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VÅN~TOARE

Valorificarea
resurselor cinegetice
NECULAI ȘELARU

Toate țările își valorifică, sau ar fi normal să își valorifice,
resursele teritoriului în interesul locuitorilor acestora.
Printre aceste resurse se află și cele naturale regenerabile,
care le cuprind pe cele cinegetice, deloc de neglijat în
multe țări africane, asiatice, australiene, americane,
dar și europene.

S

trategia și politica valorificării cu
chibzuință a acestor resurse aparține în parte legislativului fiecărei
țări, care stabilește cadrul juridic al valorificării lor favorabile intereselor naționale,
și în parte executivului, care se străduiește
să le valorifice în limitele legii, urmărind
satisfacerea în cât mai mare măsură a
necesităților locuitorilor acestora.
În cele ce urmează, ne vom rezuma
doar la problema valorificării resurselor
cinegetice, care sunt naturale și regenerabile, fiindcă polemicile pe seama valorificării celorlalte resurse, fie acestea
ale subsolului (petrol, gaze naturale,

aur și alte metale valoroase, cărbune
etc.), fie ale suprasolului (păduri, plante
naturale și cultivate etc.), sunt cunoscute
în general din dezbaterile publice, mai
mult sau mai puțin aprinse și documentate, în funcție de interesul manifestat
din țară și străinătate pentru bunăstarea
locuitorilor acesteia și, respectiv, profitului
realizat din această valorificare.
Nici resursele cinegetice din România,
categoric de mai mică importanță economică decât multe altele amintite, nu
au scăpat anumitor interese contradictorii
ecologice și economice din interiorul și
exteriorul țării, de natură a influența

evoluția sau involuția componentelor
acestei resurse, din cauza supraexploatării
ori a supraprotecției, în condiții organizatorice, economice și decizionale insuficient de transparente și echilibrate.
Dacă la începutul anilor ’90, plecând
de la situația de excepție în Europa a resurselor cinegetice din România, cu populații viguroase, sănătoase și echilibrate,
de specii cinegetice și o valoare de necontestat a trofeelor acestora, a primat
interesul financiar pentru valorificarea
cât mai eficientă a cotelor de recoltă cu
străinii, cererea fiind adeseori peste ofertele posibile, în timp situația s-a deteriorat,
din cauza exceselor manifestate în exploatarea acestei resurse. Excesele au
aparținut exclusiv R.N.P. Romsilva până
în anul 1996, în perioada în care decidenții vremii au acordat un monopol
absolut abuziv acesteia în organizarea
și practicarea vânătorii cu străinii.
A fost nevoie de o lege nouă, Legea
fondului cinegetic și a protecției vânatului
nr. 103/1996, pentru a readuce lucrurile
pe făgașul normal, într-o economie ce
se clama concurențială, de piață liberă,
încă de pe atunci.
În noul context creat prin lege, și
asociațiile vânătorești tradiționale, singurele existente la acea dată, s-au putut
organiza pentru valorificarea mai eficientă, cu străinii, a unei părți din cota
de recoltă aprobată de autoritatea decidentă în vânătoare.
Deși excesele în practicarea vânătorii
la păsări, mai ales în Delta Dunării, la
urși, prin metoda de pândă la nadă, și la
capre negre în perioada alergatului, în
ultimele două situații din cauza extragerii
preponderente a masculilor dominanți,
situația a fost ținută sub control, cel
puțin în cadrul asociațiilor vânătorești,
până prin anul 2000.
Din anul 2000, odată cu atribuirea
de fonduri cinegetice unor asociații al
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căror interes se dorea a fi prioritar financiar, lucrurile au scăpat treptat-treptat
de sub control. Situația a fost exacerbată
ulterior, din anul 2011, după cea de-a
doua etapă de atribuire inechitabilă în
gestionare, în foarte multe cazuri nelegală,
a fondurilor cinegetice. Ca reacție firească
la abuzurile comise de unii gestionari în
valorificarea resurselor cinegetice, în special în Delta Dunării și în cazul vânării
urșilor, caprelor negre și anumitor specii
de păsări migratoare, a putut să fie impus
curentul ecologic, al protecției și conservării speciilor amenințate și vulnerabile
în Europa, dar nu numai, precum și al
habitatelor acestora.
Evoluția acestei stări de fapt, de contrapunere din considerente ecologice exceselor făptuite din interese economice,
ar fi fost firească și considerată normală
dacă s-ar fi menținut în limite raționale.
Dar nu a fost să fie așa, deoarece au
apărut o multitudine de ONG-uri, doar
de pretinsă protecție și conservare „cu
vorba” a faunei cinegetice, precum și
tot felul de alte ONG-uri implicate în
declararea, fără respectarea legii și fără
justificare plauzibilă, a tot felul de arii
naturale protejate în care vânătoarea a
fost nemotivat interzisă, finanțate în
mod direct și/sau indirect prin proiecte
„de nimic”, netransparent din exterior
și nejustificat din interior, care împiedică
România să-și valorifice resursele cinegetice în mod rațional și cât de cât
eficient, atât din punct de vedere economic cât și ecologic.
Din cauza unor astfel de ONG-uri și
a incapacității factorilor decidenți de a
înțelege prioritățile naționale ori a corupției manifestată la diverse niveluri în
domeniu, s-a ajuns în situația actuală a
bulversării echilibrului ecologic în Delta
Dunării, care a devenit un teritoriu incontrolabil din acest punct de vedere,
datorită înmulțirii speciilor invazive
(șacal, fazan etc.) și altor specii indigene
prădătoare pentru speciile de păsări de
apă (vulpea, cioara grivă, coțofana, mistrețul etc.), pe fondul degradării pescăriilor statului privatizate în mod haiducesc, a circulației haotice cu ambarcațiuni
distructive pentru maluri, a sălbăticirii
cailor abandonați și a creșterii porcilor
în semilibertate, a braconajului cinegetic
și a celui piscicol cu unelte de rețea interzise etc. Fenomenul bulversării echilibrului ecologic în Delta Dunării s-a accentuat ca urmare a interzicerii totale a
vânătorii și a „instituționalizării” braconajului, făptuit și în mod semioficial sub
4 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

oblăduirea reprezentanților din Ministerul
Mediului și ai Administrației Rezervației
Biosferei Delta Dunării.
S-a ajuns astfel în situația în care
una dintre cele mai importante resurse
cinegetice din țară, care s-ar fi putut valorifica în mod limitat și eficient prin turism cinegetic corect reglementat, să fie
interzisă, în dauna intereselor României,
din interese străine țării, atât din punct
de vedere ecologic, cât și economic.
Dacă luăm în considerare și favorizarea
pătrunderii în România, prin teritoriul
incontrolabil al Rezervației Biosferei
Delta Dunării, a virusului pestei porcine
africane, care deja a afectat și va afecta
în continuare foarte grav economia țării,
putem înțelege dezastrul politicii cinegetice falimentare din Delta Dunării, hotărâtă de decidenții noștri ignoranți, a
căror politică în materie pare să fi fost
teleghidată din afară, prin cozile noastre
de topor, categoric cointeresate financiar
să contribuie la blocarea valorificării
acestei resurse cinegetice, din această
regiune defavorizată a României.
Tot așa s-a ajuns în situația bulversării,
în timp, a echilibrului ecologic în alte
zone cinegetice ale țării, în condițiile în
care aceiași factori decidenți, miniștri și
echipe de „specialiști” transguvernamentali, au generat un dezechilibru evident
și între populațiile speciilor carnivore și
al celor plantivore din mediul sălbatic,
precum și între acestea și habitatele ocupate, cu repercusiuni directe în ceea ce
privește pagubele aduse producătorilor
agricoli și gestionarilor de fonduri cinegetice, precum și pierderile înregistrate,
de cei din urmă, din cauza nevalorificării
resurselor cinegetice în interesul lor și
al societății românești.
În plus, față de situația din 1990,
când aceeași autoritate avea responsabilitatea gestionării echilibrate a tuturor
populațiilor speciilor cinegetice, plantivore,
omnivore și carnivore, acum o autoritate

(M.A.P.) se ocupă de speciile admise la
vânătoare și alta de speciile interzise la
vânătoare, urmărind fiecare propriile politici și interese. Adică unii se preocupă
în general de speciile plantivore și omnivore și alții de cele carnivore, fără a mai
respecta regulile elementare necesare
echilibrului populațional. Ocupându-se
unii „de varză” și alții „de capră”, s-a
ajuns la un dezechilibru ecologic păgubitor, constatat la momentul actual în
majoritatea fondurilor cinegetice din România. Dar nu doar echilibrul ecologic
este bulversat, ci și echilibrul financiar al
gestionarilor de fonduri cinegetice, cărora
li s-au diminuat posibilitățile de valorificare
a speciilor cinegetice plantivore și le este
interzisă de facto valorificarea celor mai
atractive specii de faună cinegetică carnivoră. Ne referim în mod special la urși
și lupi, ale căror suprapopulații, pe lângă
diminuarea drastică a cotelor de recoltă
acordate pentru speciile cinegetice pradă,
produc și reale prejudicii producătorilor
agricoli, în condițiile în care nu pot fi
puse nicicum în valoare de gestionarii
fondurilor cinegetice, ceea ce echivalează,
dacă mergem mai departe cu raționamentul, cu sabotarea punerii în valoare
a unei resurse naturale regenerabile în
interesul României.
Am putea continua cu politica interzicerii sau a diminuării cotelor de
recoltă la unele specii de păsări migratoare, care în alte țări se exploatează
fără rețineri, fiindcă și aceasta se înscrie,
vrem să recunoaștem sau nu, în aceeași
politică de stânjenire a valorificării unor
resurse naturale regenerabile în interesul
societății noastre.
Dar nu mai continuăm, fiindcă oricine
poate înțelege sacrificiile economice impuse gestionarilor fondurilor cinegetice
din România, în ciuda afectării echilibrului
ecologic, înfăptuite prin mâna cozilor
de topor din țară, din interese străine
societății românești.

Pe țeava puștii

OPINIE

Atenție la neatenție
ELIADE BĂLAN

„Vânătorul care nu se gândește sau nu prevede lucrurile
îndepărtate, are necazul în apropiere”. Lucrurile par simple la
prima citire, însă pe scena vânătorească apar situații care
n-ar trebui să existe. Cazurile cu oameni împușcati din
greșeală, inclusiv în timpul partidelor de vânătoare, arată
că acel interes individual pentru ce se întâmplă prin
preajmă se pierde. Din păcate, mai există oameni care
gândesc puțin, previzibilitatea evenimentelor, cu evidențe
la îndemână, fiind în afara motivației de vânător calculat,
atent și prevăzător.

Î

n preajma sărbătorilor de iarnă
s-au comis de către vânători greșeli
grave, care „au adus” necazul
lângă ei. Responsabilitatea și atenția
sunt aspecte ce trebuie avute permanent
în vedere de vânători, pe teren, la vânătoare și nu numai. Iar neatenția pare
să fie una din cauzele ce generează neplăceri și necazuri, mai ales atunci
când unii vânători trag cu arma fără să
prevadă lucrurile mai îndepărtate.
Cu unele excepții, luna decembrie
nu a fost una curată, ci cu multe incidente vânătorești soldate cu victime
omenești. Nu vreau să spun că faptele
întâmplate la Mânăstirea Cetate, unde
părăsirea standului a adus un final neplăcut pentru vânătorul neatent, sau
vânătorul din Ialoveni, din țara vecină,
care și-a împușcat partenerul de vânătoare în barca în care se aflau pentru

vânătoare la rațe, sunt accidente frecvente, dar sunt evenimente ce pun clar
în evidență lipsa de responsabilitate și

Mă tem că, la
întrebarea „cum este
posibil să se întâmple așa
ceva?”, legitimă dacă ne
raportam la incidentele
aidoma celor evidențiate,
pot să răspund doar că mă
uimesc pur și simplu, și nu
mai vreau să aud de astfel
de specimene de pretinși
vânători, așa cum este cel
care și-a împușcat din
greșeală colegul din barca
în care se aflau pentru a
vâna rațe.

totala neatenție la regulile și rigorile
vânătorii. Aceștia nu întruchipează modelul de experiență curentă vânătorească, ci doar viciul prostului obicei
de a lua în derâdere rigoarea activității,
de a respecta fără nicio abatere normele,
regulile și legile vânătoarești. Prestația
inșilor care acționează cu mintea obosită, apelând la readaptări după bunul
plac, iese din tiparul definiției de vânător
adevărat.
Mă tem că, la întrebarea „cum este
posibil să se întâmple așa ceva?”, legitimă
dacă ne raportam la incidentele aidoma
celor evidențiate, pot să răspund doar
că mă uimesc pur și simplu, și nu mai
vreau să aud de astfel de specimene de
pretinși vânători, așa cum este cel care
și-a împușcat din greșeală colegul din
barca în care se aflau pentru a vâna
rațe. Să faci pe deșteptul, lăsând arma
încărcată și neasigurată, când știi că se
poate întâmpla o nenorocire, cum au
fost atâtea episoade intens dezbătute,
înseamnă că ori ești „dus cu capul”, ori
nu dai doi bani pe instruirea vânătorească.
Nu greșesc dacă afirm că mai există
oameni care nu reflectă destul la statutul
de vânător care, din punctul meu de
vedere, are pentru ei doar o aură simbolică, nimic altceva. Nu doresc să-i
jignesc, dar acești vânători deloc pretențioși confundă arma de vânătoare
cu praștia, vânătoarea fiind un mod
de a se recrea fără griji și obligații.
Nu sunt de acord cu cei care spun
că acești oameni „nu înțeleg” rostul
statutului de vânător și că pot pune în
pericol pe ceilalți. Ei bine, au auzit de
una, de alta, că unii au fost răniți sau
alții omorâți, rele care ar trebui să-i
cutremure, dar preferă să acționeze în
continuare cu spatele la reguli, considerând că merge și așa! Ar fi timpul ca
persoanele la care fac trimitere să se
gândească mai profund unde duc neatenția și radicala nepăsare atunci când
scot arma de vânătoare și pornesc după
vânat.
Cuvinte precum decență, rezonabilitate, bună creștere, bună purtare,
comportament civilizat, respect față de
norme, prevedere și profesionalism vânătoresc, nu ar strica să circule mai
des prin mintea celor care se autoconsideră vânători, cu veleități de o valoare
îndoielnică. Este timpul să deschidă
ochii și să vadă mai departe!
IANUARIE 2019
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DE SEZON

La rațe pe ape înghețate
Text și fotografie MAC

Când frigul iernii pune stăpânire peste fire, țesând năframe
de chiciură prin stufuri, este semn că iarna și-a intrat
serios în drepturi, iar vânătoarea la malul apei își schimbă
oarecum regulile, căpătând un farmec aparte.

D

acă apele îngheață pe suprafețe
întinse, rațele, pentru că pe ele
le căutăm în special la acest
timp din an, se concentrează în zonele
unde apa este încă liberă de gheață. Pe
râu, malurile îngheață, iar mijlocul apei
rămâne deschis din cauza curentului
care împiedică formarea gheții. În ochiurile rămase libere de cristalul gheții am
putea găsi câteva rațe, înotând liber.
Din cauza deschiderii largi este însă
greu să ne apropiem.

Apropierea, adăpostul
și camuflajul
Poate că cel mai dificil lucru în
această perioadă din an este apropierea
de locurile în care rațele găsesc adăpost
și liniște. Vegetația desfrunzită nu oferă
prea mult adăpost de vederea ageră a
păsărilor, iar deschiderea largă și profilul
jos al malurilor este în avantajul lor. O
modalitate mai puțin obișnuită pentru a
ne apropia de aceste locuri este folosirea
canoei. Profilul suplu al amabrcațiunii
permite flotabilitatea chiar și în ape
adânci doar de câteva palme, iar silen6 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

țiozitatea la deplasare vine în ajutorul
nostru. În plus, deși poate să pară surprinzător, capacitatea se stocare în canoe
este considerabilă. Va trebui doar să
găsim calea de acces spre locurile dorite,
iar dacă râul permite deplasarea spre
ochiurile cu apă rămase în vechile coturi

ale apei din timpul verii, jumătate din
treabă este rezolvată. Cu ceva timp în
urmă, coada lacului de la Mihăilești, pe
Argeș, ne-a oferit o surpriză plăcută în
acest sens. Am lanasat canoea la apă pe
firul principal al râului și, după câteva
zeci de metri, am intrat pe un mic culoar,
pe una din băltuțele libere de gheață,
un loc aproape perfect pentru poziționarea atrapelor. În plus, răchita de pe
maluri oferea un bun camuflaj, atât pentru canoe cât și pentru standurile în
care aveam să așteptăm rațele.

Magia siluetelor colorate
Atrapele, pentru că la ele ne referim,
așezate cu grijă în diverse formații în
funcție de configurația malurilor, pot
aduce plusul de atractivitate pentru
rațele ce trec în zbor, adesea înclinând
sorții partidei în favoarea noastră. Ideea
este de a oferi pe luciul apei o imagine
ce inspiră liniște și siguranță, invitând,
dacă putem spune astfel, zburătoarele
să coboare din înalturi, pentru un popas
binemeritat. Siluetele, rățoi și rațe, în
diferite poziții, cât mai firești posibil,
plutesc pe apa liniștită sau se deplasează
puțin câte puțin, atât cât le permite
coarda de ancorare, pe valurile mici
create de curentul slab al apei. Codițele
ridicate ale siluetelor ce imită rațele se-

miscufundate, ce caută hrana pe fundul
apei, aduc un plus de realism formației,
fiind mereu un atu demn de atenție. Și
din partea nostră dar mai ales din partea
suratelor ce se apropie pe fâlfâit de aripi.
Culorile atrapelor pot face diferența,
modelele mai noi beneficiind de progresul
tehnologiei ce a inventat vopsele ce conferă un realism impresionant.

Chemările suratelor
Alături de echipamentul camuflaj,
folosirea chemătorilor individuale poate
aduce un plus de eficacitate și va spori
cu siguranță farmecul partidei de vânătoare. Fiecare vânător poate contribui
la atragerea rațelor spre formația de
atrape. Satisfacția va fi cu atât mai
mare cu cât, mânuind cu iscusință, în
palmă, glasul chemătorii, fie ea din
lemn sau material acrilic, vom reuși să
întoarcem din drum un stol de rațe
care nu s-a lăsat convins la prima trecere. Aici, ca și în multe alte situații,
practica și experiența personală își va
spune cuvântul. S-ar putea să nu reușim
de prima dată. Dar perseverența și timpul petrecut pe malul apei, printre pâlcurile de răchită, stuf și papură, nu va
întârzia să aducă satisfacțiile dorite.
Toate fac parte din farmecul vânătorii,
la rațe pe ape înghețate…!
GASTRONOMIE VÅN~TORESC~

RAȚĂ LA CUPTOR CU SOS
DULCE-ACRIȘOR ȘI ROZMARIN
NANA NINA
Vânătoarea la rațe are farmecul ei, iar invitații la masă vor fi
bucuroși să guste din preparate gătite cu pricepere de gazdă.
Rața sălbatică a fost dintotdeauna la înălțime și poate oferi
deliciul unui prânz apreciat de oaspeți.

