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VÅN~TOARE

Precizări și considerații
în prag de Congres
NECULAI ȘELARU

Așteptăm să ne revedem la reuniunea noastră anuală,
organizată în data de 8 iunie 2019,
la Cheile Grădiștei – Fundata.

D

upă cum știți, conducerea
AGVPS, aleasă în 6 mai 2017,
a reușit să finalizeze demersurile anterioare întreprinse pentru atribuirea resursei acvatice vii, în condiții
de garantare a sustenabilității acesteia,
și pentru crearea posibilității de prelungire a contractelor de gestionare a
fondurilor cinegetice cu încă 6 ani. De
asemenea, în această perioadă a reușit
să susțină cu succes mai multe propuneri
de îmbunătățire a legislației privind
vânătoarea, pescuitul și regimul armelor,
aflate în prezent în procedură parlamentară. Mai amintim doar, intervențiile
și susținerile acesteia, la nivelul MAP,
MM, MADR, ANSVSA și CNSSU, în
probleme comune curente, precum și
sprijinul acordat unor conduceri de
asociații afiliate în rezolvarea problemelor acestora.
Pe ordinea de zi a Congresului AGVPS
de la Cheile Grădiștei – Fundata este
înscrisă, în acest an, și dezbaterea proiectului de îmbunătățire a Statutului
AGVPS, rezultat din propunerile venite
din partea reprezentanților asociațiilor
afiliate, după analizarea, reformularea
și sistematizarea lor corespunzătoare,
de către o Comisie, împuternicită în
acest sens, a Consiliului AGVPS.
Apreciem că propunerile finalizate,
de modificare și completare a Statutului
AGVPS, sunt importante și binevenite,
deoarece urmăresc soluționarea mai
multor probleme ce au decurs din pre-

vederile anterioare insuficient de detaliate
și clare ale acestuia. Considerăm, însă,
că aceste propuneri nu sunt esențiale și
nu vor determina implicații majore, din
punct de vedere organizatoric, economic,
ecologic și social, în activitatea AGVPS
și a asociațiilor afiliate.
Congresul de la Cheile Grădiștei –
Fundata ne oferă, în opinia noastră,
oportunitatea unor adaptări mai profunde, pentru a putea justifica mai convingător actul vânătorii și al pescuitului
recreativ sau competițional privat, precum
și locul vânătorilor și pescarilor recreativi
și/sau de competiție în natură și societatea
contemporană sau de viitor.
Poate că nu a sosit încă timpul unor
astfel de schimbări profunde, cu implicații
organizatorice și economice în primul
rând, de natură a feri asociațiile afiliate
de riscul colapsului în care au intrat,
deja, câteva dintre acestea. Sau poate că
nu Statutul nostru este deficitar, în condițiile unor derapaje evidente de la pre-

Congresul de la Cheile
Grădiștei – Fundata ne
oferă, în opinia noastră,
oportunitatea unor
adaptări mai profunde,
pentru a putea justifica mai
convingător actul vânătorii
și al pescuitului recreativ
sau competițional privat (…)

vederile acestuia și/sau a lipsei de corectitudine sau loialitate a conducerilor unor
asociații afiliate, intrate în declin financiar
periculos pentru ființarea acestora.
Oricum, reuniunea noastră lucrativă,
de la Cheile Grădiștei – Fundata, ne
oferă șansa abordării deschise a posibilității de soluționare a problemelor
dificile cu care ne confruntăm în această
perioadă, de continuă recesiune economică, fiindcă lamentările, fără înțelegerea exactă a situației și fără măsuri
eficiente, nu fac în nici un caz parte
din soluție. De aceea ne așteptăm la
dezbateri mai aprinse și la propuneri
mai concrete și constructive în această
privință, nu doar prin îmbunătățirea
unor prevederi statutare, ci printr-o
strategie ce urmează a se contura din
diversitatea de opinii exprimate de participanții la Congres. Aceasta, deoarece
a trecut timpul ca cineva să gândească
pentru toți și să încerce să soluționeze,
de unul singur, problemele tuturor.
Dacă aceste deziderate vor fi înțelese
realist, putem pleca satisfăcuți de la
acest Congres, realizând că AGVPS lucrează în interesul majorității vânătorilor
și pescarilor recreativi sau de competiție
din România și se mișcă într-o direcție
bună, sprijiniți în mod efectiv de reprezentanții majorității asociațiilor afiliate, care vor trebui să se simtă părtași
la toate inițiativele și intervențiile demarate în interes comun.
Rămânem, așadar, în așteptarea
unei înțelegeri mai exacte a situației în
care ne găsim și pe care trebuie să o
depășim cu sprijin mai vizibil și concret
din partea participanților la Congres, a
conducerilor asociațiilor afiliate și a
membrilor acestora.
Cu cele mai bune urări,
Dr. ing. Neculai Șelaru
Președinte
MAI 2019
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INTERVIU

Vânătoare de căpriori

Interviu cu domnul
dr. ing. Neculai Șelaru
PREȘEDINTELE A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA (I)
LIVIU MIRCEA
R: Se cunoaște că în 8 iunie a.c. este
organizat Congresul anual al AGVPS din
România. Ce așteptări aveți dvs. și ce așteptări pot avea vânătorii și pescarii de la
acest Congres?
N.Ș.: Cu ocazia Congresului din anul
precedent, o parte dintre participanții la
acesta au solicitat aducerea unor completări și modificări Statutului AGVPS din
România și Statutului-cadru anexă la
acesta, în interesul asociațiilor afiliate și
al membrilor AGVPS. Am promis atunci
și, în ceea ce ne privește, ne-am ținut de
promisiune, în sensul că am provocat inițiatorii unor astfel de solicitări, precum și
conducerile tuturor asociațiilor afiliate,
în acest scop, am dezbătut cu cei preocupați propunerile făcute, le-am sistematizat
și le-am trimis asociațiilor afiliate pentru
cunoaștere și îmbunătățire, așa încât votul, în viitorul Congres, să fie exprimat în
deplină cunoștință de cauză. Așteptările
actuale, personale și ale membrilor asociațiilor afiliate, sunt în primul rând legate
de schimbările statutare ce vor fi dezbătute și decise în proximul Congres.
R: Considerați esențiale propunerile
de modificare și completare a Statutului
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AGVPS și a Statutului-cadru, formulate
din partea membrilor asociațiilor afiliate,
sistematizate de comisia constituită în
acest scop și comunicate conducerilor asociațiilor afiliate?
N.Ș.: Nu aș susține acest lucru. Propunerile finalizate sunt importante și urmăresc să soluționeze o serie de probleme ce au decurs din prevederile
anterioare, incomplete sau insuficient de
clare, ale statutelor la care ne referim.
Dar nu pot considera că aceste propuneri
sunt esențiale și vor determina implicații
majore din punct de vedere organizatoric, economic, ecologic și/sau social. Mai
direct spus, nu vor determina o cotitură
vizibilă în activitatea desfășurată de noi,
în sistemul AGVPS, întârziind, în opinia
mea, o adaptare statutară ce pare necesară în activitatea noastră de viitor, ca
urmare a necesității de a justifica mai
convingător actul vânătorii, precum și
locul și rolul vânătorului și pescarului
recreativ în natură și în societatea contemporană și de viitor.
R: Hotărârile Congresului sunt adoptate, cu vot majoritar, de câteva sute de
reprezentanți aleși ai asociațiilor afiliate,

în numele zecilor sau sutelor de vânători
și pescari recreativi sau de competiție ai
acestora. În opinia dvs., hotărârile astfel
adoptate sunt legale și democratice?
N.Ș.: Personal susțin că hotărârile
Congresului sunt adoptate în mod foarte
legal, statutar și democratic, cum nu se
cunoaște să fie adoptate într-o altă structură similară a societății în care trăim.
Sistemul nostru de organizare, al AGVPS
din România, permite fiecărui membru
individual sau al asociațiilor afiliate să
ia parte, direct sau prin intermediul reprezentanților aleși, la adoptarea hotărârilor majore, care interesează membrii
vânători și pescari ai organizațiilor afiliate, precum și organizațiile în care aceștia sunt asociați. Aceasta deoarece, la nivel de grupă au posibilitatea să participe
toți membrii interesați ai asociațiilor afiliate, de ordinul zecilor, sutelor sau miilor, după caz. În continuare, la nivel de
club/filială, aceștia participă la adoptarea deciziilor prin aleșii lor, abilitați să
le susțină punctele de vedere și să le reprezinte interesele. Piramidal, în continuare, la nivel de asociații, vânătorii și
pescarii recreativi/sportivi asociați sunt

reprezentați de aleșii lor de la nivelul
cluburilor/filialelor, iar în cadrul Congresului AGVPS, de reprezentanții la vârf
ai zecilor de mii de vânători și sutelor
de mii de pescari din cadrul tuturor asociațiilor afiliate, aleși în mod democratic,
fără nici un fel de ingerințe politice sau
de altă natură, să decidă în numele lor.
De aceea hotărârile astfel luate, de o minoritate aleasă de majoritate să-i reprezinte interesele, sunt absolut democratice și devin obligatorii de respectat,
chiar dacă sunt și minorități nemulțumite printre vânătorii și pescarii ale căror
interese majoritare le reprezentăm.
R: Ce legitimitate au, într-o astfel de
situație, nemulțumirile vânătorilor și pescarilor recreativi/sportivi din afara entităților afiliate la AGVPS?
N.Ș.: Nici o legitimitate. Au ales să
rămână în afara AGVPS, entitate neguvernamentală, democratică, apolitică și
de utilitate publică, și onorabil ar fi să-și
vadă de propriile probleme, mai ales că
beneficiază din plin, fără nici un fel de
susținere din partea lor, de toate inițiativele și acțiunile conducerii AGVPS, inițiate în interesul vânătorilor și pescarilor
recreativi/sportivi din entitățile afiliate,
al echilibrului ecologic și al societății românești.
R: Ce legitimitate au, însă, nemulțumirile membrilor vânători și pescari recreativi sau de competiție ai entităților
afiliate la AGVPS din România?
N.Ș.: Au legitimitate, indiferent de
susținerile contradictorii ale conducerilor
unor asociații afiliate – independente din
punct de vedere organizatoric, financiar

și decizional de AGVPS – doar în condițiile în care legea și statutele acestor asociații, precum și hotărârile care le privesc, nu sunt întocmai respectate.
Tocmai fiindcă au legitimitate, potrivit
prevederilor Statutului AGVPS, conducerea acesteia poate verifica activitatea
desfășurată în asociațiile afiliate, dacă
membrii acestora sesizează aspecte concrete de nerespectare a prevederilor legii
și Statului acestora ori nesocotesc hotărârile Congresului și Consiliului AGVPS,
în defavoarea lor. Recunosc însă că, din
dorința de a ține laolaltă asociațiile afiliate, am ales adeseori calea de compromis a medierii unor astfel de situații,
atunci când s-a acceptat medierea, fără
a lua măsura sancționării statutare, adică
a excluderii asociațiilor care nu au respectat interesele și drepturile membrilor
acestora. O astfel de poziție de compromis a fost adoptată deliberat, chiar în
defavoarea unor membri afectați ai asociațiilor afiliate, din dorința conservării
unității și forței de reprezentare a AGVPS
și a asociațiilor afiliate, în interesul majorității membrilor acestora.
R: În încheierea acestui scurt interviu,
pe care vă rog să-l considerați primul
dintr-o serie ce se dorește a fi relevante
pentru agenda dvs. și a AGVPS, bineînțeles
dacă acceptați în continuare dialogul,
mărturisiți-mi cu sinceritate, dacă ați fost
și sunteți personal satisfăcut de toate acțiunile și susținerile dvs. în interesul asociațiilor afiliate și al membrilor acestora?
N.Ș.: Mi-ați pus o întrebare puțin incomodă, la care voi încerca să vă dau
un răspuns cât se poate de concis, des-

chis și inteligibil. Sper să și reușesc acest
lucru. Eu am fost ales în anul 1990 și de
încă 5 ori succesiv la conducerea AGVPS,
în baza sistemului piramidal de alegeri
prezentat, pentru a reprezenta la vârf,
alături de cei trei președinți care s-au
succedat la conducerea asociației generale – Sergiu Celac, Adrian Năstase și
Mugur Constantin Isărescu – și de ceilalți
membri ai consiliilor succesive ale acestei
asociații, interesele majorității membrilor
asociațiilor afiliate, cu posibilități materiale modeste, și a asociațiilor acestora.
Pe aceștia, mai exact spus interesele
acestora le-am avut prioritar, în orice
împrejurare, în vedere, și pe acestea leam susținut cu loialitate de-a lungul timpului, deși uneori nu am fost deloc convins personal că procedez în interesul
protecției și conservării faunei cinegetice
și piscicole. Fiindcă și acest interes comun l-am avut, de asemenea, în mod
prioritar și permanent în vedere, fiind
convins că, dacă reușim să conservăm
măcar o bună parte din bogăția de vânat
și pește moștenită, toată lumea vânătorilor și pescarilor noștri va fi mulțumită.
Nu a fost însă tocmai așa și nici eu, personal, nu sunt foarte satisfăcut de toate
acțiunile și susținerile mele din decursul
celor aproape 29 de ani de activitate la
conducerea AGVPS. Dar despre motivații, altă dată.
R: Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă promit să revin, dacă veți dovedi
aceeași deschidere spre dialog, cu alte întrebări de natură a da multe alte răspunsuri așteptate de vânătorii și pescarii recreativi și de competiție din România.
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OPINIE

Pe țeava puștii

Nesăbuința plătită cu viața
ELIADE BĂLAN
Când rațiunea doarme, vorbesc instinctele, o pornire inconștientă care îi împinge pe unii
oameni să comită fapte necugetate, eludând pericolele ce pot apărea în relația cu un
animal sălbatic. Se adeverește încă o dată că omul poate face răul de unul singur. Se
poate vorbi de un complex de reflexe necontrolate și de o gândire redusă atunci când se
iau unele decizii ca formă de manifestare a firii căzute într-un comportament deviant.
Despre oameni se spune că au logică, simt și gândesc.

D

escoperiți oare astfel de calități
la bărbatul din localitatea harghiteană Crișeni, care s-a apropiat de bârlogul unei ursoaice și a fost
ucis? Celalți doi oamnei, cu care plecase
din sat, au chemat ajutor prin 112, dar
finalul a fost cât se poate de tragic,
omul în cauză nemaiputând fi salvat.
Din cercetările efectuate de Inspectoratul Județean Harghita, reiese că
bărbatul a aruncat cu lemne în direcția
bârlogului pe care îl găsise în apropierea
locului unde se opriseră cu căruța,
după care s-a apropiat de acesta, moment în care a fost întâmpinat de ursoaică, urmând tragedia fatală pentru
victimă.
Unde este rațiunea acestui om care,
mânat de instinct, s-a expus unui pericol
eminent, deși se pare că mai avusese
câteva ocazii în care văzuse urși, participând, ca gonaș, la vânătorile organizate regulamentar în regiune. Evident,
aici nu există urme de judecată sănătoasă, ci doar o faptă nesăbuită care
nu poate avea nici un fel de justificare,
și care l-a costat scump, foarte scump.
Evenimentul tragic este plin de înțeles deoarece, în acest caz, vinovatul
este omul, nu animalul, adică ființa la
care forța instinctului ar trebui controlată prin înțelepciunea educației, acolo
unde aceasta există. Și cum educație
nu prea există la unele persoane, iată
cum arată simptomatologia unui comportament uman eșuat. Orice formă
de înțelegere se stinge, orice tendință
de învinuire a ursoacei pentru ceea ce
s-a întâmplat, cu cel care trebuia să fie
de fapt apărătorul faunei cinegetice,
se pierde. În față avem un caz mai special, cu acțiuni manifestate de indivizi
certați rău cu legea. Nu mă pot constitui
în judecător, dar îmi permit să afirm
că, de data aceasta, cererea adresată
Ministerului Mediului pentru împușcarea ursoacei „ucigașe” nu este dreaptă.
Discutăm de un delict săvârșit intenționat prin care omul a intrat singur în
zona nepermisă, expunându-se pericolului. Nu sunt cunoscute informații despre intenția victimei, dar înclin să cred
6 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

că individul din Harghita nu a mers cu
bună credință la bârlogul ursoacei.
Pe de altă parte, îmi este greu să
înțeleg cum mai există și astăzi oameni
care nu pot pricepe că nu trăiesc în
junglă, ci într-o societate cu norme, reguli și legi în măsură să păstreze și să
mențină ordinea și să apere acest capital
național, numit fond cinegetic.
Evident, societatea noastră este alcătuită din tot soiul de oameni. Unii
sânt de un fel, alții de alt fel, unii sunt
buni, alții răi, unii civilizați, alții necivilizați. Important este ca, și cei din
urmă, atâția câți or fi, să înțeleagă
ceva din întâmplarea nefericită în care

un om, lipsit de rațiune, a crezut că
poate să se apropie și, cine mai știe,
poate chiar să intre în bârlogul unei
ursoaice cu pui, încălcând toate regulile
de rațiune, bun simț și precauție față
de o sălbăticiune. A fost surprins de
realitate și a plătit cu viața. În acest
caz, prezumția de nevinovăție nu se
mai poate acorda, fie doar și pentru
simplul motiv că victima ursoaicei a
încălcat deliberat regulile unui comportament civilizat, uitând și/sau nesocotind respectul pe care trebuie să îl
acordăm și celorlalte viețuitoare, fie
ele și sălbatice. Din păcate, a ales răul,
care i-a fost până la urmă fatal!

Pe de altă parte, îmi
este greu să înțeleg
cum mai există și astăzi
oameni care nu pot pricepe
că nu trăiesc în junglă, ci
într-o societate cu norme,
reguli și legi în măsură să
păstreze și să mențină
ordinea și să apere acest
capital național, numit
fond cinegetic.

