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VÂNĂTOARE

Aniversarea Poliției Române 200 de ani în slujba cetățenilor
În acest an, polițiștii români aniversează 200 de ani de la primirea drapelului de
armă, actul „de naștere” oficial ce constituie Poliția ca structură independentă a
administrației unui stat românesc. Dar trecutul său este mult mai devreme
înrădăcinat în conștiința românilor.

N

ecesitatea unei structuri de
tip polițienesc în spațiul locuit de aceștia și organizat în
acele vremuri în voievodate, datează
din perioada lui Neagoe Basarab și,
ulterior, a lui Mihai Viteazul și se conturează prin înființarea ulterioară a
instituției Agiei. Termenul de „agă”
este menționat pentru prima oară în
documente în Țara Românească, în
anul 1567. Continuă în timpul domniilor lui Mihai Suțu, când se organizează paza Capitalei, se emit primele
acte de identitate și se reglementează
portul armelor.
Din anul 1806, organele de pază
și ordine din Capitală primesc denumirea generică de Poliție. În cursul
anului 1821, al revoluției conduse de
Tudor Vladimirescu, acesta acorda
scutiri de taxe și impozite celor însărcinați să mențină ordinea publică și
să apere proprietatea cetățenilor.

Data de înființare
a Poliției Române
Putem vorbi despre înființarea, de
facto, a Poliției Române, odată cu
acordarea steagului Agiei în anul
1822, de către domnitorul Țării Românești, Grigore Dimitrie Ghica, Marelui Agă Mihăiță Filipescu.
Poliția Română, ca instituție fundamentală a Țării Românești, s-a înscris astfel pe traseul evolutiv al structurilor politico-administrative ce vor
continua cu crearea statului modern
român, trecând prin toate etapele sale
istorice glorioase, ce au avut ca apogeu
Marea Unire a Românilor din 1918.
Prin Regulamentele Organice din
1831, Agia a devenit Poliție, atribuțiile
acesteia fiind extinse față de perioada
anterioară. A fost creată și Poliția din
Capitală, cu atribuții ca: ordinea, paza

orașului în timpul nopții, păstrarea liniștii și supravegherea tuturor persoanelor care intrau în oraș.

Reorganizarea în perioada
revoluției pașoptiste
În
timpul
Revoluției
de
la 1848, sub domnia lui Gheorghe Bibescu, are loc reorganizarea poliției,
Vel Aga devenind șeful Poliției Capitalei, căruia i se subordonează Guardia municipală; titlul acestuia a fost
shimbat ulterior în „Prefectul Poliției”,
iar în anul 1868, în acela de „Prefectul
Poliției Capitalei”.
La 9 iunie 1850, Ghica Vodă emite
„Cronica polițienească” prin care, în
cele 158 de articole, erau reglementate
sarcinile „înaltei poliții” și „obișnuitei
poliții”, ceea ce a constituit momentul
creării primei structuri centrale cu
atribuții în organizarea și coordonarea
activităților polițienești.
Inspirată după modelul poliției
statului francez, Poliția Română a
avut un rol important în realizarea
Unirii Principatelor Române din ianuarie 1859, în înfăptuirea reformelor
social-economice de către domnitorul
Alexandru Ioan Cuza și, mai ales, în
timpul Războiului de Independență
din 1877-1878.

Aliniindu-se
standardelor Uniunii
Europene, Poliția Română
a intrat într-un proces de
demilitarizare, finalizat
și concretizat în anul 2002,
transformându-se într-o
instituție civilă în folosul
persoanei și comunității
locale.

Legea de organizare a poliției a
lui A. I. Cuza, de la 4 noiembrie 1860,
ce prevedea și apariția unui Serviciu
de circulație, devenit necesar în urma
„înmulțirii caleștilor, birjelor, caretelor sau a căruțelor de povară”, a fost
urmată de Legea lui Vasile Lascăr din
1 aprilie 1903, unul din marii oameni
de stat ai României și un reformator
vizionar, ministru care a avut ca „mare
dorință, de a face din Ministerul de
Interne o a doua Magistratură”.

Prima lege modernă de
organizare a Poliției Române
Prima lege modernă de organizare
a Poliției Române poate fi considerată
Legea pentru organizarea Poliției Generale a Statului, votată în anul 1929,
în timpul regimului monarhic. După
cel de-al Doilea Război Mondial, România intră în sfera de influență a
U.R.S.S., situație ce duce și la reorganizarea structurii, înființându-se Miliția.
Din 1990, Poliția Română a cunoscut mai multe etape de transformări menite să asigure siguranța persoanelor, a colectivităților, drepturilor
legitime ale cetățenilor, precum și a
altor drepturi prevăzute în acte internaționale la care România este parte.
Aliniindu-se standardelor Uniunii
Europene, Poliția Română a intrat
într-un proces de demilitarizare, finalizat și concretizat în anul 2002,
transformându-se într-o instituție civilă în folosul persoanei și comunității
locale.
Structura organizatorică actuală a
Poliției Române este prevăzută cu
aproape 60.000 de funcții, vârsta medie a personalului fiind sub 39 ani,
dintre care aproximativ 20% sunt femei și aproape 2% minorități etnice.
MARTIE 2022
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Aniversarea Poliției
Române - 200 de ani
în slujba cetățenilor

Relația strânsă de
parteneriat dintre
Poliția Română
reprezentată prin
Direcția Arme Explozivi și
Substanțe Periculoase din
cadrul I.G.P.R. și A.G.V.P.S.
este dată de scopul comun,
și anume conservarea
biodiversității naturale și
protejarea faunei
cinegetice din România.