Ingrediente: o rață sălbatică curățată și tăiată în patru, 100 ml suc de portocale, două linguri de unt, o porocală
întreagă tăiată cuburi, un pahar de vin
alb sec, 4-5 căței de usturoi, o lingură de
miere și o lingură de oțet balsamic, cimbru, câteva fire de rozmarin, sare și piper.
Prepararea sosului: se amestecă
sucul de portocale cu bucățile de portocală și se pune la foc mic într-o crăticioară. Când dă în fiert se adaugă vinul
alb și se lasă la fiert timp de 15 minute.
Adăugăm apoi usturoiul tocat mărunt și
cimbrul, cu o lingură de oțet balsamic și
o lingură de miere și lăsăm să fiarbă timp
de 10 minute.
Preparare: condimentăm rața cu
amestecul de sare, piper și cimbru, o
ungem cu unt și o dăm la cuptor, până se
rumenește uniform pe toate părțile, timp
în care o ungem cu sosul gata preparat.
Servire: pieptul și pulpele pe farfurii
preîncălzite, stropite din belșug cu sosul
dulce-acrișor, cu garnitură de orez sau
felii de ruladă umplută cu ciuperci.
Ornăm cu câteva fire de rozmarin. Un
pahar de vin roșu demisec, shiraz/fetească neagră, va adăuga un plus de savoare bucatelor. Poftă bună!
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Actualitate

Resălbăticirea primitivă
a pământului strămoșesc
Text și fotografie FRANC PLĂIEȘU

Când pașii te poartă prin locuri mai rar umblate, doar de
puțini localnici, de vânători și de câțiva „pierde vară”, și
când vezi resălbăticirea primitivă a unei importante
suprafețe de teren cucerit cu trudă, pas cu pas, de
strămoșii noștri țărani, care considerau pământul lor
sacru, te cuprinde o nostalgie deprimantă, față de vremuri
nu demult trecute, și o tristețe iremediabilă.

C

um altfel te-ai putea simți când
vezi drumurile de pământ, bine
întreținute în alte timpuri,
transformate în ogașe adânci, care brăzdează fostele fânețe devenite pășuni degradate pline de mărăcini și buruieni,
când în locul terenurilor productive,
bine întreținute până mai ieri, vezi terase reîmpădurite natural cu te miri ce
și rupturi de pământ fertil luând-o la
vale, când vezi crângurile, inclusiv cele
de protecție a coastelor foarte abrupte
și malurilor, tăiate haotic sau incendiate
de vreun om fără minte, când vezi ca8 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

sele dărăpănate părăsite de concetățenii
noștri fugiți spre asfalt sau alte țări,
când constați doar urme ale unor foste
așezări omenești, de milenii prin aceste
locuri, ori numai crucile și ruinele unor
biserici și cimitire, care îți mai amintesc
încă de satele înfloritoare din trecut?
Cum altfel te-ai putea simți când
vezi ultimele rămășițe de grădini, livezi,
vii și alte petice de pământ lucrate cu
trudă de înaintași, pe care se baza altă
dată economia de subzistență a familiilor de țărani sănătoși și pricepuți la
toate, cum se degradează și dispar pe

zi ce trece, ca urmare a depopulării forțate de împrejurări neprielnice țării,
într-o patrie fără strategie proprie și
fără speranța reîntoarcerii unor zile mai
bune pentru populația rurală lăsată la
voia neprietenoasă a altora?
Cum altfel te-ai putea simți când
realizezi sărăcia lucie ce va veni, urmare firească a transformării insidioase
a țăranului din om harnic și producător
pricopsit în consumator „ajutat” social,
care nu mai știe deloc munca de la țară,
rămas la voia sorții și liber să-și înece
amarul în țuica ce nu mai constituie
demult monopol de stat?
Cum altfel te-ai putea simți când întrevezi viitorul ce ne așteaptă într-o țară
rămasă fără suficiente școli și spitale,
competitive, fără suficienți conducători
neaoși redutabili, fără respectarea valorilor și ordinii sociale și fără asigurarea
unui trai decent, fără grija zilei de mâine,
pentru majoritatea concetățenilor noștri?
Și toate acestea, în ciuda bogățiilor naturale ale subsolului și suprasolului, pe
care le posedă încă, dar care sunt exploatate în alte interese decât ale populației României!
Resălbăticirea primitivă a pământului strămoșesc, în condițiile depopulării,
deprofesionalizării, demoralizării și/sau
chiar a disperării unei importante părți
a populației rurale izolate, cultivată de
cei ce doresc să conserve în România
eșantioane de arii naturale protejate și
specii amenințate cu extincția în țările
lor, ne costă însă enorm în primul rând
pe noi, cei supuși regulilor și restricțiilor
generale impuse de alții, într-un interes
discutabil, declarat comun, sau într-un
scop ascuns, mai greu de intuit și reliefat la acest moment.
Resălbăticirea primitivă a pământului strămoșesc, care poate satisface
pe moment protecționiștii, conservaționiștii și chiar vânătorii noștri, putea fi
înlocuită, totuși, cu o renaturalizare rațională și ordonată a surplusului de teren agricol, devenit degradat sau slab
productiv, mult mai puțin costisitoare,
dar cu același rezultat sau mult mai
bun pentru mediu, echilibru ecologic
și societatea în care trăim.
Nu a fost însă să fie așa, din lipsă
elementară de strategie patriotică, fiindcă „unde nu-i cap, vai de picioare”!

DIN TEREN

Evaluarea efectivelor de iepuri
de câmp pe timp de noapte
NECULAI ȘELARU, MUGUREL DRĂGĂNESCU
În situația actuală, în care efectivele de iepuri de câmp au scăzut dramatic - dar nu
îndrăznim să recunoaștem această realitate de teama rezilierii „abuzive” a contractelor de
gestionare, deși această scădere este convingător motivată – trebuie să ieșim din
expectativă și să demonstrăm cumva că nu putem să ne mințim în continuare, fără riscul
de a distruge și „bruma” de iepuri care se încăpățânează să mai reziste „agresivității”
agricultorilor „moderni” și crescătorilor „neprofesioniști” de ovine și caprine.

D

e această dată nu mai reluăm
cauzele distrugerii efectivelor
de iepuri, fiindcă sunt îndeobște
cunoscute, ci vom aduce în discuție doar
starea reală a efectivelor existente, foarte
departe de efectivele scriptice raportate
an de an, și o modalitate nouă de
evaluare a efectivelor reale de iepure,
experimentată recent.
Experimentul la care ne referim stă
la îndemâna oricui are o minimă dotare,
acesta fiind reprezentant al gestionarului
ori al administratorului fondurilor cinegetice, ori doar simplu vânător interesat
de evaluarea mai precisă a efectivelor
de iepuri pe timpul nopții, când majoritatea acestora părăsesc pădurea și alte
tipuri de adăpost sau camuflaj, pentru a
se hrăni în culturile proaspăt instalate și
alte terenuri care le asigură vizibilitate
la distanță.
Am ales pentru un astfel de experiment, al evaluării pe timp de noapte,
sfârșitul lunii octombrie - început de noiembrie, când majoritatea terenurilor
agricole asigură condiții bune de vizibilitate, fiindcă sunt eliberate în prealabil
de culturi agricole înalte ori sunt arate,
pregătite pentru însămânțat sau însămânțate proaspăt cu grâu, rapiță etc.
Mai înainte de a declanșa operațiunea
de evaluare la care ne referim, am împărțit
terenul agricol din fondul cinegetic în
porțiuni delimitate clar pe contur, planimetrate pe harta GIS pentru a le putea
stabili suprafețele, apoi le-am parcurs pe
rând, de cu seară până spre dimineață,
pentru a număra și înregistra toți iepurii
văzuți în fiecare dintre acestea, printrun binoclu puternic de noapte, care funcționa pe principiul termoviziunii. Cu
această ocazie s-au numărat și înregistrat
și exemplarele celorlalte specii cinegetice
ieșite să se hrănească în terenul agricol.
Numărul de iepuri observați în porțiunile astfel delimitate din fondul cinegetic (în total 5.830 ha), care au acoperit
76% din suprafața totală a părții productive cinegetic din fond (6.250 ha),

au fost însumați (165 iepuri) și, ulterior,
extins la întreaga suprafață aptă cinegetic
a fondului cinegetic (rezultând 177).
Plecând de la această cifră și apreciind
un procent de 30% iepuri neobservați,
opinăm că în acest fond cinegetic viețuiesc
în prezent cca. 230 iepuri.
Concluzia care se desprinde din acest
experiment, de pionierat în materie de
evaluare a efectivelor de iepure, este că
în fondul cinegetic în cauză viețuiesc
cca. 1/5 din efectivul raportat ca real în
primăvara anului 2018 (1.180 ex.), și
acesta mai mic cu aproape 20% față de
optimul stabilit de ICAS cu 15-16 ani în
urmă (1.200 ex.), când condițiile de habitat erau cu totul și cu totul altele, mult
mai propice speciei decât în prezent.
Adăugând la efectivele raportate ca
reale în primăvara anului 2018, care
sunt de fapt absolut nereale, sporul natural neverosimil de mare (10-15%) stabilit de ICAS și scăzând din acestea
suma efectivelor optime, stabilite neștiințific cu foarte mulți ani în urmă tot de
ICAS, obținem cote de recoltă neverosimil
de mari, pe care, dacă le-am și extrage,
am putea distruge matca de iepuri existentă (stocul de reproducție). Intrând
așadar, cu asemenea cifre aleatorii și

exagerate, într-o formulă matematică riguroasă, nu putem decât să ne mințim
și să contribuim în continuare, foarte
conștienți, la prăbușirea constatată a
efectivelor de iepure de câmp, a căror
situație reală o putem cunoaște mai
exact, în zona de câmpie și coline, prin
metoda de evaluare prezentată mai sus.
În contextul actual, al calculului unor
cote de recoltă nesustenabile, despre ce
fel de profesionalism și responsabilitate
mai putem vorbi, ca factori decidenți,
complici ai acestora sau simpli vânători
care nu vrem să înțelegem ce se întâmplă
și să renunțăm, pentru un timp, la extragerea puținilor iepuri rămași să se reproducă, pentru a avea conștiința împăcată că nu ne facem vinovați de accentuarea fenomenului prăbușirii efectivelor
speciei?
Probabil că, indiferent de ce măsuri
vom adopta în viitor, ca vânători și gestionari responsabili de fonduri cinegetice,
va trebui să mai suportăm această situație
până când și în țara noastră se va adopta
un „Cod de bune practici agricole”, obligatoriu de respectat pentru agricultorii
„moderni” și pentru crescătorii „neprofesioniști” de animale domestice (oi,
capre și foarte mulți câini)!
IANUARIE 2019
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Braconaj

Dezastrul braconajului
cu ogari
NECULAI ȘELARU

O mare parte dintre paznicii de vânătoare angajați în
interesul ocrotirii și îngrijirii faunei cinegetice, dintre
vânătorii amatori în general și dintre protecționiștii „doar
cu vorba și din birouri” ai acestei faune, rupți complet de
realitatea dezastrului produs în populațiile locale de iepure
de câmp, de obicei la adăpostul întunericului, cu ogari și
metiși de ogari, câini de stână și chiar cu arme de
vânătoare, caută tot felul de alte explicații plauzibile, unele
reale iar altele nu, cu privire la implacabila prăbușire
actuală a efectivelor speciei.

C

a reacție la susținerile apărute
de curând în paginile revistei
noastre, un bun cunoscător al
flagelului braconajului cu ogari, dar nu
numai, ne-a trimis, probabil sub protecția anonimatului, un material important, pe care, cu ușoare adaptări
necesare, am găsit de cuviință să vi-l
aducem și dumneavoastră la cunoștință.
Chiar dacă găsim puțin exagerate susținerile autorului, fiindcă nu se potrivesc
10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

deloc și nu explică prăbușirea efectivelor de iepure în zonele de câmp, coline
și podiș fără ogari și prea multe stâni,
nu putem să nu-i acordăm atenția cuvenită, în condițiile în care se dovedește
foarte bine documentat în domeniu.
Iată ce susține „Dan Tuinea”, despre
cauzele care au dus iepurele de câmp
aproape de dispariție:
„a) timp de mai bine de 25 de ani,
majoritatea fondurilor cinegetice din

câmpie nu au avut paznici de vânătoare
profesioniști, iar acolo unde au avut,
aceștia nu și-au făcut treaba sau au fost
complici cu braconierii;
b) în fiecare localitate din Câmpia
Română, dar nu numai, au existat câțiva cetățeni care au practicat braconajul cu ogari, aproape în fiecare zi a
anului; am primit confirmări chiar de la
unii dintre aceștia, că prindeau, în fiecare săptămână din perioada recoltatului, în jur de 3-10 pui de iepure pe
noapte;
c) la fiecare turmă de oi, inclusiv din
zonele fără urși și lupi, au fost ținuți câte
4-7 câini, uneori chiar 10-12; și ciobanii
au confirmat că prindeau pui de iepure
cu acești câini, deloc puțini, pentru a-și
completa rația zilnică de hrană;
d) câinii hoinari au constituit un alt
factor care a dus la reducerea drastică a
efectivelor de iepure; cunosc cazuri când
acești câini hoinari formau adevărate
haite, bine organizate și eficiente, care
scotoceau sistematic terenul, mai ales
primăvara, adunând aproape toți puii
de iepure ascunși în culturile încă mici;
e) cel mai periculos tip de braconaj
a fost însă, și rămâne încă, cel practicat
noaptea cu ajutorul ogarilor și metișilor
de ogar, având în vedere că:
• în foarte multe localități au existat
una sau mai multe echipe de braconieri,
care practicau braconajul cu ogari sau
metiși de ogari, exclusiv noaptea, ziua
ocupându-se de cu totul alte treburi cinstite;
• aceste echipe au fost foarte bine organizate, operând în terenul arabil eliberat de vegetație, din luna august și
până târziu în luna noiembrie, aproape
în fiecare noapte; se organizau chiar
concursuri cu câini pe bani, iar vânatul
prins era comercializat la diverse persoane sau în restaurante; o astfel de
echipă putea să prindă 6-10 iepuri de
câmp pe noapte;
• echipele despre care discutăm nu
erau formate doar din braconieri localnici, fiindcă peste aceștia se suprapuneau
adeseori „braconierii cu bani” din alte
zone, care practicau braconajul din plăcere, cu ogari de mare clasă;
f) o altă latură distructivă a braconajului cu ogari a fost capturarea iepuroaicelor gestante în lunile martie și

aprilie, pe parcelele cu grâu și semănături de primăvară, prin folosirea autoturismelor și ogarilor lansați la lumina
farurilor;
g) braconajul practicat cu ocazia recoltatului parcelelor de grâu și de floarea
soarelui a constituit alt factor distructiv
pentru iepure; în astfel de condiții, puii
de iepure pot fi decimați mai ușor cu
ogari, cu metiși de ogari sau cu orice
câine care știe să alerge un pic mai tare;
cunosc cazuri când, în asemenea situații,
au fost prinși iepuri cu care se putea
umple o gaură de hidrant;
h) zăpada proaspătă și uniform căzută, cu o grosime mai mare de 30 cm,
a favorizat, la rândul ei, „braconajul”;
pe o astfel de vreme se puteau împușca
ușor aproape toți iepurii de câmp strânși
în pădure, la adăpost; de asemenea,
într-o astfel de situație, iepurele nu se deplasează mai mult de câțiva metri în terenul agricol; el se ascunde sub zăpadă,
dar face o gaură de aerisire sau pentru
hrănire, vizibilă de la câteva zeci de
metri distanță; braconierul cu ogari se
apropie de această gaură, după care
practic iepurele nu mai are nici o șansă
să scape de ogari; cunosc cazuri când în
astfel de zile au fost capturați și câte 20
de iepuri de către un singur grup de braconieri cu ogari;
i) un alt fenomen, care a dus iepurele
aproape de pragul dispariției în sudul
României, a fost vânătoarea irațională
practicată de unele grupe de vânători;
cunosc nenumărate cazuri când o grupă
de vânătoare recolta, pe parcursul unui

sezon de vânătoare, de 3-4 ori mai mulți
iepuri decât aveau repartizați prin cota
de recoltă;
j) de-a lungul timpului s-a practicat
și braconajul pe timp de noapte cu arma
de vânătoare, dar acum nu mai este rentabil, fiindcă se „ia un rezervor de motorină și se prind doar 2-3 iepuri”.
În urma constatărilor făcute de mine,
în calitate de pasionat de natură, pot să
susțin cu tărie că reducerea drastică a populației de iepuri de câmp, cel puțin în
sudul României, se datorează, în proporție de peste 95%, braconajului cu ogari,
metiși de ogari și câini de stână.”
Oricât de convinși am fi de cele susținute mai sus, nu putem crede într-un
procent de pierderi atât de ridicat, da-

Apreciind că sunt în
prezent multe alte
cauze ale prăbușirii
efectivelor de iepure de
câmp, unele cu efect la fel de
nociv și resimțite pe
suprafețe care depășesc
zona de câmpie din sudul
țării, trebuie să
recunoaștem că nu am luat
suficient și peste tot în
considerare braconajul cu
ogari și metiși de ogari și
că, de prea mult timp, „am
cam lăsat armele jos” în
lupta cu braconierii de
această factură.

torat braconajului cu ogari și metiși de
ogari.
Totuși, nu putem să nu remarcăm
convingerile autorului, rezultate dintr-o
cunoaștere îndeaproape a aspectelor
practice ale flagelului braconajului, care
a concurat și încă concură la distrugerea
stocurilor de reproducere și progeniturii
iepurelui de câmp, îndeosebi în sudul
țării.
Apreciind că sunt în prezent multe
alte cauze ale prăbușirii efectivelor de
iepure de câmp, unele cu efect la fel de
nociv și resimțite pe suprafețe care depășesc zona de câmpie din sudul țării,
trebuie să recunoaștem că nu am luat
suficient și peste tot în considerare braconajul cu ogari și metiși de ogari și că,
de prea mult timp, „am cam lăsat armele jos” în lupta cu braconierii de
această factură. Poate și din cauza descurajării generate de lipsa de interes a
reprezentanților organismelor statului
cu atribuții în combaterea flagelului sau
a pactizării acestora cu braconierii.
Dar dacă nu avem și nu vom avea
grijă noi de „obiectul activității noastre”,
cine să o facă? ONG-uri gălăgioase, de
protecție și conservare a faunei sălbatice doar „cu vorba”, ori polițiștii, jandarmii și alți funcționari publici cu
multe alte atribuții în alte domenii?
Noi credem, din experiența de până
acum, că nu se cade să lăsăm în grija altora problemele noastre și să rămânem
în expectativă, fiindcă lamentările și
constatările de genul celor auzite adeseori nu ne pot fi de nici un folos.
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Braconaj autorizat la râși
A. C. VILA
Precum în cazul derogărilor acordate R.N.P. Romsilva pentru a vâna mistreți și șacali în
Rezervația Biosferei Delta Dunării, al derogărilor acordate unei asociații vânătorești
bucureștene pentru a putea vâna, în raza unor aeroporturi, iepuri, fazani și alte specii
admise la vânătoare peste cota de recoltă aprobată legal și al derogărilor pentru pescuit
electric în pretins interes „științific” de către entități ce „nu au nici în clin și nici în
mânecă” cu cercetarea, în cazul derogării acordate Asociației pentru Conservarea
Diversității Biologice (A.C.D.B.), prin Ordinul nr. 1122/2018, în scopul capturării a 15 râși
în vederea populării în Italia, Slovenia și Croația, s-au încălcat din nou, în mod nepermis
legal și sfidător, prevederile Legii nr. 407/2006, actualizate.