POST SCRIPTUM
Din articol rezultă că victima ar fi
singurul vinovat, iar cererea adresată
Ministerului Mediului pentru împușcarea ursoaicei „ucigașe” nu ar fi dreaptă.
Îndrăznim să credem că „judecata” simplistă este departe de complexitatea
fenomenului care a forțat ursoaica săși găsească bârlog de fătare în afara
arealului tradițional. Protecția exagerată a urșilor, în condiții de indiscutabilă
suprapopulare, îi obligă la extindere de
areal, apropiere de spațiul antropic și
obișnuire cu omul, ceea ce a condus și
conduce la pagube din ce în ce mai mari
și accidente din ce în ce mai frecvente,

unele soldate cu victime de genul celei
prezentate. De aceea, într-o judecată
dreaptă, trebuie să nu uităm de responsabilitatea autorității decidente
care nici nu vrea să audă de măsuri de
prevenție, pentru evitarea unor astfel
de situații, și nici măcar de măsuri reactive, precum extragerea urșilor ucigași.
Fiindcă, indiferent de ce se poate susține, urșii care au ucis o dată un om, au
realizat că dușmanul lor dintotdeauna
le este inferior fizic și poate fi foarte
ușor eliminat din calea lor.
Dovada o constituie însăși faptul
că ursoaica ucigașă atacă acum orice
persoană care ajunge întâmplător în
preajma ei, comportament nesemnalat anterior.
–A.C. Vila

Ursul în România

OPINIE

Decizie și responsabilitate
sau iresponsabilitate
în materie de protecție
a ursului în România

Foto: N. ȘELARU

N. ȘELARU

În țara cu cea mai mare densitate de urși din Europa, cu mult
peste capacitatea de suport a habitatului specific, este sistată,
absolut nejustificat, vânarea surplusului populațional.

Î

n schimb, în toate celelalte țări europene, unde ursul a supraviețuit
în efective incomparabil mai reduse,
el se vânează. Nu se mai vânează doar
în țările în care a fost exterminat. De ce
nu se mai vânează urși în România?
Fiindcă în țara noastră:
• ONG-urile soroșiste, finanțate îndestulător din afară, susțin o politică
potrivnică intereselor societății românești,
mai ales în privința valorificării unor resurse naturale regenerabile și a conservării
echilibrului ecologic;
• structurile noastre de protecție a
mediului, de sus până jos, sunt înțesate

cu elemente pro-soroșiste, cu pregătire
îndoielnică, ușor de îndoctrinat, manipulat și corupt;
• o mare parte a reprezentanților
mass-media, unii evident pro-soroșiști,
preiau și propagă, în general cointeresați,
susținerile celor ce le sponsorizează activitatea și propovăduiesc „dreptul necondiționat la viață” al necuvântătoarelor,
în dauna echilibrului din natură, intereselor producătorilor agricoli din mediul
rural și siguranței persoanelor;
• miniștrii și secretarii de stat, care
s-au perindat și se perindă la conducerea
Ministerului Mediului, au fost și sunt

puși în funcții pe criterii politice și din
interese economice partinice, nicidecum
în baza vreunei instruiri ecologice de
necontestat și a interesului manifestat
față de problemele societății românești,
în special rurale;
• nici miniștrii și secretarii de stat de
la Mediu, nici angajații structurilor de
mediu din subordinea acestora, nici ONGurile soroșiste sau cele care se aliază cu
acestea și nici mass-media, preocupată
sau cointeresat preocupată de o natură
pe care nu o înțeleg sau se fac că nu o
înțeleg, nu au nici un fel de răspundere
legală, financiară și morală pentru politica
ecologică pe care o fac, o susțin sau o influențează, aruncând întreaga răspundere
în cârca gestionarilor de fonduri cinegetice,
care ar trebui, după mintea lor și a unor
judecători inamovibili, să păzească fiecare
animal în parte (fie acesta urs, mistreț,
lup, vulpe, graur, cioară etc.) pentru a
nu afecta, în peregrinările lor independente, interesele omului.
În acest context infam, foarte direct,
deschis și concis prezentat, trebuie să
fie înțeleasă politica de protecție irațională
și de conservare „la infinit” a urșilor, la
fel cu a lupului, râsului și pisicii sălbatice,
în România. Pentru că factorii decidenți
ai unei astfel de politici pseudo-ecologice,
ignoranți, corupți sau iraționali în opinia
producătorilor agricoli din mediul rural,
vânătorilor și ecologilor adevărați, nu
au, la momentul actual, nici un fel de
responsabilitate legală, materială și morală pentru daunele și accidentele produse
de urși, din cauza deciziilor sau susținerilor lor în materie.
D-na Grațiela Leocadia Gavrilescu –
ministrul actual al mediului, concetățean
cu noi prin naștere și rezidență, avea
ocazia să îndrepte „greșeala” fostei noastre
compatrioate, predecesoarea ministru
Cristiana Pașca-Palmer, numită în funcție
fără îndeplinirea condițiilor legii în privința domiciliului, dar, după cum s-a
constatat, una a zis și alta a făcut, fără
nici un fel de reținere și, până la urmă,
de jenă.
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Dincolo de afirmațiile făcute și angajamentele luate public de Domnia Sa,
din care reiese că înțelege foarte bine
efectele suprapopulării biotopurilor din
România cu urși, întârzie, de câțiva ani,
să ia o decizie rațională și sănătoasă, în
interesul restabilirii echilibrului populațional în natură și, implicit, al asigurării
unei protecții minime pentru avutul și
siguranța concetățenilor din mediul rural
în primul rând. Imensa ipocrizie, de care
a dat și dă dovadă, rezultă din apărările
formulate de autoritatea pe care o conduce
în fața instanțelor de judecată, din care
rezultă că oricine altcineva (gestionarii
fondurilor cinegetice și autoritatea publică
centrală care răspunde de vânătoare) ar
fi răspunzător legal, material și moral de
nenorocirile produse de urșii înfometați
din cauza suprapopulării, nicidecum
dânsa și echipa coordonată de ea. Tupeul
colosal de a acuza gestionarii de fonduri
cinegetice, pe care lumea îi asimilează
cu vânătorii, de nenorocirile produse de
urși, fiindcă aceștia nu ar păzi fiecare
animal în parte pentru a nu ieși la drumul
mare și a nu ataca culturile, animalele și
oamenii, este de neimaginat. Este în contradicție și cu sentințele civile din care
rezultă, fără echivoc, că animalele sălbatice
sunt absolut libere să circule și nu pot fi
dirijate nicidecum de om după voia și
dorința sa.
În concluzie, este de neimaginat tupeul și ipocrizia reprezentanților autorității publice centrale care răspunde de
protecția mediului, atunci când își permit
să facă vinovați vânătorii sau gestionarii
de fonduri cinegetice pentru deciziile
luate de ei, cu urmări distructive și destabilizatoare pentru echilibrul ecologic,
mediu și societate, adoptate deocamdată
fără nici un fel de responsabilitate legală,
financiară și morală. Însă lucrul acesta
nu poate merge la nesfârșit.
Rănirea gravă, mutilarea și omorârea
unora dintre concetățenii noștri de către
urși, nu o poate lăsa indiferentă și iresponsabilă, în continuare, pe doamna
ministru. Nici pe ea, în calitate de decidentă de vârf în domeniu, nici pe specialiștii din echipa dânsei și nici pe susținătorii civili, cointeresați sau nu, ai
acestora, soroșiști sau total ignoranți ori
ipocriți. Fiindcă legea, a cărei promulgare
a fost respinsă de președintele tuturor
românilor, inclusiv a celor mutilați pe
viață și a orfanilor celor omorâți de urși,
8 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
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Decizie și
responsabilitate
sau iresponsabilitate
în materie de protecție
a ursului în România

vine din urmă să stabilească răspunderea,
cel puțin legală și financiară, a autorității
decidente și sperăm că, în solidar, și a
tuturor celor ce-și permit să susțină, cu
bună știință, decizii imorale și contrare
intereselor naționale, precum în cazul
conservării suprapopulației de urs din
România.
Uciderea de către urs a concetățeanului nostru de 35 de ani, Szilagyi Janos,
tatăl și singurul întreținător a două fetițe
minore de 9 ani și 12 ani, este picătura
care a umplut paharul, în condițiile în
care reprezentanții Ministerului Mediului
nu au aprobat împușcarea ursoaicei ucigașe și preluarea puilor pentru creștere
în complexul de pui orfani de urs din județ. Aceasta deoarece directorul direcției
locale de protecția mediului, Domokos
Laszlo Jozsef, a afirmat ulterior, cu seninătatea impostorului profesional ajuns
funcționar public, că „ursul s-a liniștit”
după ce a omorât omul. Indiferent de
culpa mortului, care din inconștiență a
iritat ursoaica ucigașă, oricând un alt
om, care ajunge să o deranjeze chiar involuntar, poate păți același lucru.
Ursoaica, din cauza obișnuirii cu omul
și suprapopulării biotopului tradițional,
și-a ales un loc de fătare nepotrivit,
într-o locație ușor accesibilă omului, știe
acum că temutul ei dușman ancestral,
omul, nu reprezintă decât o victimă neajutorată în fața ei. De aceea există o
mare probabilitate ca, după ieșirea din
bârlog și conducerea puilor spre locurile
cu hrană de calitate și mai ușor accesibilă
decât în pădure, să ajungă din nou în
apropierea sătenilor, nicidecum din vina
celor din urmă, și să-i atace. Iar cazurile
se pot repeta din ce în ce mai des și
astfel de omucideri sau răniri grave să

fie din ce în ce mai frecvente. Până când?
Aceasta deoarece personalul A.V.P.S.
Cristuru Secuiesc, în cazul dezbătut, și
personalul gestionarilor fondurilor cinegetice, în general, nu poate asigura și
nu poate fi obligat să asigure paza permanentă împotriva intrării oamenilor în
terenurile lor și în pădurile statului din
imediata apropiere a localităților în care
trăiesc, locuri în care urșii au coborât,
obligați de suprapopulare, în căutare de
hrană mai nutritivă și ușor de agonisit,
după ce le-a dispărut teama față de om.
Oare se mai așteaptă alte omucideri
făptuite de aceeași ursoaică sau mai
multe omucideri făptuite de alți urși
pentru a se revărsa paharul răbdării
concetățenilor noștri necăjiți din mediul
rural și a gestionarilor de fonduri cinegetice?
Dacă tatăl, fratele sau copilul doamnei
ministru ori ai oricărei alte persoane care
pledează pentru conservarea suprapopulației
de urs în România ar fi fost ucis sau mutilat
pe viață, ar fi adoptat tot aceeași opinie, în
apărarea ursului și nesocotirea „dreptului
la viață al omului”?
Sunt întrebări la care doamna ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru al Guvernului României,
și subordonații Domniei Sale, precum și
toți activiștii soroșiști, ignoranți sau rău
intenționați, care susțin suprapopularea
cu urs a țării, vor trebui să cugete mai
responsabil, pentru a adopta soluții realiste și practice de soluționare a problemei
și de liniștire a populației exasperate și
iritate din cauza atacurilor urșilor. Să își
dea seama că altfel vor trebui să răspundă,
cândva și cumva, pentru nesocotirea intereselor, integrității și vieții concetățenilor
lor și ai noștri!

ACTUALITATE

Din nou despre
drepturile animalelor
BIANCA IORIATTI
Deși se declară incapabil să țină o armă în mână și să o îndrepte către un animal sălbatic,
academicianul și filozoful francez Alain Finkielkraut recunoaște că nu este un adversar al
vânătorii și recunoaște rolul acesteia în apariția civilizației. Premiat pentru recenta sa
carte Animale și oameni, în care prezintă reflexii profunde cu privire la aberațiile
antispecismului și ale veganismului, autorul afirmă: „nu vreau să dau lecții vânătorilor și
refuz să îi consider dușmani ai umanității”. În momentul de față, când atacurile
militanților pentru drepturile animalelor se multiplică în Franța, curajul unui intelectual
de a refuza aceste izbucniri violente este remarcabil.

Î

ntr-un interviu pe care îl acordă
revistei „Jours de chasse”, Alain Finkielkraut recunoaște că împărtășește
sentimentul de compasiune pentru suferința
animalelor. „Când văd în imagini crescătorii
industriale care arată soarta ce le este rezervată găinilor, porcilor sau vacilor, în
crescătorii imense, sunt îngrozit și îmi vine
să protestez: nu poți să nu simți compasiune”.
De aici dorința firească de angajare într-o
mișcare de protest, însă filozoful se separă
de mișcarea ce susține cauza drepturilor
animalelor în momentul în care aceasta
pune o egalitate absolută între oameni și
animale. Mila pe care o resimțim este,
fără excepție, cu sens unic, iar dacă noi,
oamenii, avem aceste sentimente este pentru că umanul este „animalul rațional”,
ceea ce înseamnă că ființa umană nu este
doar perseverentă cu ea ci este capabilă
de a-și deturna atenția de la ea însăși spre
celelalte ființe, fie ele și animale. Or, ceea
ce îl caracterizează pe om este tocmai
această grijă pentru ceilalți, iar cei care
susțin contrariul, cum că suntem egalii
animalelor, se înșală, pentru că dacă așa
stăteau lucrurile, noi nu ne-am mai fi
făcut nicio grijă pentru animale.
În opinia lui Finkielkraut, numeroși
militanți ai cauzei pentru drepturile animalelor sunt focalizați asupra vânătorii
și a coridei, însă prioritatea este de a
face ordine în lumea modernă pe care
am creat-o, iar urgența sunt crescătoriile
industriale. În jurul acestora toată lumea
ar trebui să se mobilizeze: ecologiști,
vânători, iubitori ai animalelor, dar, din
păcate, nu se întâmplă deloc așa. Antispeciștii merg și mai departe, având ca
ultim obiectiv eliberarea animalelor, ceea
ce, în viziunea filozofului, este o incoerență, pentru că, dacă animalele domestice sunt eliberate, ele sunt condamnate
la moarte. Dacă nimeni nu mai consumă
carne, nu mai are rost ca aceste animale
să fie crescute, ceea ce va duce la dispariția lor.

Când văd în imagini
crescătorii industriale
care arată soarta ce le este
rezervată găinilor, porcilor
sau vacilor, în crescătorii
imense, sunt îngrozit și îmi
vine să protestez: nu poți să
nu simți compasiune”.

Începând din 1791 un dispozitiv legislativ privind protecția animalelor a
fost pus în funcțiune în Franța, fiind
modificat în mai multe rânduri. Referindu-se la acest „progres” al Codului
civil, care recunoaște în 2015 animalele
drept ființe dotate cu sensibilitate, Finkielkraut se declară pesimist: „ce ar aduce
acest statut în plus față de măsurile existente?”. Un mare jurist făcea deja această
remarcă într-un articol intitulat „Ce este
dreptul animalelor?”: „obediența animalelor în crescătorii, în transporturi, în
abatoare (…) demonstrează că niciodată
animalele nu au suferit mai mult ca acum,
când există legi pentru a le proteja”. În
timp ce tot mai multă lume conștientizează suferința animalelor, mai ales în
occident, fermele „uzină” se multiplică
în Franța și nu numai.

Autorul mărturisește că în 2012 asista
la primul spectacol de coridă. Oamenii
nu iubesc corida pentru că taurul este
ucis, iar spectacolul este dificil, pentru că
adesea taurii sunt foarte valoroși. Autorul
crede că același lucru este valabil pentru
vânătoare. Vânătoarea este o activitate
de mii de ani, iar dacă se vrea ca vânătoarea să nu mai existe și să fie înlocuită
cu crescătoriile industriale, ar însemna
un regres, nicidecum o evoluție. Militanții
raționali pentru drepturile animalelor ar
trebui să se unească cu vânătorii și să
pledeze pentru închiderea progresivă a
acestor ferme industriale. Însă ei sunt
atât de radicali încât pun în aceeași categorie fermele tradiționale de mici dimensiuni cu crescătoriile industriale.
Cât privește pericolul care planează
asupra faunei sălbatice africane, el este
real, observă Finkielkraut: anumite animale,
care constituie big five sunt amenințate cu
dispariția. Ideea că elefanții nu vor mai
exista, în curând, decât în filme și cărți i se
pare insuportabilă filozofului. Dar și aici
s-a constatat că pericolul principal nu este
vânătoarea ci extinderea activităților umane
și, bineînțeles, braconajul, având în vedere
traficul , care vizează elefanții și rinocerii.
Sentimentul care se desprinde din
mărturisirile lui Finkielkraut este pledoaria
pentru dragostea față de animale și pentru
o întoarcere la fermele de altădată. Teama
că lumea normală este pe cale să se
piardă sub amenințarea mișcărilor radicale
de protecție este prezentă la tot pasul.
Cei care pretind că vor să pună capăt
suferinței animalelor aspiră, în realitate,
la extincția speciilor, observă celebrul
filozof. Dacă mâine nu mai există nici
vaci în măcelărie, nici vaci de lapte,
atunci nu vor mai exista deloc vaci,
poate doar în câteva parcuri tematice.
La fel și pentru porci. Sub pretextul de a
elibera animalele de sub opresiunea lor
seculară, se luptă, cu știință sau nu,
pentru dispariția lor.
MAI 2019
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DE SEZON

Vânătoare la căprior

Căpriori la mijloc de Florar
MAC
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Undeva, în partea stângă, s-a ivit prima geană de lumină și nu a trecut mult timp până
când orizontul s-a înroșit ușor, semn că soarele urma să-și facă apariția. Din valea ce se
deschidea la baza dealului din față, al cărui profil se contura încet, încet, un șacal a dat
glas, tânguindu-și chemarea în aerul curat al dimineții. La mijloc de Florar, venise din nou
vremea căpriorilor…
e-am așezat în iarba umedă de
roua dimineții și am așteptat
răsăritul soarelui pe locurile
pe care speram să descoperim siluetele
roșietice mult așteptate. Așa începe,
pentru cei mai mulți dintre pasionați,
noul sezon de vânătoare la căprior, iar
luna lui Florar este poate cel mai frumos și mai prielnic timp pentru acest
nou început.