Parteneriatul și activitățile
desfășurate împreună cu
A.G.V.P.S. din România
Relația strânsă de parteneriat dintre
Poliția Română reprezentată prin Direcția Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R. și
A.G.V.P.S. este dată de scopul comun,
și anume conservarea biodiversității
naturale și protejarea faunei cinegetice
din România.
Concret, această colaborare permite
Poliției Române îmbunătățirea relaționării cu asociațiile ce gestionează fondurile cinegetice sau cu organizații ale
membrilor vânători, ceea ce conduce la
o eficientizare a activităților specifice,
de prevenire și combatere a faptelor de
natură penală și contravențională la regimul cinegetic, întreprinse de către polițiști.
În ultimii trei ani, Poliția Română
a desfășurat aproximativ 1.500 de acțiuni de cooperare cu instituții/organizații cu atribuții în domeniul fondului
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cinegetic, în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor de braconaj cinegetic, fiind constatată o scădere însemnată a faptelor sesizate în perioada de
referință în comparație cu ceilalți ani.
Pentru asigurarea unui climat de siguranță publică, polițiștii din cadrul
structurilor arme, explozivi și substanțe
periculoase, desfășoară periodic activități de verificare a legalității organizării
și desfășurării partidelor de vânătoare,
precum și controale punctuale la domiciliul vânătorilor pentru verificarea
îndeplinirii condițiilor de siguranță și
securitate a armelor de vânătoare.

Astfel, toate aceste activități întreprinse la nivelul Poliției Române urmăresc asigurarea unui mediu sigur pentru
pasionații de vânătoare și conștientizarea în rândurile acestora a responsabilităților și obligațiilor ce derivă din deținerea și folosirea armelor de foc.
Ne dorim ca acest parteneriat dintre
Poliția Română și A.G.V.P.S. să fie
menținut și în viitor printr-o comunicare și cooperare interinstituțională eficiente, menite să conducă la îndeplinirea scopurilor și obiectivelor comune,
și anume protejarea faunei cingetice
din România.

Asociațiile noastre

A.J.V.P.S. Vaslui
Text și fotografie ALIN-CODRU MANU

În cadrul seriei de materiale publicate pentru o mai bună
cunoaștere și comunicare cu și între asociațiile de vânători
și pescari recreativi afiliate la A.G.V.P.S. din România,
continuăm prezentarea de interviuri realizate cu cei ce își
dedică eforturile conducerii activității acestor asociații.

Î

n numărul lunii martie - 2022, al
revistei VPR, prezentăm interviul
realizat cu dl. ing. Vasile Negru,
directorul A.J.V.P.S. Vaslui.
Alin-Codru Manu: Domnule Vasile
Negru sunteți directorul A.J.V.P.S. Vaslui
din anul 2011, și conduceți cu pasiune
și dedicare activitatea de gospodărire durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice pe care asociația județeană le are
în gestiune, acordând în același timp o
atenție deosebită gospodăririi apelor și
resursei acvatice piscicole aflate în fondurile pisciole contractate. Toate aceste
activități și acțiuni pe care le-ați întreprins în cursul acestor ani le-ați dedicat
membrilor vânători și pescari ai asociației pe care o conduceți. Înainte de a deveni directorul asociației județene ați lucrat în silvicultură, unde ați acumulat
o experiență importantă atât în domeniul silvic cât și cinegetic. Ce ne puteți
spune despre momentul actual și cum
priviți activitatea în perspectivă, de pe
poziția de conducere pe care o aveți în
cadrul asociației?
Vasile Negru: Într-adevăr, în perioada anilor 1975-1999 am lucrat în cadrul Direcției Silvice Vaslui, timp în care,
începând cu anul 1983 am fost șef de

district în cadrul Ocolului silvic Dobrina,
având în responsabilitate un fond de vânătoare aflat în Anexa 1, cu o suprafață
de 3.780 ha, cu 8 cantoane și o fazanerie
de la care se livrau anual la export circa
30.000 de exemplare de fazan. A fost o
perioadă în care am acumulat o bogată
experiență profesională în domeniu, experiență pe care am putut să o folosesc
în activitatea ulterioară desfășurată în
cadrul A.J.V.P.S. Vaslui.
Începând cu luna octombrie 1999
am fost Secretar la Filiala de vânătoare
și pescuit sportiv Huși, după care, de
la 1 noiembrie 2011, am preluat funcția
de Director al A.J.V.P.S. Vaslui, după
pensionarea domnului director Gheorghe Apetroaiei.
Perioada recent trecută și prezentă,
a avut momente dificile, atât din cauza
pandemiei generate de noul coronavirus,
cât și din cauza pestei porcine africane PPA, și a restricțiilor impuse de acestea,
precum și de interzicerea vânătorii la
majoritatea speciilor de păsări în ultimele două sezoane de vânătoare, aspecte
care au afectat derularea proiectelor pe
care le aveam în vedere, pentru perioada
despre care aminteam, în cadrul asociației județene.