A

ceasta deoarece capturarea
speciilor cinegetice, inclusiv a
celor interzise a se vâna constituie totuși acțiune de vânătoare (art.
1, lit. a, d din legea precizată), care nu
poate fi exercitată decât de vânători și
personalul de specialitate al gestionarilor de fonduri cinegetice (art. 27 și
art. 32 din legea precizată). Doar aceștia și doar cu capcane autorizate (art.
33 alin. 1 lit. b din legea precizată), ar
putea captura legal râșii în discuție, nu
angajații A.C.D.B. și nu cu orice tip de
„capcană de picior”. Însuși termenul
acordat pentru capturarea celor 15 râși,
din 7 noiembrie 2018 până în 30 aprilie
2024, nu este deloc în regulă, fiind nejustificat de lung și dat cu depășirea
categorică a mandatului în funcție a
celui ce a aprobat derogarea.
După cel puțin patru derogări (autorizări/aprobări) date de ministrul
mediului, cu încălcarea flagrantă a legii, ne întrebăm, pe bună dreptate, cine
a dus-o sau a convins-o pe doamna
Grațiela Leocadia Gavrilescu să semneze astfel de derogări oficiale, care o
pot compromite din punct de vedere
profesional și moral?
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Deoarece considerăm că un ministru,
actualmente și vicepremier în Guvernul
României, luat de valul multiplelor probleme pe care le are de rezolvat, nu are
timpul necesar să analizeze toate documentațiile ce i se „servesc” spre semnare
în scop de derogare. Așadar, apreciem
că altcineva din minister se face vinovat
de abuz în serviciu, poate chiar interesat
de comiterea unor astfel de braconaje
„autorizate”.
Dacă d-na ministru se complace în
situația de a fi dusă în eroare și nu
scapă de subalternii care-și permit să o
compromită în acest fel, ce mai putem
crede despre integritatea morală, exigența profesională și responsabilitatea
Domniei Sale?
Dacă Domniei Sale nu-i pasă de cele
patru derogări, evident abuzive, aduse
sau readuse acum în discuție, ar putea
să se gândească măcar la riscul unei
plângeri adresate D.N.A., din partea
oricărei persoane ofuscate de nerespectarea legii la acest nivel înalt. Deoarece
legea nu este respectată, în aceste cazuri, de un demnitar din Guvernul României, care ar trebui să fie exemplu
de corectitudine în toată activitatea

desfășurată, pentru a putea pretinde și
concetățenilor de rând să respecte întocmai prevederile legii.
Realitățile nu ne pot convinge deocamdată în acest sens, ci din contră,
ne conving că ne apropiem sau suntem
deja în prag de anarhie instituțională,
în care noi, vânătorii, nu dorim să ne
regăsim.
Degeaba s-a încercat ulterior „să se
dreagă busuiocul”, prin semnarea unui
protocol de colaborare între A.C.D.B.
și R.N.P. Romsilva, fiindcă ordinul dnei ministru este anterior datat și cât
se poate de clar.
De aceea rămânem, deocamdată, în
așteptarea măsurilor reparatorii, în primul rând de imagine ale d-nei ministru
și viceprim-ministru al Guvernului României, cu speranța că nu ne va dezamăgi din nou, precum în cazul promisiunilor neonorate de a readuce liniștea
concetățenilor noștri din mediul rural,
prin acordarea de cote de recoltă rezonabile în vederea reducerii suprapopulațiilor de urși și lupi până la niveluri
acceptabile din punct de vedere al pagubelor produse agriculturilor, crescătorilor de animale și vânătorilor.

Vânătoare cu păsări de pradă (VI)

TEHNIC~

Vânătoare și sfârșit (II)
NICOLAE PÂRLOG

Când mai aveam vreo 40 de metri până la ea, acvila s-a
poziționat în postură de atac. Mi-am tras mânușa cea grea
și groasă pe mâna stângă și m-am apropiat foarte atent de
ea. Louhi a țâșnit de lângă lupul mort, dar în același timp
și-a întors capul și privirea de la mine spre dreapta ei.
M-am uitat și eu într-acolo și, la vreo 50 de metri de
mlaștină, un lup mare și puternic alerga spre vestul insulei.
În același moment, Louhi a sărit după el, bătând furioasă
din aripi. Era pusă pe ucis, nu pe speriat lupul.

D

atorită terenului, din zbor nu
putea să-l atace dinspre laturi,
așa că acvila a decis ceva deosebit de riscant. Louhi a zburat și s-a
întors deasupra lupului astfel încât să-l
atace direct din față. Manevra i-a reușit,
căci după ce a evitat saltul și mușcătura
lupului, l-a prins pe acesta de ceafă.
Din nefericire, eu, care alergam spre locul faptei, nu am mai văzut nimic.
Un blestemat de delușor îmi închidea câmpul vizual. Am alergat cu cuțitul în mână, temându-mă că, de data
asta, Louhi și-a găsit sfârșitul. Când am
trecut de mica colină, Louhi stătea
mândră pe cel mai mare lup european
pe care l-am văzut vreodată. Coții săi
mari, groși și galbeni erau o dovadă în
plus că nu era vreun lupan tânăr, ci un
mascul experimentat. Eram martorul
unei reușite incredibile a unei păsări
de pradă. O pasăre de doar 5 kilograme
ucisese o pradă periculoasă, care cântărea de 8 ori mai mult decât ea!
Primul lup, cel ce vânase foca și fusese ucis de Louhi, era o femelă tânără,

aproape adultă, dar de talie mică. Lupoaica avea gâtul rupt și creierul mic
penetrat de gheara din spate a păsării.
După ce am jupuit masculul adult, am
văzut cum a murit și el. Plămânii și inima
sa erau străpunși de gheare. Louhi le-a
oferit o moarte ușoară, fără dureri, pot
chiar să spun că i-a vânat într-un mod
etic și sportiv. Au apărut și câinii, i-am
pus în lesă, iar pe Louhi am asigurat-o
de mănușă. Apoi am legat-o de un brad
uscat, i-am dat recompensa de carne și
m-am așezat pe un bolovan să-mi aprind
o pipă. Nu-mi venea să cred ce zi avusesem alături de o acvilă care mă urâse în
trecut de moarte, nu altceva!
A apărut și asistentul meu, care s-a
uitat la lupul mascul, l-a ridicat de la
pământ, a privit admirativ la mine și la
acvilă și a exclamat:
- Greu lup!
- Este, într-adevăr, i-am replicat eu.
Vom sta aici, să vină și pescarul, și apoi
rămânem peste noapte pe insulă să
mâncăm și să sărbătorim cu toții. Doi
lupi vânați în mai puțin de zece minute,

așa ceva nu aș fi crezut nici eu că voi
trăi vreodată, am încheiat eu.
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, casa și ferma mea din Finlanda au fost bombardate. Toate fotografiile pe care le-am făcut în acea expediție de pomină au ars atunci. Tot
ce aveam în Finlanda a fost furat, fie
de germani, fie de sovietici.
Draga mea Louhi a fost o acvilă cu
adevărat specială. Ce era în sufletul ei
cu adevărat, a rămas pentru mine un
mister. Pentru mult timp, m-a urât așa
cum doar o acvilă poate urî un om. Și
totuși m-a iertat și a vânat apoi din nou
cu mine. După ce războiul s-a intensificat, Armata Finlandeză mi-a rechiziționat toți caii și a trimis personal militar
să-mi ocupe toată ferma, cu tot cu volierele acvilelor. Într-o zi, când m-am întors
la fermă din Kaajani, am găsit fiecare
acvilă zăcând moartă lângă suportul ei.
Soldații le-au folosit drept ținte pentru
a-și perfecționa tirul cu arma. Nu vreau
să îmi mai aduc aminte sau să scriu ceva
legat de acele momente...
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STUDIU

Gâsca cu gât roșu

LIFE pentru un zbor sigur
VLADIMIR HORIA TALPEȘ (A.G.V.P.S.), EMIL TODOROV (SOR)

Gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis)este una dintre cele mai amenințate
specii de gâscă la nivel mondial, inclusă de pe Lista Roșie IUCN la categoria
„vulnerabil”. De asemenea, este menționată în Anexa I a Directivei Păsări,
în Appendix II la Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale
de dispariție (CITES) și Appendix I și II la Convenția privind speciile
migratoare (CMS).

P

lanul internațional de acțiune pentru conservarea gâștelor cu gât
roșual, „Acordului privind conservarea a speciilor de păsări acvatice migratoare din Europa, Asia și Africa
(AEWA)”, a fost adoptat la a cincea întrunire a membrilor AEWA din 2012. La
recensământul recent din cartierele de
iernare au fost înregistrați 55.000 de
indivizi și se consideră a fi ultima și cea
mai precisă estimare a populației globale.
Specia cuibărește în regiunea arctică
a Rusiei, mai ales în peninsulele Taimir,
Gydan și Yamal, și parțial pe continent.
Înainte de anii ’50 ai secolului trecut,
cea mai mare parte a populației migra
iarna de-a lungul coastei vestice a Mării
Caspice, mai ales în Azerbaidjan, în Iran
și Irak. Cartierele de iernare s-au modificat
rapid, înspre țărmurile Mării Negre, unde
80-90% din gâște se adună în perioada
ianuarie-februarie în 5 sau 10 situri,
aflate în zona Mării Negre.
La nivel mondial, această specie este
reprezentată de o populație destul de
mică și sensibilitatea ei la activitățile
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antropice face din gâsca cu gât roșu o
specie sub a cărei „umbrelă” pot intra,
pentru conservare, păsări acvatice și din
zonele umede aflate în zonele sale de
cuibărire sau iernare. Una dintre acestea
este populația de gârliță mică (Anser
erythropus), din zona palearticului de
Vest, specie de asemenea vulnerabilă,
și care folosește aproape aceeași rută
de migrație.
România este una din cele mai importante țări aflate în zona de iernare a
gâștei cu gât roșu și adăpostește aproape
jumătate din populația globală, între
9.000 și 20.000 de indivizi. Cele mai
importante zone pentru această specie
sunt situate în sud-estul României, în
principal regiunile din Bărăgan și Dobrogea. În aceste două regiuni sunt declarate mai multe zone de protecție a
acestei specii și ele sunt extrem de importante: Balta Albă – Amara – Jirlău,
Lacul Strachina, Iezerul Călărași, Gura
Ialomiței – Berteștii de Sus, Balta Mică
a Brăilei, Delta Dunării și complexul Razim-Sinoe. Primele populații semnificative

sunt înregistrate, de obicei, la mijlocul
lunii noiembrie în regiunea Bărăganului.
Gâștele cu gât roșu preferă această regiune pentru condițiile foarte favorabile
de înnoptare și hrană.

Proiecte de monitorizare
Începând din 2011, mai multe proiecte de urmărire prin satelit au contribuit semnificativ la înțelegerea mișcărilor gâștelor în cartierele de iernare
din România. Date provenind din telemetrie susțin faptul că, în cele mai
multe cazuri, aceste gâște se hrănesc
în principal în afara zonelor de protecție.
Zone ca Insula Mare a Brăilei, Balta Ialomiței și Călărași au fost identificate
ca situri foarte importante unde, din
nefericire, zonele de hrănire nu sunt
protejate încă suficient. O vedere generală asupra datelor colectate începând
cu 2005 arată fluctuații semnificative
în ceea ce privește populația ajunsă la
iernare în România, ceea ce crește îngrijorarea privind trendul populației
acestei specii.

Gâștele sunt specii gregare și foarte
sensibile la orice formă de deranj. Niveluri
ridicate de deranj în zonele de înnoptare
și de hrănire sunt cauzate de vânătoare,
pescuit cu scop comercial sau speriere
intenționată. Chiar și un singur foc de
armă este suficient pentru a speria un
întreg stol. Deplasarea cu bărci dimineața,
devreme, sau noaptea, pe bazinele piscicole, poate produce un deranj important
care poate determina gâștele să nu mai
înnopteze în zona respectivă, ca de altfel
și sperierea intenționată de către fermierii
îngrijorați pentru culturile lor. Deranjul
antropic conduce la creșterea consumului
de energie prin zboruri de evadare și reduce aportul energetic prin reducerea
timpului alocat pentru hrănire. În mod
similar, productivitatea înmulțirii indivizilor poate fi redusă, dacă păsările
ajung la zonele de cuibărire prea târziu
sau într-o stare fizică proastă, cu consecințe grave la nivelul populației.
Cea mai semnificativă amenințare,
care cauzează mortalitate directă, este
probabil împușcarea accidentală. Gâștele
cu gât roșu (strict protejată prin Legea
407/2006 și OUG 57/2007) zboară în
stoluri mixte, alături de numeroase gârlițe
(pentru care vânătoarea este permisă),
astfel că primele devin victime potențiale
ale vânătorilor, în special când aceștia
vânează neglijent. O analiză recentă a
datelor înregistrate, prin satelit, de la
gâștele cu emițătoare, indică o mortalitate
de peste 40 %, cauzată de sezoanele de
vânătoare din primăvară și toamnă, desfășurate în zona sudică a Rusiei și în
nordul Kazahstanului.

Gâștele sunt specii
gregare și foarte
sensibile la orice formă de
deranj. Niveluri ridicate de
deranj în zonele de
înnoptare și de hrănire sunt
cauzate de vânătoare,
pescuit cu scop comercial
sau speriere intenționată.
Chiar și un singur foc de
armă este suficient pentru a
speria un întreg stol.

OBIECTIVE
Proiectul ,,LIFE pentru zbor sigur”,
finanțat de Comisia Europeană, a
adus împreună parteneri din cinci
state cheie din areal – Federația Rusă,
Kazahstan, Ucraina, România și Bulgaria, pentru a proteja această specie
aflată în declin. Principalele obiective
ale proiectului sunt:
• îmbogățirea cunoștințelor despre
importanța amenințărilor specifice și
despre ecologia migrației, precum și
despre distribuția actuală a populației
de gâște cu gât roșu;
• implicarea factorilor de decizie și
implementarea setului de măsuri de
conservare pentru reducerea directă și
indirectă a mortalității cauzate de vânătoare și deranj la siturile cheie,
aflate de-a lungul rutei de migrație;
• implicarea factorilor de decizie în
dezvoltarea practicilor de management pentru conservarea gâștei cu gât
roșu în siturile cheie și îmbunătățirea
condițiilor pentru această specie;
• asigurarea implicării comunităților și a factorilor de decizie pentru a
spori mândria comunității și a contribuției la conservarea gâștelor cu gât roșu;
• îmbunătățirea statutului speciei și evaluarea efectelor implementării planului de acțiune, verificate printr-un sistem cuprinzător de monitorizare aplicat
în toate țările aflate pe ruta de migrație.

La noi în țară
În România, proiectul are patru parteneri: Societatea Ornitologică Română,
A.G.V.P.S. din România, Ministerul Mediului și Romsilva – Parcul Natural
Balta Mică a Brăilei.
Pe partea de conservare, în premieră,
una dintre acțiuni este desfășurată în
comun de specialiștii în conservare de
la Societatea Ornitologică Română și
de A.G.V.P.S., împreună cu asociațiile
vânătorești afiliate din județele Brăila,
Buzău și Constanța. Biologi de la SOR
și reprezentanți ai A.G.V.P.S. din România vor constitui patrule mixte pentru
combaterea braconajului. Acestea vor
acționa în zonele cele mai importante
pentru gâsca cu gât roșu pe timp de
iarnă: Balta Albă, Amara, Jirlău, Lacul
Strachina, Berteștii de Sus, Gura Ialomiței, Iezerul Călărași. Rangerii din
Parcul Natural Balta Mică a Brăilei vor
patrula în zona lor de activitate, în
timp ce în Delta Dunării (unde vânătoarea este interzisă) se vor efectua
doar monitorizări ale efectivelor de
gâște venite la iernat.

Proiectul are și o parte dedicată
publicului larg, de la sesiuni de training
pentru vânători și custozi de arii naturale
protejate, la amplasarea de panouri informative și realizarea de materiale
audio și video. Un aspect important
este și continuarea colaborării cu fermierii, pentru protecția acestei specii.
La ora actuală, în România, este în vigoare o măsură de agromediu special
dedicată gâștei cu gât roșu.