N

al obiceiurilor vânatului din teren. Ne
putem contura astfel o imagine cât de
cât aproipată a ceea ce avem să găsim
la timpul și locul ales pentru vânătoare,
la deschidere. Să nu uităm însă că surprizele pot apare oricând, iar vânatul
își poate schimba rutina zilnică din motive variate. Dar, așa cum știm, și asta
face parte din farmecul și ineditul partidelor de vânătoare…!

Pregătiri pentru deschidere

Calibre deja consacrate

Până să ajungem însă la acest moment special, a trebuit să pregătim
totul cu grijă și atenție. Observațiile în
teren, premergătoare deschiderii sezonului, cer timp și răbdare, dar vor fi
răsplătite pe măsură. Fie că vom urma
potecile de vânătoare sau vom aștepta
răbdători, în observator, apariția vânatului, toate aceste eforturi și timp investit ne vor fi de un real folos. În plus,
putem beneficia și de informațiile paznicului de vânătoare, bun cunoscător

Alegerea armei și, mai ales, a cartușelor pe care le vom folosi, sunt aspecte
care cer toată atenția, iar documentarea și măcar un pic de practică în poligonul de tir sunt cât se poate de
binevenite. De-a lungul timpului, câteva calibre au devenit consacrate,
dacă ne este permis să le numim astfel,
datorită caracteristicilor și calităților
dovedite și verificate în timp. Aici mă
refer la acuratețea și precizia tirului, la
traiectoria, viteza de deplasare a glon-
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De-a lungul timpului,
câteva calibre au devenit
consacrate, dacă ne este
permis să le numim astfel,
datorită caracteristicilor și
calităților dovedite și
verificate în timp.

La pândă sau la dibuit
Ziua poate începe la pândă, înainte
de ivirea zorilor, fie într-un observator
special amenajat, fie într-un loc ce ne
poate oferi o vizibilitate bună și o deschidere suficient de largă pentru a
putea acoperi terenul în care ne aștep-
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țului și, foarte important, energia de lovire a țintei și capacitatea de doborâre
în foc a vânatului.
Pentru căprior, putem menționa calibrele .243Win., .270Win. și .308Win.
care par să fi acumulat de-a lungul timpului punctele câștigătoare. Primele
două oferă indiscutabil toate calitățile
necesare pentru vânarea căpriorului. O
discuție aparte poate fi purtată referitor
la calibrul .30-06Sprg., un cartuș puternic, poate prea puternic pentru căprior,
dar ales în principal pentru universalitatea sa. La rândul lui, 308Win., un cartuș puternic, are un recul puțin mai
redus față de acesta. În cazul calibrului
.270Win. reculul se reduce sensibil față
de cele două, ajungând să scadă până
aproape la jumătate în cazul calibrului
.243Win.. Dar să nu absolutizăm și să
facem precizarea că, până la urmă, alegerea calibrului este o chestiune de preferință personală și este foarte
important să ne simțim confortabil cu
el atunci când tragem și să-i acordăm
toată încrederea.

tăm să apară căpriorii. Odată așezați la
mijloc de versant, pe o culme, într-o
poieniță, sau în simpla margine a unei
livezi sau ogor de hrană, vom aștepta
răbdători până ce soarele se va ridica
și va risipi roua dimineții. Dacă sorții
nu au fost de partea noastră la vremea
dimineții, putem continua căutarea, la
dibuit, pe traseele obișnuite ce oferă
deschidere spre potecile sau spre locu-

GASTRONOMIE VÅN~TORESC~

TOCĂNIȚĂ DIN CĂPRIOR
CU SOS DULCE-ACRIȘOR
NANA NINA

Tocănița din carne de căprior, pregătită cu a măiestrie cu
mirodenii și sosuri alese, poate face surpriza plăcută și
deliciul unei mese cu preparate vânătorești și va atrage cu
siguranță admirația și aprecierile mesenilor invitați.

rile frecventate de vânat. Apoi, înainte
de lăsarea serii, vom reveni la locul
ales pentru pânda de seară. Indiferent
însă de scenariul și de sorții zilei respective, orice ieșire va fi un nou prilej
de a ne bucura de frumusețea și dărnicia naturii înconjurătoare, păstrând neatinsă speranța reușitei și așteptând cu
răbdare ivirea căpriorilor la mijloc de
Florar…!

Ingrediente pentru 4 porții: un kilogram de pulpă de căprior tăiată în bucățele, două linguri de ulei de măsline, doi
morcovi tăiați în rondele sau cuburi, două
cepe tăiate în rondele, o căpățână de țelină tăiată mărunt, o cană de sos de tomate, o cană de apă, ¼ cană de oțet balsamic, un pahar de vin alb demisec, ½
cană cu sos dulce acrișor, două linguri de
făină, 3-4 foi de dafin, sare, piper.
Preparare: într-o crațiță încăpătoare,
înăbușiți bine carnea până începe să se
rumenească, adăugați apoi morcovii,
ceapa, sosul de tomate, oțetul balsamic,
foile de dafin, vinul și sosul dulce acrișor,
sare și piper după gust. Acoperiți vasul și
dați la foc mic până se pătrunde bine carnea. Adăugați făina amestecată cu două
linguri de apă și lăsați în continuare la
foc mic tot conținutul până ce sosul capătă consistență.
Servire: ornați tocănița cu pătrunjel
verde și serviți-o fierbinte, cu mămăliguță
caldă. Un pahar de vin roșu, demisec, shiraz, cabernet sauvignon, va adăuga un
plus de savoare bucatelor. Poftă bună!
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STUDIU
Se impune a mai preciza, pentru
evitarea oricărei ambiguități, că mobilitatea nu se confundă cu viteza de deplasare (locomoție), care este cu totul
altceva. Câteva dintre vitezele de deplasare ale unor specii cinegetice, cunoscute din literatura de specialitate,
sunt redate, cu remarca asupra faptului
că sunt subapreciate în cazul vitezelor
maxime, în continuare:
Specia

Viteza medie Viteza maximă
<km/oră>
<km/oră>
potârnichea 45-54
prepelița
55
rața mare 75-82 (78)
gâștele
63-83 (72)
porumbeii 70-90
șoimii
59-72 (66)
iepurele
45
vulpea
39
lupul
34
ogarul
48
calul de curse 51
După A. M. Comșia, 1961

Cinegetică (XVII)
MOBILITATEA ȘI RAZA DE ACTIVITATE
Text și fotografie NECULAI ȘELARU
Prin mobilitate se înțelege capacitatea animalului sălbatic
de a parcurge într-o unitate de timp un anumit traseu, care
să acopere spațiul necesar utilizării condițiilor de mediu în
scopul satisfacerii nevoilor sale vitale.

M

ăsura acestei mobilități o
constituie raza de activitate, înțeleasă ca distanță liniară de la un anumit centru al
activității până la extremitatea acesteia,
parcursă de un animal sălbatic într-o
unitate de timp, care poate fi o zi, un
sezon sau un an. Convențional această
rază de activitate este notată cu „R”.

R
an
R
sezon
R
zi
Schema mobilității unui animal,
după A.M. Comșia, 1961
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Teritoriul acoperit în unitatea de
măsură aleasă poate fi, după caz, locul
de trai sau locul de ședere al individului ori al grupării de indivizi dintr-o populație. Nu este considerată rază de
activitate distanța liniară parcursă de
un individ sau o grupare de indivizi
care părăsește locul de trai (migrează)
pentru a se stabili într-altul.

Mărimea razei de activitate, indiferent că este zilnică, sezonieră sau
anuală, depinde în primul rând de mobilitatea speciei, dar variază și de la individ la individ în cadrul speciei, în
funcție de vârsta, sexul și starea fiziologică a individului, de condițiile meteorologice, disponibilitatea hranei și
adăpostului, de asigurarea liniștii în
locul de ședere, de întrepătrunderea tipurilor de peisaj, de poziția locului de
trai în raport cu arealul speciei etc.
Se poate afirma că, în general, păsările sunt mai mobile decât mamiferele, iar speciile prădătoare, mamifere
și păsări, mai mobile decât speciile
pradă. În cazul păsărilor, speciile migratoare pot parcurge mii de kilometri
anual, pe când sedentarele se limitează
la câteva zeci de kilometri sau numai
la kilometri, după caz. Dacă vom com-

para razele de activitate anuale ale gâștelor și rațelor cu ale potârnichii și fazanului, nu mai sunt necesare alte
precizări. În cazul mamiferelor, raza de
activitate a lupului și a râsului, de
exemplu, este mult mai mare decât a
iepurelui, căpriorului, cerbului, caprei
negre și mistrețului. În timp ce lupul
poate parcurge zeci de kilometri într-o
noapte (până la 40 km), iepurele parcurge distanțe mult mai mici, de ordinul kilometrilor (până la 2-3 km).
Tabelul alăturat reliefează mai convingător mobilitatea exprimată prin
raza de activitate.
După prezentarea acestor informații și date vom încerca să reliefăm, prin
câteva exemplificări, variațiile razei de
activitate în timp, la aceeași specie.
Căprioara cu iedul de curând fătat
are la început o rază zilnică de activitate foarte redusă, care pornește din
punctul în care iedul este lăsat ascuns.
Cu timpul, raza de activitate se lărgește
treptat, pe măsura creșterii iedului. În
iulie-august are loc împerecherea, ceea
ce determină căprioara să-și aleagă un
alt centru, cu altă rază de activitate.
Mai târziu, mama și puiul se asociază
cu alți indivizi, formând o grupă de femele cu pui și masculi. Această grupare
(ciopor de căprioare) își va alege un alt
centru al activității, iar raza de activitate va continua să crească. Iarna, gruparea își schimbă locul, preferând
terenuri cu hrană mai bogată și zăpadă
mai puțin groasă, continuând să-și extindă raza (sezonieră) de activitate.
La potârniche, cuibul formează primăvara primul centru de activitate, iar
după scoaterea puilor, în funcție de
structura vegetației, are loc mutarea familiei în alte centre de vară, cu o rază
mai mare de activitate, care crește treptat pe măsura creșterii progeniturii.
La fazan, puii până la vârsta de 7 zile
au o rază de activitate de cca. 15 m, la
vârsta de 30 de zile au o rază de activitate de cca. 150 m, la 60 de zile au o
rază de activitate de cca. 400 m și, pe
măsura înaintării în vârstă, raza de activitate crește continuu până la kilometri
sau zeci de kilometri în perioada de
toamnă-iarnă-primăvară.
Anotimpul constituie factor de influență a razei de activitate, nu doar din
cauza accesibilității hranei, ci și din
cauza variațiilor termice. Astfel, temperatura joasă din timpul iernii intensifică
mobilitatea și conduce la creșterea razei
de activitate. Pe când în timpul verii
raza de activitate a haiticului de lupi juvenili, de peste 12 luni, este de 6-8 km,
iarna aceasta se mărește la peste 10 km,
uneori chiar până la 30-40 km.

Specia
Potârnichea

Raza de activitate
maximă

Locul

Susținut de:

Observații

4.500

S.U.A.

estimație

750

Anglia

Yeatter
1934
Informații
locale
Wight
1930

constatat
prin inelare

Comșia
A. M.

estimație
„
„
„
„
„

în 24 ore

anuală (m)

750

Fazanul comun

4.500

9.000

S.U.A.

Ierunca
Cerbul comun
Căprioara
Capra neagră
Iepurele
Ursul

500
1.000
1.000
1.500
800
4.000

1.000
7.000
4.000
5.000
2.500
8.000

R.P.R.
„
„
„
„
„

„

cu excepția deplasărilor la locuri speciale de hrană, vara sau toamna.
masculii adulți pot avea o rază mai mare în epoca nupțială.
Mobilitatea anumitor specii de vânat, exprimată prin raza de activitate (R) - după
A.M. Comșia, Biologia și principiile culturii vânatului, 1961

Zăpezile groase și înghețate, care îngreunează accesibilitatea hranei cerbilor,
și temperaturile scăzute, care necesită consum mai mare de calorii, în loc să crească
raza de activitate, o scad din cauza dificultăților de deplasare, ceea ce constituie excepție de la regula care stabilește că, în
general, „abundența și disponibilitatea hranei micșorează raza de activitate a indivizilor, pe când lipsa o mărește”.
Comparând prădătorul cu prada,
este normal ca raza de activitate a primului să fie mai mare. Teoretic, râsul
nu ar putea supraviețui dacă raza lui
de activitate ar fi mai redusă decât a
căpriorului, de exemplu.

După această expunere concisă a
problematicii razei de activitate și mobilității speciilor cinegetice, putem concluziona că bioelementul „R” și
cunoașterea acestuia are un rol foarte
important în cultura faunei cinegetice.
Prin reducerea acestui bioelement „R”,
ca urmare a unor măsuri inspirate de
management al speciilor, gestionarul
faunei cinegetice poate spori densitatea populațiilor de interes vânătoresc.
Sporind densitatea speciilor pradă, favorizează indirect și speciile prădătoare, ceea ce contribuie la favorizarea
biodiversității și conservarea echilibrului în natură.
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LA ZI

Politica struțului
în cinegetica actuală
Text și fotografie A.C.VILA
Un om inteligent și fără fumuri generate de funcția vremelnic ocupată poate învăța, de la oricine
știe ceva, ceea ce el încă nu cunoaște. Un ignorant nu este însă capabil de așa ceva. Dacă este și
orgolios sau lovit de paranoia, le știe pe toate și face pe deșteptul. Iar de la un ignorant-orgolios,
mai ales dacă face parte dintr-o echipă decidentă, nu te poți aștepta la nimic bun.

E

ste un adevăr îndeobște cunoscut, pe care nu-l readuc în discuție pentru a face trimitere la
un anume personaj rătăcit prin cinegetica actuală din România. Aceasta deoarece chiar nu reușesc să înțeleg cine
concepe ceea ce semnează demnitarii
„ca primarii”, printre care replici neinspirate, ce se doresc a fi răspunsuri
„docte”, la propunerile noastre făcute,
cu cea mai bună intenție, în scopul îmbunătățirii stării actuale de fapt din cinegetica românească.
Nu reușesc să înțeleg cine le concepe, deși bănuiesc, și nici contribuția
celor ce semnează astfel de documente
oficiale, dar am certitudinea că sunt
persoane școlite „după ureche” și introduse pe ușa din dos, cu sarcini precise, în rândul specialiștilor silvo-cinegetici decidenți, adeseori promovați și
menținuți în funcții pentru pregătirea
lor „paralelă” și obediența arătată față
de susținătorii lor omniprezenți și omnipotenți. Nu reușesc să înțeleg nici
„politica struțului” dusă de ei, doar aparent motivată de credința că, dacă nu
fac nimic, nu pot greși în nici un fel
față de societatea care le asigură retribuirea.
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Reflecțiile demobilizatoare de mai
sus mi-au fost inspirate de răspunsurile
nedocumentate și acuzatoare pe nedrept, la adresa gestionarilor de fonduri
cinegetice, date pe parcursul timpului în
replică, nicidecum constructiv, la propunerile transmise din partea reprezentanților vânătorilor, pentru aducerea rațională la zi a unor cunoștințe, reglementări
și practici în domeniul cinegetic.
De aceea, m-am decis să prezint în
continuare, foarte concis, doar două
atitudini adoptate de decidenții silvocinegetici, la două propuneri transmise
în interes general, de reprezentanți ai
vânătorilr, pentru a putea fi judecate
de orice persoană inițiată, rațională și
interesată de bunul mers al activității
cinegetice.

Referitor la cercetarea științifică
proprie în domeniul cinegetic
A.J.V.P.S. Covasna, sub semnătura
domnului director Laszlo Bela, a solicitat M.A.P., prin adresa nr.
560/19.11.2018, permisiunea de a
efectua un studiu, pe cheltuiala exclusivă a asociației (private), referitor la
comportamentul circadian, sezonier și
anual al mistreților dintr-un fond cine-

getic, pe bază de coliere (emițătoare)
și urmărire prin satelit (GPS). Se angaja, totodată, să pună studiul la dispoziția oricărei persoane interesate,
atât în scop științific, cât și practic.
Răspunsul M.A.P. nr. 205321/
11.01.2019, dat prin interpretarea personală a legii, este surprinzător și de
natură a interzice gestionarilor de fonduri cinegetice orice încercare de cercetare științifică aplicativă în domeniul cinegetic, pentru a acorda o exclusivitate
nelegală (monopol) Institutului Național
de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură
„Marin Drăcea”. În realitate, nici o reglementare nu interzice A.J.V.P.S. Covasna să aibă inițiativa unor astfel de
studii proprii, pe cheltuiala ei privată,
în interes public.
Fiindcă domnul secretar de stat Daniel-Constantin Coroamă pare să nu
știe, îl informăm că, de studii cinegetice
se mai ocupă, dar pe bani publici, în
afară de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin
Drăcea”, și Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse
Montane Miercurea-Ciuc, înființat anul
trecut în baza H.G. nr. 992/13 decembrie 2018, prin reorganizarea Stațiunii
de Cercetare și Producție a Cartofului
Miercurea-Ciuc, din subordinea MADR.
De asemenea, de cercetare cinegetică
s-a preocupat și se preocupă, dar fără
respectarea prevederilor legii (art. 16
alin. 3 din Legea 407/2006), și anumite
instituții de învățământ superior și o
serie întreagă de ONG-uri, care au produs și produc, tot pe bani publici, o voluminoasă maculatură, de regulă fără
nici o valoare practică pentru gestionarii fondurilor cinegetice (de exemplu,
studii și acțiuni privind popularea dropiei și cocoșului de mesteacăn, cauzele
scăderii efectivelor de iepuri și potârnichi, „migrația” mamiferelor și păsărilor sălbatice prin România, managementul ursului și lupului etc.).
În această situație, fără temei legal
și probabil fără să fie în temă, secretarul
de stat din cadrul M.A.P. a semnat un

document oficial prin care a interzis
A.J.V.P.S. Covasna să întreprindă propria cercetare, pe cheltuiala sa, în interes
public! Cum s-ar putea motiva atitudinea sa contrară legii, științei și interesului general în domeniul cinegetic?