Interviu

A.M.: Domnule director Vasile Negru,
cum vedeți situația asociației în contextul
actual, având în vedere provocările momentului dar și cele de viitor?
V.N.: Asociația noastră, este stabilă
din punct de vedere financiar și organizatoric, dar nu pot spune că nu resimțim
și noi efectele situației momentului pe
care îl traversăm.
În 2011, când am preluat funcția de
director al asociației, sediul asociației nu
mai fusese renovat din anul 1977, de la
cutremur, când a fost avariat. Am renovat
complet clădirea sediului, acesta fiind
acum dotat cu înstalații noi de încălzire,
electricitate, apă și sanitare, am refăcut
complet gardul și pavajul curții interioare, am construit o anexă cu garaj și
spațiu frigorific special amenajat pentru
colectarea vânatului recoltat, spațiu avizat de către D.S.V. Vaslui, și am amenajat
peisagistic spațiul verde aferent terenului
pe care se află sediul asociației. De asemenea ne-am procupat pentru dotarea
corespunzătoare cu echipament a personalului angajat, cu auto de teren și am
asigurat comunicarea și posibilitatea de
intervenție rapidă și eficientă în caz de
nevoie, a celor desemnați în acest sens.
A.J.V.P.S. Vaslui are în prezent trei
Cluburi de vânători și pescari recreativi:
Clubul Bârlad - cu sediu propriu, 10
fonduri cinegetice și dotat cu un autoturism de teren Mitsubishi L200, Clubul
Huși - cu sediu propriu, 7 fonduri cinegetice și dotat cu un auto de teren Dacia
Duster, și Clubul Vaslui, cu sediu propriu, 10 fonduri cinegetice și un autoturism de teren Mitsubishi L200. În prezent nu avem nici un conflict de natură
fizică sau juridică, și promovăm o atmosferă de conlucrare, colaborare și înțelegere cu toate entitățile cu care avem relații economice și/sau juridice.
A.M.: Domnule director Vasile
Negru, câte fonduri cinegetice aveți în
gestiune și câte amenajări piscicole/zone
de pescuit aveți, în cadrul asociației?
V.N.: La momentul actual gestionăm
un număr de 27 de fonduri cinegetice
care cuprind o suprafață de 270.137 de
hectare, din care 33.100 de ha se află în
fond forestier. Toate aceste contracte de
gestionare a fondurilor cinegetice au fost
prelungite până în anul 2027.
Ca și fond piscicol, începând din
luna septembrie 2017, am contractat cu
A.N.P.A. două bazine piscicole naturale,
respectiv râul Bârlad, pe o lungime de
165 de km, de la localitatea Băcești până
la Tutova, limita sudică cu județul Galați,
și râul Prut, apă de frontieră, pe o lungime de 190 de km, de la limita de nord
cu județul Iași, pe tot segmentul ce străbate județul Vaslui, până la limita sudică
MARTIE 2022
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cu județul Galați. De asemenea, suntem
în curs de contractare cu A.N.P.A., și
avem planul de management cu Institutul de cercetări piscicole Galați, pentru
toți afluenții râului Bârlad, și anume râurile Racova, Vasluieț, Crasna, Tutova și
râul Elan, din sudul județului Vaslui.
A.M.: Ce ne puteți spune despre evoluția/trendul ultimilor ani în privința
numărului de membri vânători și pescari ai asociației pe care o conduceți?
V.N.: În privința membrilor vânători,
vă pot spune că se menține relativ constant, în anul 2011 fiind un număr de
716 membri vânători iar în prezent
având 830 de membri, micile variații,
creșteri sau descreșteri, fiind datorate fie
pierderii dreptului de port și folosire a
armelor de vânătoare, retragerilor la cerere, sau deceselor. Organizăm anual
examene pentru dobândirea permisului
permanent de vânător și aș menționa că
avem o promovabilitate de peste 95%
din rândul candidaților, fapt datorat și
pregătirii suplimentare teoretice și practice cu candidații.
Cât privește numărul de membri pescari, acesta a crescut constant, de la circa
600-700 în anul 2011, la circa 1.7001.800 în prezent, datorită contractării
cursurilor de apă menționate și condițiilor de pescuit recreativ oferite de asociație, și sperăm că acest număr va continua să crească, având în vedere noile
contracte cu A.N.P.A., de gestionare a
afluenților râului Bârlad, pe care le avem
în vedere și care sperăm să se materializeze cât de curând.
A.M.: Să rămânem tot la noțiunea
de evoluție/trend dar de data aceasta în
ceea ce privește speciile de vânat, mare,
mic, păsări, dar și răpitoare, pe fondurile
cinegetice pe care le aveți în gestionare.
Ce ne puteți spune în acest sens domnule
director Vasile Negru?
V.N.: Avem o varietate largă de specii
de vânat pe fondurile cinegetice pe care
le gestionăm. Dar să le privim pe rând:
Cerbul comun: Este prezent pe un
singur fond cinegetic, a fost introdus aici
în anul 1975, cu exemplare aduse de la
Orșova, iar în prezent avem și cotă de recoltă. Acordăm o deosebită atenție pentru
menținerea liniștii și asigurarea sării, hranei complementare și a pazei în teren.
Mistrețul: Apariția pestei porcine
africane - PPA, a dus la scăderea drastică
a efectivului de mistreți din fondurile cinegetice pe care le gestionăm. Primul focar a fost înregistrat în sudul județului,
în toamna anului 2019, după care boala
s-a extins, ajungând în acest an, în luna
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ianuarie, să avem 6 fonduri cinegetice
afectate. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în primăvară, după ce se va însămânța câmpul și vor ieși primele
scroafe cu purcei,
Căpriorul: Specia este foarte bine
reprezentată, trendul fiind în continuare
de creștere, aceasta grație condițiilor
foarte bune de habitat dar și asigurării
pazei și liniștii în teren, administrării sării și hranei complementare și, trebuie
menționat, selecției riguroase efectuată.
Iepurele: Efectivele iepurelui-decâmp s-au diminuat în ultimii ani, așa
cum s-a întâmplat de altfel în multe alte
regiuni din țară. Dacă până în anul 2013
reușeam să trimitem la export iepuri vii,
acest lucru nu mai este posibil, iar în
luna ianuarie a acestui an am efectuat
și o acțiune de populare cu iepuri-decâmp, aduși din județul Bihor, 35 de
exemplare - 10 masculi și 25 de femele.
Ideea este de a preveni fenomenul de
consangvinizare și vom avea grijă ca terenul în care au fost introduși să nu fie
deranjat timp de doi ani, iar apoi vom
vedea rezultatele.
Să ne oprim și la speciile de păsări.
Fazanul: Este bine reprezentat, asistăm chiar la o creștere semnificativă a
efectivului. Natura și configurația terenului oferă un habitat excelent speciei,
cu o varietate de culturi agricole, surse
suficiente de apă, adăpost și liniște. În
plus, anual efectuăm populări, anul
acesta, spre exemplu, am luat 150 de
exemplare de fazani adulți de la fazaneria Ghimpați, Direcția silvică Giurgiu.
Potârnichea - Specia se menține la
nivel constant, poate chiar cu o ușoară
creștere, probabil și ca rezultat al ultimilor ani cu ierni fără zăpadă, fapt ce a
îngreunat prădarea exemplarelor de către dăunătoarele cu pene, iar membrii
vânători beneficiază de cotele de recoltă
pe care le avem alocate.
Prepelița: Fiind bine reprezentată și
având cotă de recoltă în fiecare sezon,