Derularea proiectului
Proiectul a început la 1 noiembrie
2017 și va dura cinci ani. Cea mai
„spectaculoasă” acțiune va fi amplasarea
a 30 de transmițătoare satelitare pe tot
atâtea gâște cu gât roșu. Responsabil
pentru această acțiune este partenerul
din Bulgaria (Bulgarian Society for the
Protection of Birds). Informațiile de la
aceste păsări vor arăta clar care sunt
zonele preferate de iernat din România
și Bulgaria. Mai mult, informațiile primite
din zonele de cuibărit (Siberia) pot indica foarte clar ce efecte are încălzirea
globală asupra acestei specii.
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STATISTIC~

Trofee de vânat

Trofee de excepție
MATEI TĂLPEANU
Vânatul cu păr cel mai numeros dintre cele doborâte cu glonț în Europa este căpriorul,
anual căzând circa 3,5-4 milioane de țapi. Trofeele acestora, sunt dorite cu pasiune de
vânători, evaluate oficial, expuse periodic pe plan național sau mondial dar, mai ales,
evocă amintiri de neuitat.
1

2

3

E

La începutul toamnei aceluiși an, vânătorul Marco-Pierre Whyte a împușcat
și un țap cu trofeu excepțional, greu de
1207 grame, evaluat la 269,8 puncte
CIC, tot în zona Dorset, care apare în Fig.
2. Deci această zonă a Europei are o populație de căpriori cu trofee remarcabile.
Dacă urcăm spre Nord, găsim și în
Suedia un record național de 246,9
puncte CIC, cu lungimea de 268 mm și
greu de 875 grame. A fost dobândit de
vânătorul Karl-Georg Stiernstbard, pe
terenul de vânătoare Uildskofel, din regiunea Scionen. Îl prezentăm în Fig. 3.
Datele și imaginile provin din revista
Lov i Orâjie, ce a încetat recent să mai apară
la Sofia, în articolul Trofee de căpriori, martie 2011, pag.18. semnat D. și N.
În Anglia lupul a fost de mult lichidat, deci nu putea fi un factor de selec-

ție. Nici câinii nu au șanse să rămână
hoinari, dar nici turbare nu au în țară!
În Suedia există puțini lupi, care însă
preferă să mănânce câinii lăsați prea liberi, mai ușor de surprins decât un căprior vigilent. Iar terenul de vânătoare
unde a fost doborât căpriorul cu trofeurecord era desigur păzit.
Îmi aduc aminte că, mai demult, am
citit în altă revistă de vânătoare bulgărească un articol-reclamă scris de un însoțitor de vânători (el colaborase și cu
firma Kettner în Africa), care a mers cu
un grup de germani la un teren cu căpriori, în nordul RSF Jugoslavia (era înainte de războiul de-acolo). Cele câteva
trofee, ușor dobândite, erau toate frumușele, nimic special. Pe când cele trei
de mai sus dovedesc calitățile de luptători ale purtătorilor!

ste interesant faptul că, deși în
Germania se vânează în ultimii ani peste 1 milion de
țapi/an, iar alte multe mii, cu femele și
iezi cu tot, sunt zdrobiți pe șosele, nu
au mai apărut țapi purtători de trofee
remarcabile. În schimb, în reviste, am
găsit o asemenea știre, cu trei cazuri
concrete, dintre care două în Marea
Britanie și unul în Suedia. Gândim că
merită să fie știute și de vânătorii
noștri, chiar dacă de atunci au trecut
câțiva ani.
Pe data de 11 mai 2006, vânătorul
Tom Trowbird din Didlington, localitate situată în zona Dorset din Țara Galilor, în sudul Marei Britanii, a dobândit
țapul al cărui trofeu are o lungime de
299 mm, fiind evaluat la 275,66 puncte
CIC. Acesta apare în Fig. 1.
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Câinele de vânătoare

CHINOLOGIE

Iarna la vânătoare
ALECSANDRU CODRIN
Se știe despre câinii de vânătoare că pot suporta destul de bine temperaturile scăzute ale
iernii, mult mai bine decât căldura verii. Prea mult frig, însă, poate duce la situații
neplăcute, precum instalarea hipotermiei și, de aici, la accidente nedorite. În plus, din
cauza discomfortului considerabil produs de frig, atenția partenerului nostru patruped
poate fi drastic distrasă de la ce are de făcut, fapt ce poate crea situații neplăcute în teren.

H

ipotermia poate apare în
cazul în care câinele a trecut
prin apă și părul rămâne ud
sau chiar îngheață din cauza frigului,
sau pe vreme cu ploaie înghețată sau
lapoviță, când temperatura scade brusc
sub zero grade. Mult mai rare sunt cazurile în care hipotermia poate apare
dacă vremea este rece, dar uscată.
Rasele de câini cu păr scurt sunt de
regulă cele mai expuse și afectate de
frigul iernii, iar în acest caz, o măsură
preventivă, practică și eficientă, este folosirea vestelor de protecție. Pentru câinii
de vânătoare au fost create modele adecvate, ce vin în întâmpinarea condițiilor
speciale în care aceștia se află pe teren.
Principalele avantaje oferite de vestele de protecție pentru câinii de vânătoare privesc câteva aspecte importante:

• păstrează confortul termic al câinelui pe vreme nefavorabilă, fie că este
vorba despre frig sau precipitații precum lapovița sau ploaia înghețată;
• sporesc vizibilitatea câinelui, mai
ales în cazul vânătorilor desfășurate în
teren acoperit cu vegetație deasă, portocaliul fluorescent al vestei fiind
foarte ușor de observat;
• protejează câinele împotriva tăieturilor sau înțepăturilor în vegetația cu
ghimpi sau înghețată, așa cum este cazul
trestiei și păpurișului în timpul iernii;
• vestele concepute pentru câinii ce
aportează din apă oferă, pe lângă protecția termică și o flotabilitate sporită,
ușurând efortul fizic al câinelui la deplasarea prin apa rece.
Materialele din care sunt confecționate vestele asigură câinelui nu doar

protecție, dar și confort, un element
esențial, indispensabil pentru desfășurarea nestingherită a mișcărilor. Majoritatea materialelor folosite sunt
rezistente, impermeabile și elastice.
Alături de noepren, fibrele sintetice precum fleece-ul și gore-tex-ul aduc calitatea specială, necesară pentru ca vestele
de protecție să se ridice la înălțimea așteptărilor, mai ales în condițiile de
vreme extremă din timpul iernii.
Și, nu uitați, înainte de a ieși cu câinele „echipat”, pe teren, la vânătoare,
este recomandat să îl obișnuim cu noua
sa „vestimentație”. Altfel, putem avea
surpriza ca în loc să se concentreze la
vânătoarea în sine, patrupedul să aibă
foarte mult de lucru cu noua sa „costumație” devenită, pentru moment, mult
mai interesantă…!
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POVESTIRI

Stafia (I)
ȚIȚI
Era o iarnă frumoasă. Nu mai ningea, iar gerul potolit ne răcorea atât cât să nu
transpirăm, dar nici să strice zăpada pufoasă care ne ajungea până la o palmă sub
genunchi și să nu o topească. Până la Crăciun nu mai era prea mult, așa că pregătirile de
sărbători, fiind cam terminate, am hotărât să ne petrecem timpul liber la o combatere,
făcând astfel hatârul multor săteni care ne tot reclamau că nu facem nimic împotriva
vulpilor care le cam călcau ogrăzile. Unii reclamau că le mănâncă puicuțele, alții că
le-a furat rațele chiar din mijlocul curții, și așa mai departe.
- Le-o fi și lor foame, am mai încercat
noi să-i ponderăm.
- Le-o fi, dar să nu mănânce găinile
noastre! ne-au răspuns oamenii supărați.
- Dar ce-ați vrea să mănânce, lucernă?
Și așa, ne tot ciondăneam de câte
ori ne întâlneam pe uliță ori pe la bufet,
până ce ne-am hotărât să mai răscolim
coclaurile în căutarea vreunei hoațe roșcate ori a vreunui dihor atras de puișorii
de-abia ieșiți din găoace.
Așa că ne-am întâlnit boierește, pe
la ora nouă, și am hotărât să facem doar
o scurtă bătaie, mai mult o scormoneală,
în care să cuprindem locurile cercetate
dis-de- dimineață de paznic, împreună
cu un vânător mai tinerel care nu gemea
de greutatea urcușului și care, astfel, au
căutat ceva urme proaspete ce erau perfect vizibile în zăpada proaspăt căzută.
Drept urmare, am făcut planul de bătaie,
repartizându-i și pe cei câțiva copii care
trepidau de bucurie la gândul că vor hălădui prin pădure, împreună cu vânătorii,
și care nu-și mai desprindeau privirile
încântate de la armele aflate la vedere
pe umerii noștri.
Împreună cu noi se afla și un vânător
ceva mai în vârstă, dintr-o comună din
părțile Buzăului, sosit la niște rude, unde
urma ca să petreacă și Sfântul Crăciun
cu familia, tip căruia nu-i mai tăcea
gura povestind tot felul de întâmplări
pe care, în realitate, nimeni nu le asculta,
dar care lui îi creau o vizibilă plăcere.
Ce mi-a atras atenția la el a fost însă un
cuțit mai concret, datorită lungimii sale,
care semăna cu un fel de iatagan bine
ancorat de cureaua pantalonilor și care,
la fiecare pas, se bălăngănea amenințător
în lungul piciorului.
- Ce cuțit zdravăn aveți, domnule învățător, n-am putut eu să mă abțin să
nu-i fac plăcerea de a-i lăuda „dotarea”.
- Nu e cuțit, stimabile, este un (?…),
și mi-a spus denumirea, probabil în
arabă, a acelui iatagan, presupusă a fi
cea corectă.
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du-mă a fi impresionat de denumirea
sabiei, îmi închipui că este periculoasă
tare de tot.
- Bineînțeles, s-a lăsat antrenat în
discuție învățătorul și, prin câteva mișcări
bine exersate, a extras din teaca de piele
sabia cu lama lată și destul de lungă, la
a cărei apariție au amuțit de îndată cei
câțiva copilași aflați printre noi ca gonaci,
măsurându-l înfricoșați în timp ce schița
în aer niște mișcări amenințătoare, simbolizând un fel de luptă cu inamici închipuiți.
- Ce părere ai, nu-i așa că mă pot
lupta cu ursul având săbiuța asta la
mine?
- Normal, i-am dat eu imediat dreptate, dar stăvilindu-mi pornirea de a izbucni în hohote de râs în fața spectacolului inedit pe care mi-l oferise.
Și cum între timp ne adunaserăm cu
toții, paznicul ne-a explicat rapid cum
să ne răspândim în teren astfel încât,
răsfirându-ne cu gonacii strecurați printre
noi, să ne apropiem în cerc unii de alții,
iar la final să putem închide cercul chiar
lângă zidul cimitirului din sat, pe lângă
care să ieșim din nou în uliță.
- Deci, se trage numai la vulpe, în
special, și eventual la dihor dacă veți da
de el. Dimineață am dat o raită și am
găsit o mulțime de urme, însă numai de
vulpe, iar după părerea mea, la ora asta
cred că se află deja prin vizuini. Doar
întâmplător să mai dăm de vreuna întârziată. Dar, încercarea moarte n-are,
că cine știe…
Odată instructajul făcut, am
pornit-o voinicește în direcțiile stabilite
și, până să înceapă adevăratul urcuș,
am savurat cu mare plăcere aerul rece
și plăcut al pădurii primitoare care
imediat ne-a împrejmuit. Ne-am strecurat
cu atenție printr-o porțiune foarte deasă
de cătină și măceș, din care rupeam
câte un fruct mai atrăgător pe care îl
striveam în gură, strecurându-i sucul
printre dinți și astfel potolindu-mi setea,
pe care o mai hrăneam și cu zăpada curată și destul de proaspăt așternută. Pe
jos am descoperit o sumedenie de urme,

de vulpe în special, dar și de bursuc, iar
unele cred că de jder. Așa că aveam
arma pregătită, mai ales pe direcția în
care știam că se află grupul învecinat,
de unde s-ar fi putut să am surpriza plăcută să mă pomenesc cu vreo cumătră
fugind, deranjată de apariția lor.
N-a fost să fie așa, însă nu s-a auzit
nici vreun alt foc de armă care să ne
semnaleze că vânatul căutat de noi s-ar
fi pus în mișcare. Nu după mult timp,
ne-am apropiat unii de alții pe nesimțite,
așa că ne-am tras sufletul după urcușul
care devenise cam abrupt. Deoarece timpul trecea mult mai repede decât am fi
dorit noi, ne-am răspândit iarăși, dar cu
scopul de a urma un anume traseu, pentru a putea ajunge la final în preajma
gardului cimitirului din sat.
Nu mai aveam nici o presimțire că
mi-ar ieși vreo vulpiță în cale, așa că am
pus arma în spinare, mișcându-mă astfel
cu ceva mai multă ușurință. Nu peste
mult timp, l-am zărit în dreapta mea pe
învățător. Din primul moment mi s-a
părut că ceva nu era în regulă cu el, așa
că m-am tras ușor după un pom mai
gros, de unde aveam o vedere mult mai
clară asupra lui. Astfel, mi-am dat seama
că atenția îmi fusese atrasă de poala
scurtei lui, pe care o legase cu ceva la
brâu, iar în mâna stângă ținea sabia
pregătită pentru a lovi agresorul. Arma
era ținută strâns în mâna dreaptă, cu
degetul arătător încovoiat pe trăgaci,
altfel spus era gata de tragere, de apărare
ori de atac în orice moment.
Atitudinea lui m-a fascinat într-atât
încât n-am putut ca să renunț la a-l
urmări de departe, gândindu-mă în special la modul în care ar putea decurge o
eventuală confruntare a lui cu un urs
ori un vier. Marcat de imaginea acestuia,
m-am pomenit că, fără să-mi dau bine
seama ce fac, mergeam încet la vale, tot
în urma lui, și răscoleam cu privirea zăpada imaculată pentru a descoperi vreo
urmă de urs ori de mistreț.
– va urma –

STUDIU
O privire mai atentă la anatomia
ochilor rațelor, pune în evidență un
număr superior de conuri în structura
acestora, alături de o poziționare specifică a vaselor sanguine în globul ocular. Grație lor, rațele pot vedea detaliile
la o distanță de două ori și jumătate
până la de trei ori mai mare decât noi.
În plus, vederea este mult mai bună în
condiții de luminozitate redusă, precum la răsăritul sau apusul soarelui și
pot sesiza cu mult mai multă acuitate
mișcarea, chiar și la distanță sporită.
Despre auz, deși nu au lobi și sunt
acoperite cu pene pentru a le proteja
de curenți în timpul zborului, urechile
rațelor sunt perfect funcționale și percep foarte bine sunetele. Încă din ou,
puii rațelor sunt capabili să distingă și
să rețină glasul mamei, un element critic pentru supraviețuire după eclozare.
Iar sensibilitatea și acuitatea auzului se
păstrează pe toată perioada vieții. De
aici putem să înțelegem utiliatea folosirii chemătorilor în vânătoarea la rațe.
Este însă drept, avem nevoie de timp
pentru a învăța varietatea sunetelor
din „limbajul rațelor” și a pune corect
în practică, cu ajutorul chemătorilor,
tehnica folosirii acestora!

„Schimbătorul de căldură”

Curiozități la
rațele sălbatice
COSTIN ALECSANDRESCU
O imagine cât se poate de familiară, nu numai pentru
vânători ci, mai nou, și pentru cei ce ies la o simplă
plimbare prin parcuri, rațele sălbatice au devenit parte
obișnuită a tabloului citadin de zi cu zi.

N

umărul mare de specii de rațe
sălbatice și efectivele adesea
impresionant de mari ale fiecăreia dintre acestea, pun în evidență
capacitatea de supraviețuire, în parte și
datorită unor adaptări perfecționate
de-a lungul evoluției în timp a acestora. Concurența la hrană, la locurile
de cuibărit și de iernat, supraviețuirea
în condițiile vitrege ale iernii și posibilitatea deplasării, uneori pe distanțe
greu de imaginat, au dezvoltat adaptări ce au redus competiția între specii.

Natura a asigurat încă o dată adaptabilitatea și sustenabiliatea acestor specii, într-un mediu de viață tot mai
complex, mai competitiv și mai aglomerat!

Văzul și auzul
Ca vânători, am învățat să ne camuflăm aproape de perfecțiune pentru a
ne putea bucura de succesul unei partide de vânătoare la rațe. Legătura este
cât se poate de simplă, rațele au vederea deosebit de ageră!

