlfâit de aripi
marca în sfârșit locul unde
stătuse o găină sau de unde
cocoșul dăduse glas de
primăvară.

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

FAZAN TERIYAKY
CU SOS DULCE ACRIȘOR
NANA NINA

Anii au trecut…
Vânarea în sine dura doar preț de o
clipă și nu totdeauna avea sorți de izbândă, dar tot acel tablou din răsăritul
zorilor și trăirile momentului făceau
farmecul și bucuria timpului trăit la cocoși de munte. Cum ar putea fi uitate
toate aceste amintiri…?
Am mai scris despre aceste lucruri
și, chiar dacă am repetat uneori, am făcut-o din dorința de a păstra vii impresiile și trăirile din acele timpuri. Au trecut anii….
S-a zvonit la un moment dat despre
posibile noi cercetări pentru a reevalua
situația cocoșului de munte din țara
noastră, dar, fără vreun semn concret
că ar fi fost luate serios în considerare.
Speranța însă rămâne, și poate că generațiile tinere de vânători cu adevărat
pasionați vor reuși să schimbe în bine
lucrurile pentru ca, într-o zi din viitor,
să poată fi și ei martorii măreției și farmecului rotitului, urcând la munte, la
mijloc de Prier, pentru o vânătoare la
cocoși de munte…
Anul 2011 a fost ultimul în care cocoșul de munte a fost permis la vânătoare în munții noștri!

Pentru o masă cu oaspeți aleși, după închiderea sezonului, un
preparat din piept de fazan va face deliciul mesei și va aduce
în memorie amintiri de vânătoare și momente de neuitat.
Ingrediente necesare pentru patru
porții: 4 piepți de fazan, 3 ardei grași
roșii, ½ cană de sos dulce acrișor, 3 linguri de sos de soia, ½ linguriță de ulei
de susan, 4 linguri de sos teriyaki, sare
roz de Himalaia.
Preparare: se spală bine piepții de
fazan și se taie în felii subțiri. Se taie
ardeii grași în feliuțe subțiri. Se încinge
bine o tigaie la foc mediu, se adaugă
feliile de piept și se rumenesc ușor. Se
adaugă sosul dulce acrișor și se amestecă bine, apoi se adaugă ardeii feliați

plus sosul de soia și uleiul de susan și
se amestecă totul, circa un minut, pentru a pătrunde bine carnea. Se dă focul
mic și se adaugă sosul de teriyaki, și
se amestecă bine totul în tigaie timp
de ½ minut, adăugând sare după gust.
Servire: se servește carnea cu ardeiul gras, stropite generos cu sosul
fierbinte, cu garnitură de orez basmati
fiert. Un pahar de vin alb sec/demisec,
pinot gris/chardonnay, va adăuga un
plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Din teren Evaluarea vânatului
Evaluarea efectivelor de căprior
prin observații directe și imagini
Text și fotografie FELIX BOGDAN DRAGOMIR

Pentru că deschiderea sezonului la căprior se apropie
cu pași repezi, aș dori să ne oprim astăzi la câteva aspecte
privind evaluarea la această specie mult iubită, răspândită
pe întreg teritoriul țării.

D

upă normele aflate azi în vigoare evaluarea acestei specii
se face în două etape, evaluarea
de iarnă în lunile ianuarie-februarie, la
cârdurile de iernat, și evaluarea de primavara, lunile mai-iunie, după ce cârdurile s-au destrămat, iar țapii și-au stabilit teritoriile.
În cadrul asociației noastre, preferăm să lungim prima perioadă de evaluare până în luna aprilie. De ce asta?
Foarte simplu. Dacă în lunile ianuariefebruarie ne facem idee despre mărimea
populației de căprior și despre raportul
între sexe, (Foto 1), în lunile următoare,
martie și aprilie, ne facem o idee despre
calitatea populației de masculi și raportul între țapii bătrâni și cei de vârstă
mijlocie și tineret. (Foto 2 - aici se vede
clar deosebirea între cele 3 categorii de
vârstă: bătrân-stânga, tânăr-centru, și
vârsta mijlocie-dreapta).
În aceste două luni, martie-aprilie,
este cel mai bun moment să identificăm
căpriorii bătrâni care își curăță primii
coarnele, căpriorii cu potențial pentru
dobândirea unui trofeu medaliabil, precum și diversele anomalii întâlnite la
dezvoltarea coarnelor, putând astfel să
facem un plan exact în ceea ce privește
căpriorii care urmează să îi extragem
din teren, odată cu începerea sezonului
12 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

de vânătoare, și din ce zone, precum și
ce căpriori lăsăm în teren ca să transmită mai departe caracterele sănătoase
ale speciei.
Pentru aceasta ne bazăm doar pe
observațiile directe, făcute asupra populației de căprior, atât în terenul agricol cât și în vegetația forestieră pe cât
posibil.
Pentru terenul agricol, se împarte
suprafața fondului în sectoare, nu mai
mari de 1.500-2.000 ha, pe care observatorii patrulează dimineața și seara
2

(de preferință cu auto) sau se postează
în puncte de observație, dotați cu echipament optic și fotografic de calitate,
încercând să surprindă cât de multe
imagini, din care se analizează fiecare
cârd și exemplar în parte, pentru a se
putea lua decizia corectă în ceea ce privește intervenția cu arma în populația
din zona respectivă.
În terenul împădurit, ne folosim, în
afară de însemnările zilnice ale personalului de teren, de observațiile făcute
cu ocazia acțiunilor de vânătoare și nu

1

în ultimul rând de imaginile înregistrate
de camerele de supraveghere amplasate
la punctele de hrănire, unde cârdurile
de căprioare vin pe lumină, mult înaintea mistreților, și se poate ușor observa
structura populației. (Foto 4)
Această evaluare din martie-aprilie
ne-a permis de-a lungul timpului să
identificăm cu precizie căpriorii capitali, trecuți de vârsta medie sau pe cei
de selecție, care urmează să fie vânați
în timpul sezonului, și ne-a ajutat foarte
mult în depistarea lor în timpul sezo3

nului de vânătoare.
Ca și exemplu, din căpriorii identificați în această perioadă și pe care ni
i-am propus să fie vânați în sezon, doar
un procent foarte mic, 1-2%, nu i-am
mai găsit în momentul când am început vânătoarea.
Bineînțeles că pentru a putea proceda în felul acesta trebuie să îți permită și structura terenului dar și să beneficiezi de dotări corespunzătoare,
mașini de teren, binocluri și spective
de calitate, iar nu în ultimul rând apa-

Dacă în lunile
ianuarie-februarie ne
facem idee despre mărimea
populației de caprior și
despre raportul între sexe,
în lunile următoare, martie
și aprilie, ne facem o idee
despre calitatea populației
de masculi și raportul între
țapii bătrâni și cei de vârstă
mijlocie și tineret.

rate de fotografiat cu teleobiective și
camere de supraveghere montate la
punctele de hrănire, investiție deloc de
neglijat, dar care, în timp, își merită
fiecare ban investit.
În fondurile cinegetice pe care se
pretează acest tip de evaluare, iar asta
înseamnă fondurile cinegetice în care
procentul de suprafață de pădure nu
depășește 50-60% din suprafața fondului, o astfel de evaluare a căpriorului
permite obținerea unei imagini exacte
a populației de căprior din teritoriu.
În celelalte fonduri cinegetice unde
suprafața împădurită depășește 60%,
evaluarea căpriorului se poate face și
prin metodele cunoscute, prin citirea
urmelor lăsate de cârduri pe zapadă
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4

Observații la căprior

5

7
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6

8

(atunci când este zăpadă), dar rezultatele nu vor fi așa de exacte ca și cele obținute prin metoda prezentată anterior.
În fondurile cinegetice pe care se
pretează acest tip de metodă de evaluare, părerea mea personală este că, nu
mai este necesară o a doua etapă, cea de
vară, deoarece aceasta nu o să ne aducă
nici o informație în plus vis-à-vis de populația de căprior existentă, doar ne va
ajuta să vedem unde și-au stabilit căpriorii masculi teritoriul, care nu va fi
departe de zona în care i-am observat
în perioda ianuarie-aprilie.
În fondurile cinegetice cu suprafața
de pădure peste 60%, în schimb, evaluarea din luna mai-iunie este de bază,
deoarece atunci se poate cuantifica nivelul populației de căprior care va ieși
la păscut la liziera pădurilor sau în poieni, populație care pe timpul iernii nu
este așa ușor de observat.
Nu știu dacă aceaste metode descrise mai sus sunt cele mai bune, dar
ceea ce știu este că pe fondurile cinegetice pe care aplicăm aceste metode
de evaluare, populația de căpriori înflorește atât din punct de vedere cantitativ, în sensul că efectivele de căprior
cresc de la un an la altul, în condițiile
în care și cotele de recoltă sunt în continuă creștere, dar ce este mai important este calitatea trofeelor extrase, atât
din punct de vedere al calității trofeelor
medaliabile (Foto 5 și 6), cât și din
punct de vedere al spectaculozității trofeelor de selecție (Foto 7 și 8).

Echipament

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Dispozitive optice

Observarea directă
a vânatului (I)
COSTIN ALEXANDRESCU
Observarea vânatului este una dintre activitățile ce stau la
baza gospodăririi responsabile și durabile a vânatului în
fondurile cinegetice. Observațiile la diferitele specii de
vânat pot fi făcute prin mai multe metode ce au în vedere fie
observarea indirectă a vânatului, precum citirea urmelor
lăsate de vânat pe zăpadă sau, mult mai precis, observarea
directă, vizuală, a vânatului.

O

bservarea directă a vânatului
poate fi făcută cu ocazia activității de evaluare a vânatului,
organizată la finele iernii și în primăvară, sau cu ocazia deplasărilor în
teren, fie de către paznicii de vânătoare, fie de către membrii vânători, în
timpul patrulelor organizate în teren.
Observațiile pot fi făcute și la anumite
puncte stabilite în fondul cinegetic, din
observatoare, la punctele cunoscute în
care vânatul iese pentru a se hrăni, sau
în punctele cheie cunoscute, prin care
vânatul trece, deplasându-se dintr-o
zonă în alta a fondului.
Folosirea dispozitivelor optice pentru observații precise aduce un plus de
rigurozitate în efectuarea acestora și, nu
în ultimul rând, un plus de confort pen-

tru observator, toate acestea contribuind
la creșterea acurateții observațiilor iar de
aici la precizia datelor ce vor fi ulterior
folosite la stabilirea deciziilor privind gestionarea populațiilor de vânat din fondurile cinegetice respective.
Cele mai cunoscute dispositive optice folosite la efectuarea observațiilor
directe, vizuale, la vânat, sunt binoclurile, lunetele pentru observații - spotting scopes, și, relativ mai nou,
aparatele de fotografiat echipate cu
teleobiective performante. Caracteristicile și calitatea acestor dispositive optice sunt elemente foarte importante
în obținerea unor rezultate de precizie,
fiind în măsură să surprindă elementele de detaliu atât de necesare în stabilirea cu acuratețe a stării de sănătate,

a rapotului pe sexe, și, foarte important, a calității trofeelor exemplarelor
observate, așa cum este spre exemplu
cazul căpriorului, cerbului sau caprei
negre, sau în numărarea cu precizie a
numărului de exemplare ale cârdului
de căpriori sau a ciurdei de mistreți,
atunci când acestea se află la distanțe
mari, pe câmp spre exemplu, față de
punctual de observare.
Caracteristicile tehnice și constructive ale dispozitivelor optice, fie ele binocluri, lunete pentru observații sau
aparate de fotografiat, se referă la parametrii de performanță optică - putere de mărire, câmp vizual,
luminozitate, strălucirea imaginilor,
etc., pe care acestea sunt capabile să le
ofere observatorului dar și la o serie de
calități constructive precum rezistența
la apă și la șocuri mecanice, protecția
împotriva aburirii și a zgârieturilor la
nivelul lentilelor, etc.
Ne vom opri pe rând asupra principalelor dispozitive optice folosite pentru observarea directă a vânatului,
respectiv binocluri, lunete pentru observarea vânatului - spotting scopes, și
aparate de fotografiat cu accesoriile
aferente, pentru toate având în vedere
caraceristicile necesare pentru a le
putea folosi cu success la observarea directă a vânatului, în teren.
– va urma –
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Din teren

Activități de sezon

Preocupări vânătorești
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
Pandemia continuă să-și pună amprenta și asupra preocupărilor vânătorești, specifice
fiecărui sezon, obligând asociațiile de profil la acțiuni adecvate momentului, cu un număr
restrâns de vânători, potrivit regulilor stabilite de instituțiile abilitate pe linie de protecție
sanitară. Aceste rânduieli vânătorești privesc activități cum sunt cele necesare hrănirii
suplimentare a vânatului, combaterii dăunătorilor vânatului, în condițiile în care rigoarea
iernii s-a prelungit aproape peste tot în țară. Imaginile foto, cu mulți vânători, sunt de
domeniul dinainte de apariția virusului, de-acum cunoscut, însă locurile, acțiunile
gospodărești și nu numai, sunt de actualitate. Sunt o obligație care ne privește pe toți
vânătorii, ca o permanență pe care am adaptat-o noilor restricții, dar care trebuie să
funcționeze!