pe fiecare fond cinegetic, specia a atras
atenția unui număr tot mai mare de vânători care au descoperit ineditul vânătorii la această specie, ocazie cu care își
pot îmbunătăți și deprinderirile și abilitatea tirului.
Gâsca de vară, gârlița mare și rațele sălbatice: Se regăsesc în special pe
culoarul de migrație naturală aflat de-a
lungul luncii râului Prut, cu precădere
în perioadele de pasaj marcate de evoluția vremii. Aș menționa și porumbelul
gulerat, o specie tot mai des prezentă și
în număr tot mai mare în unele zone din
cuprinsul județului nostru.
Cât privește răpitoarele cu păr, vulpea este meținută sun control, iar șacalul, al cărui efectiv marchează o creștere
alarmantă, produce tot mai multe pagube atât la vânatul mic cât și în rândul
puilor de căprior, motiv pentru care
avem instituite măsuri speciale de combatere, sezonul trecut reușind să extragem un număr de 430 de exemplare și
având în plan un număr de 500 de
exemplare de extras, pentru sezonul următor.
A.M.: Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, dle. director, ce ne
puteți spune despre activitățile și acțiunile pe care le aveți în derulare?
V.N.: Instalațiile și amenajările pentru
vânat sunt amplasate în locurile desemnate, întreținerea celor construite anterior
precum și construcția altor instalații noi
fiind una dintre prioritățile noastre.
Cât privește sarea și hrana complementară, în fiecare an, depunem în teren
circa 25 de tone de sare, avem instalate
ogoare de hrană pentru vânat, și avem o
colaborare foarte bună cu fermierii locali
care ne susțin cu cantități de fibroase,
suculente și porumb, pe care membrii
vânători și personalul angajat desemnat
le distribuie în teren.
Combaterea răpitorilor cu păr și cu
pene este o activitate de care ne ocupăm
cu atenție, grupele de vânătoare organi-

zează acțiuni specifice de combatere a
dăunătorilor iar pentru personalul de teren este o sarcină permanentă.
Prevenirea și combaterea braconajului este permanent în atenția noastră,
în acest sens având o foarte bună colaborare și sprijin din partea instituțiilor
abilitate ale statului, jandarmeria și poliția locală și poliția de frontieră.
Toate fondurile cinegetice pe care le
gospodărim sunt păzite și gestionate de
personal de teren angajat cu normă întreagă, avem 27 de paznici calificați și
avizați conform legislației în vigoare, pregătiți profesional și dotați corespunzător
cu echipamentul necesar. În sprijinul activităților specifice pe care le desfășurăm
avem patru mașini de teren, camere de
supraveghere foto/video iar personalul
angajat este dotat cu telefoane mobile.
A.M.: Să ne oprim și asupra pescuitului. Ce ne puteți spune dle. director Vasile Negru despre activitatea în acest domeniu la nivelul A.J.V.P.S. Vaslui.
V.N.: Referitor la activitatea de pescuit, după cum aminteam anterior, numărul de membri pescari a crescut substanțial. Pescuitul recreativ este tratat cu
seriozitate, efectuăm populări anuale ale
râului Bârlad cu specii de pești autohtone, crap românesc, crap oglindă, caras,