Ne-am întrebat adesea cum oare rațele și picioarele lor nu îngheață când
stau pe gheață, în zăpadă sau în apă
rece ca gheața timp îndelungat. Este un
alt „secret” al rațelor, un mecanism ce
oferă protecție, dezvoltat în timp, ca o
adaptare la condiții extreme de mediu.
Acest mecanism se bazează pe existența
unei anatomii speciale a sistemului circulator sanguin. Astfel, arterele care
poartă sângele cald spre picioare sunt
poziționate foarte aproape de venele ce
aduc sângele rece dinspre picioare, permițând transferul căldurii. „Schimbătorul
de
căldură”
funcționează
permanent, sângele rece încălzindu-se
în drumul său spre partea superioară a
corpului, eliminând pericolul apariției
șocului termic negativ, iar sângele cald
dinspre corp se răcește ușor, dar păstrează suficientă caldură pentru a proteja picioarele și labele de îngheț.
Fenomenul este cunoscut drept contracurent circulator sanguin și permite
conservarea energiei calorice pe total, în
interiorul organismului. Sunt și păreri
care susțin că, la nivelul piciorelor, ar
exista și un anume anti-freeze natural,
de genul ethylene glycol, care coboară
temperatura de îngheț a sângelui. Curios, dar cât se poate de simplu și extrem de eficient!
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DIN TEREN

Noul an
MARIA SĂVULESCU
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Iată-ne din nou martorii unui nou început. Lăsăm în urmă anul trecut cu toate ale lui,
luând cu noi experiențele, păstrând în suflet amintirile. Fie ca în noul an să vă bucurați de
realizări și împliniri alături de toți cei dragi. Anul să vă aducă cât mai multe vânători de
neuitat, petrecute în compania camarazilor și partenerilor patrupezi, bucurându-vă de cât
mai multe aporturi reușite, apusuri violacee la pasaj, ceața dimineții spartă de trecerea
cârdurilor de gâște, mirosul de grâu crud, frumusețea exemplarelor de căprior păstrate în
teren pentru perpetuarea caracterelor puternice, tupilatul iepurelui, înălțarea fazanilor,
cântul prepelițelor, zborul de fluture al sitarului și glasul cerbilor în timpul boncănitului.
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V

ă doresc să vă bucurați de întreg
tabloul cinegetic al zilei de vânătoare, de pregătirea plecării,
de întâlnirea din zorii dimineții, de cheta
plină de bucurie și pasiune a câinelui, de
sunetele și culorile naturii, de tirul reușit
dar cumpătat, de aport, de tabloul de la
finalul vânătorii, de poveștile și aromele
culinare ce însoțesc finalul zilei. Nu cantitatea, ci calitatea contează. Nu numărul
pieselor doborâte ci modul în care o
faceți contează. O singură piesă dobândită
în condiții dificile și pentru care câinele
a lucrat fără greșală face mai mult decât
zece piese doborâte la „foc automat”. Să
fie cât mai mulți vânători care să-și găsească bucuria și satisfacția în citirea urmelor, realizarea selecției vînatului, în
lucrul alături de câine, decât în numărul
pieselor doborâte. Vă mărturisesc sincer
și cu regret că de multe ori ascultând istorisirile despre anumite partide de vâ-

apoi în strânsoarea grijulie a câinilor.
Vânătoarea la fazani are farmecul ei
specific și ceva diferit în fiecare perioadă
a sezonului de vânătoare. În lunile
călduțe de toamnă, în special în octombrie, este bucuria începutului de sezon
și așteptarea începerii vânătorii la iepuri,
în noiembrie. La începutul toamnei,
câinii, mai ales cei de vârste mai fragede,
pot lucra în condiții prietenoase din
punct de vedere al temperaturilor. În
plus, te poți bucura și de ridicarea unei
prepelițe sau de zborul unui sitar. Apoi
vin zilele ursuze, ploioase și cu vânt puternic în care nu știi ce te obosește mai
mult, greutatea noroiului adunat pe
cizme sau îndrăzneala vântului care te
tot împinge și nu îți dă pace. Totul este
mozolit și ud, cîinele, hainele, penele
fazanului, desaga și interiorul mașinii.
Și chiar atunci când începi parcă să nu
mai suporți umezeala și noroiul, vin
zilele geroase și ninse de iarnă. Aceleași
locuri, dar îmbrăcate în haina hibernală,
îți dau senzația unei imagini nemaiîntâlnite până atunci. O zi nu seamănă cu
alta, o experiență nu este identică cu
cea trecută, totul este același și totuși
nou. Natura, vânatul, totul este viu și
într-o continuă transformare. Misterul
trecerii anotimpurilor ne face să trăim
fiecare an altfel, acumulând experiențe,
împlinindu-ne dorințe și plămădind în
suflete noi vise.
Vă urez ca anul care a venit să vă
aducă multe bucurii alături de cei dragi,
noi experiențe, noi încercări trecute cu
succes și bucurie, noi întâmplări vânătorești, noi prieteni, căței sănătoși și
multă iubire pe care să o împărtășiți familiei, animalelor, naturii și tuturor celor
din jur! La mulți ani!
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de porumb și a rădăcinilor ascunse în
pământ, trecerea iepurelui către covrul
unde urma să înnopteze, urmele de fazani, veniți după trecerea mistreților, în
căutarea boabelor rămase, pasul vulpii.
Totul se putea vedea atât de bine. Mai
departe, în zare, se vedea linia ferată
străjuită de-a stânga și dreapta ei de
tufe mari de porumbar înghețate. Pe
ele erau așezați unul lângă altul fazanii.
M-am uitat cu binoclul. Parcă ar fi fost
niște globuri viu colorate atârnate în
pomul de Crăciun. Erau înțepeniți de
frig. Ne-am uitat cu toții fermecați de
imaginea de poveste și am hotărât în
unanimitate că nu ar fi fost etic și corect
ca pe acel frig năprasnic, în care până și
simțurile vânatului păreau că înghețaseră,
să ne îndreptăm, însoțiți de câinii moștri,
către ei. Am profitat de acea zi și de
faptul că unul din depozitele de cereale
era în apropiere pentru a ne duce și a
lua câțiva saci de grăunțe, pe care i-am
pus în locurile de hrănire. Spre prânz,
după ce terminasem cu încărcarea hrănitorilor, gerul se mai domolise. Soarele
prinsese ceva putere. Parcă și râul glăsuia
mai cu putere, îndemnat de căldura soarelui. Ne-am apropiat de câteva coturi
ale cursului de apă unde știam că poposesc rațele și am reușit să ridicăm câteva.
Nu prea multe, căci aportul din apa rece
nu se putea face de prea multe ori, din
grijă pentru câini. Astfel socoteala noastră
de acasă s-a dovedit a fi total diferită de
ceea ce am trăit în teren. Cu toate astea
a fost o zi reușită, iar fazanii au înregistrat
o victorie totală. Ne-au fermecat cu frumusețea și ne-au înmuiat cu fragilitatea
lor. În următoarele zile vremea s-a îmbunat și, la următoarea ieșire, fazanii
s-au ridicat în văzduh, pentru a poposi
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nătoare am senzația că ascult evaluări
ale unor concursuri de tir sportiv. Un alt
aspect important este respectarea eticii
vânătorești. Atitudinea față de vânat,
natură, camarazi și câini, poate aduce
armonie sau poate distruge cu desăvârșire
o zi de vânătoare. O veche zicală românească zice: „spune-mi cu cine te însoțești
ca să îți spun cine ești”. Alegeți cu grijă
grupul în care veți merge la vânătoare și
urmăriți ca toți să respecte regulile stabilite. Nerespectarea modului de utilizare
și purtare a armei de vânătoare poate
face diferența dintre o zi liniștită și una
cu un final tragic. Cumpătarea, stăpânirea
de sine și urmarea regulilor sunt esențiale.
Vă îndemn să faceți totul cu măsură și
fără patimă, cu bucurie și grijă pentru
cei din jur, fie oameni, câini sau sălbăticiuni!
În prima lună a anului ne putem
bucura atât de partide la vânat cu pene,
cât și cu blană. Vânătoarea la fazani este
una dintre cele mai comune, dar, în același
timp, și frumoasă. O putem face atât la
picior, alături de câine, dar și cu gonaci.
Pentru mine, trebuie să vă mărturisesc,
prima variantă este cea preferată.
Gândindu-mă la vânătorile la fazan
în lunile de iarnă îmi vin în minte câteva
imagini. Era o dimineață geroasă de ianuarie. În urmă cu două-trei zile ninsese.
Parcă te aflai în lumea Crăiesei Zăpezilor.
Crengile copacilor complet înghețate și
lucioase păreau a fi din cristal, câmpul
alb se termina în marginea râului prins
în strânsoarea gheții, totul era luminat
de un cer senin pe care urca, încet,
încet, un soare timid. Povestea serii și
nopții trecute putea fi citită de ochiul
experimentat al vânătorului, scurmătura
nervoasă a porcilor în căutarea boabelor
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DE SEZON

Iarna la rațe
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
Parcă mai ieri eram în 2018, astăzi deja suntem în 2019,
cu un început de an ce a oferit în multe locuri priveliști
acoperite de albul zăpezii, ce aduceau din nou în prim plan
pasiunea pentru vânătoare. Și nu a trecut mult timp de
când am ascultat ultima oară liniștea naturii! Este o
plăcere să te afli pe malul unui râu și să te bucuri de
inedite momente prilejuite de pasajul rațelor. Asemenea
unui spectacol, peisajul hibernal capătă o cu totul altă
culoare și dimensiune, și toate acestea numai pentru că
este o iarnă plină de speranțe vânătorești.

E

ste un răspuns la chemarea interioară, când pleci de acasă
grăbindu-te să nu te apuce
amurgul zilei, pentru că trebuie să alegi
standul pentru pasajul la rațe, și bucuria
este și mai mare când, după pasaj, vii
acasă încărcat de noi amintiri și impresii
vânătorești, când te bucuri de natură,
de aer curat, de liniște și de o partidă
reușită.
Împrejurimile Bucureștiului oferă,
la numai o jumătate de oră de mers în
cadența cailor putere, o paletă generoasă
de posibilități pentru vânătoare. Sabarul
și Argeșul, sunt numai câteva oferte
atractive care, în cazul pasajului, te învăluie în liniștea specifică locurilor și
numai rareori aceasta intră în rezonanță
cu zgomotul plopilor, când ramurile
bătrâne trosnesc de gerul lăsat peste
natură.
Costumați în alb sau în contrast cu
albul zăpezii, cu autorizația de rigoare,
iată-ne din nou la o partidă de vânătoare
la rațe, unde aveam să încercăm câteva
ochiuri cu apă scăpată de îngheț, ale
unor lacuri, pentru ca apoi să urmăm
câteva poteci tainice, pe malul apelor
curgătoare. E vremea rațelor!

În „cartierul” anatidelor
Ajunși în teren și cunoscând deja
„cartierul” rațelor ai nevoie doar de un
minut pentru a pregăti armele și muniția, patru-cinci minute până la locul
de pasaj, trei minute pentru amenajarea
sumară a camufljului oferit de natură,
un minut, cel mult, pentru a comunica
cu vecinii vânători și, apoi, cât timp
doriți până la apariția primelor siluete
ale zburătoarelor așteptate. Răbdarea
vânătorului e de aur!
Natura îți oferă prilejul de a cunoaște
diferitele specii de vânat, de a-i învăța
obiceiurile, chiar și slăbiciunile, dar și
faptul că trebuie să ținem cont de inteligența și simțurile acestora. Este de
asemena un prilej de a ne ecunoaște
pe noi înșine, pentru că, după ce devii
vânător, trebuie să ții pasul cu tot ceea
ce este nou în materie, pentru a te
menține în rândul celor ce respectă
vânatul și vânătoarea. Sunt toate acestea
lucruri la care putem reflecta atunci
când timpul trece și așteptăm rațele
să-și facă apariția la pasajul de seară.
Și nu numai…!
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rile lui cu pușca și cu undița s-a întors
totdeauna cu ceva de preț, cu mult
mai mare și mai valoros decât tolba
bogată cu vânat dobândit sau coșul
greu cu pește, și anume, a cules, pe
rând, boabele de aur din care au răsărit
apoi multe din nestematele scrisului
său…” (Aurel Hărăguș). Citindu-i și
recitindu-i povestirile vânătorești, fiecare
dintre noi ne îmbogățim cultura, devenim mai buni și ducem mai departe
tradiția vânătorească.
Revenind la momentul pentru care
am evadat din mediul urban, așteptăm
în continuare cu nerăbdare clipele în
care, din văzduh, vor coborî rațele, plescăind luciul apei și dând cunoscutele
acorduri sonore de bun găsit suratelor
existente, care deja sunt preocupate printre trestii de pregătirile pentru noapte.
Este ca un permanent neastâmpăr!

Amurg de iarnă
Este liniște generală. Păsărelele au
încetat a mai ciripi, ba chiar și coțofenele
se retrag pe la „casele” lor, din respect
parcă pentru înserare, obosite probabil
de atâta larmă făcută în timpul zilei.
Gerul pune stăpânire peste tot, făcând
să scârțâie zăpada, iar vrăbiuțele zgribulite, înșirate pe o creangă de salcâm,
își umflă penele sfidând capriciile vremii.
Ziua e pe sfârșite însă pasajul abia începe!
Din perspectiva vânătorului, vitregiile naturii fac parte din decorul specific
iernii, combinate cu entuziasmul momentului și potențialul pasajului. Tolba
cu amintiri va fi mai plină sau mai săracă, după cum locul ales, durata și intensitatea pasajului, vor da satisfacție
vânătorului pasionat.
Amurgul e pe sfârșite. Două singuratice siluete negre vin grăbite și, după
câteva minute, alte cinci se conturează
pe cer, semn că începe pasajul. Primele
se apropie deosebit de vigilente, fac
două cercuri deasupra stufului înconjurat de ape și deodată, ca fulgerul,
coboară în picaj, alunecând pe luciul
apei cu reflexe de galben de la lumina
lunii pline. Convenisem ca la primele
rațe venite pe apă să nu se tragă. Și a
fost o măsură bună, pentru că în numai
5-6 minute, alte surate, și nu puține,
au coborât spre malurile apei, convinse
că nu există pericol. Urmează apoi momentele când focurile de armă destramă
liniștea locurilor și, cu puțin noroc,
ciochinarele adună piesele dobândite.
Apoi se lasă din nou liniștea, ca și când
nimic nu s-a întâmplat, mai trec câteva
clipe bune de așteptare și pasajul continuă. De pe luciul apei se ridică în direcția vânătorilor din flancul stâng doi
rățoi gălăgioși, armele dau glas și unul

Din perspectiva
vânătorului, vitregiile
naturii fac parte din
decorul specific iernii,
combinate cu entuziasmul
momentului și potențialul
pasajului. Tolba cu
amintiri va fi mai plină sau
mai săracă, după cum locul
ales, durata și intensitatea
pasajului, vor da satisfacție
vânătorului pasionat.

pică chiar în locul de pândă unde se
află Cornel și „doctorul”. Deh, noroc
să ai! După pasaj, amuzamentul a continuat, când un alt amic vânător a
greșit, sfidând nivelul apei, și la un pas
făcut lateral a reușit să-și umple o
cizmă cu apă. Brrr…!

Final de pasaj
Înserarea ne-a cuprins fără să prindem de veste, dar albul zăpezii ne dă

în continuare speranțe pentru încă puțină lumină naturală. Semnele de final
de pasaj, după patruzeci de minute de
educare a voinței, îl dau ultimele trei
rațe care se adaugă și ele la ciochinar.
Am petrecurt un timp plăcut, plin de
momente hazlii și animate desigur cu
ceva glume peste care s-au presărat
fără doar și poate „sarea și piperul”, ce
au sporit farmecul serii, încheind încă
o zi și o partidă reușită la rațe…!

MAMIFERE: bizam, căprior (femelă),
cerb comun (femelă și vițel), cerb lopătar (femelă și vițel), câine enot,
dihor comun, hermelină, iepure-decâmp, iepure-de-vizuină, jder, mistreț, nevăstuică, șacal, viezure, vulpe.
PĂSĂRI: becațină comună, becațină mică, cioară grivă, cioară grivă sudică,
cioară-de-semănătură, cocoșar, coțofană, fazan, gaiță, găinușă-de-baltă, gâscăde-vară, gârliță mare, graur, guguștiuc, lișiță, porumbel gulerat, porumbel-descorbură, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață-cu-cap-castaniu, rață
moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cârâitoare,
rață-cu-cap-negru, sitar-de-pădure, stăncuță, sturz-de-vâsc, sturz cântător,
sturzul-viilor.

CE VÅN~M
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Bolile animalelor

Trichineloza
DOCTOR VET
Trichineloza sau trichinoza este o zoonoză parazitară,
gravă mai ales pentru om, cu localizare intestinală în
stadiul de adult și localizare musculară în stadiul larvar.

B

oala este provocată de agentul
etiologic Trichinella sp., cel mai
frecvent Trichinella spiralis, un
parazit de dimensiuni reduse (1,4-1,6
mm masculul și 3-4 mm femela), localizat
în intestinele animalelor receptive.

Descriere
Femelele sunt vivipare și nasc circa
2.000 de larve fiecare, în cele 4-6 săptămâni de viață. Din intestin, cele mai
multe larve ajung pe cale limfatică în
circulația sanguină, iar prin aceasta în
musculatura striată a animalelor receptive,
unde se încapsulează sub formă de spirală,
arareori câte 2-4 exemplare la un loc, în
chisturi ovoidale de dimensiuni microscopice. În această formă larvele trăiesc
până la 20 de ani în corpul animalelor
sălbatice și până la 24 de ani în corpul
omenesc. De remarcat faptul că, după 6
luni, o parte dintre chisturi pot degenera
și se pot calcifia, proces care duce la
moartea larvei după aproximativ 16 luni.
Din stadiul de larvă închistată, evoluția bolii este întreruptă. Ea poate fi reluată doar în cazul consumului de carne
parazitată, sub acțiunea sucurilor gastrice,
care dizolvă membranele chisturilor și
pun larvele în libertate.
De reținut, ceea ce se cunoaște mai
puțin, că o parte din larvele născute în
intestinul animalelor receptive nu iau
calea limfatică și sanguină de migrare
spre mușchii animalului parazitat, ci
sunt eliminate direct în exterior, prin
intermediul fecalelor. În continuare,
prin consumul acestora de către speciile
coprofage (insecte și păsări) sau de pe
furajele contaminate, larvele pot ajunge
din nou în intestinele animalelor receptive. Păsările coprofage și cele necrofage pot disemina, la rândul lor, larvele și, respectiv, chisturile, prin propriile
fecale, către pești și alte specii care le
consumă, așa încât ajung în final tot în
intestinele animalelor receptive.
Indiferent de calea prin care larvele
libere sau închistate ajung în intestinele
animalelor receptive, cele din urmă
devin reproductive după 2-6 zile de la
ingerare. Urmează copularea, după
care masculii mor imediat, iar femelele
vivipare asigură reluarea ciclului biologic.
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Rezistență
Larvele rezistă în natură în funcție de
substratul în care se regăsesc: în fecale 827 zile, în carnea alterată cca. 6 luni și în
corpul unor insecte 5-8 zile. Larvele mor
după 40 minute de fierbere la 75-80o C.
Rezistă 4 zile în carnea congelată la -20o
C și o oră, în cea congelată la -30o C. Sărarea și afumarea cărnii nu are efect de
distrugere a larvelor. În cârnați și pastramă,
larvele supraviețuiesc până la 2 ani.
Desigur că rezistența în natură este
influențată și de temperatura mediului
ambiant. Astfel, temperaturile scăzute
din lunile de iarnă favorizează supraviețuirea larvelor, întrucât asigură conservarea mai îndelungată a cadavrelor,
crescând șansa de a fi consumate de
speciile necrofage. Temperaturile ridicate,
din timpul verii, au efect contrar, fiindcă
determină intrarea în putrefacție rapidă
a cadavrelor, făcându-le improprii consumului carnivorelor și rozătoarelor.

Animale receptive
Trichineloza a fost descoperită în corpul
a peste 100 de specii domestice și sălbatice,
carnivore, omnivore, dar și erbivore. Dintre
speciile sălbatice parazitate, mai frecvent
amintim mistrețul, ursul, viezurele, vulpea,
jderul, râsul, pisica sălbatică, dihorul,
nutria, hârciogul, șoarecele, șobolanul,
cerbul, veverița, bufnița, huhurezul etc.
Dintre speciile domestice remarcăm în
primul rând câinele, pisica și porcul.