P

utem surprinde instantanee cu
vânători și preocupările acestora oricând, și nu întâmplător,
unele dintre acestea sunt o repetare, an
de an, pentru că numai așa se poate gestiona fiecare fond cinegetic, cu specificul lui, de la zonă la zonă. Orice acțiune în teren, raportată la momentul
de față, nu poate fi desfășurată prin telemuncă, ci cu un număr restrâns de
participanți și implicit cu o durată mai
mare a timpului de rezolvare a celor
propuse. Desigur că de fiecare dată, cu
ocazia unei acțiuni organizate, buna
dispoziție împletită cu momente ce țin
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Un strop de soare,
natura ce prinde viață,
și socializare pe măsură.
Acestea sunt tot ce poate
oferi acest anotimp. Ca de
obicei, discuțiile colective
sau în grup restrâns, ori de
câte ori este creat prilejul,
încep în rândul veteranilor
în ale alesei pasiuni care
îmbrățișează deopotrivă și
cu aceeași dragoste, natura
și vânătoarea.

de acel drag de vânători nu lipsesc,
acum, la venirea primăverii.

O pălărie purtată cu mândrie
Un strop de soare, natura ce prinde
viață, și socializare pe măsură. Acestea
sunt tot ce poate oferi acest anotimp.
Ca de obicei, discuțiile colective sau în
grup restrâns, ori de câte ori este creat
prilejul, încep în rândul veteranilor în
ale alesei pasiuni care îmbrățișează
deopotrivă și cu aceeași dragoste, natura și vânătoarea. Unii își laudă flintele
cu vechime, de-o seamă cu anii lor de
vânătoare, alții, mai conservatori, laudă

vremurile de vânătoare de demult, când
își împodobeau pălăriile cu o pană de
fazan ori o „barbă” de mistreț și ieșeau
la sărbători în ținute vânătorești de fală.
Ce-i drept, e drept, că încă se mai
poartă! Mai ales prin Ardeal.
Timpul mă duce puțin mai în urmă,
când am participat la o acțiune de gospodărire vânătorească, ca de obicei bine
pregătită de organizator și paznicul de
vânătoare și când participau, de-odată,
mulțime de vânători. Era, ca și acum,
momentul venirii primăverii, poate un
pic mai devreme, când natura dădea
semn de grabă trezire la o nouă și perpetuă trăire. Scopul, deloc întârziat, privea grija gospodarilor vânători de a alimenta punctele de hrănire a vânatului
cu hrana suplimentară, chiar și în lo-

curile unde zăpada nu a atinsese grosimea de peste un metru.
De această dată am zărit printre
participanți un coleg ce purta o pălărie
asemănătoare celei de pădurar, dar un
pic boțită, ce căpăta o anume valoare
și interes datorită mănunchiului de
pene din coadă de fazan, așezat parcă
tocmai pentru a atrage atenția oricui.
Iar sub pălărie o figură hazlie, parcă
pusă pe șotii, cum stă bine vânătorului.
Întrebat fiind, cu privire la acest port
la moment de muncă, am aflat că nu
este vânător purtător de flintă, dar, în
numele unui obicei de mulți ani, participă cu bucurie la toate aceste astfel de
întâlniri, pentru a fi alături de vânătorii
grupei, printre aceștia regăsindu-se
mulți localnici cu care e prieten din co-

pilărie. Am aflat că este și un împătimit
cititor al scrierilor neuitaților Sadoveanu, Ionel Pop, Arghezi, Anton Bacalbașa sau Calistrat Hogaș.
M-au uimit cele auzite, observând
că pe cât este de simplu la port, pe-atât
e de potrivit și grijuliu în exprimare,
încercând să adauge că posibilitățile
materiale nu l-au ajutat să aibă și un
„fier al focului”. Apoi, grăbit de cele ale
treburilor, m-a salutat fluturându-și cu
mândrie pălăria, și s-a îndreptat spre
locul de unde a primit săculețul cu sare,
urmându-i pe cei din grupa de vânători,
desfășurați în șir indian, pe poteca spre
inima pădurii…

„Câți-ca-voi…” !
Privind în urma acestuia, un gând
venit din-năuntru-mi îmi spunea că
acest om părea a fi un simbol al vremurilor trecute, când, cu greu, și nu oricine,
devenea vânător. Ziua de bună întâlnire
și lăudabile preocupări gospodărești,
pentru vânătoare, s-a finalizat cu un simbolic foc de tabără, în jurul căruia s-au
încins glumele, s-au ascultat păsurile, au
fost stabilite noi și necesare activități care
privesc vânatul și fondul cinegetic.
Alăturându-mă momentului, mi-am
zis că e plăcut să închei cu o pildă, dând
citire din scrierile lui Topârceanu, mare
iubitor al naturii, cu mult umor fin și o
viziune aparte asupra vieții unor necuvântătoare:
„…Dar de sus, din corcoduș,
Pitulindu-se-ntre-foi,
Mititel și jucăuș,
Le-a răspuns un pițigoi:
- Câți-ca-voi, Câți-ca-voi…”
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Din teren Povestire
Pasajul la gârlițe mari...
sau mai mult…

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

MARIA SĂVULESCU

Au trecut câțiva ani buni de atunci… Într-una din zilele lui
Făurar, umedă și vântoasă, vânam la picior cu unchiul și
încă doi vânători, însoțiți de câinii noștri de vânătoare.
După ore întregi de luptă cu terenul mocirlos, cu vremea
neprietenoasă și după acumularea unor cantități generoase
de apă pe haine, am decis să ne întoarcem. La un moment
dat, în depărtare, au început să se contureze, în orizontul
cenușiu, niște puncte negre, din ce în ce mai multe. Erau
sute de gârlițe mari care survolau câmpul, căutând un loc
unde să coboare.

L

e-am urmărit cu binoclurile studiindu-le mișcările. Tentația să
te duci întra-colo cât mai repede
era foarte mare dar, bineînțeles că o
astfel de pândă trebuia pregătită dinainte iar dacă ne duceam în acel moment stricam locul. Astfel am decis să
ne întoarcem a doua zi, spre a ne găsi
locuri ferite de privirea lor ageră.
Auzisem povești vânătorești despre
spectacolul pasajului de gârlițe mari, dar
niciodată nu trăisem o astfel de experiență. Deși sunt păsări de apă, gârlițele
își petrec o mare parte a vieții pe uscat,
de unde își culeg hrana. Păsări migratoare, gârlițele coboară pe semănături
și ierbării unde pasc sau culeg resturile
recoltei și semințele generos lăsate de
varietatea de ierburi ale câmpului. Apa
mică este căutată de acestea, oferindu-le
un loc unde se pot bălăci, putând aduna
larve și viermișori din mâlul substratului.
La mijloc de Făurar, după o iarnă bogată
în precipitații, în perioada pasajului,
câmpurile ofereau acestor păsări popasul tentant și primitor pe care îl căutau
în lungul lor drum. Din ceea ce citisem,
știam că au simțuri deosebit de agere,
sunt foarte sperioase și foarte atente.
Când se cârduiesc și coboară pe sol,
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unele exemplare stau de pază, adevărate
santinele, iar când își iau zborul, adunându-se în stoluri imense, „clevetesc”
necontenit în timpul deplasării.
Ziua următoare ne-am îndreptat
din timp în zonă, apropiindu-ne cu mașina până la o anumită distanță, analizând care ar fi cele mai bune locuri de
pândă. Odată finalizate toate pregătirile, ne-am apropiat pe jos, în tăcere,
de locurile stabilite.
Era o atmosferă liniștită, în care natura
era de partea vânătorului, oferindu-i o
seară senină, învăluită în lumina caldă
a apusului de soare și ferită de vântul
ce adeseori devenea pătrunzător.
Mi-am găsit un loc ferit, la adăpostul
malului unui canal de irigații, pe pătura
moale de iarbă uscată. Luminile violetroșiatice ale apusului de soare se reflectau în apa canalului. Toată întinderea
câmpului era presărată cu bălți întinse,
peste tot pe lângă ele puful și găinațul
păsărilor erau dovezile de netăgăduit
ale poposirii acestora. Mi-am pregătit
pușca și mi-am căutat o poziție cât mai
confortabilă, care să-mi ofere vizibilitatea optimă, fără a fi nevoită să mă mișc
prea mult. Din ce-mi spusese unchiul,
era esențial să stai nemișcat până când

păsările se apropiau suficient de mult,
și atunci să epolezi, să ochești și să tragi.
Răbdare, agilitate și stăpanire de sine,
lucruri necesare la orice vânătoare, dar
pe care la această vânătoare ai posibilitatea să le exersezi din plin.
Deodată s-a auzit un foșnet în spatele meu, m-am întors încet. Un iepure
încerca să traverseze canalul. S-a oprit
simțindu-mi prezența și, după un moment de rătăcire, s-a întors în grabă și
a fugit, pierzându-se în ierburile câmpului din spatele meu.
Soarele cobora liniștit sub linia orizontului lasând Luna să-și intre în
drepturi, luminând câmpul. „Printre
Soare și Lună” și-au făcut loc, cu îndrăzneală, o ciurdă de capre. Erau vreo
zece și nu au părut a fi stânjenite de
prezența mea. Au sărit peste canal, continuându-și drumul.
La un moment dat am observat cum
dinspre miazăzi și miazănoapte, apar
stoluri de gârlițe care se întâlnesc în înaltul văzduhului, ca într-un zbor ritual,
unindu-se într-un stol imens de sute de
păsări. Zboară atăt de sus că nici zarva
nu le-o auzi și, de acolo, urmăresc cu
atenție pământul. Așa cum se unesc, tot
așa se și despart, risipindu-se. Fenomenul se repetă câteodată, zboară puțin
mai jos putându-le astfel auzi. Totuși
sunt mult prea sus ca să poți trage.
Fermecată de acest spectacol nici
nu mi-am dat seama cum noaptea a
pus stăpânire peste câmp. Lumina lunii
făcea posibilă deslușirea liniilor locului.
Nu se auzeau decăt susurul apei ce cobora în canal și foșnetele vegetației trezite de trecerea vietăților sălbatice.
M-am întins pe spate privind cerul
înstelat de deaspura mea, bucurândumă de lumina caldă a lunii ce străjuia
asupră-mi. La un moment dat am văzut, în depărtarea văzduhului, câteva
puncte negre… Încet, încet, acestea
s-au conturat în umbrele unui stol mic
de gârlițe, probabil până în zece, doisprezece. Situelele lor, cu gâturile întinse, grațioase, și cu aripile larg deschise,
au
îmbrățișat
Luna,
cuprinzând-o în „V”-ul lor. În liniștea
nopții se auzeau bătăile aripilor… Pentru astfel de momente merită să-ți petreci ore întregi de așteptare, în mijlocul naturii…!

Opinie
Distracțiile cu ATV-uri aduc
daune fondului cinegetic
Pe țeava puștii

ELIADE BĂLAN

Când vânătorii spuneau că tăierea irațională a pădurii
trebuie să înceteze, se gândeau la viitorul fondului
cinegetic; când se cerea interzicerea construcțiilor civile de
tot felul în ariile naturale protejate, se avea în vedere
protejarea habitatului natural al viețuitoarelor sălbatice;
când asociațiile vânătorești cer astăzi să nu mai fie permis
accesul ATV-urilor în locurile nereglementate, fără niciun
fel de concesii speciale, se gândesc la deranjarea vieții și a
echilibrului natural al viețuitoarelor sălbatice, din cauza
zgomotelor puternice produse de motoare.