specii apreciate de membrii noștri pescari. Nu avem probleme cu braconajul
piscicol, colaborăm la fel ca și în cazul
fondurilor cinegetice cu organele abilitate
ale statului, poliția locală, jandarmeria,
iar râul Prut beneficiază de o foarte bună
pază asigurată de poliția de frontieră.
A.M.: Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
V.N.: Comunicarea informațiilor
pornește de la sediul central al asociației,
către conducătorii cluburilor, apoi către
șefii de grupă și vânători. Avem un grup
de comunicare pe WhatsApp și ținem
permanent legătura prin intermediul telefoanelor mobile cu care tot personalul
angajat este dotat.
A.M.: Trecem în curând de primul
trimestru al anului 2022; care sunt provocările/proiectele pe care le întrevedeți
în perspectivă de-a lungul acestui an?
V.N.: Am încheiat de curând evaluarea la principalele specii de vânat și ne
îndreptăm atenția spre ogoarele de hrană
pentru vânat. Întreținerea instalațiilor și
amenajărilor vânătorești în condiții optime este o sarcină permanentă de care
se preocupă personalul angajat ajutat de
membrii grupelor de vânătoare.

Din punct de vedere al managementului cinegetic, ne vom ocupa cu toată
atenția de întreținerea și îngrijirea efectivelor de vânat, realizarea cotelor de recoltă
aprobate de către administrator pentru
noul sezon de vânătoare, precum și efectuarea acțiunilor de vânătoare și îndepărtare cerute de către administrator și vom
continua acțiunile de populare cu fazani
în fondurile cinegetice pe care le gestionăm. Asigurarea pazei și a liniștii vânatului, prevenirea și combaterea braconajului
și colaborarea continuă cu instituțiile abilitate ale statului, în cadrul acțiunilor specifice domeniului, sunt obiective permanente aflate în atenția noastră.
În plan piscicol, avem în vedere continuarea populărilor cu puiet de pește
achiziționat de la crescătorii autorizate,
pentru râul Bârlad, precum și prevenirea
și combaterea braconajului piscicol pe fondurile pe care le avem în gestiune, pentru
asigurarea unor condiții corespunzătoare
de recreere membrilor noștri pescari.
Ca proiect de viitor avem în vedere
achiziționarea unui teren pentru amenajarea unui poligon de tir vânătoresc și
pentru reglarea armelor cu glonț. De asemenea dorim să reluăm tradiția Festivalului Vânătorilor și Pescarilor Vasluieni,
tradiție întreruptă în ultimii doi ani din
cauza pandemiei de COVID-19. Este un
festival ce găzduiește peste 1500 de invitați și în cadrul căruia se desfășoară cunoscutul concurs al bucătarilor ce pregătesc specialități culinare din vânat și pește,
dotat cu premii, diplome, cupe și medalii,
o acțiune deosebit de îndrăgită de membrii noștri vânători și pescari și o ocazie
deosebită de socializare și popularizare a
activității asociaței noastre județene și de
atragere de noi mebri în rândurile sale.
A.M.: Înainte de a încheia, domnule
director Vasile Negru, aveți un mesaj pe
care îl putem transmite colegilor din celelalte asociații afiliate la A.G.V.P.S.?
V.N.: Dorim tuturor colegilor din
țară, asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S.
din România, multe împliniri în activitățile profesionale specifice pe care le
desfășoară, continuarea și menținerea
unei colaborări constructive cu
A.G.V.P.S. și între toate asociațiile afiliate la aceasta, într-o atmosferă de unitate și sprijin reciproc, în spiritul camaraderiei specifice domeniului nostru.
Succes și multă sănătate!
A.M.: Vă mulțumesc domnule director Vasile Negru pentru timpul și atenția
acordată, și vă dorim să îndepliniți împreună cu echipa pe care o aveți alături,
tot ceea ce v-ați propus, atât în prezent
cât și în viitor, pentru binele membrilor
vânători și pescari recreativi ai asociației
pe care o conduceți, A.J.V.P.S. Vaslui.
MARTIE 2022
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Din teren La zi
Sezonul de vânătoare la final
Text și fotografie MAC

Cu o vreme care ne-a adus de toate, dacă putem spune astfel, de la zile cu soare de-a
dreptul primăvăratec, la perioade cu lapoviță și ninsoare, cu temperaturi care rar au
coborât sub -4, -5 °C, dar au reușit să urce chiar și până la +15 °C, +16 °C, lunile lui Gerar și
Făurar, au trecut ca un gând, și odată cu ele și ultima parte a sezonului de vânătoare, cel la
iepuri încheindu-se la finalul lui ianuarie, iar cel la fazani la sfârșitul lui februarie.