Manifestare
Perioada de eliberare a larvelor din
chisturi și de maturizare a acestora este
de 3-4 zile de la consumul cărnii infestate,
iar semnele bolii se mențin până la 10-12
zile, după care se atenuează. Simptomele
sunt în general discrete la animalele sălbatice și constau în diaree, uneori hemoragică, apetit capricios, astenie, abatere
etc. Simptomele anatomo-patologice se
limitează la inflamarea musculaturii invadate de larve, iar uneori la distrofie musculară, miozită seroasă sau granulomatoasă
și edeme interstițiale generalizate.
La om boala se manifestă în două
faze: perioada de invazie și perioada de
stare. În prima perioadă, după 7-8 zile
de la consumul cărnii infectate, apar
tulburări digestive, grețuri, vărsături sau

constipație alternând cu diaree sanguinolentă, astenie și febră, care durează
cca. o săptămână. În perioada următoare,
a migrării larvelor și localizării acestora
în mușchi, apar tulburări toxice și alergice
însoțite de febră, „boala capetelor mari”
(edeme faciale și ale pleoapelor), fotofobie etc. De asemenea, apar dureri
musculare și articulare, în timpul masticației, vorbirii și respirației, precum și
tulburări de mers. Evoluția acestei stări
durează 2-3 săptămâni. În această perioadă pot apărea complicații mai grave,
cum sunt encefalita, hemiplegia, pneumonia hemoragică și miocardita, care
pot determina o mortalitate de 10-30%.

Diagnosticarea
Se face prin examen trichinologic
pentru stadiul larvar, prin metoda compresiei pe lamă și analiză la microscop
(trichineloscop) sau prin metoda digestivă.
În cazul ambelor metode se folosește, ca
material de lucru, țesut muscular prelevat
din zone preferate de larve: diafragmă,
musculatura de la baza limbii, mușchii
intercostali, mușchii maseteri, mușchii
antebrațului etc. Alegerea celei mai potrivite metode de examinare a carcaselor
pentru trichineloză depinde de posibilitățile existente și de numărul probelor,
cea de-a doua fiind recomandată în cazul
unui număr mare de probe.
Măsuri de prevenire și combatere
În natură, foarte importante pentru
profilaxia și combaterea bolii, mai ales
în terenurile unde au fost depistate
exemplare de urs și de mistreț parazitate,
rămân următoarele măsuri:
• efectuarea examenului trichinescopic al vânatului receptiv destinat consumului uman;
• neutralizarea cadavrelor de carnivore împușcate sau găsite moarte în
teren, prin incinerare sau îngropare;
• combaterea intensă a șoarecilor și
șobolanilor;
• interzicerea furajării animalelor sălbatice carnivore și omnivore (mamifere și
păsări necrofage) cu cadavre și viscere
provenite de la animale receptive la boală;
• interzicerea furajării animalelor
domestice carnivore cu carne și deșeuri
nesterilizate prin fierbere.
În caz de confirmare a unor cazuri
de trichineloză, în terenurile respective
se vor intensifica măsurile prezentate,
punându-se accent pe reducerea numărului de viezuri și pe o combatere mai
intensă a șoarecilor și șobolanilor.
În prezent se studiază imunoprofilaxia
bolii, dar nu s-a ajuns la un acord care
să permită comercializarea unui vaccin
în acest scop.

Plante tămăduitoare

FLORA

fructe

frunze

Vâscul
DOCTOR PLANT
Vâscul comun (Viscum album) sau vâscul european,
denumit astfel pentru a-l deosebi de alte plante înrudite,
face parte din familia Santalaceae și este originar din
Europa și Asia de sud-vest. Crește pe tulpina altor arbori
din care extrage apă și nutrienți, fiind o plantă
semiparazită. Ramurile ajung la 30-100 cm lungime, iar
frunzele sunt opuse, în perechi, de culoare verzui-galbenă.
Florile sunt de culoare asemănătoare frunzelor, galbenverzui, iar fructele au forma unei boabe, de culoare
albă-gălbuie și sunt toxice!

C

unoscut în mitologia greacă de
pe timpul lui Aeneas, unul dintre ancestorii romanilor, vâscul
apare și la celți, unde era privit drept
un remediu pentru animalele bolnave
și un antitdot împotriva otrăvii, fiind
considerat scaru atunci când creștea pe
ramurile stejarilor. În Europa, vâscul a
atras dintotdeauna interesul popular
fiind înconjurat de mit și legendă,
având aparent puteri magice vis-à-vis
de fertilitate, dragoste și vitalitate. Obiceiul sărutului sub ramura de vâsc, cu
ocazia Sărbătorilor Crăciunului, este
pentru prima dată menționat, în scris,
în Anglia, într-un document ce datează
din secolul al 16-lea. În tradiția noastră
populară, vâscul este un simbol al ospitalității, iar în noaptea Anului Nou, se

pune la ferestre și la tocul ușilor pentru
ca să apere casa de rău și pentru a
aduce spor și belșug în gosodărie.
Pentru remedii terapeutice se folosesc frunzele și ramurile tinere, proaspete sau uscate. Recoltarea acestora se
poate face tot timpul anului, dar cu
precădere iarna, când vâscul este mai
ușor de deosebit, arborii pe care crește
fiind fără frunze.
Între alte componente, frunzele și ramurile de vâsc conțin, minerale, mucilagii, glicozide, saponozide, viscină, beta
și alfa viscol, colină, si aminoacizi liberi.
Grație proprietăților sale terapeutice, vâscul comun are acțiune vasodilatatoare, hipotensivă, antispasmodică
și hemostatică, astfel că poate ajuta în
cazul afecțiunilor cardiace, hiperten-

siunii arteriale, pentru tonifierea sistemului nervos, în afecțiuni respiratorii
și dureri reumatice.
Preparatele din vâsc pentru scopuri
terapeurtice sunt ceaiul, maceratul la
rece, pulberea și vinul de vâsc, obținut
din pulbere și vin alb. Datorită faptului
că există mai multe specii de vâsc și toxicității pe care unele dintre acestea o
au, trebuie acordată deosebită atenție
la recoltare, pentru a nu confunda specia dorită cu altele asemănătoare. Recomandarea pentru preparatele din
vâsc trebuie făcută numai de medicul
specialist. Dozele prescrise de acesta
trebuie respectate cu absolută strictețe,
deoarece supradozele pot avea efecte
extrem de negative. Atenție, fructele
sunt otrăvitoare!
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 vâsc 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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Un periodic cinegetic efemer
- Gazeta vânătorilor
SORIN GEACU

La începutul anului 1932, apărea la București o nouă
revistă cu caracter cinegetic, intitulată „Gazeta
Vânătorilor”. Directorul acesteia era zoogeograful Raul I.
Călinescu, doctor în geografie al Universității „Regele
Ferdinand I” din Cluj, care, pe atunci, funcționa la
Universitatea din București, ca asistent la Laboratorul de
Zoologie și docent de biogeografie la Secția de Geografie.

C

ălinescu a fost cunoscut lumii
vânătorești și atunci, dar și ulterior, prin lucrările pe care le-a
publicat, referitoare la mamiferele și păsările de interes cinegetic. Chiar cu un
an înainte de apariția „Gazetei Vânătorilor”, tipărise studiul „Mamiferele României. Repartiția și problemele lor
biogeografice-economice”.
„Gazeta Vânătorilor” avea un subtitlu
interesant: „Tribună liberă pentru cultura
cinegetică, protecția naturii și apărarea
intereselor vânătorești”, iar redacția și
administrația se aflau atunci pe stada
Emancipată (!) la nr. 37.
Ea a apărut numai cu trei numere:
numărul 1 în luna ianuarie 1932 (cu 8
pagini) și numărul dublu 2-3 (februarie-martie) cu 16 pagini.
Din rubricile primului număr, cităm:
• „calendarul vânătorilor”, care cuprindea informații despre speciile care
se vânau, dar și despre „condițiile meteorologice și zoologice” care influențează
vânatul;
• „cultură cinegetică”, cu scurte prezentări ale unor specii (ieruncă, cocoș de
mesteacăn, hermelină, râs), informații
despre vânarea jderului de piatră, dar și
despre „cum aducem răpitoarele la curse”;
• „câți vânători reglementari sunt
în România”, în anul 1929, numărul
acestora fiind de 31.102;
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• „vânătoarea în alte țări”, despre
„Vânătoarea în America” (este vorba de
Statele Unite ale Americii n.n.);
• „protecția naturii”, în care s-a pus
problema unei noi reglementări a vânării
cerbilor și căpriorilor;
Numărul conținea și articolul „Zimbrul
în România” (pag. 6-7 cu 4 figuri).
Următoarele două numere (februarie-martie 1932) au apărut comasate.
În Cuvântul-înainte, R. Călinescu menționa faptul că „gazeta și-a propus să fie
o publicație bună, concentrată, nepretențioasă, instructivă, folositoare și cât se
poate de ieftină, pentru a fi la îndemâna
și celor mai săraci, din familiile cele mai
obscure ale țării, cărora se adresează în
primul rând, căci Gazeta Vânătorilor dorește din toată inima să realizeze o operă
real constructivă” (pag. 1).
Călinescu inserează articolul „Vânatul
cu păr din România și repartiția lui la
noi”, cu figuri și hărți.
La rubrica „Chinologie și chinotehnie” găsim materialul lui G. C. Lecca,
intitulat „Despre diversele rase de câini și
câinele care ne trebuie”.
O rubrică nouă era „Din istoria vânătoarei la noi”, cu două articole:
„Despre animalele sălbatice ale Moldovei
în preajma anului 1716” și „Tribut de
șoimi și blăni în secolul al XVII-lea”,
bazate pe informații din lucrarea lui D.

Cantemir, „Descrierea Moldovei”.
Se face o recenzie a lucrării „Vânatul
și vânătoarea în România” publicată de
I. Hubertus chiar în acel an.
Articolul cu titlul „Membrii familiei
regale” (care aveau preocupări cinegetice)
a fost încadrat la rubrica „Figuri vânătorești”.
Informații referitoare la adunarea
generală a Uniunii Generale a Vânătorilor
din România (U.G.V.R.), din 18 februarie
1932, au fost grupate în rubrica „Politică
cinegetică”.
Directorul revistei anunțase și despre
desființarea Centralei Zoogeografice a
Vânătoarei, sub auspiciile căreia Raul Călinescu, Sergiu Pașcovschi și R. Iacobi
(directorul Muzeului de Zoologie din
Dresda, Germania) elaboraseră câteva
studii, dintre care menționăm „Contribuțiuni statistice-antropogeografice la istoricul
vânătoarei în România” și „Considerațiuni
generale asupra mamiferelor de interes vânătoresc din România”. Creată printr-o
decizie a Ministerului Agriculturii și Domeniilor din luna august 1929, Centrala
Zoogeografică a Vânătoarei din București
fusese desființată în anul următor „sub
pretext că Serviciul Vânătoarei nu are bani
pentru asemenea preocupări” (pag. 11).
Astfel, nefiind bugetată, directorul Centralei, R. Călinescu, predase Ministerului
„obiectele acestei instituții” (pag. 11).
Din revistă aflăm și unele informații
despre fazaneria din Pădurea Verde (Timișoara) și despre vânarea sitarilor. Sunt
inserate și câteva rețete la rubrica „Bucătăria vânatului”, recenzii de cărți și
reviste, dar și anunțuri.
Era menționat totodată și faptul că
„Gazeta Vânătorilor” era „singura revistă
cinegetică independentă din țară, fiind cea
mai concentrată, mai bună și mai ieftină,
care apără toate interesele drepte, de orice
natură, ale vânătorimei”, dar și că, „ținând
seama de criza în care ne zbatem, „Gazeta
Vânătorilor” se vinde cu prețul cel mai
scăzut posibil, în comparație cu publicațiile
similare, pentru a fi la îndemâna tuturor
vânătorilor” (nr. 2-3, pag. 16).
Revistele au fost tipărite la tipografia
ziarului „Universul” din București.
Dar, marea criză economică din 19291933 și-a spus cuvântul și, după numai
trei numere, Gazeta Vânătorilor și-a încetat definitiv apariția.
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PESCUIT

După cum ne-am obișnuit, ianuarie a
început, din nou, ieșind din tiparele
vremii calendaristice. Dar în a doua decadă a lunii ne așteptăm la schimbarea
vremii, aceasta devenind de iarnă adevărată, cu zăpadă și gheață care acoperă
apele și malurile acestora. Peștii pașnici și răpitori, chiar dacă se hrănesc mai precaut și mai selectiv, continuă să ne asigure o companie plăcută. În această perioadă a anului, răpitorii sunt cei mai activi. În zonele colinare, cleanul, scobarul
sau mreana pot fi pescuiți în porțiunile în care apa nu a înghețat. Dacă vremea
rece va duce la formarea gheții pe suprafața unor ape, verificați-o cu atenție în
cazul în care doriți să practicați un pescuit la copcă. Cu prognoza meteo la curent
pentru câteva zile, echipați corespunzător, dar nu exagerat, însoțiți de un tovarăș
de nădejde, veți putea continua practicarea pasiunii voastre preferate.

Foto: ALIN-CODRU MANU

CE PESCUIM
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COMPETI}II

Retrospectiva anului
competițional 2018
MUGUREL IONESCU

S-a încheiat și anul 2018. Un an competițional bogat, susținut de asociațiile afiliate la
A.G.V.P.S. din România, sub coordonarea Comisiei de Pescuit și Competiții. S-au
desfășurat concursuri la 5 discipline și 18 categorii, recunoscute de forurile internaționale
de specialitate, urmând regulamentele și instrucțiunile adoptate de acestea.

C

ompetițiile au fost coordonate
de responsabilii de subcomisii
din cadrul Comisiei de Pescuit,
după programul competițional stabilit
în ședința din 2 martie 2018. Ședința
a avut următoarele obiective:
1. Prezentarea problemelor de actualitate, administrative și juridice, în
domeniul pescuitului sportiv, intern și
internațional .
2. Prezentarea rapoartelor de activitate, la nivelul subcomisiilor, pentru
anul 2017.
3. Stabilirea calendarului competițional al A.G.V.P.S. - 2018, pentru toate
disciplinele și categoriile, pentru a fi
validate și supuse aprobării Consiliului
A.G.V.P.S.
4. Medierea de conflicte la nivelul
subcomisiilor de pescuit sportiv și aprobarea unor propuneri de măsuri sau
sancțiuni.
După desfășurarea tuturor etapelor
preliminare și a finalelor, s-au înregistrat următoarele rezultate.
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PESCUIT STAȚIONAR
CATEGORIILE TINERE – 27-29 iulie –
Săcălășeni – organizator A.J.V.P.S. Maramureș + C.S.P.S.
FETE
COPII – U 15
1. Anamaria Denisa Ispas
2. Daria Iacob
3. Isabela Ujvaroși
TINERET – U 20
1. Armina Maria Balaș
2. Miruna Chende
3. Amalia Mureșan
SPERANȚE – U 25
1. Melania Lorincz
2. Luciana Bran
BĂIEȚI
COPII – U 15
1. Akos Zsolt Ujvari
2. Pall Zaln
3. Codruț Mărieș
TINERET – U 20
1. Andrei Chende
2. Alexandru Petruș
3. Nicolas Iacob

SPERANȚE – U 25
1. Paul Pop
2. Vlad Morozan
3. Alfred Jakab
SENIOARE – 27-29 iulie – Săcălășeni
– organizator A.J.V.P.S. Maramureș +
C.S.P.S.
1. Carolina Mateescu
2. Andreea Oltean
3. Lavinia Cupa
SENIORI – 31 august – 2 septembrie –
Călinești Oaș – organizator A.J.V.P.S.
Satu Mare + C.S.P.S.
1. Săvinel Sabău
2. Alexandru Găvan
3. Andrei Bucur
ECHIPE – 5-7 octombrie – Călinești
Oaș – organizator A.J.V.P.S. Satu Mare
+ C.S.P.S.
1. WALTERLAND MAROS MIX –
A.V.P.S. Silva Marpod Sibiu (Săvinel
Sabău, Adrian Farkaș, Doru Poiană, Botond Koszurus, Andrei Bucur, Alexan-

dru Găvan, Mihai Mărginean);
2. HOBBY FISH - A.J.V.P.S. Bihor (Ovidiu Tămășan, Octavian Tudor, Zsolt
Szilagy, Cristian Malița, Vasile Miclea,
George Pop, Viorel Popa);
3. TIMAR MIX - A.J.V.P.S. Maramureș
(Alexandru Zob, Robert Zob, Josef
Baba, Constantin Oțel, Andrei Ghioghiu, Adrian Mihuț, Adrian Borșan);
4. OAȘ FISHING - A.J.V.P.S. Satu Mare
(Cristian Fabian, Romeo Komaromi,
Mihai Ardelean, Sorin Copil, Marian
Marin, Vasile Baltă);
5. A.V.P.S. POTAISSA TURDA (Florin

Palcău, Cristian Lazăr, Rene Filip, Mihai
Filip, Marius Petrescu, Ioan Mureșan);
6. A.J.V.P.S. SATU MARE (Radu Șchiop,
Adrian Fabian, Bogdan Prisăcaru, Gheoerghe Grec, Cezar Stancu).
PESCUIT CU MUSCA ARTIFICIALĂ
Faza finală – 6-7 octombrie – râul Târnava Mare – organizator – A.V.P.S. Târnava Mare Odorheiu Secuiesc
1. Raul Tătar
2. Adrian Trâmbițaș
3. Daniel Suciavă
4. Nicolae Tebrean

5. Adrian Pop
6. Gigi Hădăreanu
7. Bogdan Hirișcău
8. Ioan Buzaș
9. Vasile Ciucan
10. Alin Hirișcău
11. Amdrei Bodea
12. Doru Salcă
PESCUIT LA CRAP
Faza finală – 28 iunie - 1 iulie – Corbu,
Constanța – organizator A.G.V.P.S. +
S.C. RIG SERVICE S.A.
1. Lacul Sărulești - A.J.V.P.S. Călărași;
2. MR. FISH - București;
3. THE ONE TEAM - A.V.P.S. Vulturul;
4. A.J.V.P.S. Constanța;
5. KAN-VIS Rîmnicu-Vâlcea;
6. CLUB CRAP CORBU CCC.
PESCUIT CU NĂLUCI – SPINNING
DIVIZIA BARCĂ
1. Andrei Sava - Adrian Spiac
2. Petre German - Eugen German
3. Cosmin Șchiopu - Silviu Haran
4. Cristian Dragotă - Imreh Csaba
5. Robert Boanță - Valentin Iorga
6. Cristian Hurjui - Cristian Anghelina
7. Cristian Pindichi - Octavian Torescu
8. Ciprian Hrișcă - Ciprian Danilov
DIVIZIA MAL
1. Paul Maluțan
2. Cristian Rizea
3. Lucian Constantin
4. Raul Groza
5. Roberto De Bortoli
6. Cristian Trombițaș
7. Alex Blaga
8. Sabin Buzatu
PESCUIT LA FEEDER
INDIVIDUAL
Etapa I – 27-29 aprilie – Sărulești –
organizator A.J.V.P.S. Sălaj + C.S.P.S.
Etapa II – 21-23 septembrie – Vârșolț
– organizator A.J.V.P.S. Sălaj + C.S.P.S.
1. Bogdan Vuculescu
2. Zsolt Benzar
3. Adrian Petrișor
ECHIPE – 24-26 august – Vârșolț – organizator A.J.V.P.S. Sălaj + C.S.P.S.
1. FEEDER X (Radu Prisăcariu, George
Martinov, Cristian Elena, Dan Predoiu,
Lucian Fiat)
2. PESCUIT ARAD (Marius Bodea,
Adrian Petrișor, Cosmin Brola, Hornoi
Cătălin, Sorin Iovescu)
3. PESCUIT FÂNTÂNELE (Dorel Tamaș,
Adrian Ardelean, Marc Coste, Zsolt Balasz, Răzvan Răceală)
4. APS BUCUREȘTI (Cătălin Constantinescu, Mihai Ruse, Alexandru Oros,
Claudiu Banu, Mihai Sârbu).
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De sezon

Nălucile iernii noastre
Text și fotografie ANDREI ZABET

Anotimpul înghețat nu este un motiv suficient de stat acasă, mai ales atunci când apele se
dezgheață temporar sau sunt în pragul înghețului. Peștii răpitori sunt acolo și chiar dacă
au metabolismul mult încetinit și se urnesc greu, ne putem bucura de câteva capturi în
miez de iarnă, dacă știm ce năluci să alegem și cum să le prezentăm în lumea celor care
nu cuvântă. Iarna este cel mai greu anotimp pentru pești, și asta se reflectă nu doar în
gheața ce acoperă o bună parte din ape, ci și în felul în care trebuie să pescuim pentru a
declanșa atacurile răpitorilor.