P

limbările cu ATV-urile fără restricții distincte pe drumurile forestiere, pe poteci înguste sau
chiar în locuri interzise, lasă făgașe
adânci în urmă și, mai ales, fac un zgomot deosebit de puternic în măsură să
afecteze tihna și liniștea animalelor sălbatice. Ca și cum nu erau de ajuns neregurile existente de mulți ani în privința
ocrotirii mediului înconjurător, prezența
celui mai mic autovehicul de teren în
zone naturale în care accesul nu ar trebui
să îi fie permis, devine direct un factor
nociv pentru natură, pentru starea faunei
cinegetice și pentru liniștea și sănătatea
oamenilor iubitori de natură.
Astfel de vehicule de teren care străbat terenuri greu accesibile și care dau
naștere la un fenomen periculos nu doar
pentru mediul verde montan, ci și pentru confortul caracteristic omului, răspund doar nevoii unor plăceri de moment, în detrimentul protecției și
sănătății ecosistemului natural, victimă
incontestabilă a factorilor de poluare
chimică și fonică. Lipsa unor reglementări riguroase, aduse la zi, din partea
autorităților, în privința zonelor care

pot fi străbătute de vehicule de teren, a
făcut ca ATV-urile să fie întâlnite peste
tot, indiferent de anotimp sau spațiu
geografic, cu precădere în zonele cu stațiuni turistice. Asta este tot ce pot gândi
cei care pun la dispoziția doritorilor,
contra cost, asemenea distracții cu motorizări zgomotoase, așa-ziși „întreprinzători” care nu țin seama de „locatarii”
pădurilor, de habitatul în care trăiesc și
se dezvoltă sălbăticiunile, de protejarea
ecosistemelor cu tot ce reprezintă ele
pentru viață în general. Astăzi, când
asistăm la vioaie și imprevizibile plimbări cu sute de ATV-uri, oriunde și oricând nu te aștepți, chiar și în zonele naturale protejate, ne putem gândi la o
posibilă revizuire a legii care ar putea
să stopeze invadarea pădurilor cu vehicule mecanizate, la o legislație cu restricții și reglementări clare, precise, cu
aplicabilitate la nivel național, care,
odată respectată, ar putea preveni migrația vietăților pădurii spre zonele rurale și urbane. Câtă vreme există doar
reglementări legislative secvențiale privind regimul folosirii ATV-urilor în locuri naturale, cu riscuri mari pentru

anumite specii de animale sălbatice
care, așa cum am spus, își au habitatele
în zonele respective, precum și pentru
anumite specii de plante protejate, este
greu de crezut că se poate vorbi de o limitare de la sine a accesului ATV-urilor
în zone și regiuni în care nu ar trebui să
aibă deloc acces. Nu există trasee fixe
pentru „ateviști”, fiecare colindă pe unde
vrea și în funcție de dorințe, nu contează
ce spune unul sau altul vizavi de abaterea care se comite, doi bani nu dau pe
avertizările responsabililor ce se ocupă
de gospodărirea cinegetică durabilă,
privind pericolul la care se expun și răul
care-l fac animalelor sălbatice și mediului natural de viață al acestora.
În anul 2015 a apărut Legea nr. 149,
care interzice circulația în scop de agrement cu mijloace auto, în afara căilor de
circulație publică. Se respectă prevederile
acestei legi? Răspunsul este NU. Ne
aflăm într-un moment (dar nu de ieri,
de azi) în care apariția unor noi norme,
mult mai restrictive, privind protejarea
mediul înconjurător, este o cerință de
maximă importanță națională. Vorbim
mereu de reguli, de restricții, de ce nu și
de norme de poluare pentru ATV-uri?
Taxa de mediu pentru asemenea vehicule există? Cei care închiriază ATV-uri
posedă un astfel de certificat atunci când
vehiculele lor pe patru roți străbat ilegal
pădurile de-a lungul și de-a latul? Parcă
asemenea tipuri de „motorizări” erau
pentru circulația pe drumurile publice,
nu și pentru potecile pe care doar viețuitoarele pădurii ar trebui să le străbată.
Rănile produse arealului cinegetic de
astfel de vehicule cu regim de circulație
interzis în păduri, fenomen îngrijorător
apărut în ultimii ani, se vindecă deosebit
greu, refacerea locurilor forestire afectate
și a habitatului cinegetic necesitând timp
foarte îndelungat, consecințele asupra
ecosistemului având efecte multiple, de
lungă durată. Grav este că unii dintre cei
care ar trebui să ferească pădurile de prezența ATV-urilor închid ochii de multe
ori, ca să nu vadă abaterile de la regula:
„este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili pe
suprafața ariilor naturale protejate, în
scopul practicării de sporturi, în afara
drumurilor permise accesului public și
a terenurilor special amenajate”.
APRILIE 2021 | 19

Chinologie

Câinele de vânătoare

Foto: ALECSANDRU CODRIN

Câinele nostru de vânătoare (II)
ALECSANDRU CODRIN
Am trecut în revistă, în ediția anterioară, câteva aspecte importante de care trebuie să
ținem seamă în alegerea unui nou/tânăr cățel de vânătoare.

V

om continua pe drumul deschis
pe această temă și, odată pasul
făcut, cățelul ales și luat în primire de la fostul său stăpân, iată-ne
acasă, cu noul nostru tânăr partener patruped.

Primii pași…
„Juniorul”, odată adus acasă, este
înconjurat de un univers complet nou,
începând cu noi înșine, membrii familiei, o nouă casă, pe care cu toții i-o dorim să fie pentru mulți ani de acum înainte. După o scurtă perioadă de
acomodare, este recomandată o vizită
cu el la medicul veterinar, cel ce va ține
de acum înainte evidențele la zi privind
sănătatea și evoluția în timp a noului
nostru cățel de vănătoare. Aici vor fi
înregistrate în carnetul de sănătate vaccinările inițiale și cele ce vor urma pe
parcursul timpului, aici îi vom putea
atașa CIP-ul pentru identificare, aici va
fi primul drum în caz de ajutor medical,
aici se pot primi toate sfaturile necesare
în ceea ce privește sănătatea câinelui
nostru. Este bine de știut că un medic
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veterinar, exact ca și unul uman, va putea oferi un ajutor mai bun atunci când
cunoaște istoria medicală a pacientului.
Alegeți deci un veterinar și păstrați-l
drept sfătuitor în timp, va cunoaște
bine cățelul și va dispune de mai multe
date în caz de nevoie.
Tot medicul veterinar va fi cel mai
în măsură să indice hrana adecvată vârstei cățelului nostru, să explice diferența,
avantajele dar și minusurile fiecărui
brand de hrană, precum și cantitatea de
mâncare pe care să o dați cățelului pe
parcursul primelor luni și ulterior. Este
știut că hrana joacă un rol esențial în
dezvoltarea armonioasă a tânărului cățel, mai ales în aceste prime luni de viață.
În plus, măsura și moderația sunt elemente cheie și în acest caz, știut fiind că
ideea de a avea un cățel rotofei și durduliu este demult depășită!

Condiția fizică
Următorul pas în acest nou început
constă în partea ce ține de condiția fizică
a tânărului cățel. Exercițiul fizic trebuie
să devină parte componentă a activității

zilnice, o rutină în strânsă legătură cu
sănătatea în general dar și cu pregătirea
pentru viitorul în vânătoare al noului
nostru cățel. Este încă prea mic, deci nu
este recomndată suprasolicitarea și efortul fizic intens îndelungat. Alergarea liberă, fie în curte, în grădină sau în parc,
în spațiile amenajate, este poate unul
dintre cele mai simple și indicate exerciții fizice ale momentului. Atenție însă
și la paraziții externi. Este primăvară și
aceștia își fac deja simțită prezența!
Toate aceste exerciții se vor desfășura sub atenta și apropiata observație
personală, fapt ce va conduce la începutul, construirea și ulterior stabilirea
legăturii noastre cu câinele de vânătoare pe care îl avem. Și, dacă avem posibilitatea, ieșirile în teren liber, ușor,
fără obstacole majore și lipsit de pericole, oferă un avantaj foarte binevenit.
Cățelul va avea ocazia să exploreze de
voie și să înceapă să cunoască universul
nou al naturii, element care, în viitor,
va fi practic noul loc în care va ieși la
vânătoare și își va desfășura activitatea…!

Foto: DOCTOR PLANT

Plante tămăduitoare

Ciuboțica cucului
DOCTOR PLANT
Ciuboțica cucului (Primula officinalis) face parte din
familia Primulaceae și este foarte răspândită în țara noastră.
Planta este întâlnită de regulă în locuri luminoase, în poieni,
luminișuri sau fânețe, de la câmpie și până în zonele de
dealuri și subalpine. Florile, sub formă de buchețele, sunt
catifelate, au culoare galben-aurie și degajă un miros plăcut.

P

lanta crește până la 10-30 cm
înălțime iar florile se grupează
pe o tulpină ce are la bază un
mănunchi de frunze ovale, alungite, cu
suprafața încrețită și marginile ondulate. În pământ planta are un rizom
scurt, de culoare brun-închisă, din care
pornesc numeroase rădăcini.
Ciuboțica cucului este cunoscută
și sub o serie de denumiri populare cum
sunt aglica, anghelină, calce, cinci-foi,
cizma-cucului, țâța-caprei, țâța-oii,
urechiuța-ursului sau anghicel.
De la ciuboțica cucului se pot folosi
florile, frunzele dar și rădăcinile. La Primula officinalis florile se recoltează primăvara devreme sau toamna târziu, iar
la Primula elatior - varietatea ce crește
la munte, în timpul înfloririi. Atât frunzele cât și florile, pot fi folosite fie în
stare proaspătă, fie uscate, fiind bogate
în vitamina C și beta-caroten, potasiu,
calciu, sodiu și salicilați, ce ajută la în-

Preparatele din plantă
pot fi sub formă de
infuzie/ceai preparat din
flori, decoct din rădăcina
mărunțită în prealabil sau
praf din frunzele bogate în
vitamina C, uscate și
mărunțite fin.

Flora

tărirea sistemului imunitar, prin proprietățile lor antioxidante, și la scăderea
nivelul colesterolului. Rădăcina și tulpina conțin zaharuri, amidine și tanoizi.
Planta este de asemenea un diuretic
natural și ușor calmant, cu efect antispastic, cicatrizant, hemostatic, fluidificator al secrețiilor bronhice și emolient.
Preparatele din plantă pot fi sub
formă de infuzie/ceai preparat din flori,
decoct din rădăcina mărunțită în prealabil sau praf din frunzele bogate în vitamina C, uscate și mărunțite fin. Din flori
se poate prepara de asemenea un sirop
și un tonic cu efect liniștitor. Extern,
planta se poate folosi sub formă de cremă
sau cataplasme calde ce se aplică pe locurile dureroase, având acțiune calmantă,
cicatrizantă și hemostatică. De asemenea,
ciuboțica cucului poate ajuta în bronșită,
pneumonie, afecțiuni renale, ale vezicii
urinare și în disfuncții gastrointestinale.
Ciuboțica cucului nu este recomandată persoanelor care urmează tratamente anticoagulante și nici celor cu
alergie la aspirină, din cauza cantității
sale ridicate de salicilați, elemnte ce constituie baza principală pentru aspirină.
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 ciuboțica cucului să se facă numai
la recomandarea acestuia. Opinia medicului este neapărat necesară și se impune
ca o măsură de prevedere, precauție și
siguranță.
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Povestiri Amintiri la vânătoare
Un mistreț
mai aparte (I)

Foto: MIROSLAV HLAVKO / SHUTTERSTOCK

ȚIȚI

Mă aflam la casa părintească din comuna Bălănești de
Buzău, acolo unde, mereu mi-am dorit ca să rămân și să nu
mă mai întorc la București, deoarece acolo am crescut și mă
învățasem cu toate rosturile, iar când ridicam privirile,
imaginea dealurilor înalte și împădurite care mă înconjurau
de fiecare dată, parcă mă îmbiau ca să mai vin și totodată să
mă pierd prin locurile dragi mie și atât de bine cunoscute.

Î

n timp ce tocmai tăiam lemnele pregătindu-le pentru foc iar butucii îi
scurtasem deja cu o zi înainte cu joagărul, m-am pomenit cu un tânăr din Bozioru, comuna alăturată, care tocmai venea de la Pârscov și se îndrepta spre casă
și pe care, nea Ion Diaconu l-a trimis și la
mine ca să mă anunțe că a doua zi era organizată o vânătoare la mistreți, sus la
Băleanca așa că, mă aștepta și pe mine
deoarece nu avea vânători suficienți. Miam strâns iute arma și ce mai aveam nevoie pentru vânătoare și am pornit.
Pe înserat am ajuns și la Bozioru
unde m-am despărțit de tânărul care îmi
adusese vestea și am aterizat la casa lui
nea Ion pe care l-am găsit lângă plita din
bucătărie cinstindu-se cu un păhărel cu
țuică de prună, cum se face pe la noi:
- Hai, că te așteptam. Eram sigur că
vei veni cu zgâmboiul ăla mic al lui Manae
pe care l-am rugat să se oprească și la tine
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pentru a te anunța de vânătoare pentru
că tot trecea prin fața porții voastre.
- Păi, foarte bine ai făcut, pentru că
tot mă cam gâdilau tălpile a plecare,
i-am răspuns eu, făcându-i cu ochiul în
timp ce țața Smaranda trăgea cu urechea
la vorbele noastre.
- Poate de data asta îmi aduceți și
mie ceva care să sfârâie în tigaie, ne-a
completat iute țața Smaranda, clătinând
din cap, după care l-a mustrat mai mult
în glumă pe nea Ion, că ultima oară ai
împușcat șarlele alea de câini, care se tot
dădeau la câinii lui Toderică ciobanul.
Nea Ion a clătinat din cap, după care
mi-a făcut semn să-l urmez și mi-a spus
care-i planul de a doua zi.
- Mâine vreau să batem costișa pentru că nu avem decât patru sau cinci gonaci, mai mult copilandri, însă ne bazăm
pe câini iar ieri am dat p-acolo unde am
găsit câteva urme proaspete de mistreți