Referitor la riscul supraestimării
efectivelor reale de iepuri de
câmp și la îmbunătățirea
metodelor de evaluare a acestora
A.G.V.P.S. din România a înregistrat
la M.A.P., sub nr. 2389/1 3.02.2019, o
solicitare de luare în considerare a cauzelor cunoscute pentru prăbușirea efectivelor de iepure de câmp, în scopul determinării gestionarilor de fonduri
cinegetice și a gărzilor forestiere implicate să prezinte începând din acest an,
împreună, o situație cât mai apropiată
de realitate a efectivelor de primăvară
ale speciei (stocurilor de reproducere).
Aceasta deoarece există riscul ca, pe
baza unor efective reale supraevaluate,
să se acorde cote de recoltă exagerate,
progresiv distructive pentru populațiile
de iepuri de câmp.
La semnalul de alarmă tras de conducerea A.G.V.P.S. și la propunerea unei
metode de evaluare mai exacte, mai fa-

cile și mai ieftine în timp, a efectivelor
de iepuri, răspunsul secretarului de stat
a fost negativ și culpabilizator pe nedrept
la adresa gestionarilor de fonduri cinegetice. Mai mult decât atât, consideră că
reprezentanții autorității și-ar fi făcut datoria morală, în interesul protecției și
salvgardării speciei, prin emiterea ridicolului Ordin nr. 301/2014, de interzicere a exportului unei părți din cota de
recoltă aprobată pentru iepuri, și impunerea, atenție, a extragerii obligatorii a
acestei cote exclusiv prin împușcare (situație în care mortalitatea este mai ridicată, din cauza rănirilor, decât în cazul
capturării iepurilor vii). O inepție mai
transparentă, care să reliefeze nu doar
simpla ignoranță, ci și reaua intenție a
celui ce a conceput ordinul și răspunsul,
nu se putea. Fiindcă răspunsul cu trimitere la ordinul ridicol precizat, semnat
de domnul secretar de stat, îl pune în
postura ingrată de a culpabiliza și sfida
gestionarii de fonduri cinegetice, prin
susținerea că, „din cauza nerespectării ordinului, s-ar fi ajuns la situația prăbușirii
efectivelor de iepure de câmp în România”.
În continuare, autoritatea publică
centrală care răspunde de vânătoare
persistă, precum „struțul”, în greșeala

de a lua în considerare stocuri de reproducere nereal de mari, și a unor
efective optime și sporuri naturale fanteziste (în condițiile agriculturii moderne și pășunatului abuziv tot timpul
anului), pe baza cărora aprobă cote de
recoltă obligatorii de realizat, distructive progresiv pentru specie. Până
când? Până la extincția locală a unor
populații de iepure de câmp?
Nu ne rămâne, deci, decât să regretăm lipsa actuală de atenție a reprezentanților decidenți ai autorității față
de propunerea noastră, de evaluare
mai exactă și cu efort fizic și financiar
incomparabil mai mic a efectivelor
reale de iepure de câmp, și interpretarea greșită dată bunei noastre intenții.
În concluzie, situația din cinegetica
post-decembristă, exemplificată în cazul iepurelui de câmp din România, se
datorează pregătirii profesionale, responsabilității și moralității profesioniștilor promovați la nivelul autorităților
publice responsabile, care preferă „politica struțului” atunci când nu execută
„politica cinegetică” a altora, în locul
acceptării unor inițiative benefice acestei activități cinegetice și societății românești.
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DIN TEREN

Incendiul
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU
O zi luminoasă de primăvară, în care soarele încălzea tufele și canalele, unde nenumărate
viețuitoare își găsiseră adăpost, ferite de trecerea utilajelor agricole scoase la câmp
pentru lucrările de sezon. Tufele și vegetația înaltă din canale oferă făzănițelor locașuri
potrivite pentru cuibărit. Caprele gestante stau și ele culcate, urmând cursul firesc al
gestației. În zonele cu mici luciuri de apă găsim și familii de rațe.

C

a în fiecare an, natura își continuă etapele firești în același
ritm molcom și lipsit de grabă.
Părea o zi ca toate celelalte. Nimic nu
anunța dezastrul ce avea să se petreacă.
Câțiva ortaci din grupa de vânătoare sau vorbit și au stabilit să iasă în teren.
Trebuiau verificate hrănitorile și observatoarele pentru evaluarea lucrărilor de
reparație. Zăpada grea, frecăturile mistreților, intervențiile umane, impun
efectuarea acestor verificări în vederea
realizării eventualelor ajustări. Și toate
acestea încercăm să le facem înainte de
începerea unui nou sezon.

Natura luată cu asalt
Camarazii mei și-au luat cele de trebuință și au plecat pe teren cu gândul de
a se bucura de ziua frumoasă și de a face
evaluarea situației. Au intrat pe digul Timișului, de unde se poate vedea atât
spre albia râului, cât și peste câmp. Râul
curgea domol, lipsa ploilor din ultimele
săptămâni îi mai potolise avântul. Pe la
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coturile ferite, sub malurile înalte și umbrite de sălciile bătrâne, se legănau liniștite, duse de cursul apei, rațele. De
printre trunchiurile mari de sălcii doborâte în albia apei se arată grăbite două
vulpi ciufulite. Coțofenele guralive se rotesc deasupra noastră, la mare înălțime,
anunțându-le trecerea. Câteva capre, ce
mâncau liniștite din iarba crudă, păzite
strașnic de un țap, și-au ridicat privirea
către noi, urmărindu-ne.
La un moment dat, privind peste
câmp, au zărit un fum gros ce se ridica

către înălțimi. Au coborât de pe dig îndreptându-se către locul cu pricina. Caprele fugeau speriate din zona afectată.
Tufele fuseseră retezate cu un utilaj de
tocat, apoi canalele au fost incendiate.
Nici măcar observatorul nu a reușit să
reziste trecerii flăcărilor… Era o imagine dezolantă! Încerc să-mi imaginez
câte cuiburi de fazani au fost distruse… Adăpostul sălbăticiunilor fusese nimicit cu inconștiență de oameni
care, în dorința de a cultiva și ultima
bucățică de pământ, pierd orice legă-

Când treci cu mașina
pe teren, să nu mai vezi
deșeuri toxice rămase în
urma ierbicidărilor, sticle
de plastic, pungi, vegetație
arsă, perdele forestiere
retezate și maldăre de
gunoaie menajere aruncate
la întâmplare.

tură cu bunul simț și uită de respectarea legilor, și mai ales, de respectarea
celorlalte viețuitoare.

Răbdare și chibzuință
În ultima perioadă, astfel de cazuri
sunt din ce în ce mai des întâlnite. Incendierea vegetației este un obicei tot
mai frecvent, iar animalele sălbatice
sunt primele care suferă. Din dorința
de a avea producție și mai mare la hec-

tar, oamenii sunt dispuși să distrugă
biotopul atât de necesar bunei viețuri
a sălbăticiunilor. Cred că măsura în tot
ceea ce facem, bunul simț și dragostea
de natură, ar trebui să revină ca o stare
de normalitate în societatea și comunitățile noastre. Probabil că nu degeaba,
în unele zone ale Moldovei, oamenii se
adresau animalelor, și poate o mai fac
și acum, cu apelativul de „dânsa” sau
„dânsul”. Adevăratul țăran, zugrăvit în

picturile lui Grigorescu, întâlnit în poveștile din bătrâni, iubea animalele și
natura, le respecta și știa să trăiască în
armonie cu acestea. Suntem din ce în
ce mai interesați de cantitate și nu de
calitate, vrem să obținem mult și repede. „Răbdarea” și „chibzuința” sunt
cuvinte de multe ori uitate. Sper să nu
ajungem să vedem animalele sălbatice
doar din fotografii! Sunt convinsă că
astfel de situații se întâlnesc în toate
zonele din țară. Important este să începem încet, încet, să facem ceva, iar
prioritatea cred că este schimbarea de
mentalitate și convingerea oamenilor
să se implice în acțiuni de educare și
informare. Când treci cu mașina, pe
teren, să nu mai vezi deșeuri toxice rămase în urma ierbicidărilor, sticle de
plastic, pungi, vegetație arsă, perdele
forestiere retezate și maldăre de gunoaie menajere aruncate la întâmplare.

Să schimbăm ceva…
Toate aceste acțiuni distrugătoare
inițiate astăzi și lăsate nesancționate
vor avea efecte în viitor. Copiii noștri
ne vor arăta cu degetul și nu vom mai
putea schimba nimic. Totul trebuie să
înceapă de la elementarele reguli ale
bunului simț, dublate de respectarea
legislaței în vigoare și de campanii de
informare și sensibilizare a populației.
Trebuie să încercăm să schimbăm ceva,
dacă nu pentru noi, măcar pentru copiii noștri!
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Combaterela răpitoare

O zi de vânătoare
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

Suntem în perioada în care protejăm anumite specii de vânat pentru că numai așa putem
contribui la conservarea, dezvoltarea și perpetuarea faunei cinegetice. Sezonul de
vânătoare în această perioadă, strict bazat pe criterii de etică vânătorească, permite
asociațiilor tradiționale de vânătoare și pescuit să facă un bilanț al bogăției fondurilor
cinegetice și să intervină cu măsuri corective adecvate, acolo unde se cuvine.
„Ceasornicul” primăverii a trezit natura și viețuitorele și totul pornește într-un nou ciclu
de viață. Diferitele acțiuni vânătorești inițiate în această perioadă se conjugă într-un tot
comun, urmând tradiția și asigurând continuitatea.

A

șa cum este primăvara, la chip
și înfățișare, tot așa de frumoasă
a fost și ziua de sfârșit de Prier
în care membrii grupei de vânători de
pe fondul cinegetic nr. 17 – Letca al
A.V.P.S. Diana București s-au reîntâlnit
la o partidă de combatere la dăunători
cu păr și pene, dar și în numele unei
tradiții cu vechime de peste 15 ani, la
care directorul asociației, domnul Constantin Enescu, a dat viață obiceiului.
Bun organizator, gospodar prin lucrurile
bine făcute, deloc grăbit în luarea unor
decizii, sunt numai câteva din aprecierile
pe care le-am desprins din spusele vânătorilor. Și nu le-am luat drept laude,
pentru că faptele grăiesc mai mult decât
vorbele. Aici, în Letca, în ambianța
creată de pădurea de stejar, a „ctitorit”
o elegantă cabană ce servește drept loc
de recreere pentru cei care iubesc natura
și protejează fauna cinegetică și pentru
cinstirea cu respect a unor obiceiuri
vânătorești.
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În vestul județului Giurgiu, într-o
zonă cu însemnate suprafețe cu păduri
bătrâne de stejar, localitatea Letca Nouă,
înconjurată precum o cetate de râurile

Milcovățu și Glavacioc, amintește vânătorului și oricărui trecător de istoricul
acestui ținut, fostă moșie Sinești, cumpărată de mitropolitul Țării Românești,

Nifon, la 1856, de la un oarecare baron,
Meitany. Tot aici vânătorii admiră la
Biserica monument istoric de interes
național, de câte ori le permite răgazul,
vestitele picturi unicat, care au rezistat
din 1752, precum și cele realizate de
pictorul Gh. Tattarescu și ucenicii săi.
Iată cum vânătoarea poate fi înnobilată
prin cunoștințe valoroase despre istoria
locurilor, minunile-legendă cunoscute
de localnici, și multe alte obiceiuri,
toate acestea făcând parte, ca un respect,
și din cultura vânătorului.

Ceasurile dimineții
După o iarnă nici prea aspră nici
prea blândă, cum e și firesc, a venit primăvara. Conform tradiției, a sosit cu tot
alaiul, de la vestitorii înaripați, la limpezi
ape, trezite în șușoteală, spre care vin la
adăpat, spre înserat, misterioase umbre
cu mers fermecător de căprioară și chiar
zgomotosul mistreț. În cântul cucilor de
prin păduri, după o noapte de liniște
aparentă, soarele răsare ca un glob de
foc, trimițând printre ramuri primele
raze de căldură. Cu aceste gânduri, un
grup de unsprezece vânători, sosește la
cabana Letca, la primele ore ale dimineții,
unde li se alătură cei opt gonași, tineri
din localitate, ce au răspuns la propunerea
paznicului de vânătoare al fondului.
Ca un gest de binețe, directorul asociației întâmpină pe cei veniți, făcând
precizările legate de partida de vânătoare
ce urma să se desfășoare și lăsând apoi
pe organizator să procedeze la cuvenitul
instructaj. S-a stabilit să se facă patru
bătăi de combatere a răpitorilor, în locurile în care s-a constatat prezența șacalilor și a vulpilor, cu preponderență în
zona pădurilor de stejar. Aici natura a
îmbrăcat, ca la moment de sărbătoare,
decorul încă uscat al frunzelor de stejar
cu timidul verde al mugurilor și imacu-

latul alb al petalelor de flori, înconjurându-ne cu puternica mireasmă a primăverii. Într-un asemena decor, reușita
vânătorii pare încă de la început o certitudine. Vânătorii, unii cu carabine, alții
cu lise, au fost repartizați în standurile
alese, acolo unde locurile, ascunse pe
sub păienjenișul de ramuri, trădau cărările
de circulație ale vietăților pădurii.
N-au lipsit nici momentele de plăcută
amintire și umor, când un tinerel hăitaș,
încurcat undeva prin desișul crengilor
de la poalele arbuștilor și prin lăstărișul
de stejari, m-a întrebat, de la oarece
distanță, dacă merge paralel cu drumul
de pădure pe care mă aflam, pentru că
se dezorientase și credea că a pierdut
direcția bună…!
A urmat acea lungă clipă de liniște,
de încordare a auzului și văzului, până
când au început să dea glas armele de
vânătoare, mai întâi una, apoi alte
două, după care s-a așternut liniștea.
Oare câte exemplare căzuseră? Pentru

că, după numărul de focuri de armă,
părea că nu fuseseră prea mulți sorți
de izbândă…
Însă aparențele uneori înșeală. În
final, tabloul de vânătoare a arătat cinci
vulpi, ceea ce înseamnă mult mai puține
pagube printre fazani, iepuri și nu
numai, dar și o apreciere la fel de bună
pentru seriozitatea cu care grupa de
vânători a făcut combaterile pe parcursul
sezonului de vânătoare. Desigur că vânătoarea va rămâne amintire și vânatul
doborât să împodobească tabloul final.
Ca o tradiție ce dăinuie de 15 ani,
grupa de vânători de pe fondul cinegetic
nr. 17 – Letca a încheiat, la 30 martie,
sezonul 2018-2019, marcând momentul
cu câte două focuri, mulțumind Zeiței
Diana și urând vânătorii prosperitate și
la mai mult vânat. Apoi, la cabană,
s-au încins vreascurile grătarului din
care jăraticul a dat gust câtorva preparate
vânătorești, iar cei cu darul glumelor
au deschis drumul amintirilor pline de
veselie. A fost un sezon cu multe împliniri vânătorești, așa cum stă bine unei
grupe unite, ce s-a achitat cu conșticiozitate și responsabilitate de sarcinile ce
i-au revenit.
Și, ca de obicei, nu pot să uit a
spune că, până la o altă vânătoare, bucurați-vă de ziua de mâine și fiți mândri
de tradiția vânătorii!

CE VÅN~M
MAMIFERE: căprior (mascul),
mistreț (mascul), șacal, vulpe.
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Glonț

Unde să pătrundă glonțul,
ca mistrețul să cadă în foc (I)
Text și fotografie MATEI TĂLPEANU

Revista Deutsche Jagd Zeitung, Nr. 2/2019, pag. 28-49, tratează tema Mistrețul este ținta,
în 4 articole scrise de cunoscători, însoțite de multe imagini.
Ca vânător am împușcat mistreți numai la goană și numai cu proiectile unice trase din arme
cu țevi lise de cal. 12 sau 20, deci mai de aproape decât vânătorii germani, care trag cu
gloanțe de carabină, de departe, eventual dintr-un observator montat pe terenul în care au
arendat dreptul de a vâna. Constat deci puncte de vedere diferite, nu numai privind distanța
și precizia focului, ci și grija pentru calitatea cărnii, grijă ce revine vânătorului. Părerea mea
o prezint în prima parte a articolului, iar ce comunică autorii germani, în partea a doua.