A

pele sunt extrem de reci, prind
pojghiță peste noapte, și
numai vântul și ceva soare
poate elibera filmul apei în ziua următoare - asta înseamnă că temperatura
la suprafață este în jur de zero, cel mult
un grad. Cum se mai spune popular,
„apa e gheață”. Și la fel de înghețați
sunt și peștii, care caută zonele cu cea
mai mare temperatură, gropane sau
alte zone cu câteva grade în plus față
de restul masei.

Pescuit la zero grade
Am pescuit pe 5 ianuarie prima dată
în acest an și, în ciuda soarelui, apa îngheța constant și rapid pe linie, formând dopuri de gheață, astfel încât
trebuia să le curăț înainte de fiecare
lanseu. În condițiile în care temperatura aerului nu a urcat mai mult de un
grad, am avut o fereastră de aproximativ o oră în care am putut pescui fără
gheață pe inele. De fapt, cam atât am și
pescuit efectiv, fiindcă restul timpului
mi l-am petrecut testând două mulinete
cu control digital pentru un articol comparativ pe care urmează să-l scriu pentru site-ul meu, andreizabet.ro.
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Încet și trist, vorba bancului
Pescuitul de iarnă în condiții extreme poate aduce rezultate suprinzător de plăcute, dacă respectăm și
urmăm două reguli majore: stilul prezentării și alegerea nălucilor.
Prezentarea se referă la modul în
care recuperăm năluca în apă, iar în
anotimpul alb, o putem face doar întrun singur fel, asta dacă vrem să prindem ceva pește: cât mai încet cu

putință și cu pauze între 3 și 5 secunde
(numărate) sau chiar și mai multe.
Este vorba doar de bun simț aici:
știucile și șalăii nu au aceeași vitalitate
și energie din toamnă sau primăvară,
ca să alerge baboii, și nici baboii nu
mai zburdă prin apă ca-n sezoanele
calde. O prezentare lentă, cu pauze, îi
va da timp prădătorului să se apropie
de țintă și să decidă dacă atacă sau nu.
De regulă, atacurile survin imediat

Năluci care fac toți banii iarna
A doua regulă majoră este selecția
nălucilor pentru pescuit în apă rece ca
gheața. Eu unul folosesc aceste năluci
și în alte perioade din an, când pescuitul devine dificil, în special din cauza
fronturilor atsmoferice reci și a modificărilor bruște în presiunea aerului.
Însă adevărata măsură a măiestriei
designerilor care au conceput aceste
năluci se vede iarna, când răpitorii sunt
aproape inactivi: dacă o nălucă prinde
în apa aflată în pragul înghețului sau
imediat după ce s-a dezghețat, fie și
parțial, își merită locul în cutia de
sezon. Iar cuvântul de ordine este…
suspending.
Mai exact, jerkbait-urile suspending
sunt printre puținele năluci care dau
rezultate iarna. Cum nu toate jerkbaiturile funcționează identic, este clar că
trebuie să facem o selecție. În cazul
meu, am pescuit, testat și răstestat zeci
de astfel de năluci în ultimii 20 de ani,
și am reușit să-mi fac o idee despre ce
năluci să păstrez în trusă, pe care să le
cumpăr în mai multe exemplare și pe
care să le ignor mai departe. De asemenea, caut mereu să încerc orice năluci
noi apar, de la producătorii consacrați,
așa că, an de an, investesc timp și bani
în testarea noilor modele care apar în
Japonia și Statele Unite.

Jerkbait din Japonia

după pauză, la reluarea recuperării sau
în timpul stopului. Această recuperare
se numește „stop and go”, este una clasică și are nevoie de o mulinetă cu recuperare, de preferință, lentă, între
5,0:1 și 6,6:1. Dacă nu aveți, merge și
ceva mai rapid, cu condiția să puteți încetini suficient ritmul recuperării din
manivelă.

În prima partidă de anul ăsta am
pescuit cu un Shimano Antares DC cu
raport de multiplicare de 7,4:1, dar am
reușit să mulinez lent. Apele reci de
iarnă sunt și cele mai limpezi, așa că,
personal, folosesc fir principal fluorocarbon FC Sniper de la Sunline, precum și strune din fluorocarbon,
confecționate de mine.

Recent, un astfel de jerkbait a devenit
noul meu favorit de apă rece, este vorba
de GAN CRAFT REST 128SL. SL vine de
la spare lip și se referă la faptul că năluca
este dotată cu două barbete interschimbabile, care schimbă și evoluția nălucii în
apă. La începutul anului trecut am pierdut prima barbetă, cea simplă, care imprima și cea mai atractivă evoluție
jerk-ului, însă am prins bine și cu a doua
barbetă, de formă „hexagonală”, pe care
am pierdut-o pe 5 ianuarie.
După prima captură, la următorul
lanseu, am nimerit gheața din mijlocul
lacului, iar la impact, barbeta s-a rupt.
Evident că va trebui să-mi caut nu doar
barbete de rezervă, și ci unul sau două
REST-uri noi de la GAN CRAFT. În România nu cred că se găsesc, deci va trebui să le comand din Japonia. Ideea
principală este ca jerkbait-urile să fie
lent plutitoare sau suspending, ca să rămână cât mai mult timp la adâncimea
maximă de evoluție, în zona de interes
și de atac a răpitorilor. În combinație
cu recuperarea lentă, aveți tot ce trebuie pentru a prinde pește atunci când
mulți alții nu reușesc.
La mulți ani și fire întinse la maxim
în 2019!
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DE SEZON

Magia gheții
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
După debutul ezitant al iernii, cu puține fenomene
caracteristice acestui anotimp și mai multe abateri de la
„regulile” care nu se mai respectă de mult, se pare că
speranțele noastre renasc. Mai multe avertizări meteorologice
din ultimul timp, atât pentru Europa cât și pentru țara
noastră, ne fac să visăm la oglinda apelor zăvorâte cu porți
de cleștar, pe care le vom deschide, încercând să descoperim
secretele din adâncuri, fascinați de magia gheții.

Î

n țara noastră, pescuitul pe gheață
are o tradiție îndelungată. Având,
până nu de mult, o climă temperat
continentală excesivă, cu primăveri și
toamne ploioase, veri călduroase și
ierni geroase, cu multă zăpadă, locuitorii s-au adaptat acestor condiții. A rămas aproape o amintire recoltarea industrială a peștilor în timpul iernilor,
prin copci tăiate în gheață și introducerea plaselor mânuite de ghiondere.
Pescuitul de agrement pe gheață era o
adevărată „datină”, nefiind ocolit de
niciun pescar pasionat care se respecta.
Dar anii au trecut, vremea și-a schimbat, de la an la an, caracteristicile, iar
acum stăm la „intercepție”. Pentru a fi
pregătiți, vom face o scurtă recapitulare
a cunoștințelor minime necesare pentru
ca o astfel de expediție, chiar dacă nu
va fi deosebit de fructuasă, să ne lase
amintiri plăcute.

Speciile-țintă
Vor fi, de obicei, peștii răpitori. În primul rând bibanul, apoi ghiborțul, știuca
și șalăul, vor răspunde la o momeală sau
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o nălucă prezentată corespunzător, cum
vom detalia în continuare. Dacă urmărim
peștii pașnici, babușca, roșioara, carasul,
plătica, oblețul și chiar crapul, dacă îi localizăm, vor fi încântați de buchetul de
„libelule” (larve de chironomidae), viermuși de carne, albi sau colorați, sau combinația acestora. Vom calibra vergile și
liniile de pescuit în funcție de capturile
preconizate, urmărind ca acestea să fie
la limite sensibilității admise.

Exigențe
Acestea trebuie să acopere câteva
aspecte, esențiale pentru o partidă decentă la copcă, fără frustrări și regrete
tardive: nălucile folosite, liniile de pescuit și momelile.
Dandineta este o nălucă metalică, de
formă alungită, cu dimensiuni cuprinse,
de regulă, între 1,5 și 5 cm, în funcție
de talia peștilor căutați. Este confecționată din tablă de alamă sau din cupru,
argintată sau eloxată, dotată cu cârlig
simplu, dublu sau chiar triplu, lipit direct
de corpul nălucii. Manevrarea corectă
presupune jocul în plan vertical, prin ridicări și coborâri sacadate, succesive,
mai lente sau mai bruște, imitând mișcările unui peștișor bolnav sau rănit.
Mormâșca, având în cârlig „libelule”
este folosită atât pentru pescuitul peștilor
pașnici, cât și a celor răpitori de talie
mică. Dimensiunile mormâștei variază
între 2 și 10 mm, iar forma poate fi sferică, conică, de „picătură”, „frunză de
salcie”, „melc” sau „scoică”, simetrică sau
asimetrică.
O plută fină, adaptată diametrului
firului sau dimensiunilor capturilor așteptate, ne va ajuta esențial în determi-

narea prezenței peștrilor. La început vom
pescui pe substrat, pentru că poziția orizontală a mormâștei provoacă, la ridicare, o mișcare identică celei ale larvei
în deplasarea ei în mediul natural.
O gamă largă de mini-năluci, alese
pe criteriul fineței dimensiunilor liniilor,
nu ar trebui să lipsească din trusă. Oscilante mici, voblere sinking, pilker-e, twis-

tere cu diferire greutăți ale jigurilor, pot
prinde bine în diverse situații.
Viermii de nămol, cunoscuți sub denumirea improprie de „libelule”, constituie cea mai apreciată momeală în perioada sezoanelor reci. Ei sunt, de fapt,
larvele unor insecte – țânțari – denumite
chironomidae. Se folosesc pe cârlige simple sau cu mormâșcă.

GASTRONOMIE PESC~REASC~

BIBANI FRIPȚI CU
SOS DE LEGUME
MAMA PAȘA
Cu o carne extrem de gustoasă, bibanul este un pește căutat,
atât de maeștri culinari, cât și de gurmanzi. Trebuie să aibă
însă o dimensiune potrivită, cea stabilită prin lege pentru
reținere, 12 cm, părându-ni-se cam mică. Gătit simplu, după o
rețetă tradițională, rămâne un deliciu gastronomic.
Ingrediente: 8-10 bibani potriviți, 4 roșii,
3 ardei grași (unul galben, unul verde și
unul roșu), două căpățâni de usturoi,
două vinete mici, doi dovlecei, o legătură

de pătrunjel verde, un ardei iute, delikat,
sare gronjoasă, piper boabe, ulei, oțet.
Preparare: se eviscerează peștii și se curăță de solzi, dar se păstrează cu capete,

Ultimele detalii
Pregătiți-vă un echipament călduros, dar
lejer, nu vă încărcați cu lucruri inutile și informați-vă asupra caracteristicilor bazinului,
asupra peștilor care-l populează și, nu în ultimul rând, asupra grosimii gheții. Veți avea
parte de zilele reci, care vă va oferi „căldura”
ei în mod diferit, înțeles doar de pasionații
atrași de magia gheții!

pentru aspect. Se crestează longitudinal,
de-a lungul coloanei, pe ambele părți,
pentru desprinderea mai ușoară a oaselor. Se încinge bine o plită mai groasă,
după ce am presărat-o din abundență cu
sare gronjoasă. Se rânduiesc peștii după
ce sarea s-a încins și se lasă la fript, întorcându-i alternativ pe ambele părți. Se
scot și se acoperă cu un ștergar. Continuăm să coacem pe plită legumele, ardeii grași, vinetele și dovleceii tăiați
rondele, iar la sfărșit rondelele de roșii.
Preparăm zeama într-un ceaun sau cratiță, punând în apa clocotită delikat, legumele gratinate, cățeii de usturoi tăiați
mărunt, boabele de piper și, la sfârșit, ardeiul iute mărunțit, după care se drege
cu oțet și cu ulei. Adăugăm peștii, lăsăm
să clocotească un minut, completăm cu
pătrunjelul tocat și luăm vasul de pe foc,
acoperindu-l cu un capac.
Servire: se servește rece, ca aperitiv sau
fel principal, peștii acoperiți cu zeama de
legume. Un „ciocănel” de palincă, țuică
bătrână din prune sau rachiu de la
„popa”, îi vor ține bună tovărășie. Poftă
bună!
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Pescuit la copcă

„Arginții” de sub luciul gheții
Text și fotografie MAC
Primele zile ale lui Gerar au adus o vreme rece dar schimbătoare, presărată cu zile cu ger
și zile cu ninsoare așezată. Apele au înghețat, unele doar o pojghiță, altele bine de tot,
promițând o vreme bună pentru pescuitul la copcă și zile favorabile pentru a încerca să
aducem la suprafață, „arginții” de sub luciul gheții…

S

iguranța pe gheață este elementul numărul unu de care trebuie
să ținem seamă. „Citirea” gheții
ne poate furniza informații de preț.
Gheața cristalină, clară, ca și cea albăstruie sau verde, este considerată mai
sigură decât cea mată sau cenușie. În
cazul gheții cenușii, cu impurități sau
bule de aer, este nevoie de o grosime
dublă față de cea a gheții clare, pentru
a susține aceeași greutate.

copci de testare la fiecare 2-3 metri, pe
direcția pe care dorim să avansăm, până
la locul dorit. Putem măsura în acest

Ce trebuie să știm
Pietrele mari ce ies la suprafață, prin
gheață, pot reține căldură și prin urmare gheața împrejurul lor poate fi mai
subțire. În preajma trunchiurilor sau
cioatelor, gheața de contur poate fi și
ea mai subțire, astfel că trebuie să sporim atenția în aceste locuri. Pe un loc
nou, când nu avem informații despre
gheață, vom porni de la mal făcând
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Atenție la zilele cu
soare și temperaturi
peste zero grade Celsius,
gheața se poate subția mai
repede decât am fi înclinați
să credem.

fel grosimea gheții și vedea dacă gheața
este sigură pe toată suprafața pe care o
avem de parcurs. Atenție la zilele cu
soare și temperaturi peste zero grade
Celsius, gheața se poate subția mai repede decât am fi înclinați să credem.
O gheață groasă de 8 cm este de
regulă considerată sigură pentru o persoană de greutate medie, cea de 10 cm
pentru mai multe persoane aflate la cel
puțin 2-3 metri una de alta, iar la o
grosime de 12-14 cm, gheața poate suporta un ATV sau snowmobil. La locul
dorit vom evita să facem copcile prea
apropiate pentru a nu ajunge în situația
de a ne scufunda cu o bucață de gheață
făcută ciur de jur-împrejurul nostru.
Echipamentul de siguranță va conține obligatoriu mânerele cu cuie, pentru sprijinirea pe gheață, o bucată de
cordelină de 10-15 metri, cu plutitor,
un fluier și poate chiar și o vestă de

salvare, ce poate pot fi de mare ajutor
în caz de nevoie.

Pescuit la răpitori
sau la pești pașnici
Ajunși pe gheață râmăne doar să
căutăm peștii, să identificăm zona unde
sunt grupați și, în funcție de adâncimea
la care se află și de natura substratului,
să încercăm să îi ademenim cu momelile oferite. Pentru speciile pașnice lucrurile par un pic mai simple. Mormâștele garnisite cu libelule – larvele de
chironomide, sunt de regulă recomandarea universală ce pare să funcționeze
în mai toate situațiile. Originalitatea
momentului va consta în forma, culoarea și jocul specific modelului de mormâșcă pe care o vom folosi.
În cazul răpitorilor lucrurile sunt un
pic mai complexe, ca să nu le spunem
mai complicate, aceștia preferând de
regulă zonele cu structuri, fie în apropierea sau pe fundul apei, fie suspendate, fapt ce îngreunează accesul spre
locul unde peștii sunt grupați. Având
în vedere aceste aspecte avem nevoie
de o trusă puțin deosebită pentru pescuit. Un fir mai rezistent și năluci cu
joc și bătaie specifică, pe verticală. Cât
privește nălucile folosite, imaginația,
originaliatatea și, de ce nu, și inspirația

de moment a fiecăruia dintre noi, sunt
elementele cheie în alegerea „tentațiilor” destinate peștilor. Culorile fluorescente, finisajul holografic al suprafețelor și, nu în ultimul rând, jocul nălucilor
pe verticală, sunt toate elemente ce pot
înclina sorții unei partide la copcă.
Finețea echipamentului, de la firul
folosit la dimensiunea și forma plutei
și, nu în ultimul rând, sensibilitatea și

agerimea vârfului lansetei, sunt factori
cheie pentru succes. Adăugând aici îmbrăcămintea și încălțămintea căduroasă
și confortabilă, conturăm, dacă putem
spune astfel, tabloul aproape perfect al
unei partide de pescuit la copcă, în care
vom avea șansa, dar și satisfacția de a
aduce la lumina zilei, într-una din zilele
lui Gerar, „arginții” de sub luciul gheții!
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Pescuit pe râu

Stăpânii șuvoaielor
Text și fotografie DORU DINEA

Dezgoliți și triști, prinși în crude nemișcări, copacii
străjuiesc, contorsionați, malurile râului. Ici-colo,
zgribulite vrăbii și pițigoi țes note calde pe portative reci
de iarnă. Fuioare firave de abur șerpuiesc leneșe pe
suprafața râului.
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I

nsula, o uriașă limbă de pământ,
taie îndrăzneață apele râului. În
capătul din aval se nasc șuvoaie
de apă grăbite, ce înalță vuiet clocotitor. În apele mai domoale, obleți mai
mari sau mai mici, în minuscule salturi,
desenează mulțime de cercuri.
În apropierea râului, nămolul rânjește hidos și mă obligă să prind, în disperare, orice creangă sau ciot care să
mă stabilizeze și care să mă oprească
de la vreo aterizare forțată pe toată
lungimea de care dispun și cu toată încărcătura, echipamentul din dotare.
După câteva mici derapaje reușesc, totuși, să cobor malul abrupt și mă poziționez cam la douăzeci de metri în aval
de insulă. Lansez, pe sub mână, cicada
argintie, până la șuvoiul de ape repezi
din larg. Recuperez în stilul jigging, dar
și în cel liniar, în viteză.
Cicada crează prin apele râului luciri și sunete ademenitoare. Nu de puține ori, obleții urmăresc cu interes
năluca, iar câteodată chiar o atacă furibund și rămân agățați de cap, de
spate, dar și de gură, spre marea mea
uimire. Mici, dar aprigi la mânie! Abia
după ceva timp renunță la atacurile
asupra nălucii, iar eu pot să pescuiesc
liniștit.