și vreo câteva culcușuri, așa că, sper să
dăm de ei, că restul sunt duși la câmp
unde ronțăie la știuleții oamenilor, că
încă n-au cules porumbul deoarece nu
s-a copt.
Și în timp ce țața Smaranda ne-a pus
pe masă fundul de lemn cu mămăliga
aburindă răsturnată pe el și bucăți de
brânză cu ceapă, noi ne-am cinstit cu câteva păhărele cu țuică apoi am terminat
rapid ce era de mâncat după care, am
ieșit pe prispă unde nea Ion și-a aprins
feșteleul lui de țigară răsucită din foaie
de ziar iar la lumina lunii am mai stat la
taclale.
Am mai zăbovit afară până ce nea
Ion și-a terminat pufăiala apoi ne-am
întins pe patul de lângă plită unde ne-a
și luat somnul.
Afară încă nu se luminase când țața
Smaranda l-a smucit ușor pe nea Ion:
- Scoală-te Ioane că acum apare și
Sfântul Soare! Hai, că v-am pus și ceva
d-ale gurii ca să nu plecați cu burțile goale.
Fără să mai pierdem timpul, am înfulecat câteva bucăți de carne scoasă de
la untură, ceva brânză ciobănească cu
mămăligă fierbinte făcută atunci, iar
apoi, am trecut gârla și am ajuns pe șosea
unde am întins pașii ca să nu ne apuce
lumina zilei pe drum.
Ajunși la drumul care urcă spre Băleanca, lângă noi s-au mai alipit încă trei
vânători având cu ei patru câini și care
ne așteptau, anunțându-ne că alți câțiva,
având și ei vreo doi sau trei câini, sunt
deja pe drum în sus și ne vor aștepta la
bordeiul lui nea Vasile.
Când ne-am apropiat de bordeiul lui
nea Vasile ne-au întâmpinat lătrăturile
celor doi dulăi ai lui, și nea Vasile care
ne-a făcut semn de drum bun și a slobozit câinii vânătorilor, după care a intrat
înapoi în coșmelia lui.
De acolo am luat în primire poteca
pădurii iar la un moment dat, pe când
tocmai se ițea soarele pe după deal, nea
Ion ne-a șoptit:
- Fără zgomot, voi doi luați-vă câinii
iar eu pe ai mei și tăiați-o pe valea aia iar
jos la pârâu, peste vreo jumătate de oră,
vă întindeți și le dați drumul câinilor ca
să bată în sus la deal, că mistreții sunt
precis acolo jos la apă iar potrivit obiceiului lor, goana o vor face în sus așa că,
noi ne vom întinde tocmai sus aproape
de muche. Bine?
Oamenii au înclinat tăcuți din cap în
semn că au înțeles ce au de făcut apoi,
adunând sforile cu care erau legați câinii,
au plecat spre locul stabilit, în timp ce
noi ne-am înșiruit pornind tăcuți spre
muchea dealului…
– va urma –

In memoriam

Comemorare

Constantin Enescu
(1945-2021)
La sfârșitul lunii martie a plecat dintre noi Constantin Enescu, cel care timp de mai bine de
33 ani a condus, din funcția de director, activitatea vânătorilor și pescarilor recreativi ai
asociației A.V.P.S. Diana București, afiliată la A.G.V.P.S. din România.

N

ăscut la data de 05.05.1945,
respectatul Constantin ENESCU s-a dovedit în timp un iubitor al naturii, un permanent luptător
pentru protejarea faunei cinegetice și
un susținător al dezvoltării sectorului
care cuprinde domeniul pescuitului recreativ.
Bun organizator a numeroase acțiuni
antibraconaj în colaborare cu instituțiile
statului abilitate pe această linie, permanent preocupat de popularea cu vânat

A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
Un pasionat dedicat activității pe care
a desfășurat-o în poziția de director al asociației A.V.P.S. Diana București, un excelent
organizator și comunicator, s-a preocupat
permanent pentru gestionarea la cel mai

a fondurilor cinegetice, un diplomat în
arta conversației, de la vânător până la
nivelul conducerii acelor instituții responsabile de domeniul managementului
vânătoresc și nu numai, preocupat de
creșterea numărului de membrii vânători
și pescari sportivi și, nu în ultimul rând,
un experimentat gestionar al fondurilor
financiare ale asociației.
Cabana de vânătoare construită cu
concursul vânătorilor, specializați pe
domeniul respectiv, și alte lucrări de

înalt nivel de responsabilitate a fondurilor
de vânătoare și de pescuit ale asociației și
pentru protecția, conservarea și managementul durabil al vânatului și peștelui, contribuind la soluționarea unor probleme de
interes general pentru A.G.V.P.S. și asociațiile afiliate. A acordat o atenție deosebită
tuturor membrilor vânători și pescari ai
asociației, dar și promovării de noi membri,

uz vânătoresc și piscicol, au scos în evidență grija acestuia pentru socializare
între membrii asociației, pentru condițiile de recreere pentru vânători și
pescari și chiar pentru familiile acestora.
Pentru generațiile tinere înscrise în
asociație a fost un adevărat profesor,
un exemplu de conduită etică și corectitudine în toată activitatea pe care a
desfășurat-o în instituția pe care a condus-o până la predarea ștafetei, și nu
numai.
Multă tristețe și amărăciune în sufletele celor care l-au cunoscut, cu adevărat. Nemilosul virus Covid-19 a smuls
cu cruzime pe cel care n-a mai apucat
să se bucure de primăvară, anotimp
care-i umplea viața, an de an, de noi și
noi bucurii, dar și de planuri. Ceasul
vieții s-a oprit, brusc și neiertător. A
trecut în neființă un om, prieten și partener dedicat vieții de familie și asociației
noastre.
L-am pierdut definitiv pe „Costică”,
directorul A.V.P.S. Diana București
până la data de 27.08.2020.
Grupele de vânători de pe fondurile
cinegetice gestionate de A.V.P.S. Diana
București, aduc un ultim omagiu celui
care a plecat pe drumul luminat al veșnicelor plaiuri ale vânătoarei și transmit
sincere condoleanțe familiei îndurerate
de marea pierdere suferită.
Vei rămâne veșnic în inimele noastre.
Dumnezeu să te odihnească în pace!
–Conducerea A.V.P.S. Diana
București
–Grupele de vânători ai A.V.P.S.
Diana București

cărora le-a insuflat spiritul corectitudinii și
al eticii și respectului pentru vânat, vânătoare și pescuit. A plecat dintre noi la început de primăvară, lăsând o imagine și un
exemplu de respect, corectitudine, dăruire
și pasiune pentru activitatea în domeniul
cinegetic și de pescuit recreativ.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
–Conducerea A.G.V.P.S. din România
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Noutăți

De prin magazine

HUNTERSHOP

Ceska Zbrojovka,
CZ 557 Eclipse
Indiferent de motivele care vă determină să alegeți această opțiune economică, cu siguranță, nu veți regreta
alegerea. Acest model se bazează pe sis-

temul îndelung testat al modelului CZ
557, cu magazie fixă și culată lungă, în
două dintre cele mai populare calibre
.30-06Sprg. și .308Win. Țeava foarte

precisă, este forjată la rece și este dotată, la capătul anterior, cu filet M14x1
și un mecanism de declanșare reglabil.
Patul sintetic, are piese pentru
prinderea curelei, garda trăgaciului
este realizată din polimer iar forma culatei a fost reproiectată. Astfel, a fost
creată o armă accesibilă, care a păstrat
excelent toate avantajele esențiale ale
seriei de modele CZ 557.
Caracteristici tehnice
Plajă de calibre: .30-06Sprg. (1:10),
.308Win. (1:10) 6,5 Creedmoor (1:18);
Capacitatea magaziei: 5 cartușe;
Greutate: 3.600 g;
Lungimea totală: 1.059 mm;
Lungimea țevii: 520 mm.
–www.huntershop.ro

OUTDOOR & MORE

ARROW INTERNATIONAL

Jachetă și pantaloni
Strike Extreme Deerhunter

BLASER SUMMER HARDY

Jachetă Strike Extreme
Deerhunter 5088 cul 389

Pantaloni Strike Extreme
Deerhunter 3088 cul 389

Construită pentru terenuri dificile,
jacheta Strike Extreme a fost concepută
pentru a oferi o mobilitate sporită, cu
zone extensibile în 4 direcții, coate preformate, manșetă reglabilă prin curea
și velcro pentru a se potrivi perfect. Buzunarele radio cu suport pentru antenă,
buzunarele pentru piept cu fermoare
ascunse, buzunarele pentru mâini și buzunarele frontale cu pliuri de cutie și
clapete de acoperire, oferă o multitudine de opțiuni de stocare pentru a oferi
libertate totală mâinilor atunci când
suntem în mișcare. O jachetă versatilă
și practică, Strike Extreme este pregătită
pentru orice sport în aer liber.

Concepuți de o echipă de experți,
pantalonii Strike Extreme oferă performanțe optime pentru o zi în natură. Cu o multitudine de caracteristici utile, acești pantaloni oferă un
număr sporit de buzunare, echipate
cu fermoare ascunse, pentru a vă
menține în siguranță obiectele de valoare. Dispunând de zone extensibile
în 4 direcții, talie elastică, genunchi
preformați, gleznă reglabilă cu curea
și fixare cu velcro, pantalonii Strike
Extreme oferă o mobilitate maximă
și un confort sporit.
Din aceași gamă vă putem oferi
și Vesta Strike Extreme 4088.

Găsiți ambele articole în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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Geaca bărbătească Blaser
Summer Hardy
se remarcă foarte
ușor, atât în teren,
cât și în oraș. Este perfect confortabilă
pentru perioada de tranziție, cu zile
mai reci. Este ușor de întreținut, se
usucă rapid și este hidrofugă. Geaca
are un aspect modern, având patru buzunare practice. Puteți păstra în siguranță banii și cheile în buzunarul cu
fermoar de la piept. Căptușeala specială din plasă pe zona de spate, vă asigură mai multă libertate de mișcare și
oferă, de asemenea, o respirabilitate
maximă, chiar și în timpul activităților
extenuante.
–www.arw.ro
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

Competiții
Deschiderea la păstrăv
Pescuit la șalău
Pescuit de sezon
Pescuit pe râu
Atelierul muscarului

CE PESCUIM
Suntem în plină perioadă de prohibiție a pescuitului în apele naturale, instituită prin ordinul comun al M.A.D.R./
M.M.A.P. nr. 58/462/2021. Prin acesta
sunt reglementate perioadele de protecție, pe zone, și speciile acvatice care pot

fi capturate sau sunt strict protejate,
uneltele admise pentru pescuit etc. În
această perioadă pescuitul se poate practica în bazinele piscicole pentru care s-au
eliberat licențe de acvacultură, cu permisiunea și în condițiile stabilite de gestionarii amenajărilor.
Deși, teoretic, peștii se pregătesc pentru reproducere, aceștia continuă să se
hrănească, dar cu mai puțină intensitate.

Atât speciile pașnice, cât și răpitorii, pot
fi căutați în zonele cu apă mai caldă, protejate de stuf sau cu vegetație submersă
sau plutitoare din apropierea malurilor.
O barcă ușoară va constitui, din nou,
un avantaj, permițând o apropiere dinspre
larg. Echipamentul va fi adaptat condițiilor vremii și speciilor pe care le căutăm.
–Mugurel Ionescu
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Competiții Anul competițional 2021
Pescuit competițional
privat al A.G.V.P.S.

Foto: MUGUREL IONESCU

TEODOR BENTU, MUGUREL IONESCU

În conformitate cu Art. 8 din Regulamentul de organizare
și funcționare a Comisiei de Pescuit Competițional Privat
a A.G.V.P.S., dl. Teodor Bentu, vicepreședinte al A.G.V.P.S.
din România și președinte al Comisiei, a convocat, în data
de 9 martie 2021, ședința ordinară anuală a Comisiei.

P

entru evitarea oricărui risc de
îmbolnăvire
cu
virusul
SARS-CoV-2, având în vedere
reglementările sanitare care pot conduce
la indisponibilitatea unora dintre membrii
comisiei să participe la sediul A.G.V.P.S.,
ședința Comisiei a avut loc în sistem
combinat, la sediul A.G.V.P.S. din România și prin videoconferință.
Vă prezentăm, în continuare, principalele aspecte din cadrul acestei ședințe,
de interes pentru membrii noștri pescari
de competiție, consemnate în Procesul
Verbal al ședinței.
La ședință au participat:
- dl. ing. Mugurel Drăgănescu – Președintele executiv al A.G.V.P.S.;
- dl. ec. Teodor Bentu, Președintele
Comisiei – vicepreședinte al A.G.V.P.S.;
- dl. arh. Mugurel Ionescu, secretarul
(onorific) al Comisiei;
- dna. Veronica Ispas, președinte Asociația Liga de Pescuit Staționar și Asociația Liga de Pescuit la Feeder, prin intermediul aplicației Skype;
- dl. Oliviu Orhei, președinte și dl.
Adrian Vișan, secretar general Asociația
Liga Cluburilor de Crap;
- dl. Ciprian Hrișcă, președinte Liga
Română de Spinning;
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- dl. Bogdan Vasilescu, președinte
Clubul AquaTransilvae – Pescuit cu Musca Artificială, prin intermediul aplicației
Skype.
Ordinea de zi a cuprins:
1 Prezentarea rapoartelor privind
activitatea competițională internă și internațională a disciplinelor în anul 2020;
2 Prezentarea „Programelor și Calendarelor competiționale interne și internaționale pentru anul competițional
2021”; propuneri de completări și modificări ale regulamentelor de organizare
și ale celor de desfășurare a competițiilor
în anul 2021;
3 Măsuri cu privire la organizarea
competițiilor, ca urmare a evoluției reglementărilor sanitare la zi și a situației
epidemiologice creată de noul coronavirus
SARS-CoV-2;
4 Probleme diverse:
• propuneri pentru modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S. din
România;
• informări.
În deschiderea lucrărilor ședinței a
participat domnul Mugurel Drăgănescu,
președinte executiv al A.G.V.P.S., care a