U

rmând parcă o „regulă nedorită”
dar care se repetă deja în ultimii
doi ani, vânătoarea la păsăret,
la majoritatea speciilor de pasaj și nu
numai, a rămas închisă, iar hotărârea
pentru viitor este în continuare în responsabilitatea decidenților, rămași încă
nedeciși, cel puțin până acum, la final
de Făurar.
Acum, urmează ca acțiunile de evaluare și observare a vânatului, cele de
gospodărire a fondurilor cinegetice precum combaterea dăunătorilor, pregătirea și cultivarea terenurilor destinate
hranei vânatului, revizuirea și repararea
instalațiilor și amenajărilor pentru vânat,
să fie duse la bună împlinire, cu toastă
grija și responsabilitastea, ca de fiecare
dată de altfel, de vânători și personalul
desemnat al asociațiilor de vânătoare.

Iepurii zilelor noastre
Cu toate că în marea parte a regiunilor țării, iepurii-de-câmp au înregistrat o scădere continuă a efectivelor, în
ultimii ani, sunt totuși zone în care aceștia dau semne de ușoară refacere, cel
puțin în ultimul sezon. Cauzele scăderii
efectivelor sunt multiple și deja binecunoscute, de la agricultura intensivă 8 |
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monoculturile extinse, chimizarea, la
distrugerea și dispariția zonelor cu vegetație arbustivă ce ofereau hrană și
adăpost vânatului mic, și, în plus, braconajul, în special cel cu ogari, încă
greu de stăvilit în unele zone.
Și totuși, în unele regiuni, iepurii
au dat semne de ușoară revenire, iar
aceste regiuni sunt, se pare, tocmai ace-

lea unde insulele de vegetație sălbatică
din câmpie au scăpat ca prin minune
de tăișul nemilos al plugurilor, unde alternanța parcelelor culturilor agricole
s-a păstrat iar mozaicul cu pâlcuri de
pădure și perdele forestiere a favorizat
memținerea unei varietăți de specii vegetale în special în zonele de șes, iar
braconajul a putut fi ținut sub control.

Fazanii au fost la înălțime
Pentru că vânătoarea la majoritatea
speciilor de păsări a fost oprită, la fel ca
anul trecut, spre finalul sezonului de vânătoare fazanul a fost cel asupra căruia
s-a îndreptat atenția pasionaților de vânătoarea la păsăret.
Dovedind o mare putere de adaptare și rezistență în condițiile în care
trăiește, specia a reușit pentru al doilea
an la rând, să facă față cererii sporite
adresată de vânători, oferind partide
de neuitat.

Zonele rămase pârloagă, viile părăsite
precum și fostele ferme, lăsate în paragină, în care vegetația arbustivă, măceșul,
porumbarul, murul și zmeurul sălbatic,
s-au dezvoltat nestingheriți, precum și
stufărișurile din marginea bălților lăsate
de izbeliște, toate au oferit microhabitate
favorabile, în care fazanii au găsit atât
adăpost dar și hrană și apă, condiții foarte
bune pentru a se menține și reproduce
în teren. Iar vânătorii au protejat permanent specia, făzănițele fiind ocrotite, au
făcut populări cu fazani în teren, au dis-

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

PIEPT DE FAZAN UMPLUT
CU CIUPERCI
NANA NINA
La închiderea sezonului, un preparat din piept de fazan va fi
savurat de invitați și va aduce în memorie amintiri de
vânătoare și momente de neuitat.

tribuit hrană complementară în anotimpul rece și au combătut prădătorii.
Toate cele amintite mai sus au demonstrat încă odată grija și preocuparea
pe care vânătorii, împreună cu personalul
de specialitate desemnat din cadrul asociațiilor acestora, le manifestă pentru speciile de vânat. Aceste acțiuni se înscriu în
programele de management cinegetic ale
asociațiilor de vânători, pentru protejarea,
conservarea și valorificarea sustenabilă a
vânatului din fondurile cinegetice pe care
le au în gestiune și le gospodăresc.

Ingrediente necesare: doi piepți de fazan, 250 g ciuperci champignon, patru felii
de bacon, două linguri de unt, patru căței de
usturoi, sare, piper negru boabe. Pentru garnitură, trei-patru cartofi ce vor fi pregătiți
natur, cu pătrunjel verde.
Pregătirea ciupercilor: se taie bucățele
și se pun într-o cratiță cu untul și usturoiul
tăiat mărunt. Se dau la foc mic până când
se topește untul și se rumenesc ușor ciupercile.
Preparare: pepții se taie în două și fiecare bucată se crestează pe mijloc și se
umple cu ciupercile rumenite. Se rulează
piepții umpluți în câte o felie de bacon și
se dau la cuptor, la foc mic, până se pătrunde bine carnea și se rumenește bacon-ul. Pe parcurs se adaugă, din când în
când, din sosul rămas de la pregătirea ciupercilor.
Servire: se scot piepții rulați și se taie
în diagonală pentru a da un aspect estetic
aparte, la servire. Se adaugă garnitura de
cartofi natur cu pătrunjel tăiat mărunt și
se servesc pe farfurii preîncălzite. Un pahar
de vin roșu demisec, shiraz/pinot noir, va
adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
MARTIE 2022
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Competiții Tir vânătoresc
Tir vânătoresc Sporting: prima etapă
națională – Luduș, 19-20 martie
A. C. MANU

Prima etapă națională de tir vânătoresc Sporting, se va
desfășura la Luduș, în poligonul Opriș Tiberiu, în data de
19-20 martie 2022.
arcursul vânătoresc este conform regulamentului ce se
aplică în cadrul tuturor competițiior de profil desfășurate la nivel
mondial. Ineditul acestor competiții
constă tocmai în faptul că la fiecare
etapă, parcursul este schimbat, modificându-se în fiecare zi de concurs atât
poziția standurilor de tragere cât și a
traiectoriilor de tir, prin schimbarea
pozițiilor mașinilor ce aruncă talerele.