În speranța ademenirii unor pești
mai răsăriți, încep să lansez năluca și
dincolo de șuvoiul de ape repezi din
larg. De multe ori, când ajung cu cicada în curenții puternici de apă, las
năluca să evolueze puțin în derivă, să
se asemene cu un peștișor pradă buimăcit, dezorientat. Nu durează mult și,
când năluca ajunge aproape de marginea șuvoiului dinspre largului râului,
simt atacul hotărât al peștelui, după
care mulineta cârâie nervoasă, iar firul
de linie aleargă grăbit către mijlocul
râului. Ei, așa mai merge, am scăpat de
obleți!
După ce înoată ceva timp în largul
râului, măresc ceva mai mult tensiunea
din lansetă și reușesc să întorc peștele
către mine. Se lasă în aval și, după ce
reușesc să-l strunesc, înoată iute către
amonte. De două ori apare la suprafața
apei și execută rondouri nervoase: e un
avat mare! Nu durează mult, iar peștele virează, din nou, către largul râului. Cu lanseta tensionată, îl las să ia fir
dar, la un moment dat, lanseta se destinde și simt năluca venind spășită
către mine. Uf, a scăpat!…
Un pescar din apropiere, care a urmărit totată întâmplarea, bate necăjit
din picior și își exprimă verbal regretul

pentru faptul că am scăpat un pește
atât de frumos. Îi spun, cu jumătate de
gură, că nu-i nimic, dar știu că mi-aș fi
dorit să îl aduc pe mal. La gura ca „de
porțelan” a avaților, nu-i de mirare că
cei mai mulți, dintre exemplarele mari,
scapă în drill. Cam așa se prezintă regulile jocului și nu am cum să le
schimb, indiferent de cât de agere sunt
ancorele nălucilor.
Mai încerc alte câteva zone din
aval, după care merg către amonte și
pescuiesc pe canalul de la termocentrală ce își varsă apele călduțe în cele
ale râului. Sunt în amonte pe canal,
dar nu la mare distanță de confluența
apelor. Îmi aleg tot o zonă a apei unde
e un șuvoi puternic, aproximativ la jumătatea distanței dintre maluri.
La început lucrez cu năluca până la
marginea șuvoiului dinspre malul pe
care mă aflu și, după vreo jumătate de
oră, reușesc să prind un avat până întrun kilogram. Cu gândul la uriașul de
dinainte, pe acesta nici nu-l mai fotografiez și-l eliberez cât se poate de repede. Și pe aici mai prind câțiva obleți,
dar nu cu o frecvență supărătoare.
Când lansez cicada dincolo de șuvoiul de apă, o las să prindă ceva adâncime, iar când să dau primul tur la

manivela mulinetei simt cum năluca
pare că se blochează într-un obstacol.
Din instinct execut înțeparea, dar năluca nu se mișcă. Trec câteva secunde
și gândesc că s-a agățat. Scutur de câteva ori din vârful lansetei, moment în
care firul pleacă cu viteză înspre șuvoi
și către aval. Hoțomanul era cu năluca
în gură, dar se prefăcea că nu știe
nimic din ce se întâmplă!
Din primele clipe ale drillului simt
că e un pește mare și sunt cât se poate
de atent. De cinci sau șase ori îl aduc
în apropierea malului pe care mă aflu,
și tot de atâtea ori evadează, din nou,
către larg. Până la urmă obosește și,
fără să forțez prea mult tensiunea din
lansetă, îl aduc pe o parte până în
ghearele grip-ului. Chiar dacă e mai
mic decât cel scăpat în aval de insula
de pe râu, e un avat superb. La cât de
limpede este apa și la ce cotă scăzută
are râul, chiar nu mă așteptam să am
asemenea avați în drill.
Astăzi, apele nu au explodat la atacurile acestor superbi pești răpitori dar,
în tăcere, ei au fost stăpânii șuvoaielor
pe care am pescuit. În special la exemplarele mari, drillurile au ridicat adrenalina la cote maxime, iar amintirile
sunt de neuitat.
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Atelierul muscarului

La gura sobei
Text și fotografie ALEX CODRESCU

Filele calendarului numără zilele lui Gerar iar anotimpul
iernii nu se dezminte, alternând perioadele cu ger cu cele
în care zăpada se așterne cu dărnicie, îmbrăcând natura cu
mantia-i albă. Timpul verii și al toamnei, cu incursiunile
făcute pe poteci tainice de ape, este deja undeva în
amintirile pe care le derulăm acum, din când în când,
așezați comod în scaunul confortabil, la gura sobei…

E

chipamentul de muscărit, de la
cizme, combinezon, vestă, lansete, fire și mulinete, este deja
pus la păstrare și așteaptă, răbdător,
trecerea zilelor spre noul sezon de pescuit la muscă artificială. Dar nu toată
dotarea este sortită acestei înțelegătoare așteptări. Este timpul să punem
ordine în „cutiuțele cu minuni” de prin
sertare sau de pe rafturile de unde pare
că ne privesc cu atenție, amintindu-ne
parcă de faptul că acum este timpul să
ne ocupăm pe indelete, cu tihnă, și de
ele.
Ce avem pus la păstrare în nenumăratele casete știm bine cu toții. De la
fulgii și penele de la te miri ce specii de
păsări, la mosorelele cu ață de montaj
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Asemenea unor copii
mari avem și noi,
pasionații pentru pescuitul
cu muștele artificiale,
„jucăriile” noastre, iar
acum, la vremea iernii, ne
putem bucura în voie de ele.

sau cu firele subțiri de cupru sau plumb
pentru lestarea nimfelor, de la ghemurile cu lână vopsită la panglicile și cine
mai știe ce alte materiale sintetice colorate în cele mai năstrușnice și mai neașteptate nuanțe, și de la mărgelele
sclipitoare, la cârligele cu ochet care de
care mai faimoase, după spusele producătorilor, toate așteaptă răbdătoare
să le vină rândul la verificat și la o
nouă aranjare în cutiuțe. Asta ca să nu
mai pomenim de accesoriile pentru
montaj și confecționarea artificialelor,
pornind de la menghină, cleștișorii
pentru prinderea fulgilor, tensorul și
croșeta pentru noduri, forfecuțele și
lacul de finisaj.
Le putem trece în revistă pe toate,
acordându-le tot timpul necesar, fie
pentru a verifica starea de funcționare,
eventualele mici îmbunătățiri sau reparații în cazul accesoriilor pentru montaj
sau ne putem completa colecția cu
pene noi, de calitate superioară, noi
materiale sintetice, paleta culorilor
fiind practic infinit de largă, sau vom
pune pe lista de achiziții noile invenții
în materie de „podoabe” pentru artificiale, precum ochii holografici sau mărgeluțele de dimensiuni variate și forme
care de care mai năstrușnice. De data
aceasta timpul nu ne mai presează și le
putem acorda toată atenția de care este
nevoie, fără grabă și fără stres.
Este poate unul dintre cele mai productive momente din an, nu pe malul
apei, ci în fața măsuței cu bancul de
montaj și toate cele necesare pentru
confecționarea artificialelor de jur-împrejur. În plus, lectura unor reviste în
domeniu ne poate aduce informații noi
și, de ce nu, și inspirație în materie,
deschizând calea spre nou și inovație.
Este totdeauna loc de mai bine chiar și
în domeniul acesta al muscăritului.
Fantezia și imaginația au fot totdeauna
la înălțime și au adus adesea capturi
demne de pus în catalogul digital al
amintirilor.
Asemenea unor copii mari, avem și
noi, pasionații pentru pescuitul cu
muștele artificiale, „jucăriile” noastre,
iar acum, la vremea iernii, ne putem
bucura în voie de ele. Chiar și simpla
trecere a lor în revistă ne readuce bucuria și amintirile momentelor petrecute pe malul apelor, frumusețea
naturii și sclipirile de argint ale pistruiaților în undele cu luciri de cristal. Și,
așezând și reașezând colecția de artificiale, trăim, parcă din nou, acea satisfacție a pasiunii împlinite, așezați de
data aceasta confortabil, la gura
sobei…!

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

BULINE
ȚIȚI

Fiind aproape echipat de vânătoare, Bulă se oprește în cadrul ușii și îi
spune pe un ton îngăduitor Bulinei:
- Hai, îmbracă-te și tu, dar pune
ceva mai gros pe tine.
- Nu-mi vine să cred că mă iei și pe
mine la vânătoare, sare Bulina ca arsă.
- Tu mai lipseai de acolo! Ți-am
spus să te îmbraci bine ca să nu răcești,
pentru că eu mă întorc poimâine așa
că, până mă-ntorc, am să opresc căldura.
***
- Mi se pare mie, ori ești cam abătut
de la un timp? – îl întreabă Țiți pe Bulă

în timp ce se așezau la o masă din grădină.
- Eh, am și eu problemele mele.
- Ca toată lumea.
- Ei, nu chiar ca toată lumea, se
enervează Bulă brusc, de pildă sunt
sigur că ție nu ți s-a spus că peste câteva zile vei fi tată.
- Păi de ce nu spui așa? explodează
Țiți, fericitule, atunci de ce ești abătut?
- Păi,… Bulina încă n-a aflat!
***
Bulă este oprit chiar în poartă de un
vecin, care îl întreabă:
- Domnu Bulă, te-am văzut că ți-ai
tapetat dormitorul, iar de gura nevestei
m-am hotărât ca să aranjăm și noi dormitorul la fel.
- Foarte bine, și… care-i problema?
- Aș vrea să te rog să-mi spui câte
suluri de tapet ai cumpărat, pentru că
și dormitorul nostru e cam la fel de
mare.
- Aha, dacă îmi aduc aminte bine
am cumpărat vreo douăzeci și cinci de
suluri.
- Mulțumesc, vecine!
După un timp, Bulă intră în curte,
iar vecinul îl strigă de la fereastră:

- Băi vecine, prost ai fost, și nu ți-a
trecut!
- Ce-ai mă, îi răspunde Bulă?
- Păi bine mă, m-am luat după tine
și mi-au rămas zece suluri de tapet de
care n-am nevoie!
- I-auzi ce chestie! exclamă Bulă. Și
mie tot vreo zece suluri mi-au rămas.
***
Cu chiu, cu vai Bulina, îl duce pe
Bulă la un medic psihiatru, deoarece
consideră că n-ar fi în toate mințile.
Medicul îl așează pe un scaun și îl întreabă:
- Atenție, vă supun atenției testul
pe care îl dăm celor pe care considerăm
că ar cam veni vremea să-i externăm.
De acord?
- Mă rog, îi răspunde Bulă plictisit,
vă ascult.
- Fiți atent, deci umplem până sus
o cadă de baie cu apă, iar alături așezăm o cană și o lingură, după care vă
cer să goliți cada. Cum veți proceda?
- Hm, zâmbește Bulă ironic, e simplu ca lumina zilei, bineînțeles că mă
voi folosi de cană, ca să am spor.
- Greșit! îi răspunde medical. Orice
om normal ar scoate dopul căzii!
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Swimbait-ul Gan Craft
Jointed Claw 178

Compania japoneză Gan Craft a
devenit cunoscută la nivel global nu
doar prin lansetele de o calitate excepțională, ci și prin lansarea primului swimbait cu evoluție în „S” din
lume, acum mai mulți ani.
Jointed Claw 178 este modelul
care a declanșat nebunia printre pescarii de bass și numai de pe mapamond, devenind unul dintre cele mai
cunoscute, folosite și copiate swim-

bait-uri din istoria acestei tehnici de
pescuit aparte, care vizează exemplarele record de bass, dar și din alte specii, cum ar fi știuca, somnul sau șalăul.
Jointed Claw este un swimbait cu o
singură articulație, fără barbetă, care
în timpul recuperării are o evoluție sinusoidală sau în forma literei „S”.
Disponibil în două variante, lent
scufundător și plutitor, Jointed Claw
măsoară 178 de milimetri și cântărește doar 56 de grame (sau 2 oz.), și
face parte din categoria swimbait-urilor de dimensiuni mici spre medii. Finisajele impecabile îi dau un aspect
natural în apă, iar evoluția incredibil
de reală, asemenea unui pește-pradă
care încearcă să scape de atacurile
unui prădător, declanșează atacurile
știucilor și șalăilor de la noi. Se pescuiește optim cu echipament de baitcasting din clasa Heavy și cu nailon
sau fluorocarbon între 16 și 20 lbs.
(0,33 - 0,38 mm).
Disponibil în România prin magazinul Abrevis, pe www.abrevis.ro și în
magazinul fizic din București.

ANCORA PENTRU DERIVĂ
Pescuiești la clonc? Folosește ancora
pentru derivă, de la Savage Gear.
Unul dintre cele mai utile accesorii
pentru pescuitul în derivă pe întinderi
mari de ape este ancora pentru derivă –
parașuta de frânare, care are rolul de a
reduce viteza pe care o imprimă vântul
ambarcațiunii. Stabilitatea pe poziție
face posibilă observarea monturii pentru
clonc pe ecranul sonarului, fără ca
aceasta să iasă din conul de scanare.
Dispozitivul în formă de con este confecționat din material rezistent – nylon,
întărit, și se livrează în husă de protecție
și cu șnur. Atenție la pornirea motorului
bărcii, se recomandă scoaterea ancorei
din apă, pentru evitarea accidentelor.
Este un accesoriu util nu doar în pescuitul la clonc, ci și în pescuitul la știucă pe
lacuri, atunci când vântul bate cu putere.
Specificații tehnice: dimensiune
120x120 cm, formă conică, catarg pentru fixare pe barcă, prevăzută cu orificiu
de evacuare a apei.
–www.fisela.ro
TALON DE ABONAMENT
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
2.47 9.06 14.43 21.08
3.35 9.53 15.34 21.57
4.28 9.46 16.25 22.46
4.19 10.37 17.13 23.34
5.06 11.28 18.01 0.39 5.19 11.41 17.09
1.26 6.07 12.35 17.55
2.14 6.54 13.27 18.42
3.06 7.46 14.09 19.31
3.52 8.34 14.56 20.22
4.43 9.27 15.48 21.16
5.34 10.15 16.39 22.09
6.27 11.09 17.23 22.51
7.14 11.49 18.11 0.35 5.11
12.34 18.14
1.24 6.05 13.25 19.03
2.11 6.47 14.46 19.54
2.49 7.31 15.34 20.47
3.35 8.26 16.25 21.35
4.21 9.11
17.21 0.14 5.39 12.15 17.49
1.01 6.24 13.04 18.37
1.58 7.12 13.48 19.26
2.45 8.04 14.41 20.17
3.31 8.46 15.33 21.01
4.29 19.37 16.26 21.58
5.16 20.26 17.15 0.33 5.41 13.31 18.17
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SOARE
RĂSARE APUNE

7.31

17.28

mica publicitate
CUMP~R~RI

VÂND armă de vânătoare Merkel Suhl
cal. 16 împreună cu toc de piele, la prețul de 2.000 lei. Tel. 0741-013.022.
CUMP~R~RI

Cumpăr carabină calibrul .270Win.,
.308Win. sau .30-06Sprg, cu sau fără
lunetă, modelul poate fi și mai vechi,
cu înălțător și cătare, de preferat cu pat
din lemn. Tel. 0732-333.114.
P.P.

7.19

17.41

REBUS

VÂNĂTOARE CU ARCUL
Rezolvarea din numărul trecut
L.P.

7.10

17.49

U.P.

6.58

17.58

IARNA LA MUNTE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Adus de la munte pentru a fi împodobit de sărbătorile de iarnă - Acolo unde zăpada e mereu la înălțime. 2) Unde se servește
vânatul. 3) Curge repede la munte - Pregătiți să
alunece ușor. 4) Primele la sanie! - Vânători cu săgeți de lemn. 5) Se orientează cu bastonul pe traseu (pl.) - Crește prin pădurile de la munte. 6) A
stârni vânatul - 3,4 în pădure! 7) Se fierbe iarna cu
scorțișoară - Ultimul din Parâng, primul din Gutâi!
- Necazul de la munte. 8) Margine de meterez! Guralivul pădurii care pleacă iarna. 9) Schimbarea
anotimpurilor. 10) A cunoaște – Lac fără fund.
VERTICAL: 1) Povești vânătorești… de la munte.
2) Distribuit de la centru. 3) Astfel - Dat la schimb - Primele la lizieră! 4) 16 drumeți! - Scoase din haită! - 13
rătăciți pe Gutâi! 5) Extras din inima muntelui - A primi
cu plăcere invitația la munte. 6) Poate muta munții
din loc (fig.) - Împrejmuiește cabana. 7) Pun ursul să
joace - Singura dintr-o lună! 8) Cântă la mai multe fluiere deodată – Localitate de munte din România cu
un celebru castel. 9) Taine la munte! - Căpriță - Rece!
10) Continuă o înșiruire - Resturi dintr-o cabană.
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Abonează-te acum!

Nu pierde nici un exemplar!
Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data
abonării. Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.
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
42 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

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 ............ 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 trimitel 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.