apreciat activitatea laborioasă corespunzătoare a Comisiei și a Ligilor
organizatoare în desfășurarea fără probleme a competițiilor din anul 2020, în
condițiile extrem de dificile determinate
de situația epidemiologică gravă, cauzată
de coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul
României.
Domnul președinte executiv Mugurel
Drăgănescu a făcut din nou precizarea
cu privire la caracterul „privat” al „campionatului privat al A.G.V.P.S. de pescuit
competițional amator”, pentru a fi eliminate orice fel de dubii și interpretări
tendențioase, răuvoitoare, generatoare de
tensiuni artificiale în legătură cu activitatea competițională a membrilor.
În legătură cu dreptul de participare
în campionatul privat de pescuit competițional amator al A.G.V.P.S., domnul
Mugurel Drăgănescu a reiterat obligativitatea respectării prevederilor legale
în domeniul pescuitului, respectiv a deținerii de către concurenți a unui permis
de pescuit în apele naturale, emis de
A.N.P.A. și eliberat de o asociație membră
A.G.V.P.S.
Pentru competițiile de pescuit la crap,
având în vedere specificitatea pistelor
ca „acumulări private”, domnul președinte executiv Mugurel Drăgănescu atrage atenția și susține obligativitatea concureților să dețină un Carnet de Membru
emis de una din asociațiile afiliate la
A.G.V.P.S., pentru respectarea regulamentelor, a statutului și, implicit, evitarea
unor tensiuni și situații conflictuale similare petrecute în trecut. În acest sens,
Asociația Liga Cluburilor de Crap va
adopta măsuri regulamentare la înscrierea în competiție, pentru ca toți concureții
să dețină obligatoriu un Carnet de Membru emis de una din asociațiile afiliate
la A.G.V.P.S.
Domnul Mugurel Drăgănescu reamintește, în încheiere, de mesajul transmis
direct prin revista VPR membrilor
pescari din teritoriu, de schimbare a atitudinii și imaginii, în ultimul timp, a
A.G.V.P.S., mesaj ce va continua și prin
site-ul A.G.V.P.S., cu speranța ca aceștia
să demonstreze că au înțeles și apreciază
corect noua viziune a A.G.V.P.S. în interesul și beneficiul lor.
În cadrul ședinței, reprezentanții entităților împuternicite cu organizarea

competițiilor au prezentat rapoartele de
activitate competițională pentru anul
2020 și calendarele competiționale pentru
anul 2021, documente arhivate în anexă
la Procesul Verbal al ședinței.
Din discuțiile purtate, pe baza materialelor prezentate și analizate, au reieșit
următoarele aspecte și măsuri aprobate:
• Calendarele competiționale ale tuturor disciplinelor vor fi reunite în Calendarul general oficial al Campionatului de Pescuit Competițional Privat
amator al A.G.V.P.S. din România, care
va fi publicat în revista VPR, pe site-ul
A.G.V.P.S. și va fi transmis la „Federația
Română Sportul pentru toți”, ca partener
în cadrul Protocolului de Colaborare.
De asemenea, Calendarul competițional
și celelalte prevederi de organizare vor
fi transmise și pe e-mail, pe adresa tuturor asociațiilor și cluburilor membre
A.G.V.P.S. cu drepturi egale la informare,
pentru a fi cunoscut de potențialii interesați;
• Ca urmare a măsurilor aprobate
de Consiliul A.G.V.P.S., de derogarea de
atribuții privind managementul competițiilor către Asociații/Ligi organizatoare, persoane juridice membre A.G.V.P.S.,
s-a adus în discuția și analiza comisiei
și s-a aprobat necesitatea armonizării
Regulamentului Comisiei potrivit acestei
măsuri. Comisia a ținut cont de faptul
că planificarea competițiilor pentru anul
2021 a fost finalizată și, din aceste considerente, a aprobat ca propunerea de
modificare și completare a Regulamentului să fie elaborată și analizată în comisie și supusă aprobării Consiliului
A.G.V.P.S. în a doua jumătate a anului
2021, pentru a deveni operațională începând cu anul competițional 2022;
• Urmarea măsurilor de derogare a
atribuților privind managementul competițiilor, pe discipline, către entitățile
organizatoare, a fost adusă în discuție
și analizată necesitatea armonizării procedurii de organizare a adunărilor generale în timp util și la date limită
optime, în măsură să permită organizarea din timp a ședinței Comisiei de
Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S.;
În acest sens s-a propus și aprobat,
ca regulă procedurală generală, începând
cu anul competițional 2022, „programarea adunărilor generale ale entităților
organizatoare pentru aprobarea de măsuri
organizatorice și propuneri de calendare
competiționale pentru anul următor să
fie făcută la o dată ce nu depășește ultima
lună a anului curent”, iar programarea
ședinței Comisiei de Pescuit Competițional
Privat a A.G.V.P.S. să se facă la o dată ce
nu depășește jumătatea lunii ianuarie
a anului în curs;

• Comisia a analizat și aprobat propunerea venită din partea Președintelui
L.R.S., domnul Ciprian Hrișcă, mandatat
de Adunarea Generală a L.R.S., de includere în Calendarul Competițional oficial a două noi discipline în cadrul campionatului privat al A.G.V.P.S., respectiv
„Campionatul de Streetfishing” și „Trout
Area”, ca efect al deciziei F.I.P.S.-e.d. de
includere a acestor discipline în Calendarul Internațional;
• Comisia a analizat și problema ridicată de domnul Teodor Bentu, privind
trofeele internaționale câștigate de echipele
înscrise în Campionatele Mondiale.
A.G.V.P.S., prin eforturi financiare cotizațiile plătite la C.I.P.S., a susținut,
timp de peste 64 de ani, înscrierea echipelor de pescari la Campionatele Mondiale, dar nici unul dintre trofeele câștigate
după anul 1989, nici chiar sub formă de
duplicat, nu a ajuns în vitrina A.G.V.P.S.
Comisia, apreciind obictivitatea și corectitudinea problemei trofeelor internaționale, aprobă, pentru viitor, destinația și păstrarea trofeelor (cupe, plachete,
medalii), în mod echitabil, după cum
urmează:
a trofeele (cupe, plachete, medalii)
câștigate de sportivi, în toate cazurile, la
individual, revin de drept acestora
pentru vitrina personală de trofee;
b trofeele (cupe, plachete, medalii),
exemplare unice cîștigate la concursurile
pe cluburi, revin clubului câștigător pentru vitrina acestuia. Clubul se va preocupa, pe cheltuială proprie, de a realiza
duplicate pentru componenții echipei;
c trofeele (cupe, plachete, medalii),
exemplare unice cîștigate la concursurile
pe echipe PE NAȚIUNI, vor sta în vitrina
Ligilor organizatoare a campionatelor
pe discipline, cu obligația de a fi puse la
dispoziția A.G.V.P.S. modelele originale,
cu titlu de împrumut, pentru realizarea,
de către A.G.V.P.S., pe cheltuială proprie,
de duplicate destinate vitrinei proprii
de trofee;
d entităților organizatoare a competițiilor de pescuit pe discipline le
revine obligația de a identifica, pentru
fiecare disciplină, trofeele câștigate până
în anul 2019 de echipe la Campionatele
Mondiale PE NAȚIUNI, de a identifica
deținătorii actuali ai acestor trofee și
de a urmări ca trofeele să poată ajunge
ca împrumut la A.G.V.P.S. ca, pe baza
lor, A.G.V.P.S. să poată comanda, pe
cheltuială proprie, duplicate pentru vitina de trofee.
În sensul rezolvării problemei privind
trofeele și vitrina de trofee a A.G.V.P.S.,
domnul Bogdan Vasilescu propune înființarea unui muzeu al pescuitului competițional în România, la sediul A.G.V.P.S.,

propunere aprobată, dar de viitor, deoarece necesită dezvoltarea unui proiect
mai amplu în acest sens.
Ca urmare a reglementărilor sanitare
datorate situației epidemiologice creată
de noul coronavirus SARS-CoV-2, s-au
purtat discuții pe tema anulării, de către
C.I.P.S., a campionatelor mondiale din
2020, relocarea lor în anul următor
2021, având ca efect și reportarea participării echipelor (loturilor) calificate din
campionatele interne.
Ca urmare a situației epidemiologice
creată
de
noul
coronavirus
SARS-CoV-2 care persistă și în anul
2021, apare riscul relocării competițiilor
în anul 2022 și există continuarea
acestui risc și în anii următori.
Analizănd în cadrul ședinței această
problemă, Comisia aprobă, pentru toate
disciplinele, varianta aplicată în cadrul
L.R.S. Astfel, situația epidemiologică
creată de noul coronavirus SARS-CoV-2
a fost considerată drept FORȚĂ MAJORĂ,
cu reportarea participării echipelor (loturilor) campioane ale A.G.V.P.S. pentru
un singur an (ex. echipa/lotul campioană
în anul 2020, la o anumită disciplină,
poate participa numai la C.M. din anul
2021. Dacă această ediție se amână în
continuare, va participa echipa/lotul
campioană în anul precedent). Echipele
(loturile) care, din acest motiv de reportare, considerat FORȚĂ MAJORĂ, pierd
dreptul de participare datorită decalării
sau anulării, pentru mai mult de un
an, a unui C.M., vor putea fi însă recompensate prin decizii la nivelul ligilor,
în funcție de sumele prevăzute și existente
în bugetele acestora pentru participarea
externă în anul menționat.
În funcție de evoluția situației epidemiologice internaționale, determinată
de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2 de pe teritoriul României, Comisia
hotărește și impune, ca fiind obligatorii
de aplicat, orice măsuri de prevenție, de
reorganizare, reprogramare sau anulare
a competițiilor, cu diseminarea publică
a acestor măsuri și cu notificarea în
prealabil a secretariatului Comisiei de
Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S.
Propunerile discutate și consemnate
în prezentul Proces Verbal vor fi redactate,
supuse informării conducerii executive
și a Consiliului A.G.V.P.S., pentru a fi
diseminate în teritoriu, postate pe siteul A.G.V.P.S. și publicate în revista VPR,
pentru luarea la cunoștință și respectarea
lor de către membrii pescari de competiție
ai organizațiilor afiliate la A.G.V.P.S.
din România.
În numărul următor al revistei vom
prezenta Calendarul Competițional 2021,
pe discipline și categorii.
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De sezon Un nou început
Deschiderea la păstrăv
Text și fotografie ALIN-CODRU MANU

Continuând inițiativa începută în anul trecut, M.A.D.R. și M.M.A.P., prin noul Ordin nr.
58/462/2021, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum
și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2021, publicat
în Monitorul Oficial nr. 278 din 19.03.2021, au decis deschiderea sezonului de pescuit la
păstrăv, și în acest an, la 1 aprilie, o măsură ce pare că va deveni noul trend în privința
pescuitului la păstrăv indigen, curcubeu și fântânel.

Ș

i, tot ca și anul trecut, și anul
acesta, 2021, sezonul la păstrăv,
indigen, curcubeu și fântânel, se
va încheia la 30 septembrie, aducânduse astfel un plus de o lună de pescuit
permis la începutul sezonului și încă
două săptămâni la finalul acestuia, față
de fostele date de deschidere și închidere ale sezonului la păstrăv, 1 mai și
respectiv 15 septembrie, cu care fusesem obișnuiți de-a lungul deceniilor.
Iar dacă anul trecut noutatea ne lua,
am putea spune, complet prin surprindere, anul acesta așteptam să vedem ce
se va decide, și dacă inițiativa deschiderii timpurii a sezonului de pescuit la
păstrăv va continua. Eram într-un fel
pregătiți pentru aceasta iar confirmarea
a venit. Avem deci sezon deschis la păstrăv, indigen, curcubeu și fântânel, de
la 1 aprilie și până la 30 septembrie.
Tot ce ne trebuie în acest context este
ca și vremea să fie de partea noastră și
să ne permită ieșirile pe malul râurilor
și lacurilor de munte, unde am putea
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găsi primii pistruiați ai sezonului 2021.

La început de Prier
Din punct de vedere pur temporal,
măsura este un câștig real pentru pasionații pescuitului la păstrăv și, așa

cum am mai spus și anul trecut, înclin
să cred că măsura a fost luată avânduse în vedere încălzirea timpurie a vremii
resimțită din plin în ultimii ani, atăt la
începutul anului cât și la începutul
toamnei, în septembrie. Anul trecut
spre exemplu, am avut în martie, zile
cu temperaturi de plus 18, plus 20 și
chiar plus 23 de grade Celsius, iar anul
acesta am avut zile, tot în martie, cu
temperaturi de plus 17, plus 19 și chiar
plus 21 de grade Celsius. La fel s-a întâmplat și în toamnele ultimilor ani, și
ne uităm la luna septembrie, când s-au
înregistrat temperaturi practic de vară,
cu mult peste valorile cu care eram
obișnuiți cu ceva ani în urmă. Toate
acestea au fost probabil considerente
ce au înclinat balanța în favoarea deciziei de a continua cu măsura deschiderii și închiderii sezonului de pescuit la
păstrăv, la 1 aprilie și respective la 30
septembrie 2021.
Dar, cum se întâmplă adesea și „socoteala din târg nu se potrivește cu cea

de acasă”, cele două săptămâni din mijlocul lunii martie au adus vreme mai
rece decât mediile obișnuite mai ales
în zonele montane, unde a nins abundent așternându-se strat proaspăt și
consistent de zăpadă, spre bucuria pasionaților schiului alpin. Dar nu și din
perspectiva posibilelor ieșiri la un pescuit la păstrăv la început de aprilie…
Și chiar dacă aprilie a debutat cu
vreme frumoasă și temperaturi cu plus,
de-a dreptul generoase, la munte, acolo
unde ne-am putea încumeta pentru o
partidă la pistruiați la aceast timp din
an, zăpada va mai persista o vreme,
apele vor fi încă prea reci iar topirea zăpezilor ce urmează a avea loc, va afecta
calitatea apelor de munte, limitând posibilitatea practică a pescuitului la păstrăv. Dar, toate acestea fac parte din
mersul vremii și al naturii în general,
nu depind de noi, iar inițiativa deschiderii la 1 aprilie, a pescuitului la păstrăv,
cred că trebuie primită cu optimism și
cu speranța că vom reuși totuși să beneficiem de această extindere a sezonului.