A

m împușcat primul meu mistreț
la Periș, într-o vânătoare colectivă de fazani, unde mergeam
cu soția mea Maria Paspaleva și bracii
noștri sârmoși. Am fost anunțați că pot
apărea și mistreți, și sunt în plan. În
1975, ceva nou! Țineam în palmă un
Brenneke, căci mistrețul se aude în
timp util prin desiș (sfatul lui N. Cristoveanu). La o goană dublă, după mutarea
gonacilor cărora li se alăturase și Maria,
auzind desișul foșnind, am schimbat
cartușul și am tras cu brenneke-ul, din
epolare, în mistrețul ce-mi prezentase
flancul. După foc, s-a întors fulgerător
în desiș, unde l-am auzit zbătându-se
pe loc, în spasmele agoniei. Gonacii se
apropiau, le-am strigat că este un mistreț
căzut, care încă se zvârcolea și putea fi
periculos. Paznicul i-a mai tras un foc
de grație, apoi i-a spus soției mele că
eu l-a împușcat.
„Ce-ai făcut Matei”?!… a fost unicul
ei comentariu. Vierul nu era mare, dar
fiind cel dintâi îl mai văd și azi cu ochii
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minții, privind trofeul primit, cu fuduliile, ficatul și plămânii.
În anii următori mistreții se înmulțiseră pe terenurile de la Dunăre, aproape
de Turnu Măgurele, grănicerii care patrulau noaptea în zăvoaie îi întâlneau și
îi evitau. Dar întâlnirile noastre decisive
cu mistreții au avut loc în 1980. Asociația
Lunca ne-a permis vânarea de răpitoare
și mistreți, câtorva vânători cu câini, la
Săftica. Până la prânz, nimic. Ne-am
oprit înainte de un stuf, promițător pentru vreo vulpe și am gustat câte ceva din
mâncarea adusă de acasă.
După gustare, Marinca a luat câinii și
au intrat în stuf, eu, ceva mai avansat,
prin stânga, iar alți doi prin dreapta. Deodată aud strigătul ei, „A sărit porcul, păzea
Matei!” și văd mistrețul fugind în lungul
arăturii. La focul meu, a căzut ca o sanie,
cu picioarele din față întinse țepene, șira
spinării fiind frântă de brenneke-ul calibrul 20. Dar era încă viu, așa că încă un
foc l-a izbăvit de suferințe. L-am cărat
până la paznic, după eviscerare, într-o

roabă. Avea vreo doi ani, colți frumușei,
dar ne-a cam scos sufletul, fiind un soare
care pripea, iar noi trebuia să cărăm vânatul care bătea spre suta de kilograme.
Peste o săptămână, pe 23 noiembrie
1980, vânătoare de mistreți la pădure, tot
la Săftica, fără câini, dar cu treisprezece
vânători. La final aveam un tablou bogat,
o scroafă de peste 200 kg și trei grăsuni.
Scroafa o împușcasem eu, în zona inimii.
A căzut după vreo 20 metri. Era sterilă,
avea ovarele uscate. Unul din grăsuni
l-am împușcat la blat, după ce trecuse linia
vânătorilor, alt grăsun l-a lovit Marinca,
tot la blat, când își urma conducătoarea
ciurdei. Amândoi am tras cu proiectile
unice de calibrul 20 la mai puțin de 10
metri distanță. Al treilea grăsun a fost probabil doborât cu un proiectil calibrul 16.
Am mai vânat noi și alți mistreți după
aceea, tot pe locuri din apropierea Dunării, iar memoria a păstrat mereu vie
imaginile și amitirile acelor timpuri.
– va urma –

EVENIMENT

CONGRESUL AL XVIII-LEA AL SOCIETĂȚII VÂNĂTORILOR
ȘI PESCARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
REDACȚIA VPR

L

a invitația Consiliului Republican
al S.V.P.M, sub semnătura domnilor Oleg Ciocoi, președinte
SVPM și a d-lui Simion Istrati, director,
o delegație a AGVPS din România a
participat în data de 20 aprilie 2019 la
lucrările Congresului al XVIII-lea al Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizat la Chișinău.
Din delegație au făcut parte dl. Neculai
Șelaru, președintele AGVPS, dl. Mugurel
Drăgănescu, președinte executiv, dl.
Vladimir Horia Talpeș, director, dl. George Ivanovici, președintele comisiei
de cenzori și dl. Alin Manu, redactorșef VPR. Din partea asociațiilor afiliate
la AGVPS au participat dl. Vasile Negru,
director AJVPS Vaslui și dl. Cosmin
Humelnicu, director AJVPS Botoșani.
Pe ordinea de zi a lucrărilor Congresului s-au numărat aspecte importante privind activitatea și realizările
obținute de SVPM în perioada 20142018, alături de obiective de viitor, cuprinse în Direcțiile prioritare de activitate
a Asociației în anii 2019-2023, precum
și aprobarea modificărilor și completărilor
la Statutul SVPM, alegerea Consiliului
Republican și Comisiei de Cenzori, și
lansarea Almanahului VPM și a cărții
Tradiții, obiceiuri și sărbători cinegetice.
La deschiderea lucrărilor Congresului
au luat cuvântul dl. Pavel Voicu, consilier
prezidențial, care a adus salutul din
partea Președintelui Republicii, dl. Igor
Dodon și dl. Nicolae Ciubuc, ministrul
agriculturii, care a subliniat importanța
noii legi a vânătorii, menită a consolida
echilibrul și armonia în protejarea biodiversității și conservarea mediului, lege
adoptată în luna noiembrie 2018.
În salutul adresat participanților, din
partea AGVPS din România și a reprezentanților acesteia la deschiderea lucrărilor Congresului SVPM, dl. Neculai
Șelaru a subliniat tradiția și legăturile
strânse de prietenie, frățești, dintre vânătorii și pescarii recreativi și/sau sportivi
din România și cei din Republica Moldova, precum și colaborarea dintre conducerile AGVPS și SVPM și contribuția
acestora adusă la dezvoltarea și progresul
activității cinegetice la nivel internațional,
într-o perioadă marcată de numeroase
schimbări la nivel social și economic:
„Prezența delegației noastre, compusă
din reprezentanți ai AGVPS și ai unor
asociații afiliate vecine și prietene de peste

Prut, constituie răspunsul nostru la disponibilitatea manifestată de conducerea
SVPM de a participa, prin delegații care
ne-au onorat, la Congresele AGVPS din
România și, totodată, un imbold pentru
apropierea noastră, în continuare. Aceasta
fiindcă doar uniți, în cuget și fapte, vom
putea depăși greutățile perioadei de pro-

funde schimbări socio-economice și ecologice, pe care suntem nevoiți, vrem sau
nu vrem, să le depășim”.
Discursurile domnilor Oleg Ciocoi
și Simion Istrati au reiterat activitatea
desfășurată în perioada ultimilor patru
ani în cadrul SVPM, reușitele, dar și dificultățile întâmpinate și au subliniat
din nou importanța noii legi a vânătorii
pentru vânatul, vânătorii, vânătoarea
și terenurile de vânătoare din Republica
Moldova.
Lucrările Congresului au continuat
cu dezbaterea și adoptarea punctelor
înscrise pe ordinea de zi, urmate la
final de acordarea de distincții meritorii
pentru activitatea desfășurată.
Din partea AGVPS, dl. Neculai Șelaru
și dl. Mugurel Drăgănescu au înmânat
pentru SVPM și d-lui Oleg Ciocoi, diplome de merit ale AGVPS din România,
și au adresat totodată invitația de a
participa la lucrările Congresului AGVPS
din România ce se va desfășura în luna
iunie, la Cheile Grădiștei, Fundata.
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ACTUALITATE

Dreptul preoților de a vâna
FRANC PLĂIEȘU

Despre evoluția dreptului de a vâna, în decursul istoriei,
s-a mai scris și nu foarte puțin. Întotdeauna vânătoarea
pare să fi fost, dincolo de necesitatea procurării celor
necesare traiului, recreerii sau menținerii echilibrului
ecologic, un privilegiu al unor categorii de oameni cu
aptitudini și chemare către această activitate, de interes
personal, de grup sau social.

D

in rândul acestor categorii de
oameni nu au făcut însă parte,
până aproape de zilele noastre,
preoții. Aceasta fiindcă, din considerente religioase și de prestigiu al castei,
li s-au impus anumite restricții de comportament social, pe care trebuiau să
le respecte cu sfințenie.
Acum, în condițiile libertății neîngrădite, de care ne bucurăm în societatea modernă, restricțiile exigente statuate în trecut, care îngrădeau
activitățile considerate pe atunci dăunătoare sau imorale în societate, par să
fie căzute, în mare parte, în desuetudine. Printre acestea și interdicțiile sau
restricțiile impuse preoților în vânătoare.
De aceea ne putem bucura în zilele
noastre de ortăcia multor preoți, unii
chiar foarte sau, uneori, peste măsură
de pasionați. Fiindcă unii preoți nu mai
sunt ce-au fost sau ce ar trebui să fie și,
ca în multe alte domenii, există excepții,
este drept rare, care nu fac cinste breslei
și care nu mai sunt așa cum se spunea
odată în popor „uși de biserică”.
Dacă ne întoarcem în timp, la Pravila (muntenească) lui Matei Basarab,
contemporană cu Condica similară
(moldovenească) a domnitorului Vasile
Lupu, găsim printre primele reglemen22 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

tări în vânătoare, următoarea reglementare bisericească ce privea șoimăritul (păsăritul): „Care preot este vânător sau prinde păsări, acela va fi lipsit
trei luni de preoția sa”.
O reglementare oarecum similară
găsim în Pravila Bisericească cunoscută
sub numele de Pravila de la Govora,
prin care se statuta că: „Preotul vânător
sau care cu curse va vâna păsări, trei
luni să nu liturgească și o sută de mătănii; nu se cade preotului a ucide sau a
înjunghia vreo fiară, chiar de îi va fi nevoie mare”.
Pravila de la Govora mai cuprinde
și alte restricții în legătură cu vânătoarea, pedepsind pe cei ce mănâncă vânatul nesângerat de om, ca de exemplu
cel prins în curse, cu câini sau păsări
de pradă, precum și vânatul declarat

Preotul vânător sau
care cu curse va vâna
păsări, trei luni să nu
liturgească și o sută de
mătănii; nu se cade
preotului a ucide sau a
înjunghia vreo fiară, chiar
de îi va fi nevoie mare.

necurat: „Ceia ce pun curse pentru vânat
și se sugrumă într’însele dobitoace, altele,
ori gadine, și pe aceia de le iau și le mănâncă, sau de câini găsite și sugrumate,
pe unii ca aceștia certămu’i cu legea lui
Dumnezeu ca acestea să nu facă; numai
ceea ce va ucide sau săgeta, sau de armă
sau de suliță de mâna omului și se va
vărsa sângele din ei, și acestea să se mănânce toate. Iară ce sunt acestea fără de
lege, ce se va mânca ceva din acestea
oprite, unii ca aceia să aibă pocăianii
de la 150 zile și 12 metanii. Cum și cine
va prinde cu harețul orice, și năpastă
având de’l va lua și va fi cald întru sângele lui atunci să-l înjunghie și să’l mănânce tot, iar de se va război până va
răci, nu se cade să mănânce una ca
aceea; de nejunghiate și sugrumate câinilor și godinelor să se lepede”.
Din Pravila Bisericească mai este interesant de reținut următoarele: „Cine
va mânca corb, cioară, cioroaică, sau
cuc, sau curui, sau vultur, sau privighetoare, nu or să aibă pocăianie și metanii
100 pe zi. Cine va mânca lup, vulpe,
câine, pisică, orice, pâlș, nevăstuică, veveriță și alte necurate: șarpe, broască
țestoasă sau altele ca acelea, sau cal, sau
măgar, sau din sălbăticie sau domestice
câte’s necurate ce nu zice legea lui Dumnezeu, iar de nu va fi voie, ci de nevoie,
să se pocăiască un an și metanii 15”. 1
Venind mai aproape de zilele noastre, cunoaștem că preoții nu puteau
vâna fără dispensă de la structurile ierarhice bisericești superioare nivelului
la care slujeau. Iar aceste dispense se
acordau condiționat de angajamente
sfinte, prin care se obligau să nu vâneze
în haine bisericești, în timpul dedicat
slujbelor sau cu încălcarea regulilor de
comportament vânătoresc și social
exemplar. De braconaj nici nu putea fi
vorba.
Acum libertatea la nivel social manifestat și în rândul preoțimii, culpabilizată adeseori din cauza excentricităților unora dintre slujitorii bisericii, este
reliefat, în mod surprinzător, și prin
fapte sociale reprobabile, inclusiv de
braconaj cinegetic. Este, din păcate,
încă un exemplu care ne reamintește
de sfatul din popor „să nu faci ce face
popa, ci ce zice popa”, valabil și în rândul vânătorimii române.
1

Bibliografie: Gh. Nedici – Istoria vânătorii

Măsuri de prevenție

Protejarea câinelui
de vânătoare
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN
Primăvara va trece cât ai bate din palme, iar sezonul cald își
va intra în drepturi. Odată cu el apar și o serie de factori noi,
specifici sezonului cald, ce pot afecta negativ sănătatea
câinilor noștri de vânătoare. Aici avem în vedere în principal
apariția țânțarilor și a căpușelor, ce pot produce îmbolnăviri
grave, ca de exemplu dirofilarioza – viermii la inimă,
transmisă de țânțari și respectiv babesioza și borelioza,
transmise de căpușe. De aceea, pe lângă vaccinul anual
polivalent cu antirabic inclus, obligatoriu, va trebui să luăm
o serie de măsuri de prevenție și protecție necesare.

A

vând în vedere faptul că, odată
cu încălzirea vremii activitatea
organismelor se intensifică, iar
prezența paraziților în mediul exterior
este tot mai pronunțată, în timp ce ie-

șirile pe teren cu câinele de vânătoare,
pentru antrenament și menținerea formei fizice, sunt, bineînțeles, tot mai
frecvente, crește considerabil expunerea
companionului nostru patruped față

CHINOLOGIE

de agenții patogeni din natură.
De aceea este necesar să luăm măsurile preventive care se cuvin, cunoscute deja și relativ simplu de aplicat.
În acest sens avem în vedere două categorii de paraziți ce pot afecta starea
de sănătate a câinelui nostru: paraziții
externi și paraziții interni. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, de cele
mai multe ori, paraziții externi – cum
sunt căpușele, puricii, țânțarii, sunt cei
ce transmit germenii anumitor boli care
ulterior se dezvoltă în corpul câinelui
ca paraziți interni, putând afecta extrem
de grav sănătatea câinelui.
Odată cunoscute aceste elemente,
putem lua măsurile de prevenție necesare pentru a ne proteja câinele de vânătoare. Având în vedere cele amintite
mai sus, o primă măsură poate fi aceea
de protejare împotriva paraziților externi
care transmit boli grave, așa cum aminteam, căpușele și țânțarii. În acest sens
există o serie de produse pe care, ținând
cont de sfatul veterinarului, le putem
administra de regulă cutanat, cu ajutorul
pipetelor sau folosind zgăzile protectoare. De regulă, administrarea tratamentului cu pipeta, în zona cefei câinelui, se recomandă a fi făcută lunar,
iar zgărzile au o eficacitate de circa
patru luni, aceasta variind de la un
producător la altul.
Un aspect important de care trebuie
ținut seamă este faptul că, în administratea diferitelor produse pentru deparazitare externă, trebuie avute în vedere
greutatea, vârsta, chiar și rasa câinelui
de vânătoare. Medicul veterinar ne va
ajuta și ghida foarte bine în acest sens.
Cât privește paraziții interni, precum
viermii intestinali sau cei de la inimă,
tratamentul preventiv se face de regulă
cu pastile sau siropuri ce se pot administra odată cu mâncarea. Și aici este
recomandat să consultăm medicul veterinar pentru a stabili produsul ce va
fi administrat și, mai ales, periodicitatea
administrării acestuia, lunar sau la
două luni, aceasta în funcție și de expunerea mai intensă sau mai redusă a
câinelui și prezența acestuia în medii
ce pot fi contaminate.
În toate cazurile însă, fie că este
vorba de paraziți interni sau externi,
vom avea grijă să consultăm medicul
veterinar. Acesta este cel mai în măsură
să stabilească „ce”, „când” și „cum”
trebuie făcut în toate aceste cazuri,
pentru a ne asigura că vom avea un
partener patruped perfect sănătos pentru următorul sezon de vânătoare, chiar
dacă mai este ceva timp până atunci.
Lesă întinsă!
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Bolile animalelor

Bruceloza
DOCTOR VET

Câine

Iepure

Oaie

Bovine

Bovine
Capră

Om

Capră

Lapte

Lapte
Brânză

Bovine

Altele

Oaie
Bruceloza este o boală infecțioasă, care poate îmbolnăvi omul
și un număr mare de animale sălbatice și domestice. Are
apariție sporadico-endemică și evoluție cronică, evidențiată
prin inflamații grave ale aparatului genital masculin și
feminin, exudative sau necrotice, și prin deformări
inflamatorii ale splinei, articulațiilor și, mai rar, ale altor
țesuturi. La noi în țară a fost diagnosticată la iepurii sălbatici
și mistreț, specii considerate rezervor natural de infecție.

Î

n afară de iepure comun și mistreț
au fost constatate ca receptive la
infecție și alte specii cinegetice
(căprior, muflon, lup, vulpe, șacal etc.),
unele specii de rozătoare (popândăi,
șoareci de câmp, șobolani de apă etc.)
și toate animalele domestice. La păsări
boala se poate întâlni mai rar, dar a
fost semnalată la fazan, porumbel,
graur, vrabie și păsări de baltă.

Rezistența
Germenii din genul Brucella sunt
diferențiați în șase specii, dintre care
trei cu răspândire mare (B. aborlus, B.
suis și B. ovis). Toți acești germeni au o
rezistență mare în mediul exterior. În
apă, furaje și sol rezistă 20-120 zile,
pe pășuni până la 14 zile, în fecale 4
luni, în urină 4 zile, în piei crude 6
luni, în avortoni 75 zile, iar pe îmbrăcămintea oamenilor 14 zile. La lumina
solară directă rezistă o oră, la 55° C cca.
2 ore, la 80° C cca. 5 minute, iar în carnea refrigerată 30 zile, în cea congelată
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5 luni și în cea sărată 21 de zile. Antisepticele îi distrug relativ repede: formolul 1% în 5 minute, soda caustică
2% într-un minut, cloramină 0,2% în
câteva minute, clorura de var 5% în
1,5 ore, laptele de var în 2 ore, iar alcoolul 70-90% instantaneu.

Diseminarea
Boala se transmite direct și indirect
precum și prin vectori biotici. Direct,
pe cale genitală în timpul montei, iar
indirect, pe cale digestivă, în urma consumului de apă sau furaje contaminate,
și pe cale respiratorie, prin inhalarea
prafului de pe solul contaminat. Vectori
biotici sunt considerate rozătoarele
mici de câmp (șoareci, șobolani, popândăi) și unele insecte hematofage.

Manifestare
Boala este cel mai ușor observabilă
la masculi, care prezintă în mod obișnuit orhită (hipertrofia testiculelor), pe
lângă o stare de întreținere rea. De ase-

menea, masculii pot avea tulburări de
locomoție. Femelele mature gestante
avortează de obicei, iar avortonii sunt
debili și acoperiți de regulă cu un exudat gălbui. Aceștia sunt însoțiți uneori
de secreții purulente de culoare gri-gălbui sau roșu-cărămiziu. La femelele
care au avortat se poate constata și hipertrofie uterină. La ambele sexe pot fi
afectate articulațiile și tecile tendoanelor, ceea ce se exteriorizează prin șchiopătat și arareori prin simptomele unei
paralizii posterioare.
Sterilitatea femelelor, ca și avorturile
și loturile de pui slab viabili, reprezintă
semne ale posibilei infecții cu bruceloză.
La disecția animalelor moarte sau
sacrificate se poate constata splenomegalie, ficat congestionat și necroze sub
formă de noduli în splină, ficat și rinichi, precum și focare necrotice în pulmon, testicule și ovare.