P

Etapa Luduș se va desfășura pe parcursul a două zile, fiecare participant
având alocate câte 100 de talere-țintă,
punctajul stabilindu-se pe categorii de
participare.
Competiția se desfășoară în cadrul
a trei categorii: Categoria A - concurenți cu performanță ridicată demonstrată, Categoria B - concurenți cu performanță medie, și Categoria C concurenți începători.

CALENDARUL
COMPETIȚIONAL
SPORTING 2022

ÎNSCRIERE ETAPE/CONTACT

• 19-20.03.2022 Luduș
• 09-10.04.2022 Lugoj
• 21-22.05.2022 București
• 11-12.06.2022 Lugoj
• 23-24.07.2022 București
• 20-21.08.2022 Luduș
• 10-11.09.2022 Finala Lugoj
• 02-03.10.2022 Grand Prix Luduș
* Detalii despre desfășurarea
Cupei României vor fi anunțate
ulterior.
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• Luduș - Mihai Pop, Tel.: 0742-122.803
• Lugoj - Mihai Micloș, Tel.: 0761-087.183
• București – Ionuț Piroi, Tel.: 0725-777.521

Marele avantaj și câștig,
aș spune, al acestui mod
de organizare, este faptul că
în acest mod pot participa, cu
șanse egale de reușită,
participanți de la toate
nivelurile de experiență și
antrenament […]

Domnul Florin Urcan, multiplu
campion național la tir vânătoresc, în
interviul acordat revistei VPR în luna
noiembrie 2021, menționa în acest sens:
„Marele avantaj și câștig, aș spune, al
acestui mod de organizare, este faptul
că în acest mod pot participa, cu șanse
egale de reușită, participanți de la toate
nivelurile de experiență și antrenament,
fiecare concurând, în cadrul celor trei
categorii, cu participanți egali ca performanță, fără a amesteca începătorii
cu performerii cu experiență. Mă gândesc că în acest fel este asigurat echilibrul corect în cadrul competiției, iar
faptul va atrage tot mai mulți participanți, încurajați de existența șanselor
egale/echitabile de a performa la nivelul
personal de experiență/antrenament al
fiecăruia”.
Trecerea la o categorie superioară
se face după acumularea de către concurenți a unui anumit punctaj, acumulat de-a lungul anului, în etapele precedente.
Programul de deschidere la poligon:
• ora 8:00 dimineața - tragerea la
sorți și ședința tehnică dedicată regulilor de tragere în siguranță în poligon;
• ora 9:00 dimineața - începerea
competiției.
Mai multe informații pe site-ul
poligonlui de tir Opriș Tiberiu:
poligonludus.ro.

Advertorial
„ONE WITH NATURE” - Expoziția
mondială despre natură,
vânătoare și viață sălbatică
Eveniment

Ungaria, Budapesta - 2021

Cu ocazia celei de a 50-a aniversări a Expoziției mondiale
a vieții sălbatice din 1971, care a avut un mare succes,
Ungaria a organizat, în 2021, o nouă Expoziție mondială a
vieții sălbatice și a naturii, sub motto-ul „One with Nature”.
Evenimentul principal a avut loc la Budapesta, în perioada
25 septembrie - 14 octombrie 2021, dar programul asociat
expoziției s-a întins pe parcursul a doi ani.

Î

ntre activitățile organizate de-a
lungul acestei perioade s-au numărat Programul de plantare a pădurilor comemorative ale Expoziției Mondiale, prin care s-au plantat un total de
200.000 de puieți de arbori, acțiunile
de vânătoare pentru strângerea de fonduri caritabile, atât cu vânători din
Ungaria cât și din alte țări, precum
România, Slovacia și Serbia, fondurile
fiind folosite pentru a cumpăra echipamente medicale pentru spitale de copii

din Ungaria, precum și Programul Birdhouse prin care au fost instalate 3.500
de cuiburi pentru păsări și 350 de hrănitori pentru fauna sălbatică, în întreaga
țară, cu participarea a sute de copii.
Pe 25 septembrie 2021, evenimentul principal al Expoziției „One with
Nature” s-a deschis la Budapesta, la
HUNGEXPO. În cadrul programului
expoziției s-a desfășurat Forumul Mondial pentru Conservare, ocazie cu care au
fost expuse o serie de prezentări fasci-