Expediție la deschiderea sezonului
Cu ceva ani în urmă, am decis, împreună cu un bun prieten și coleg să
urcăm la păstrăv la Obârșia Lotrului.
Și pentru că Transalpina se deschisese,

era la începutul lunii mai, am pornit
expediția noastră coborând spre Lotru
dinspre Rânca, chiar din șoseaua montană, încă străjuită la acel timp din an
de adevărați pereți de zăpadă înghețată
ce impresionau prin talia și arhitectura
sculpturilor pe care natura le dăltuise
în marmura zăpezii.
Am găsit o vreme rece, cu cer mai
mult plumburiu ce se oglindea în apa
Lotrului, și ea cu o culoare deopotrivă.
Am intrat de câteva ori pe malul apei
dar ofertele noastre artficiale, nimfe
simple sau în tandem, combinații de

nimfă cu muscă udă, nu au dat rezultate. Condițiile la acel început de mai
nu erau prielnice pescuitului la păstrăv
pe apa Lotrului. Am păstrat însă amintiri de neuitat, și o experiență care nu a
făcut altceva decât să ne lanseze o nouă
provocare pentru o altă incursiune viitoare la păstrăv, la deschiderea sezonului.
Și, cine poate ști, dacă mersul vremii ne va fi favorabil, poate că vom avea
ocazia să răspundem unei astfel de provocări chiar în acest nou sezon, deschis
la păstrăv, la 1 aprilie 2021…!
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Tehnică Pescuit la șalău
Vibrații bune pentru șalăi (I)
Text și fotografie ANDREI ZABET

La final de februarie și în primele două săptămâni din martie, perioada când știuca era în
prohibiție, cel mai căutat și mai activ răpitor la care am avut acces, pe lacurile din jurul
Bucureștiului, a fost șalăul. Iar unul dintre cele mai bune moduri în care îl putem prinde
este cu voblere cu vibrații sau fără barbetă, care prezintă un pattern eficient de căutare
și de acoperire a unor suprafețe mai mari de apă, datorită versatilității dar și formei
compacte, care le fac foarte ușor de lansat la distanțe apreciabile.

A

ceste voblere sunt impropriu
denumite „rattling” - cu „zornăit”, pentru că nu toate voblerele cu vibrații au bile în interior, ci
există și variante silențioase. Însă caracteristica principală și comună tuturor
variantelor este vibrația produsă în timpul recuperării, indiferent că le prezentăm verticalizat, în „dinți de ferăstrău”,
rectiliniu cu pauze pe substrat, sau prin
recuperare constantă, între ape.

Rattling, lipless sau vibration?
Aceste voblere sunt cunoscute printre pescarii americani de bass, cei care
le-au inventat, drept „lipless crankbaits”,
adică voblere fără barbetă. La noi, sunt
denumite, nu foarte corect, „rattling”,
probabil și de la cele mai cunoscute modele care au circulat în România după
’90, și anume Rapala Rattling. La fel de
impropriu cum pantofii sport au fost
denumiți prin substantivare comună
„adidași”. La japonezi, aceste voblere
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sunt denumite, generic, „vibration”, și
consider această denumite ca fiind cea
mai potrivită, fiindcă, așa cum spuneam mai sus, este caracteristica lor
comună și diferențiatorul principal al
categoriei.

De câte feluri sunt voblerele
cu vibrații?
O mulțime de producători oferă azi
variante care mai de care mai creative,
mai mari, mai mici, mai gălăgioase sau,
din contră, mai silențioase, ale acestei
familii de năluci. Există și combinații
produse din plastic dur și cu o coadă
din elastomeri. Există inclusiv variante
„floating” sau plutitoare (de la cele lent
plutitoare la cele cu viteză de ridicare
rapidă) sau versiuni „slow sinking”, care
se scufundă lent pe substrat. Și toate
au apărut datorită unui singur pește
răpitor: bassul american. Cele mai populare modele de vibration din Japonia
sunt produse de Obass Live, o mică

Cea mai frecventă
greșeală pe care o fac
pescarii este să exagereze
nejustificat amplitudinea
ridicării lansetei pe
verticală. Dacă luăm ca
reper cadranul unui ceas și
ținem lanseta la ora 8 sau
maximum 9, atunci aceste
ridicări ale lansetei nu
trebuie să depășească ora
10, maximum 11.

firmă de pe malul Lacului Biwa și se
numesc Mola Mola. De ce sunt atât de
căutate? Pentru că prind bass în absolut orice condiții și mai ales în sezonul
rece, pentru că pot fi recuperate extrem
de încet, fără să se agațe. Un alt producător nipon, de data aceasta unul
mare, Jackall, oferă celebrele serii TN,
de diverse dimensiuni, care au caracteristici constructive unice: partea frontală este echilibrată cu tungsten, ceea
ce le face să stea într-o anume postură
pe subtrat, să vibreze la cea mai mică
viteză de recuperare și să fie extrem de
ușor de lansat la distanțe mari, cu echipamentul de casting.

Cum pescuim cu „vibration”
la șalău?
Cele trei mari stiluri de prezentare
sunt:
• prin ridicarea și coborârea succesivă a lansetei, pentru a imprima un joc
ușor verticalizat nălucii, în „dinți de fe-

răstrău”, cum se spune; această prezentare se poate obține și prin simpla învârtire a manivelei, fără amplificare din
mișcarea lansetei și, uneori, este mai
eficientă decât verticalizarea cu ajutorul
lansetei. Cea mai frecventă greșeală pe
care o fac pescarii este să exagereze nejustificat amplitudinea ridicării lansetei
pe verticală. Dacă luăm ca reper cadranul unui ceas și ținem lanseta la ora 8
sau maximum 9, atunci aceste ridicări
ale lansetei nu trebuie să depășească
ora 10, maximum 11. Orice ridicare exagerată antrenează deplasarea nălucii pe
o distanță mai mare, iar de cele mai
multe ori efectul este de a-i lua răpitorului năluca din zona de atac;
• prin mulinarea cu pauze, pentru
ca năluca să ia contact cu substratul în
timpul fiecărei pauze. Este un stil de
prezentare care trebuie obligatoriu încercat ori de câte ori pescuiți cu năluci
cu vibrații, nu doar cu voblere, ci și cu
cicade. În acest mod putem varia viteza

de recuperare și durata pauzelor pe
substrat, în funcție de gradul de activitate al peștilor – cu cât mai rece apa,
cu atât mai lentă trebuie să fie prezentarea;
• prin recuperara constantă sau cu
pauze, între ape, a voblerului, la diverse
viteze, fără însă ca acesta să atingă substratul. Este un mod de prezentare
foarte eficient atunci când șalăii vânează între ape, nu doar noaptea, ci și
ziua.
Pescuitul cu voblere „vibration” dă
rezultate bune nu doar primăvara, ci și
iarna, pe ape reci, deci e bine să le încercați tot timpul anului. În partea a
doua a articolului vom vorbi despre
echipamentul pentru pescuitul cu
aceste voblere, de la tipul lansetelor la
viteza de recuperare a mulinetelor și la
diferența pe care o fac firele, în special
cele din fluorcarbon.
– va urma –
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Tehnică

Pescuit de sezon

Căutând șalăii lui Prier
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
După episoadele contradictorii de vreme ale lunii martie, care au alternat zilele însorite și
temperaturile plăcute, cu cele cu ploaie, lapoviță, zăpadă și vânt, va urma și stabilizarea
mult așteptată, conform datei din calendar. Chiar dacă animalele, păsările, chiar și peștii,
au fost derutați, regnul vegetal și-a continuat evoluția tradițională. Floricelele firave, care
vestesc sosirea primăverii și mugurii pomilor explodând pe crengile abia înverzite, ne
asigură că zilele mai bune se apropie. Și, pentru că vremea este totuși schimbătoare, vom
încerca o partidă de pescuit la răpitor, căutând șalăii lui Prier.

Ș

alăul este un pește răpitor de
apă dulce. El trăiește în apele
lin curgătoare sau stătătoare,
suportând și apele salmastre cu o salinitate de până la 10-12%. Este un pește
foarte căutat și apreciat, atât pentru
pescuitul spectaculos pe care îl oferă,
cât și pentru carnea sa musculoasă, deosebit de gustoasă.
Era vitezei, a tehnologiei și a informației a dezvoltat o întreagă industrie
a pescuitului recreativ/competițional,
cu aplicații pe specii, printre care și cea
a pescuitul șalăului.
Colaboratori ai revistei noastre,
practicieni profesioniști, consultanți ai

Colaboratori ai
revistei noastre,
practicieni profesioniști,
consultanți ai unor firme de
renume, specializați în
pescuitul răpitorilor, ne
prezintă frecvent noutăți în
ceea ce privește tehnica,
sculele și echipamentul în
evoluție destinat unui
pescuit dedicat.
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unor firme de renume, specializați în
pescuitul răpitorilor, ne prezintă frecvent noutăți în ceea ce privește tehnica,
sculele și echipamentul în evoluție, destinat unui pescuit dedicat.
În rândurile care urmează, nu dorim decât să facem o succintă prezentare a speciei, dar și o introducere în
pescuitul șalăului, cu informații de
bază, pentru cei care doresc să inițieze
primii pași pe urmele acestui pește.

Scule și echipament
În general, șalăul poate fi pescuit
prin două metode generice: la staționar, cu montură cu peștișor, viu sau
mort/ bucată de peștișor, și la spinning,
cu diverse tipuri de năluci.
Pescuitul staționar este recomandat
pentru cei ce pescuiesc de pe mal. Se
folosesc lansete mai lungi, între 2,70 și
3,30 metri, echipate cu mulinete mărimea 2000-3000, cu raport de recuperare 4/4,5:1, fir monofilament de 0,220,25 mm și monturi pentru atașarea
peștișorilor vii sau morți.
Pescuitul la spinning poate fi practicat și de pe mal, dar ideal este cel din
barcă, pescuit care permite exploatarea
metodică a zonelor preferate de șalău.

Lanseta va avea o lungime de 1,95-2,40
metri, dotată cu multe inele, din clasa
de lansete cu acțiune M (medium) și
putere 5-30 g. Firul va avea grosimea
de 0,22-0,25 mm, dacă este monofilament, transparent în apă, sau puteți încerca un fir multifilament de 0,10-0,15
mm care, deși e vizibil în apă și reduce,
într-o anumită măsură, numărul atacurilor, are avantajul că transmite
foarte bine vibrațiile în lansetă. Despre
năluci, gama folosită este extrem de diversă, începând cu clasicele „table”, continuând cu ceva mai recentele voblere
și încheind cu nălucile de ultimă generație, siliconice, moi.

Localizare
Localizarea acestui pește este partea
cea mai dificilă într-o astfel de partidă
de pescuit. Dacă nu ai exercițiul necesar, ești tentat să omiți informațiile elementare care dezvăluie prezența șalăului în zona de pescuit.
Pescuitul din barcă este clar un
avantaj, dar nu trebuie să ne bazăm pe
faptul că peștele va fi detectat de sonar,
pentru că stă lipit de substrat. Extrem
de rar, în condiții deosebite, face incursiuni între ape sau se ridică la supra-

ȘALĂUL
Șalăul este un pește răpitor prin excelență, chiar denumirea sa științifică,
Stizostedion lucioperca, sugerând asemănarea atât cu știuca, Esox lucius, cât
și cu bibanul, Perca fluviatilis. El poate
fi întâlnit în bazinul Mării Baltice, Elba,
Odra, Rin, Marița, Dunăre sau afluenții
acestora, nord-vestul Asiei Mici, Marea
Caspică, Marea Aral și bazinele acestora, zonele îndulcite ale mărilor Baltică
și Neagră. În mod obișnuit, atinge 4070 cm și o greutate de până la 12 kg.
Reproducerea are loc primăvara, în mod
obișnuit în luna aprilie, când temperatura apei atinge 12 °C-15 °C. Icrele sunt

față. Avantajul constă în „citirea” substratului și interpretarea informațiilor
oferite, știind că acest răpitor preferă
camuflajul și pânda.
Praguri, gropane, denivelări, bolovani,
anrocamente, copaci scufundați, structuri
rămase în urma unor inundări accidentale sau controlate, îndeplinesc condițiile
esențiale pentru cantonarea șalăilor, adică
locurile în care trebuie căutați.
Dacă găsiți astfel de locuri, insistați,
s-ar putea să nu răspundă „din prima”,
fiind destul de precaut și ezitant dar, dacă
este acolo, veți afla la un moment dat.

depuse în zone cu adâncime medie
(0,50-1,00 m), pe substrat tare, vegetație dură și crengi, într-o singură porție.
După unii autori, în perioada de incubație, icrele sunt păzite de masculi.
Larva și puiul, în primele stadii de dezvoltare, se hrănesc cu cu plancton. Spre
sfârșitul primei veri, puiul devine în
mare măsură ihtiofag, iar din al doilea
an, aproape în exclusivitate ihtiofag.
Preferă apele adânci, cu fund pietros
sau nisipos, bine oxigenate, mai rar bălțile.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SARAMURĂ ORIENTALĂ
DIN ȘALĂU
MAMA PAȘA

Tehnici folosite
Acestea diferă substanțial, în funcție de metoda adoptată și de tipul de
montură/nălucă folosit. Trebuie să se
aibă în vedere cele prezentate mai sus,
caracterul de prădător care preferă
pânda, nu urmărirea prăzii, și o localizare corectă.
Pentru un pescuit staționar, localizarea va fi esențială, urmând ca peștișorul-momeală, bine ales și prezentat,
să desăvârșască acțiunea.
Pentru pescuitul la spinning, recomandarea generală, pentru aproape
toate nălucile folosite, este prezentarea
pe substrat, cu salturi scurte și pauze
dese și relativ mari. Atacul șalăului este
static și va fi sesizat ca o blocare a nălucii, un fel de agățătură. Prezența de spirit a pescarului va determina rezultatul.