Diagnosticare
Suspicionarea bolii se face pe baza
semnelor clinice prezentate. Pentru
confirmarea sau infirmarea infecției se
sacrifică animalele suspicionate și se
prelevează de la ele limfonoduli, splină,
glandă mamară, țesut și fluide uterine
și sânge. Analizele se efectuează numai
în laboratoare acreditate în acest sens.

Profilaxie și combatere
Prevenirea bolii la speciile cinegetice
este direct dependentă de măsurile
luate prin lichidarea bolii la animalele
domestice. Dar mai pot fi luate și alte
măsuri preventive, dintre care amintim:
• interzicerea pășunatului în păduri
și, în cazul animalelor suspicionate de
infecție, în apropierea pădurilor;
• împrăștierea gunoiului pentru îngrășarea solului provenit din fermele
cu animale contaminate, doar primăvara și numai după sterilizare;
• hrănirea complementară a faunei
cinegetice departe de locurile ce pot fi
contaminate, pentru a limita posibilitățile de infectare cu germenii bolii;
• hrănirea complementară a faunei
cinegetice cu furaje provenite din zone
fără risc de contaminare cu bruceloză.
La populările cu mamifere de faună
cinegetică este necesară, totodată, analiza individuală, atât clinic cât și serologic, mai înainte de eliberarea fiecărui
animal în parte.
Fondurile de vânătoare în care se
constată bruceloză se supun măsurilor
sanitar-veterinare de supraveghere, dar
și acțiunilor vânătorești mai intense,
pe timp de 3 ani, pentru reducerea
efectivelor speciilor receptive.

Plante tămăduitoare

FLORA

Ciuboțica cucului
DOCTOR PLANT
Ciuboțica cucului (Primula officinalis) face parte din familia Primulaceae, răspândită în
cea mai mare parte a regiunilor temperate ale Europei și vestul Asiei, fiind întâlnită și în
peninsula Scandinavică. Preferă de regulă locurile bine luminate, găsindu-se în poieni sau
fânețe, de la câmpie și până la dealurile înalte și în zona subalpină. Florile, sub formă de
buchețele, sunt catifelate, au culoare galben-aurie și degajă un miros plăcut.

flori

rădăcină uscată

P

lanta înflorește primăvara și
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, anghelina, calce, cinci-foi,
cizma-cucului, talpa-gâștei, urechiuțaursului sau anghicel. Adesea este confundată cu Primula elațior, rudă apropiată, care însă crește la altitudine mult
mai mare, în zonele montane.
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 elațior - 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 scăderea nivelul colesterolului și întărirea sistemului imunitar, prin proprietățile antioxidante. Rădăcina și tulpina conțin zaharuri și tanoizi. Planta
este de asemenea un diuretic natural
și sedativ ușor, având și efect antispastic, calmant, cicatrizant, hemostatic și
emolient, ajutând astfel la fluidificarea
secrețiilor bronhice.
Preparatele din plantă pot fi sub
formă de infuzie/ceai preparat din flori,
decoct din rădăcina mărunțită în prealabil sau praf, obținut 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 forma 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 personalul 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

Blestemul țapului (I)
ȚIȚI

Așa cum erau vremurile pe atunci, împreună cu
nedespărțitul meu prieten Ninel, trebăluiam mai tot
timpul confecționându-ne cartușe de vânătoare și, astfel,
valorificând puținele alice care ne mai rămăseseră,
cumpărate de la magazinul specializat al celui care a fost
Conțescu. Le buchiseam garnisindu-le cu ceară topită,
cu care transformam tuburile Metalo-Globus în adevărate
proiectile, iar unii, mai în vârstă, le admirau tare mult,
lăudându-le că, dacă ar fi tras la un semnal cincizeci de
vânători, armele noastre ar fi fost recunoscute după
bufnitura focului, iar chestia asta ne umplea sufletul de
mândrie. În mod deosebit, nea Radu, tatăl lui Ninel,
vânător vechi și dumnealui, tare se mai mândrea cu
cartușele umplute de noi.

C

um ziua era pe sfârșite, ca și
treaba noastră de altfel, țârâitul
telefonului nu ne-a deranjat
chiar deloc, cu atât mai mult cu cât venea din partea unui foarte bun amic,
Miki, vânător și el, care însă, nu de puține ori, ne cam călca pe nervi datorită
infatuării lui enervante și, mai ales, în
tot ceea ce privea vânătoarea, despre
care el era convins că le știa absolut pe
toate. Bineînțeles că discuția lui cu Ninel
patină rapid pe domeniul lui predilect,
adică armele și vânătoarea, domeniu în
care Ninel, de pildă, devenise deodată
pentru Miki un profan, fără să mai conteze faptul că deținea chiar și titlul de
recordman olimpic la armă liberă, câștigat la olimpiada de la München. Dar,
oricum, ne învățasem cu el și, deoarece
eram prieteni, depășeam cu ușurință
toate aceste detalii pe care le transformam în chestii simpatice.
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Astfel, aflând care era preocuparea
noastră, ne-a taxat de îndată ca pe niște
fraieri, deoarece, de pildă, el nu folosea
decât cartușe MB, Winchester sau alte
minunății, despre care noi nu prea auziserăm, dar chiar ne făcea plăcere conversația cu el, deoarece astfel mai aflam
și noi despre ce citeam. Iar pentru ca totul să se termine cu bine, în încheiere,
ne-a invitat pe amândoi la o vânătoare
pentru valorificarea unei autorizații în
posesia căreia tocmai intrase:
- Ei bravo, l-a felicitat Ninel, și unde
mergem pentru asta?
- Păi,… pe la Căldărușani, dar mâine
aflăm precis, ne-a răspuns el cam vag,
după care a continuat. O să vină și Valy
cu noi, nu de altceva, dar ca să-și mai
plimbe mașinuța.
Treaba nu era rea deloc, mai ales că
acel Valy, bun prieten și cu noi, era vânător, însă numai de talere, la Tunari,

astfel avea cam aceleași pasiuni dar, mai
ales, șofatul cu mașina lui cea nouă, un
Jeep superb de culoare verde.
Drept urmare, a doua zi, nu prea de
dimineață, ne aflam în mașina condusă
de Valy, noi fiind pe post de „observatori”, și aceasta deoarece nu ne luasem
cu noi nici o armă. Dar nu regretam deoarece, în postura asta, ne permiteam
cu mult mai multă ușurință să-i ironizăm, mai ales pe „Miki vânătorul”, iar
de ni se va oferi prilejul, să-l luăm în
tărbacă și pe Valy, având grijă să nu scăpăm prilejul.
Astfel, mai cu o glumă, mai cu un
banc, a apărut în zare mânăstirea Căldărușani, iar noi, cunoscând bine terenul, știam că, dincolo de drumul care
conducea la mănăstire, se afla drumeagul care ne îndrepta spre adâncul pădurii, trecând chiar pe lângă casa paznicului, unde ne-am și oprit. Acesta a apărut
în calea noastră și ne-am dat seama că
ne aștepta:
- Ați cam întârziat, ne-a luat omul la
răspăr. S-ar putea să nu mai dăm de țapul planificat de mine, deoarece nu-i exclus să fi ieșit din pădure cu cioporul și
să se afle la pășune, pe ogor.
- Eh, chiar n-are importanță, i-a replicat Miki, făcându-ne discret cu ochiul,
n-o fi astăzi, venim altă dată, pentru că
autorizația nu expiră mâine, după care
îi întinde documentul.
- Șoferul ăsta al nostru nu este învățat să se trezească mai devreme, și arată
spre Valy.
Între timp, paznicul și-a luat arma
pe care o atârnase de o ulucă a gardului,
iar Valy i-a deschis iute portiera pentru
a-i permite să se urce în mașină, în timp
ce noi, observatorii, ne-am instalat pe
bancheta din spate.
- Ține drumul drept, i-a spus paznicul, dar să nu gonești, iar când îți spun,
să oprești. Bine?
- Normal, i-a răspuns Valy, urmărindu-ne și zâmbindu-ne prin oglinda retrovizoare.
Drumul prin pădure a fost chiar plăcut și nici nu am obseravat când am
ajuns la lizieră fără să vedem nici urmă
de țap sau căprioară. Ne-am oprit, iar
paznicul și-a scos tacticos binoclul din
tolbă și a început să cerceteze cu el ogorul din fața noastră.
La un moment dat Ninel, care până
atunci nu scosese nici o vorbă, îi șoptește
nepăsător paznicului:
- Nu cumva țapul, planificat să moară
astăzi, este tocmai ăla din fața noastră,
care ne cam privește lung…?
– va urma –
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PESCUIT

Ziua de 1 Mai este așteptată cu
nerăbdare de pasionații pescuitului la
păstrăv, fiind consfințită prin tradiție,
dar și prin lege, ca marea deschidere
a pescuitului la salmonide. Muscarii, dar și pescarii de spinning, vor lua calea
pâraielor, râurilor și lacurilor de munte în căutarea „cavalerilor cu rubine”. În
apele naturale, pescuitul celorlalte specii este, în continuare, interzis, până pe
9 iunie inclusiv. Vom aborda amenajările piscicole care au licență de acvacultură
și în care vom respecta regulamentul stabilit de administratori. Peștii, aflați în
perioada boiștei, nu prea se hrănesc, dar nu vor refuza o momeală atractivă care
le trece pe la nas. Cu informații cât mai exacte și echipați corespuzător vremii
schimbătoare, ne vom bucura de ieșirile în mijlocul naturii.

Foto: MUGUREL IONESCU

CE PESCUIM
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COMPETI}II

Calendar competițional
A.G.V.P.S. - 2019
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Vineri, 29 martie, a avut loc la sediul A.G.V.P.S. întrunirea anuală a Comisiei de Pescuit și
Competiții. Unul dintre punctele cuprinse pe ordinea de zi a fost prezentarea și aprobarea
calendarelor competiționale interne și internaționale pentru anul 2019, de către șefii de
subcomisii.

R

eamintim că, la nivelul Comisiei
de Pescuit și Competiții există
5 subcomisii (Pescuit Staționar,
Pescuit cu Musca Artificială, Pescuit la
Răpitori – Spinning, Pescuit la Crap și
Pescuit la Feeder) și o subcomisie în
formare, Pescuit pe Gheață.

PESCUIT STAȚIONAR
1. Finale TINERET FETE U15, U20,
U25 și TINERET BĂIEȚI U15, U20 și
U25 – 26-28 iulie 2019, Săcălășeni –
org. A.J.V.P.S. Maramureș + Liga de
Staționar + C.S.P.S.
2. Finale SENIOARE – 23-25 august, Vârșolț – org. A.J.V.P.S. Sălaj +
Liga de Staționar + C.S.P.S.
3. Finala SENIORI.
Etapa I – 28-30 august 2019, Rădești, Alba – Liga de Staționar + C.S.P.S.
Etapa a II-a – 20-22 septembrie,
Racovița, râul Olt – org. A.V.P.S. Silva
Marpod Sibiu + Liga de Staționar +
C.S.P.S. În caz de viitură sau secetă
mare pe râul Olt, pista de rezervă este
Rădești, jud. Alba.
4. Finala ECHIPE – 11-13 octombrie
2019, Călinești Oaș – org. A.J.V.P.S.
Satu Mare + Liga de Staționar + C.S.P.S.
5. Finala VETERANI – se va stabili
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renților potențiali participanți.

PESCUIT CU MUSCA ARTIFICIALĂ
1. OPEN „Beliș”, Aqua Transilvae
Club (resp. Mihai Vasilescu)
• 11-12 mai 2019;
• Beliș, jud. Cluj - Incinta piscicolă
privată „La Găvrilă”;
• Concurs pe lac la păstrăv, de pe
mal.
2. OPEN „Aventuri în Apuseni”,
Clubul Muscarilor Baia de Arieș (resp.
Moga Luca)
• 25-26 mai 2019;
• Râul Arieș, jud. Alba - ROMSILVA
• Concurs pe râu; Etapa I - Finala
Competiției de Pescuit la Muscă
A.G.V.P.S.
3. OPEN „Cerna”, Huniazii Fly Fishing Club Sportiv (resp. Răzvan Cimponer)
• 8-9 iunie 2019;
• Râul Cerna Superioară,
jud. Hunedoara - ROMSILVA
• Concurs pe râu.
4. OPEN „Păstrăvul de Aur”, Aqua
Transilvae Club și Best Friends Fishing
Club (resp. Darius Buciu și Alin Hirișcău)
• 22-23 iunie 2019;
• Râul Someșul Cald superior, jud.

Cluj - ROMSILVA
• Concurs pe râu, pe echipe de 3;
punctează și la individual.
5. OPEN „Bărbat”, Huniazii Fly Fishing Club Sportiv (resp. Răzvan Cimponer)
• 13-14 iulie 2019;
• Râul Bărbat, Jud. Hunedoara ROMSILVA
• Concurs pe râu.
6. OPEN „Rebra”, Fly Fishing Bistrița
și Best Friends Fishing Club (resp. Alin
Hirișcău)
• 10-11 august 2019;
• Râul Rebra, jud. Bistrița-Năsăud ROMSILVA
• Concurs pe râu.
7. OPEN „Someșul Rece”, Aqua
Transilvae Club și Best Friends Fishing
Club (resp. Darius Buciu și Alin Hirișcău)
• 24-25 august 2019;
• Râul Someșul Rece, jud. Cluj ROMSILVA
• Concurs pe râu; Etapa II - Finala
Competiției de Pescuit la Muscă
A.G.V.P.S. 2019 (cumul din concursurile OPEN „Aventuri în Apuseni” și OPEN „Someșul Rece”).
8. OPEN „Bucovina”, Clubul „Fly
Fishing Bucovina” (resp. Ioan Bedrulea)

• 7-8 septembrie 2019;
• Râul Bistrița Aurie, jud. Suceava ROMSILVA
• Concurs pe râu.
9. OPEN „Zetea”, Clubul Sportiv
„Fly Reghin” (resp. Adrian Trâmbițaș)
• 21-22 Septembrie 2019;
• Râul Târnava Mare, jud. Harghita
– A.V.P.S. Târnava Mare Odorheiu
Secuiesc.
• Concurs pe râu, pe echipe de 3;
punctează și la individual.
10. OPEN „Câmpul Cetății”, Fly
Fishing Dedicated (resp. Raul Tătar)
• 12-13 octombrie 2019;
• Câmpul Cetății, jud. Mureș - Incinta
piscicolă privată „Han Pescăresc”
• Concurs pe lac la păstrăv, de pe
mal.

PESCUIT CU NĂLUCI – SPINNING
SPINNING DIN BARCĂ
Etapa 1. Cupa Valea Argovei 2019
– 11-12 mai, Valea Argovei – org. LRS &
Delta Spinning Club – șalău și biban.
Etapa 2. Cupa Deltei Dunării 2019
– 20-23 iunie – Delta Dunării – org. LRS
& Anglers Pro Team Constanța – știucă
și biban.
Etapa 3. Cupa Bicaz 2019 – 20-21
iulie, Bicaz – org. LRS & BFC – clean și
biban.
Etapa 4. Cupa Arrow 2019 – 12-13
octombrie, Snagov – org. LRS & Clubul
DRILL - știucă și biban.
Etapa 5. Cupa Delta Spinning 2019

– 01-02 noiembrie, Delta Dunării – org.
LRS & DSC – știucă și biban.

SPINNING DE PE MAL
Etapa 1. CNSM – 18-19 mai, Cibin
(Asociația Fly Fishing Club Sibiu) – org.
IFC & WSB.
Etapa 2. CNSM – 15-16 iunie, Buzău
(RNP Buzău) – org. Brașov Fishing Club.
Etapa 3. CNSM – 13-16 iulie, Someșul Cald (RNP) – org. SpinPro Fishing
Club Ardeal.
Etapa 4. CNSM – 17-18 august, râul
Prahova – org. A.V.P.S. Prahova.
Etapa 5. CNSM – 14-15 septembrie,
râul Jiul de Vest (APS Pro Pescar) – org.
CPR.

PESCUIT LA CRAP
1. Etapa I de calificări – 17-23 iunie
2019, lac Corbu Constanța.
2. Etapa a II-a de calificări –
1-7 iunie 2019, lac Corbu Constanța.

Potrivit Hotărârii
nr. 10/19.03.2019
a Consiliului A.G.V.P.S.,
în Competiția privată
de pescuit a A.G.V.P.S.
pot participa doar membrii
pescari ai asociațiilor/
cluburilor afiliate care
respectă reciprocitatea, dacă
au cotizația achitată la zi.

3. Faza semifinală – 9-15 septembrie
2019, lac Corbu Constanța.
4. Faza finală – 30 septembrie 6 octombrie 2019, lac Corbu Constanța.

PESCUIT LA FEEDER
CAMPIONAT INDIVIDUAL
Etapa I – 21-23 iunie 2019 – Racovița,
râul Olt – org. A.V.P.S. Silva Marpod
Sibiu + Liga de Feeder + C.S.P.S. În
caz de viitură sau secetă mare pe râul
Olt, pista de rezervă este Rădești, jud.
Alba.
Etapa II – 23-25 august 2019 – Racovița, râul Olt – org. A.V.P.S. Silva
Marpod Sibiu + Liga de Feeder +
C.S.P.S. În caz de viitură sau secetă
mare pe râul Olt, pista de rezervă este
Rădești, jud. Alba.