Pe malul apei
O zi însorită de primăvară, în barca
legănată de vântul ușor care încrețește
imperceptibil suprafața apei, cu ceva
cunoștințe, tenacitate și intuiție, vom
avea parte de o partidă reușită, căutând
șalăii lui Prier.

Șalăul este deosebit de apreciat pentru carnea sa albă,
gustoasă, cu puține osicole, fără grăsime, recomandată în
toate dietele tradiționale. Îl putem prepara după rețete
tradiționale, modificate și adaptate la specificitatea
ținuturilor orientale.
Ingrediente: 3-4 șalăi nu prea
mari, în jur de 1 kg/buc., 3 roșii, 4 ardei
capia, 3 ardei iuți, două lămâi, 200 g
măsline verzi fără sâmburi, 150 g capere, 3 frunze de dafin, sare grunjoasă,
piper boabe, 150 ml ulei de măsline,
pătrunjel verde.
Preparare: peștele eviscerat se
coace pe tabla cu sare grunjoasă, se
curăță de solzii arși și se așează într-o
cratiță încăpătoare. Se coc legumele,
ardeii și roșiile întregi, care se curăță
de pieliță, se feliază și se așază peste

pește. Se pregătește sosul dintr-un
litru de apă, măsline, capere, frunze de
dafin, piper și ulei, care se clocotește.
Oprim focul, adaugăm lămâile feliate
și turnăm amestecul peste pește și legume. Când sosul s-a mai răcit, îl potrivim cu sare și pătrunjel tocat.
Servire: se servește compoziția,
peștii alături de legumele coapte și feliile de lămâie, acoperiți cu sosul călduț. Nu poate lipsi paharul de vin
alb/roze, sec/demisec.
Poftă bună!
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Tehnică Pescuit la method-feeder
Ciortani metodici
MAC

Foto: ANDREI ZABET

Foto: MAC

După ce, în sezonul trecut, am experimentat pe timpul verii
și toamnei pescuitul la crap, folosind diferite monturi,
nade și momeli pe și la cârlig, inclusiv varianta la method
feeder, și am aflat o mulțime de lucruri interesante, unele
chiar adevărate provocări, am considerat că pescuitul la
ciortan merită încercat și la începutul primăverii, când apele
sunt încă reci iar peștii sunt încă molateci după vremea
iernii, iar resursele de energie sunt la un nivel redus.

C

hiar dacă tentația părea a avea
relativ puțini sorți de izbândă,
având în vedere vremea încă
rece, am decis să accept provocarea și
să încerc, pe o amenajare privată, o tentativă la ciortanii începutului de primăvară…

Monturi pentru ciortani
Am folosit lansete Heavy Feeder de
3,60 metri cu vârf sensibil, dar cu suficientă rezervă de putere în treimea inferioară, în caz că la momeală ar ajunge
și un crăpcean mai bine „garnisit”. Așa
a început „competiția”: monturi și momeli diverse, oferite mustăcioșilor la
vremea primelor semne de primăvară.
Am început cu o montură clasică
pentru crap, cu boilies pe fir de păr.
Am folosit o bilă solubilă de numai 10
mm diametru, având în vedere timpul
din an și faptul că peștii se hrănesc mai
puțin activ, încercând să facă economie
de energie chiar și atunci când tentația
este mare. Nu am avut nici o trăsătură
așa că am schimbat momeala.
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A urmat un buchet de viermuși pe
inel, o ofertă greu de refuzat, mă gândeam eu, chiar și la acest timp din an.
Tot fără rezultat.
Montura următoare a pus în valoare
plusul de flotabilitate oferit de pop-up-ul
atașat unei boabe de porumb cu aromă,
o soluție adesea de succes la vremea verii.
După aceasta am încercat un coșuleț de feeder clasic, cu două boabe de
porumb, pe fir de păr, la cârlig. Nici de

Lungimea forfacului
a fost de numai 12 cm,
mult mai scurt comparativ
cu metoda feeder clasică.
De fapt aceasta este una
dintre caracteristicile și
deosebirile monturii cu
method feeder, față de
feederul clasic, și probabil
una dintre cheile succesului
acestei metode.

data aceasta nu am avut rezultate.
În cele din urmă, am trecut la un
năditor în linie cu plumb plat - in line
flat method feeder, de 25 de grame, la
care am atașat un forfac din fir textil
de 0,15 mm, pe care am legat un cârlig
nr. 8, cu paletă. Diametrul redus al forfacului avea în vedere finețea monturii,
necesară pentru a nu trezi suspiciunea
peștilor și așa suficient de mofturoși la
acest timp din an. Lungimea forfacului
a fost de numai 12 cm, mult mai scurt
comparativ cu metoda feeder clasică.
De fapt aceasta este una dintre caracteristicile și deosebirile monturii cu
method feeder, față de feederul clasic,
și probabil una dintre cheile succesului
acestei metode.

Momeala face diferența
Înainte de a trece la metoda cu coșuleț feeder, am schimbat locul și am
reluat operațiunile cunoscute. Pentru
nădirea de bază am folosit o nadă comună de crap pentru apă rece, la care
am adăugat pelete pentru crap. Ca
adaosuri speciale am folosit cânepă și
alune prăjite și măcinate. Delicatesa
nadei au constituit-o viermușii, un
adaos substanțial de proteină, o componentă tentantă la vreme rece pentru
peștii pe care îi așteptam.
Am început nădirea cu câțiva bulgări de nadă, după care am trecut la
testarea monturilor feeder. Am încercat-o pe fiecare timp de aproximativ o
oră. În cazul coșulețelor feeder clasice,
recuperam năditorul la fiecare 10-15
minute, pentru a verifica starea momelii, după care garniseam din nou nădi-

torul cu nadă și lansam.
Pentru montura cu method feeder-ul
in line, așezam cârligul cu momela,
viermușii, deasupra nadei de pe momitor. Acest mod de prezentare, ce expune
în prim plan momeala de pe cârlig, este
posibil grație năditorului cu plumb
plat, care se așază totdeauna cu baza
pe substrat iar nada cu cârligul cu momeală se poziționează spre suprafață.
După viermuși pe cârlig, am trecut
la tradiționalele râme. Două pe cârlig,
cu capetele libere, lăsate în afara nadei
de pe momitor. Dacă monturile și momelile anterioare au rămas fără ecou
din lumea de sub oglinda apei, la râmele de pe method feeder am primit
primul „răspuns”. Nu a trecut mult și
am avut prima trăsătură. Primul ciortan, cam la 2,5 kg, a ajuns în minciog.
Lanseta heavy feeder, combinată cu
frâna mulinetei, reglată pentru diametrul de 0,22 al firului, a lucrat impecabil, compensând inițiativele nu foarte
energice ale ciortanului. După alt sfert
de oră, un al doilea ciortan, un pic mai
mic, a ajuns în minciog. Era clar că râmele făceau diferența, fiind rețeta de
succes a acelei zile.
Pentru vremea la care pescuisem
am avut probabil mai mult decât succes
în tentativa noastră. După cerul senin
al dimineții, spre amiază, norii au ocupat treptat cerul iar un vânticel subțire
a ținut să ne amintească de cele doar
câteva grade Celsius cu plus, de afară.
Răspunsesem însă provocării și ieșisem
la malul apei, să ne încercăm norocul
și șansa, în căutarea ciortanilor începutului de primăvară…!

Foto: MAC

Foto: MAC

Foto: MAC
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Tehnică Pescuit pe râu
Din surprizele primăverii
Text și fotografie DORU DINEA

Temperaturile destul de zgârcite din unele zile, în care cerul slobozește ploi triste și reci
încearcă, parcă, să țină primăvara cât mai departe. Dar, discul de foc prinde puteri, alungă
norii cenușii și trage în sus mercurul din termometre. Verdele crud ia cu asalt întinderea
câmpiei iar gâze firave se ițesc timide și par că valsează pe raze călduțe, în zumzete abia
șoptite.

P

e zi ce trece, chiar dacă mai lent
și anevoios, apele râului se mai
dezmorțesc și se mai eliberează
din strânsoarea rece a iernii. Zilele se
măresc, metabolismul peștilor crește și
devin din ce în ce mai activi. Nu mai este
mult timp și vine perioada de prohibiție,
iar peștii încep să fie preocupati de reproducere. Din această cauză și peștii
pașnici devin mai teritoriali și agresivi.

Între pașnici și răpitori
Nu pot să afirm că am efectuat vreodată un pescuit la spinning cu dedicație
pentru peștii pașnici, morunași sau scobari dar, am avut plăcuta surpriză să-i
capturez atunci când am pescuit cu anumite tipuri de năluci în căutarea peștilor
răpitori, în special în anotimpul de primăvară, înaintea perioadei de prohibiție.
Uneori, mai acordam ceva timp din respectiva partidă de pescuit la spinning și
pentru prinderea acestor specii de pești
pașnici, așa, ca pentru relaxare.
Morunașul este specia de pește pașnic care, cam de trei sau patru ani, a
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Morunașul este specia
de pește pașnic care,
cam de trei sau patru ani,
a început să fie prezent
într-un număr din ce în ce
mai mare pe râul Jiu, până în
barajul de la Ișalnița.
Un lucru cât se poate de
benefic, mai ales pentru
faptul că, în special
primăvara, în destule cazuri,
nu refuză nici nălucile.

început să fie prezent într-un număr
din ce în ce mai mare pe râul Jiu, până
în barajul de la Ișalnița. Un lucru cât
se poate de benefic, mai ales pentru
faptul că, în special primăvara, în destule cazuri, nu refuză nici nălucile.
Uneori, a fost mai pretențios și a preferat nălucile mici, în special cicadele
de 3 sau 3,5 cm. lungime.
În alte cazuri, nu a mai fost atât de
mofturos și a atacat și voblerele tip fat
de 5 centimetri lungime sau pe cele de
tip flat sau minnow, de 7 centimetri
lungime. Pentru scobari, cele mai multe
atacuri și capturi au fost la năluci mini,
cicade de 3 sau 3,5 cm lungime și la
voblere de tip fat cu lungimi de până la
3,5 cm sau la cele de tip flat de până la
4 centimetri lungime.

Un pic de tehnică
Pentru cicade, prinderea de firul de
linie, nu am realizat-o de primul ochet
al nălucii, adică cel dinspre cap, ci de
următorul, pentru ca năluca să vibreze
cât mai bine la acționare. Pe viteze de

recuperare mici și medii, cel mai mult
am folosit jiggingul pentru cicade și
stop&go pentru voblere. Uneori, am
avut atacuri și pe recuperări, aproximativ liniare ale nălucilor. Întotdeauna,
am căutat să acționez cu nălucile cât
mai aproape de substrat. De cele mai
multe ori, am avut atacuri și capturi nu
la mare depărtare față de malul de pe
care pescuiam, dar au fost și cazuri
când morunașii sau scobarii au atacat
nălucile și în largul râului.
Pentru faptul că nu sunt specii de
pești răpitori, morunașii și scobarii, de
cele mai multe ori, nu atacau brutal,
violent, respectiva nălucă ci, simțeam,
prin intermediul firului de linie, țacuri
repetate sau lovituri. În destul de puține
cazuri am avut atacuri mai hotărâte
asupra nălucii. Cu toate că am fost
foarte atent și concentrat pentru când
a fost momentul cel mai bun să execut
înțeparea, mai mult de o treime din
pești nu am izbutit să-i înțep sau au
scăpat în primele momente de drill.
Dar, faptul cel mai interesant este că,
mai mult de jumătate din peștii aduși
la mal, au avut năluca în gură sau în
apropierea acesteia și, în mai puține cazuri, peștii erau agățați de aripa dorsală
sau caudală. De unde am dedus că, peștii au atacat, în general, respectiva nă-

lucă cu gura și, mai rar, o atacau lovind-o cu corpul sau cu coada.
Pentru partidele de pescuit la spinning, de primăvară, pe râuri, prezența
scobarilor sau morunașilor la anumite
tipuri de năluci, din punctul meu de vedere, este interesantă și binevenită. Iar
drill-ul cu un scobar sau morunaș sărit

de jumătatea de kilogram sau chiar spre
kilogram, este cât se poate de palpitant.
Capturile, de obicei, nu sunt numeroase
și e bine să fie eliberate, deoarece este
bine să reprezinte, un fel de preludiu, de
încălzire, pentru pescuitul la peștii răpitori de categorii superioare pe care să-i
căutăm cu nălucile noastre.
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Echipament Atelierul muscarului
Confecționarea artificialelor
- ustensile și materiale
Text și fotografie ALEX CODRESCU
La deschiderea sezonului la păstrăv, de regulă colecția de artificiale este deja pusă la punct,
cu muște fie cumpărate gata confecționate, fie confecționate de noi în atelierul personal.
Fiecare nou sezon de pescuit vine însă cu provocări noi, specifice noului an și noilor ape pe
care urmează să pescuim.