CAMPIONAT PE ECHIPE
Etapa finală – 4-6 octombrie 2019
– Călinești Oaș – org. A.J.V.P.S. Satu
Mare + Liga de Feeder + C.S.P.S.
Potrivit Hotărârii nr. 10/19.03.2019
a Consiliului A.G.V.P.S., în Competiția
privată de pescuit a A.G.V.P.S. pot
participa doar membrii pescari ai asociațiilor/cluburilor afiliate care respectă
reciprocitatea, dacă au cotizația achitată
la zi. Responsabilitatea respectării acestei
hotărâri revine șefilor de zonă, șefilor
de subcomisii și organizatorilor competițiilor, iar nerespectarea Hotărârii atrage
refuzul decontării cheltuielilor din partea
A.G.V.P.S.
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Pescuit la răpitori

Zodia bibanului
Text și fotografie ANDREI ZABET

Îmi place să pescuiesc la știucă pentru că este cel mai spectaculos răpitor de la noi (doar
bass-ul îl va întrece într-un an, doi, când va atinge 1,5-2 kg în greutate) și consider șalăul un
pește extrem de plictisitor de prins, o dată prin stilul de pescuit, cu plastice moi montate pe
jiguri și prezentate aproape invariabil pe substrat, și a doua oară prin drilul anost.

S

pun asta pentru că șalăul „ține
fundul” iar după ce obosește și
cedează, se ridică la suprafață
ca dopul de plută. Dincolo de speciile
enumerate, de clean și de somn, singurul
pește pe care nu mă plictisesc niciodată
să-l prind este bibanul.

Mai mult decât un pește-școală
Considerat de mulți „răpitorul începătorilor” la spinning, bibanul mi-a
dovedit, în nenumărate rânduri, că este
un pește foarte complex și chiar mai
mult de atât. Îmi place să caut exemplarele mari de bibani, de peste 30 de
centimetri, și atunci schimb complet
strategia și tehnicile de abordare a
acestor minunați răpitori. Practic, am
două tipare diferite de prezentare, primul îl folosesc atunci când vreau să
prind biban după biban, deci caut frecvența, iar cel de-al doilea tipar mă
ajută să prind exemplarele mai mari și
adeseori solitare, care nu împart mereu
aceleași locuri de vânătoare cu „pleava”
bibănașilor de 20-25 de centimetri.

Talii diferite, strategii diferite
Când vreau frecvență maximă a capturilor, dacă se poate lanseul și bibanul,
este evident că, în primul rând, voi căuta
acele structuri submerse, de dimensiuni
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cât mai întinse, situate în apă liberă. Și
aici mă refer în special la digurile sau
drumurile scufundate, care adună împreună o mulțime de pești, în jurul
acestor mini-lanțuri muntoase submarine.
Lista structurilor nu se rezumă doar la
aceste tipuri făcute de mâna omului, ci
cuprinde și structurile naturale, care
sunt la mare căutare printre pești, atâta
vreme cât le oferă tot ce au nevoie în
jocul supraviețuirii, iar aici este vorba

de adăpost și de hrană. Platourile din
apropierea malurilor sau din larg, promontoriile care se prelungesc sub apă
asemenea unor peninsule, malurile cu
plante acvatice și prag, toate pot deveni
zone prolifice în pescuitul bibanului pe
lacurile de șes.

Peștii mari, mai solitari
Când doresc să prind exemplare
mari de biban, voi încerca să acopăr

zone diferite de cele descrise mai sus.
De exemplu, pe lacul Snagov, pescuiesc
pe drumul sau digul scufundat de la
mânăstire când vreau frecvență, însă
schimb radical abordarea pentru exemplarele de calitate. În acest caz încep
să pescuiesc în structuri precum copacii
scufundați din maluri și sub pontoanele
care îmi permit să dau lanseuri de skipping și să duc jigul cât mai adânc în întunericul de sub aceste structuri. Dacă
pe apă deschisă sunt liber să folosesc
nu doar plastice moi montate pe jiguri
de 2, 3 sau 5 grame, ci și voblere,
cicade și micro-spinnerbait-uri, pescuitul
la biban în heavy cover (copaci scufun-

dați și pontoante) necesită alte năluci:
pentru copacii scufundați, plasticele
montate pe cârlige offset mă ajută să
fac prezentări fără să agăț năluca în
majoritatea cazurilor, în timp ce sub
pontoane pot pescui cu plastice montate
pe jiguri clasice, cu cârlig „la vedere”,
care devin consumabile și sunt conștient
că le pot pierde ușor.

Echipamentul de finețe,
obligatoriu
Prefer să pescuiesc cu fire din fluorocarbon între 5 și 7 livre, deci cam
între 0,19 și 0,22 mm diametru, pentru
că sunt incomparabil mai rezistente la

abraziune decât multifilamentul, dar
și fiindcă sunt aproape invizibile în
apă și mă ajută să fac prezentări care
trezesc mai puține suspiciuni peștilor
dintr-un lac suprapescuit și braconat
cum e Snagovul. Folosesc și fire textile
de maximum 6 livre, însă fluorocarbonul
și monofilamentul din nailon sau copolimeri au o anumită elasticitate care
le fac mai bune nu doar în momentele
atacului, ci și pe parcursul luptei, când
trebuie să extrag bibanii de 30 cm fie
din copacul scufundat, fie de sub pontonul înțesat cu piloni de susținere.

Baitcasting sau spinning,
dar ultra-light
Echipamentele de baitcasting au
evoluat într-atât de mult, încât lansetele
și mulinetele prezentului pot lansa fără
probleme jiguri de 1/16 oz. sau 1,8
grame și plastice de 3, 4 sau 5 cm lungime. Personal, folosesc castingul și
pentru skipping sub pontoane, însă un
combo de spinning poate îndeplini la
fel de bine acest stil de pescuit, cu mai
puține peruci decât o mulinetă cu tambur rotativ. Lanseta este extrem de importantă, deoarece trebuie să fie cât
mai flexibilă, fină și senzitivă în secțiunea vârfului, ca să lanseze eficient nălucile ușoare și să le prezinte la fel de
eficient pe substrat sau între ape. Echipamentele de calitate nu sunt un moft,
ci o necesitate dacă sunteți pasionați
de pescuitul bibanului cu năluci ultralight.
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Casting
la malul mării
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Localnicii din împrejurimile Bucureștiului privesc cu
nedumerire, la primele ore ale dimineții sau la apusul
soarelui, oamenii care descind la marginea câmpurilor, din
mașini de multe ori de top, dotați cu echipament de pescuit.
Ei știu că în zonă nu este nici o baltă, nimic care să atragă,
în mod normal, pescari. Doar câmpuri, întinse cât vezi cu
ochii, unele pârloagă, altele, mai mult sau mai puțin lucrate.
Dar se pare că întinderile plane, fără vegetație, acest teren
uscat, prezintă interes și pentru împătimiții apelor...

campionat mondial organizat a avut
loc cu doi ani mai târziu, în Germania.
În prezent, organizația funcționează
sub denumirea de Federația Internațională de Sport Casting – I.C.S.F. și
este membru asociat al Confederației
Internaționale de Pescuit Sportiv –
C.I.P.S.

Actualitate

Ș

i, dacă tot suntem în prohibiție,
vom profita totuși de timpul alocat pescuitului pentru a ne antrena. Tot pentru pescuit. Este vorba
despre un sport cu tradiție, practicat
organizat și centralizat cu succes și la
noi în trecutul apropiat, ca disciplină a
pescuitului sportiv, castingul.

Ce este castingul?
Castingul este un sport derivat din
pescuitul sportiv, dar care se practică
pe uscat, în care concurenții folosesc

adesea același echipament ca și când
pescuiesc în realitate. A luat ființă în
Anglia și Statele Unite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Primul turneu
de tip modern a fost organizat la marginea Londrei, în anul 1881.
Sportul s-a răspândit destul de repede în întreaga lume, cu numeroase
variante locale. În anul 1955, 14 asociații naționale au fondat Federația Internațională de Casting – I.C.F. Acest
organism a stabilit standardele internaționale pentru acest sport. Primul

„PROFESORUL” |N AC}IUNE
Promotorul castingului în România
a fost distinsul domn avocat Cornelius
Niculescu, „Profesorul”, membru marcant al pescuitului competițional din
cadrul A.G.V.P.S. Pe lângă celelalte discipline ale pescuitului sportiv, pe care
le-a practicat cu succes și le-a promovat
la nivel intern și internațional, a fost
un adept al sportului cu lanseta, obținând numeroase clasări pe podium.
Pe lângă succesele din campionatele
interne, „Profesorul” a obținut și două
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La nivel internațional exista 9 probe
diferite, de precizie sau de distanță,
separate în trei grupe principale: spinning – două probe de precizie, o probă
de distanță cu o mână și o probă de
distanță cu două mâini, baitcasting sau
multiplicatoare – o probă de precizie
și o probă de distanță cu o mână, și
muscă artificială – o probă de precizie,
o probă de distanță cu o mână și o
probă de distanță cu două mâini.
Deși A.G.V.P.S. a avut, până nu demult, un campionat distinct al acestei
discipline, cu participări la competiții
internaționale, acum castingul se practică
colateral disciplinelor principale, chiar
cu clasamente separate. Probele de spinning se practică în cadrul competițiilor
acestei discipline, cele de muscă artificială în etapele respective ale acestui
campionat, iar cele de distanță în antrenamentele și întrecerile demonstrative
ale competițiilor de crap.

O zi de primăvară
medalii de bronz la campionatele mondiale, în 1962 la Novi Sad (prima medalie
din istoria sportului cu undița adusă
României) și în 1964 la Viena.

Profitând de un tratament balnear
programat într-o clinică de la malul
mării, dar și de singurele oportunități
oferite de această periodă pentru a mă
familiariza cu vergile mele noi de feeder,
m-am pregătit din timp. Mulinete cu
tambur mare, fir de 0,33, 10 metri de

înaintaș textil de 0,20 și plumbi cu greutatea de 80 g, prevăzuți cu tub antitangle. Suficient pentru un antrenament
de aruncare la distanță cu două mâini
pe plaja pustie din această perioadă.
Câteva principii de bază m-au ajutat
să adaug metri buni aruncărilor mele:
pendularea brațului drept, din spate înspre
înainte, foarte aproape de cap, razant cu
urechea, fandarea pe piciorul stâng, efectuarea unui pas cu piciorul drept, din
spate spre înainte, cu împingere puternică
pe piciorul de sprijin și, nu în ultimul

GASTRONOMIE PESC~REASC~

MIDII ÎN SOS DE VIN
CU CARTOFI PRĂJIȚI
MAMA PAȘA

Midiile, ignorate cu ceva timp în urmă în bucătăria noastră
tradițională, considerate apoi delicatese, sub influența
bucătăriilor mediteraneene, au cucerit gusturile gurmanzilor
prin rafinamentul lor și relativa simplitate a preparatelor. Iar
cele preparate în sos de vin...

rând, orientatea vergii în timpul derulării,
oblic în sus (nu orizontală sau verticală).
Am mai și pierdut plumbi, dar ineditul
antrenament și locația superbă oferită de
plaja cu nisip fin, a meritat tot efortul.
O zi mai neobișnuită, pe malul mării
de culoarea turcoazului, pe valurile căreia lebedele pluteau grațioase în liniștea
începutului de primăvară, într-o perioadă
atipică, fără tumultul sezonului estival,
mi-a adus satisfacția începutului de
sezon printr-un antrenament de casting
la malul mării.

Ingrediente: 1 kg de midii, 5 căței
de usturoi, o ceapă albă, o tulpină de
țelină, 50 g de unt, 100 ml ulei de
măsline, 200 ml vin alb sec, sare,
piper măcinat, pătrunjel verde, cartofi
pentru garnitură.
Preparare: se curăță midiile de impurități, filamente, fire de alge, nisip
sau mâl și se verifică prospețimea (să
fie bine închise și să miroasă a mare).
Se toacă mărunt ceapa, usturoiul și
tulpina de țelină și se sotează în untul
topit în ulei, pentru a nu se arde. Când
ceapa devine translucidă, se pune
sarea și piperul, apoi se adaugă vinul
și midiile. Se acoperă vasul și se lasă
la fiert 5-10 minute, până se desfac. Se
adaugă pătrunjelul, se ia vasul de pe
foc și se prepară garnitura.
Servire: midiile se servesc într-un
vas special, stropite cu sosul în care
au fiert, alături de garnitura din cartofi prăjiți. O halbă aburită de bere
draft nepasteurizată va îmbunătăți
calitatea festinului. Poftă bună!
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Pescuit de sezon

Pe urmele păstrăvilor
Text și fotografie MAC

Soarele se ridicase dincolo de versantul muntelui al cărui
contur părea acum poleit cu aur. Pereți de stâncă sparți,
meșteriți parcă de o daltă uriașă, lipsită de talent și
imaginație, se perindau pe stânga, iar în față, drumul
forestier, frământat de pneurile tractoarelor și trailerelor,
urca și cobora cu poticneli, prin bălți și șleauri adânci. Pe
dreapta, presărat cu cioate și stânci friabile, gata oricând
să se prăvălesc spre abisul de dedesubt, versantul cobora
abrupt către apa verde a Pecineagului. Cu câțiva ani în
urmă, urcam pe cărări de ape, spre munte, pentru un
pescuit la păstrăv, la vreme de Florar…

T

ăierile rase de pe maluri lăsaseră pământul dezgolit, în bătaia sorții, la voia și mila întâmplării. Cioate răzlețe, trunchiuri
rupte sau pur și simplu abandonate pe
marginea drumului, răgălii, ce-și smulseseră rădăcinile din adâncul pământului, se zgâiau acum la seninul albastru al cerului.

Pe râu, în drum
spre lacul de acumulare
În drumul spre lac, ne oprisem pe
râu și încercasem câteva locuri. Bulboane
nu prea adânci, câteva întinsuri și repegușuri, după bolovanii mai mari din albia
râului, rămăseseră fără rezultat. Trecusem de la nimfă la muscă udă și uscată,
în speranța că vom putea stârni interesul
și oferi cât de cît o tentație pistruiaților.
Am încercat și culori diferite ale artificialelor, dar tot fără izbândă. Nu fusese
să fie. Poate apa, destul de mare și poate
prea rece, îi țintuia încă, la vremea
aceea, prin locurile numai de ei știute.
Nu am insistat prea mult, pentru că timpul trecea și până la lac mai aveam ceva
kilometri de parcurs.

Liniștea undelor de cleștar
După încă o adevărată aventură
printre șleaurile adânci, am ajuns
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Am pornit să vâslim
către coada lacului.
De o limpezime parcă
nefirească, apa se așternea
calmă de jur împrejurul
nostru. Sonarul arăta
adâncimi ce variau între 6
și 12 metri. Te pătrundeau
fiori la gândul hăului verde
cristalin ce se deschidea sub
noi. Lipseau însă peștii…

aproape de coada lacului. Reușisem să
aducem canoea nevătămată până aici.
Spre capătul lacului am găsit un golf
domol și am coborât până aproape de
apă. Am desfăcut ambarcațiunea de pe
portbagajul mașinii și ne-am așezat să
mâncăm ceva în fugă. Plecasem cu
noaptea în cap, iar acum soarele trecuse binișor de amiază. Numai bine,
aveam să prindem orele după-amiezii
și dinaintea apusului când, după știința
noastră, păstrăvii ar fi trebuit să iasă
de prin cotloanele ascunse, în căutarea
hranei. Am strâns în grabă masa și am
încărcat echipamentul în canoe. Câte
o lansetă și cutiuțele cu rotative, oscilante și voblere care umpleau buzunarele vestelor de pescuit, odihneau acum
în canoe, așteptându-și rândul. Am pornit să vâslim către coada lacului. De o
limpezime parcă nefirească, apa se așternea calmă de jur împrejurul nostru.
Sonarul arăta adâncimi ce variau între
6 și 12 metri. Te pătrundeau fiori la
gândul hăului verde cristalin ce se deschidea sub noi. Lipseau însă peștii…
Am căutat un mal potrivit și ne-am
ancorat. Am montat lansetele și am început să explorăm adîncimile. Rând pe
rând, am trecut de la rotative 1, 2 și 3,
la oscilante și voblere. Am schimbat
apoi locul și am reluat lansările. Nici
un rezultat. Soarele continua să coboare, iar răcoarea se făcea tot mai
mult simțită. Când am intrat în conul
de umbră al versantului dinspre soare,
am trecut la veste, jachete și salopete.
Se făcea din ce în ce mai frig. Dinspre
partea păstrăvilor, nici un semn…
În cele din urmă am decis să coborâm spre golful nostru, purtați de curentul lin de pe firul văii. Lăsasem lanseta mea la trenă și țineam doar
direcția, în timp ce Mihai lansa în evantai spre maluri. Deodată sonarul a piuit.
Uitasem de-a dreptul de el. Pe ecran
au apărut câteva siluete suspendate între ape, pe la vreo trei, patru, metri
adîncime. Am recuperat trena și am început să lansăm. Încercările au rămas
însă fără rezultat. Și totuși sonarul

arăta că peștii sunt acolo. Am tras la
mal și am continuat lanseurile spre locul cu pricina, de data aceasta cu o rotativă. Eram pe punctul de a renunța,
când lanseta s-a încovoiat puternic.
Mepps-ul nr. 1, cu auriu și roșu, reușise
minunea. Aveam un păstrav de Florar.
L-am scos din minciog, i-am admirat
pistruii și l-am trimis înapoi, în palatul
apelor de cleștar. Ne răsplătise tot efortul și mai ales răbdarea…

Întâlnire neașteptată
Soarele dispăruse deja după versantul din spate. Vâsleam spre golful nostru
și vedeam deacum bine mașina. O umbră parcă se mișca în spatele ei. Cine să
fie și mai ales ce să caute pe acolo? Când
am tras la mal, „umbra” s-a ridicat în
două picioare, a pufăit spre noi a nemulțumire, și a luat-o la sănătoasa spre
marginea pădurii. Era un urs de toată
frumusețea…!
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TEHNIC~

Pescuit cu muscă artificilă

Printre insulițe, în ape mici
Text și fotografie DORU DINEA
Chiar dacă, după calendar, primăvara se conturează din ce în ce mai bine, sunt perioade
de timp în care temperaturile atmosferice au alternanțe mari între zi și noapte, dar și de
la o zi la alta. Dacă în lacuri și bălți procesul de încălzire a apelor este, cât de cât, mai
constant, pe râuri acest proces este mai instabil și mai greoi. În plus, uneori, și presiunea
atmosferică are oscilații mari de valori. Toți acești factori influențează metabolismul și
activitatea, atât a peștilor pașnici, cât și a celor răpitori.

C

a să am posibilitatea să efectuez câteva partide de pescuit
la fly pe râul Jiu, am fost atent
să îndeplinesc câteva condiții. Am urmărit ca râul să nu aibă cotele foarte
mari, deci să nu fie în perioada de viituri. Am vorbit la telefon cu pescari cunoscuți, care mai mergeau la pescuit
pe râu, pentru a vedea dacă apa nu
este foarte opacă. Pentru partidele de
pescuit la fly prefer o apă limpede sau
puțin opacă. De asemenea, urmăream
starea vremii pe Google și mi-am ales
ieșirile la pescuit în zilele potrivite și
fără precipitații.
Astfel, în zilele însorite, fără vânt
puternic, dar cu temperaturi mai zgârcite, adică până la vreo paisprezececinsprezece grade cu plus, cele mai
bune rezultate au fost la muștele artificiale de tip nimfă. La unele partide
de pescuit, cele mai prinzătoare s-au
dovedit a fi cele de tip Polish și GRHE.
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Aproape toți peștii
care au atacat muștele
artificiale au fost cleni și
doar câțiva obleți. Atacurile
peștilor au fost, în general,
firave, moi, și trebuia să fiu
foarte atent pentru a
executa înțeparea în timp
optim, deoarece peștii lăsau
foarte repede artificiala.

La alte partide de pescuit, mai prinzătoare au fost cele de tip Caddis. Pentru
aceste tipuri de nimfe le-am folosit pe
cele legate pe cârlige nr. 14 și nr. 16.
În zilele cu temperaturi mai generoase, adică și peste douăzeci de grade
cu plus, cele mai bune rezultate au fost
la muștele artificiale uscate. Dintre
acestea, cele mai prinzătoare au fost
cele de tip Micro Midge și Palmered.
Pentru că peștii au fost, în general, de
dimensiuni mici, am folosit muștele artificiale uscate legate pe cârlige nr. 18.
Deoarece apele se aflau în proces
de încălzire, am căutat să pescuiesc în
zonele râului cu adâncimi mici și fără
curenți de curgere foarte puternici. Rezultate bune am avut când am pescuit
printre insulițele ce nu se aflau la mare
depărtare de mal. Pe aici, apa, în general, șerpuia leneș și avea adâncimi
mici, dar și medii, până spre un metru.
De asemenea, am mai avut rezultate

bune în zonele de mini-plaje ale râului,
unde adâncimile apei ajungeau până
la o jumătate de metru, pe o lungime
de câțiva metri depărtare de mal.
Când apele râului au avut o claritate
mare, am lansat muștele artificiale din
poziția aplecat sau ghemuit. Pentru cazurile în care am pescuit cu nimfe, am
folosit o viteză de recuperare mică și
foarte mică. Uneori recuperam nimfa
fluid, adică liniar, dar de cele mai multe
ori o recuperam sacadat, ca să realizez
fenomenul de pulsare a artificialei.
Când am pescuit cu muștele artificiale
uscate, după lansare lăsam musca să
plutească pe suprafața apei și să fie dusă
de curenți cât mai mult timp. Din când
în când, executam mici ciupituri, stopuri ale firului sau recuperări cât mai
fluide pe distanțe scurte.
Aproape toți peștii care au atacat
muștele artificiale au fost cleni și doar
câțiva obleți. Atacurile peștilor au fost,
în general, firave, moi, și trebuia să fiu
foarte atent pentru a executa înțeparea
în timp optim, deoarece peștii lăsau
foarte repede artificiala. Chiar și așa,
de foarte multe ori am avut rateuri la
înțepare.
Poate unii vor zice că pescuitul la
fly este un efort și o investiție fără rost,
în special în ape reci. Capturile nu sunt
numeroase și, de obicei, sunt de dimensiuni mai mici, însă senzația, satisfacția
și plăcerea acestui pescuit sunt deosebite. Încercați, și nu veți regreta!
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MUSC~RIT

Atelierul muscarului

Între fantezie
și realitate
Text și fotografie ALEX CODRESCU

nimfă

adult

spent

Florar aduce, odată cu multitudinea de culori din petalele florilor, și deschiderea
sezonului la păstrăv. Deși pare inițial mai dificil, pescuitul cu muște artificiale câștigă tot
mai mulți adepți, poate chiar și numai pentru simplul fapt că este ceva… altfel.

Î

n mare parte, artificialele încearcă
să imite vietățile acvatice sau insectele în diferite stadii de dezvoltare
ale acestora. Unul dintre cele mai bune
exemple în acest sens este lătăușul - gamarus. Constituind hrana mai multor
specii de pești, „răcușorul” poate aduce
capturi impresionante la păstrăv dacă
este pescuit cu atenție, la locul și momentul potrivit. Un alt exemplu îl constituie musculițele de mai - Mayfly, insecte ce fac parte indiscutabil din lista
preferințelor culinare ale păstrăvului.
Acestea imită insectele din ordinul Efemeroptera. Le-am putea numi și „aripi de
o zi” după traducerea din limba greacă,
fapt care reflectă pe deplin realitatea.
Majoritatea adulților trăiesc mai puțin
de o zi, unii chiar numai cîteva minute.
Numărul speciilor din această categorie
se ridica la câteva mii, pe primul loc
aflându-se continentul nord-american,
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cu mai bine de șase sute de specii.
Imitațiile artificiale ale insectelor sunt
adesea adevărate opere de artă miniaturală, rod al talentului și spiritulului
creativ al celor care le confecționează.
Revenind la „musculițele de mai”, pentru
pescuitul cu artificiale se folosesc imitații
ale principalelor stadii de dezvoltare ale
acestora. De regulă sunt confecționate
artificile ce imită trei stadii principale
ale insectelor: larvele sau nimfele, adulții, și stadiul final, adulții morți, care plutesc pe suprafața apei.
Nimfele - larvele ies din ou, trăiesc
și se hrănesc pe fundul apei. O parte din
ele sunt mâncate de pești chiar în acest
stadiu sau când înoată spre suprafața
apei, în faza premergătoare adultului.
După așa numitul stadiu de pre-adult
cunoscut de muscari și sub numele de
„dun”, în care este extrem de vulnerabilă, nimfa evoluează în adult sau „spi-

ner”, stadiul în care insecta matură se
reproduce și depune ouăle. Adulții morți,
numiți și „spent” sunt culeși cu frenezie
de pe suprafața apei, oferind adevărate
festinuri pentru păstrăvi. De ce sunt numite „musculițe de mai” peste tot în lumea pescarilor, este greu de spus. Poate
pentru că primele apar în luna mai, când
vremea se încălzește, deși sunt prezente
pe tot parcursul verii.
La acest timp din an sunt mai puține
insecte ce zboară în apropierea sau la
suparfața apei, așa că, o idee bună ar fi
să insistăm pe nimfe, deși o zi caldă, cu
cer senin și soare darnic, poate deschide
noi perspective, caz în care putem încerca cu succes artificialele ude și chiar
uscate. Spiritul creativ, imaginația și, nu
în ultimul rând, fantezia personală în legarea artificialelor, pot aduce surprize
extrem de plăcute, mai ales acum, la început de Florar. Fir întins!

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

teva ori și, în cele din urmă, se dă bătut:
- Hâc,… bine, am băut,… dar puțin!

BULINE
ȚIȚI

Bulă sosește acasă cam târziu și se
descalță în vestibul, pentru a se strecura tiptil în dormitor fără să o trezească pe Bulina, dar aceasta l-a simțit
și aprinde brusc veioza:
- Să-nțeleg că iar ai băut?
- Nu, îngerașule,…hâc, chiar nici o
picăturică, hâc.
- Mincinosule, crezi că eu nu văd că
de-abia te ții pe picioare și ți se mai și
împleticește limba în gură?
- Mie?… hâc, poate de la ger.
- Auzi, ia spune repede după mine:
„Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc”!
Bulă a rămas tablou. Repetă un
timp în gând, mai sughite de vreo câ-

&
Țiți și Bulă servesc masa pe terasă:
- Ce naiba cotlet o fi ăsta? se strâmbă
Bulă, o fi de miel ori de porc?
- Păi, după gust, nu-ți dai seama?
- Nu.
- Atunci, ce-ți pasă?
&
Cam grizat, Bulă se apropie de polițistul
care supraveghea circulația:
- Hâc!… Spune-mi și mie te rog, hâc…
cum pot ajunge la spital?
- Păi… rămâi unde te afli și ajungi precis! îi răspunde polițistul, și se îndepărtează
nepăsător.
&
Bulă stă la rând la alimentara și un tip,
extrem de prețios, întreabă:
- Aveți brânză Roquefort?
- Ce să fie aia? cere lămuriri vânzătoarea.
- E brânză cu mucegai, îi răspunde
tipul din vârful buzelor.
- Aha! răspunde vânzătoarea nedumerită, însă intervine iute Bulă:
- N-are brânză d-aia, însă are mezeluri

de toate felurile cu mucegai suficient,
pâine, legume și așa mai departe, iar dacă
ai răbdare, precis că vei găsi o sumedenie
de alte Roquefort-uri!
&
În încheierea unei discuții contradictorii
cu Bulina, Bulă îi reproșează:
- Orice-aș face, orice-aș spune, ție niciodată nu-ți convine și mereu mă contrazici!
- Ba, nu-i adevărat! sare ca arsă Bulina.
&
Stând la o berică rece, Bulă a tot ironizat-o pe Bulina pentru gusturile ei ciudate, așa că, într-un târziu, pe când Bulă
se ridicase ca să plece, Țiți îi atrage atenția, strigându-i din urmă:
- Și, nu uita, când ți-o mai veni ideea
să râzi de Bulina pentru gusturile ei,
adu-ți aminte că și tu ai fost una din
alegerile ei.
&
- Iubi, cu cine naiba ai stat la poartă de
vorbă mai bine de o oră?
- Cu Popeasca.
- Păi, nu era mai civilizat s-o inviți în casă?
- Nu putea, pentru că era tare grăbită!
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Jackall Soul Shad,
un vobler mic,
cu suflet mare
Este echilibrul perfect între jerk și
crankbait. Jackall propune un nou stil
de pescuit odată cu lansarea seriei inovatoare Soul Shad. Un „hibrid”
care reunește într-o singură
nălucă tehnicile de jerkbait
și de pescuit cu crankbait.
În Japonia, pescarii denumesc acest tip „shad
style bait”.
Avantajele pe
care le oferă sunt
unice în lumea voblerelor, pentru că
năluca poate si pescuită ca un jerkbait, cu
accelerări rapide din vârful lansetei, sau recuperată
constant, ca un crankbait ori ca
vobler clasic.
Pescarul își poate schimba tehnica
de prezentare în funcție de comportamentul peștilor răpitori în acea zi.
Sistemul de greutăți mobile interioare
este magnetic și special conceput pen-

tru a îndeplini două scopuri: permite
lansarea facilă la distanță, chiar și pe
vânt, după ce năluca atinge apa, bila
interioară revine în centru, iar
magnetul o reține în acea
poziție, pentru o nălucă
perfect echilibrată pe
toată durata recuperării.
De asemenea,
profiul îngust al
Jackall Soul Shad
ajută la mărirea
procentului de
pești înțepați și
aduși la minciog.
Noua serie este disponibilă
într-o gamă extinsă de culori și finisaje naturale și două dimensiuni (45 și 52
mm). Toate modelele au o flotabilitate
neutră, „suspending”, care le face să
rămână timp îndelungat în zona de
atac a răpitorilor.
www.abrevis.ro

FISELA

DISPOZITIV DE FIXARE
A UMBRELEI LA SCAUN
Dispozitivul
de fixare a umbrelei, de la Carp
Expert, este un
adaptor
ideal
pentru multiple situații în care dorim să
atașăm tija/mânerul de susținere a umbrelei la un scaun pliabil spre exemplu.
Realizat din plastic solid ABS, cu ocheți
de prindere cauciucați la interior, acest suport este util nu doar pentru scaunele de
feeder sau crap, ci și pentru atașarea unei
umbrele, spre exemplu, de bara de susținere a unei bărci. Ocheții de prindere sunt
rabatabili (se desfac complet) și se pot
strânge cu un șurub cu cap tip „fluture”,
până la fixarea umbrelei în poziția dorită.
Detalii tehnice: material din plastic
ABS super-rezistent; ocheți de fixare cu
desfacere completă (balama); capitonare
cu cauciuc interior la fiecare ochet, pentru
protejarea împotriva deteriorării suportului de scaun/umbrelă; ax central cu posibilitatea de rotire la 360 de grade (pentru
a conferi unghiul dorit umbrelei); lungime
bară între ocheți - 18 cm; diametru interior minim al ochetului de fixare complet
înșurubat - 22 mm; filet supradimensionat
cu „fluture” din material ABS.
www.fisela.ro
TALON DE ABONAMENT

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
Index – 32.876
12 luni – 150 lei MD

Fișa de livrare se completează
la oficiul poștal (localitatea, cod poștal,
adresa domiciliu, destinatar)
F.S.P.-1 Cod fiscal 1002600023242
Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
3.42 9.14 15.48 21.37
4.36 10.07 16.39 22.29
5.24 10.51 17.27 23.17
6.16 11.45 18.19
0.36 7.31 13.08 18.54
1.29 8.23 14.01 19.48
2.18 9.14 14.47 20.32
3.09 9.05 15.31 21.27
3.51 9.49 16.24 22.14
4.47 10.36 17.16 23.06
5.38 11.29 18.07
1.21 5.42 12.39 18.06
1.16 6.34 13.25 18.53
1.09 7.27 14.18 19.44
1.55 8.16 15.07 20.36
2.43 9.07 15.51 21.25
3.36 9.48 16.42 22.16
4.25 10.37 17.37
0.39 6.21 13.05 17.21
1.27 7.12 13.52 18.13
2.16 8.07 14.43 19.06
3.05 8.49 15.36 19.51
3.54 9.36 16.27 20.42
4.45 10.25 17.19 21.33
5.37 11.18 18.11 22.26
6.25 12.09 19.04
0.29 6.21 13.07 19.25
1.17 7.15 13.53 20.17
2.09 8.07 14.43 21.06
2.47 8.51 15.36 21.54
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mica publicitate
VÅNZ~RI

20.54

Vând obiect de artă vânătorească compus
din picior de cerb și scrumieră din argint,
datată din 1905. Tel.: 0721-741.589.

20.59

A.V.P.S. București oferă spre vânzare asociațiilor vânătorești autorizate, două pistoale de pază cu glonț Carpați, calibrul
7,65 mm, la prețul de 200 lei/buc. Doritorii
se pot adresa d-lui tehnician Măicănescu
Marius la nr. de telefon 0765-732.002.

21.02

VÂND carabină Browning Eurobolt
calibru .30-06Sprg., cu accelerator,
țeavă Miroku-Japan, pat bavarez, lunetă
pentru goană Delta Titanium 1,5-9X45
cu punct roșu și bipod Deben 23-28 cm.,
preț 6.000 lei. Tel.: 0744-334.713.
REBUS

VÂNĂTOARE DE PRIMĂVARĂ
Rezolvarea din numărul trecut
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ACROBAȚII
LA VÂNĂTOARE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Face acrobații aeriene la o vânătoare
de aplauze. 2) Partener de vânătoare statornic –
Aproape ceh! 3) Glasul pe sus – Cuprinse în tabel!
4) Urmă de dropie! – Acrobația armei de vânătoare
5) Acrobația apei sub presiune – Fac acrobații la vânătoare de șoareci. 6) Vânatul din poveste. 7) 2,3 enoți! –
Ridică saltimbancii la înălțime. 8) Lovită la coadă! –
Luate din samar! – 4,5 pisici! 9) Strigăt la un salt neașteptat – Sărită (fig., pop.). 10) Vânat pentru că a
făcut acrobații peste gardul pușcăriei – Sare din apă.
VERTICAL: 1) Ajutate într-o acrobație. 2) A pregăti
terenul – Nu suportă acrobațiile (masc.). 3) Face
acrobații la decolare pe baltă – Sare …din furtun.
4) Muscă pentru somn – Gât uscat! – Ieșite din radă!
5) A se vedea puțin – Surprinsă de acrobație.
6) Pendul cu mișcări regulate. 7) Cap și coadă de
biban! – Expus la tarabă. 8) Macagii – Ținute în
etuvă! 9) Saltimbanc (fig.) – A face acrobații cu memoria. 10) Se acoperă cu păr – Acrobatul pe tabla de
șah.
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CANISA CERNICA
AUTORIZATĂ SUB NR. 0115-IF/18.11.2013

A.G.V.P.S. anunță valorificarea următorilor câini și căței de vânătoare:

• o femelă de brac german cu păr scurt, în vârstă de 6 ani, scoasă de la reproducție, care lucrează bine la prepelițe, la fazani
și la apă, la prețul de 1.000 lei;
• o femelă de copoi slovac în vârstă de 5 ani, scoasă de la reproducție, care lucrează bine la mistreți, la prețul de 1.000 lei;
• 8 căței de copoi ardelenesc (6 femele și 2 masculi), care pot fi valorificați după 20 mai, la prețul de 250 lei/exemplar.
Câinii și cățeii, vaccinați și dehelmintizați, se vând la prețurile de mai sus, cu TVA inclus,
cu carnete de sănătate și certificate de proveniență.
Doritorii se pot adresa d-lui Stan Marian la tel.: 0727-985.219.
PUBLICITATE

mica publicitate
Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte

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

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