P

Foto:

osibilitatea confecționării artificialelor, la locul și momentul
dat, este un avantaj ce nu trebuie neglijat, iar trusa pentru confecționarea artificialelor nu trebuie să
lipsescă din dotarea fiecăruia dintre
noi. Să vedem ce trebuie să conțină
această trusă.
Tensorul pentru bobinele de ață
permite derularea fără ochiuri a aței
pentru montaj. Trebuie să asigure o
tensiune constantă, pentru o bobinare
cursivă și uniformă a aței de montaj.
Cleștișorii pentru prinderea și
montarea penelor pe cârlig au vârful
aplatizat sau îmbrăcat în cauciuc, caz
în care oferă o aderență și protecție
sporită a penelor la montaj.
Forfecuța cu vârf drept sau curbat
trebuie să fie foarte bine ascuțită, pentru a permite tăierea cu precizie a materialelor folosite la confecționarea
artificialelor.
Ustensila pentru finisarea nodurilor, confecționată din material inoxidabil, are două brațe elastice, cu cârlige la
capete, peste care se trece ața de montaj,
permițând strângerea sigură a nodurilor.
Acul pentru montaj poate fi folosit
la diferite operații cum ar fi separarea
și așezarea penelor/materialelor de
montaj, repartizarea aței și aplicarea
lacului pentru fixarea nodului final.
Ața de montaj, disponibilă într-o
varietate de diametre și culori, are o rezistență și aderență ridicată, și este folosită pentru matisarea și fixarea
diferitelor componente ale artificialei.
Penele, fie de cocoș, rață, fazan sau
potârniche, precum și părul din ureche
de iepure, de la căprior sau vulpe, sunt
cel mai adesea folosite pentru a confecționa artificialele.
Firele de lamé, lână, precum și
alte fibre textile sintetice, de diferite
culori și texturi, sunt de regulă folosite
pentru construirea corpului sau a diferitelor părți ale muștelor artificiale.
Menghina pentru montaj asigură
suportul principal și permite fixarea
cârligului pe care alcătuim articiala.
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Alte materiale precum lacul de
montaj, firele subțiri de cupru sau fludor, mărgelele, ochii artificiali, sunt de
asemenea utilizate pentru confecționarea diferitelor modele de artificiale.
Putem confecționa artificialele acasă,
pe bancul de montaj, sau pe teren, fo-

losind trusele portabile de montaj care
oferă un real avantaj pentru că permit
legarea artificialelor dorite chiar pe
malul apei.
Inspirația de moment și imaginația
pot înclina balanța pentru succesul
partidei!

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

Capra de munte americană
(Oreamnos americanus),
cunoscută și sub denumirile de
capra munților Rocky sau țapul
Billy, trăiește numai pe
continentul nord-american, în
munții situați pe coasta pacifică
a continentului, din Alaska și
zona de nord a Canadei și până
în zona muntoasă, centralvestică a Statelor Unite.
• capra de munte americană face parte din
familia Bovidae, alături de antilope și gazele;
•îșiduceviațalamareînălțime,pecrestelemuntoase, și doar iarna coboară până spre linia vegetației forestiere pentru a căuta hrană și adăpost;
• pe timpul iernii preferă versanții sudici ai
muntelui, pentru că aici temperaturile sunt
puțin mai ridicate decât pe văi sau pe versanții cu expunere nordică;

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
• este cunoscută pentru agilitatea sa în deplasarea pe cele mai abrupte și mai înguste
cornișe, grație formei copitelor care au partea
inferioară căptușită, cu un țesut rezistent și
elastic, ce se mulează asemenea unei ventuze pe suprafața rocilor;
• poate face salturi de peste patru metri lungime, pe deasupra golurilor dintre stânci, și
se poate cățăra, atunci când situația o cere,
folosind doar forța picioarelor anterioare;
• hrana este constituită din ierburi, mușchi,

licheni, frunze și lujeri lemnoși, iar locurile ce
expun sare gemă la suprafață constituie o
mare atracție;
• ambele sexe poartă coarne, care cresc continuu, fără a fi lepădate;
• în ierarhia socială, femelele, numite și
nannies - dădace, sunt cele care fac ordinea
în grup. Țapii capătă întâietate doar în timpul
sezonului de împerechere;
• sezonul de împerechere are loc de regulă
din noiembrie până la începutul lunii decembrie iar fătarea se petrece primăvara, după
topirea zăpezilor, când vremea se mai încălzește și hrana se găsește din abundență;
• în luptele dintre mascului pentru împerechere, aceștia nu se confruntă cap-în-cap
precum cervidele sau ovidele, ci preferă să
lovească cu coarnele lateralele corpului. Pielea groasă și rezistentă din aceste zone îi ferește însă pe comabatanți de răni grave;
• iezii sunt capabili să-și urmeze mama
foarte curând după fătare, și după câteva
zile de alăptat, trec și la o dietă parțială cu
vegetație fragedă. Înțărcarea iezilor se petrece cam la o lună duă fătare;
• exemplarele mature pot atinge o greutate
de până la 150 de kg iar durata de viață este
în medie de 9-15 ani;
• în America de nord trăiesc aproximativ
100.000 de exemplare de țapi Billy.
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Jackall TN60 Skull Shell o variantă mai puțin gălăgioasă
Jackall TN 60 Skull Shell Maruhata Sound este o nălucă tip lipless
crankbait sau „vibration”, scufundătoare, cu sistem de echilibrare din
tungsten, recomandată pentru
pescuitul șalăului, al știucii
și al altor răpitori din
apele de șes sau de
munte (biban, avat,
somn, păstrăv de lac
etc.).
Versiunea „Skull
Shell” are corpul confecționat
dintr-un
material cu densitate și
structură asemănătoare
osului, și din această cauză,
sunetul produs de bilele din interior
este mai puțin intens decât la varianta
TN clasică. Disimularea greutății din
tungsten în locul gurii permite mărirea camerelor de rezonanță din interior, pentru sunete de tip „rattling”,
mai intense ca niciodată. TN60 este
perfect echilibrat astfel încât năluca
să poată evolua chiar și la cele mai
mici viteze de recuperare, pentru si-

tuațiile cu adevărat dificile, când activitatea de hrănire a speciilor-țintă
este aproape inexistentă. Designul
long-cast îți permite să-l lansezi la
distanțe apreciabile, pentru a acoperi maximum de apă în cel
mai scurt timp. Datorită
sistemului de echilibrare
cu tungsten, special
creat de Jackall, în momentele de repaus,
acest vobler stă cu
capul lipit de substrat
și cu restul corpului suspendat, asemenea unui
peștișor-pradă care se hrănește. De asemenea, acest system inovator reduce riscul agățărilor
în obstacolele submerse.
Produsele din seria TN (TN/50,
TN/60 și TN/70) sunt considerate de
mulți pescari profesioniști ca fiind
cele mai performante voblere „vibration” din lume.
Gama de voblereJackall TN este disponibilă în magazinul Abrevis din București și online pe www.abrevis.ro

VOBLER SALMO
SLICK STICK 6 cm, 3 g

NOU
2021

Un crankbait cu vibrație extrem de
energică, Slick Stick a fost gândit pentru
situațiile în care capturarea peștelui cere o
evoluție mai agresivă a nălucii. Spectacolul
care urmează este atacul furibund, datorat
valurilor de vibrații care se transmit sub filmul apei, unde sălășluiesc diferite specii,
biban, păstrăv, clean, avat, știucă.
Curbura din zona caudală este menită
să amplifice vibrația generată de barbeta
frontală, iar paleta de culori realistice și
ochii 3D contribuie la o atractivitate mare
în zona de pescuit. Dacă reușim să ajungem cu această nalucă în zona răpitorilor,
cu siguranță vom avea atac.
Specificații tehnice:
• Barbeta solidă în unghi agresiv de evoluție
din policarbonat și armare cu două ancore
VMC 75 Black Nickel Round;
• Anouri despicate din oțel - produse în SUA;
• Vibrație amplificată de camera de sunet
(Rattling);
• Adâncime evoluție: 0,5 – 1 m;
• Comportament în repaos: Plutitor.
www.fisela.ro

MG CARP

Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

Societatea Vânătorilor și Pescarilor
din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
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Boilies Birdfood
Sunt realizate din mix de făinuri cerealiere, au o aromă intensă ce poate fi reperată cu ușurință de crapi, cu o valoare nutritivă foarte ridicată și echilibrate proteic.
Partea lichidă din care sunt realizate boiliesurile are componente de înaltă calitate,
fiind bogată în aminoacizi esențiali și diverși stimulatori de hrănire.
Componente: Proteină - 11%, Grăsime
- 1,5%, Lizină-1,3%, Materie minerală 4,8%, Vitamine - 12,64 mg.
Solubilitate: 26-38%.
Datorită componentelor de înaltă calitate din care sunt realizate, boiliesurile au
dat un randament bun atât în Delta Dunării, cât și pe lacuri sălbatice, indiferent
de anotimp. Prin simpla dipuire a lor, boiliesurile pot fi folosite cu succes și la cârlig.
Practic, prin achiziționarea unui sac de
10 kg și a unui dip cu aroma aferentă, aveți
o gamă completă - boiliesuri pentru nădit
și boiliesuri pentru cârlig, cu o atractivitate
ridicată, care pot fi folosite pe întreaga durată a sezonului.
Boiliesurile Birdfood sunt disponibile
online pe www.mgcarp.ro.

Mica publicitate

MAI 2021
ZIUA
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9 D
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27 J
28 V
29 S
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

2.04
2.51
3.42
4.33
0.33
1.25
2.17
3.09
3.51
4.43
5.35
6.26
0.25
1.17
2.09
2.52
3.43
4.35
5.26
6.18
0.21
1.12
2.03
2.49
3.40
4.31
5.25
0.21
1.13
2.05
2.52

8.05
8.49
9.37
10.28
5.23
6.16
7.08
7.51
8.43
9.37
10.29
11.20
6.31
5.30
6.21
7.14
8.06
8.49
9.41
10.39
6.19
7.10
8.03
8.51
9.43
10.34
11.25
5.29
6.18
7.09
7.49

13.48
14.39
15.31
16.23
11.17
12.09
12.51
13.42
14.33
15.25
16.17
17.18
11.03
11.50
12.42
13.33
14.25
15.16
16.07
16.52
10.41
11.32
12.25
13.17
14.09
14.53
15.44
11.27
12.19
13.10
14.01

19.08
19.52
20.43
16.53
17.44
18.35
19.27
20.19
21.10
21.53
17.29
18.20
19.11
20.03
20.49
21.41
22.32
16.15
17.08
17.52
18.43
19.35
20.27
16.21
17.12
18.05
18.48

FAZELE
LUNII

U.P.

SOARE
RĂSARE APUNE

6.03

20.22

VÂNZĂRI
Vând armă cu glonț cal. 5,6, pentru tir sportiv, marca Browning, import din Canada.
Stare excepțională. Tel.: 0722-712.104

Vând armă de vânătoare cu două țevi
lise, cal. 12, marca IJ.54, cu toc din piele.
Stare excepțională. Tel.: 0722-712.104

L.N.

5.52

20.31

Vând armă cu glonț cal 5,6x26 (GECO), cu
lunetă. Stare perfectă. Tel.: 0745-963.650

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

P.P.

5.44

20.40

REBUS

IMAGINI DE VÂNĂTOARE
Rezolvarea din numărul anterior








L.P.
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VÂNĂTOARE
CU PROBLEME
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Instalat în …casa pădurarului.
2) Obiecte de preț la o vânătoare de valori –
Închise la culoare. 3) 13 namile! – Vânătorul
care nu vorbește mult. 4) Nimerite la vânătoare. 5) Coroana verde …din canin! – Se lipește pe tălpile vânătorului. 6) Scoase din cameră! – Vânătorul …fără iubite. 7) Prins la
urmă! – Becață …fără câteva pene! – 15 iepuri!
8) Vânătoare …sângeroasă. 9) Porniți de la
coada vacii – Se opune luminii. 10) Dispozitive
de război – Instrument …cu coarde.
VERTICAL: 1)Vânători reținuți în instanță.
2) Mustrat de superior. 3) Nod …desfăcut! –
Dare la stat – O stradă la Paris. 4) Bilețel decupabil – Ansamblul vocal al vânătorilor.
5) Program de vânătoare – Nu ridică probleme
(masc.). 6) Vânători cu probleme. 7) Cotă medie! – Vânătorul fără lei (fig.). 8) Drumuri subterane (var.) – Alungă setea vânătorului.
9) Primii sitari! – Drum printre case. 10) Doborât din zbor – Înghețate.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

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

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

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