nante susținute de 153 de experți naționali și internaționali pe teme de actualitate, iar Sala Internațională a găzduit
standurile expoziționale ale oaspeților
străini. Au avut loc de asemenea două
târguri comerciale, unul pentru pescuit,
vânătoare, silvicultură și plimbări în natură, iar celălalt pentru agricultură și alimentație și s-au ținut adunări generale
(C.I.C., F.A.C.E. și I.U.G.B.), forumuri și
conferințe internaționale și naționale, cu
aproape 100 de țări reprezentate și un
total de 2.500 de participanți care au prezentat și dezbătut teme legate de vânătoare, gestionarea vânatului, durabilitate
și biodiversitate, prezentate dintr-o perspectivă practică, pe baza deceniilor de
cercetare și a experienței profesionale
acumulate, subliniindu-se durabilitatea
vânătorii și beneficiile acesteia pe baza
tradițiilor străvechi.
La Expoziția Mondială au participat, organizații internaționale importante cum ar fi Biroul Internațional al
Expozițiilor (B.I.E.), Consiliul Internațional pentru Vânătoare și Conservare
(C.I.C.), Federația Europeană a Vânătorilor pentru Vânătoare și Conservare
(F.A.C.E.), Organizația umbrelă a asociațiilor africane de vânătoare
(O.P.H.A.A.), Safari Club International
(S.C.I.), Saudi Falcons Club, Uniunea
Internațională pentru Conservarea Naturii (I.U.C.N.), Organizația Mondială
pentru Alimentație și Agricultură
(F.A.O.), Uniunea Internațională a Biologilor de Animale Sălbatice (I.U.G.B.),
Acordul privind conservarea păsărilor
de apă migratoare din Africa-Eurasia
(A.E.W.A.) și Organizația Europeană a
Proprietarilor de Terenuri (E.L.O.).
Expoziția Mondială de Vânătoare și
Faună Sălbatică, „One with Nature”, organizată în Ungaria, la care au participat
103 țări și 683 expozanți, însoțită de cele
1.500 de programe organizate în toată
țara, a atras aproximativ 1,5 milioane de
vizitatori, demonstrând interesul semnificativ care arată că vânătoarea, protecția mediului și a naturii, și gestionarea durabilă a acestora nu au doar un
trecut, ci și un prezent și un viitor atât
în Ungaria cât și în întreaga lume.
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Vânătoare la final de sezon

Foto: MENNO SCHAEFER / SHUTTERSTOCK

Din teren

Priviri șirete
MARIA SĂVULESCU
Ultima lună din iarnă, deși am putea fi păcăliți cu ușurință
de temperaturile ridicate și lipsa zăpezii din Făurar, a adus
cu ea și ultimele vânători ale acestui sezon. Un sezon atipic
prin vreme și vremuri, dar de care ne-am bucurat cum am
știut mai bine toți iubitorii acestei minunate lumi cinegetice.

Z

ilele de final de sezon au semănat mai mult cu zilele unei
toamne târzii și capricioase, cu
brumă groasă dimineața, vânt ascuțit
și soare călduț ziua. Lipsa de precipitații a făcut mai facil accesul în teren,
dar, sincer, aș fi preferat noroiul în locul
secetei actuale. Oricum ar fi, așa cum
am spus, noi ne-am bucurat de companie și de întâmplările zilei de vânătoare.
În acea zi am fost un grup restrâns
de vânători, însoțiți de câinii lor, și ne-
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am întâlnit pentru a ne bucura de o
nouă vânătoare la grupă. Am început
cu scotocirea a câtorva canale pline de
vegetație, numai bune pentru adăpostirea fazanilor peste noapte. Scotocirea
a dat rezultate iar câinii au reușit să ridice mai multe făzănițe, care au fost lăsate să zboare, dar și câțiva cocoși ce
ne-au pus la încercare îndemânarea tirului. Tufele foarte dese au făcut căutarea destul de dificilă pentru câini, iar
fără ei recuperarea pieselor ar fi fost
aproape imposibilă.

Parcurgerea canalelor, poziționate
perpendicular pe cursul Timișului, a împins vânatul înspre zona inundabilă ce
se deschide în spatele digului de protecție. Acolo se întinde o zonă cu pâlcuri de
copaci, vegetație înaltă și câteva mici luciuri de apă adunate în gropile săpate în
zona inundabilă. Am urcat pe dig de
unde puteam observa terenul deschizându-se în fața noastră. Printre ramurile înalte ale copacilor vedem cum își
face loc cursul Timișului. Ne putem desfășura între două coturi ale cursului apei.
Trebuia să așteptăm ca o parte din camarazi să ajungă și să închidă înainte.
Am ales să merg și să fiu una dintre armele care închide bătaia. Distanța era
destul de mare. Trebuia să coborâm înapoi pe cealaltă parte a digului, să mergem până la următoarea trecere peste
dig și de acolo să ne îndreptăm cu grijă
către locul unde Timișul făcea un cot
larg către pădurea Macedoniei.
Zis și făcut. Am plecat trei arme către
locul stabilit. În drumul nostru am dat
de câțiva fazani norocoși, cel puțin pentru moment. Am deranjat siesta unui căprior, care la trecerea noastră s-a ridicat
din culcuș, fugind în salturi largi peste
câmp. La un moment dat a trebuit să
trecem printr-un canal cu stuf. Acolo fusese în toamnă un luciu de apă unde făcusem câteva apropieri la rațe. Ajungând
în stuf, am auzit în dreapta mea un foșnet insistent. M-am oprit din înaintare
și am asclutat cu atenție. Foșnetul se auzea din ce în ce mai aproape. Am profitat
de existența unei sălcii tinere, de trunchiul căreia m-am lipit, așteptând. Direcția vântului era prielnică, așa că am continuat să aștept și… din stuf am zărit
capul unei vulpi. Ochii mici și iscoditori
încercau să urmărească marcările nevăzute, percepute totuși de mirosul fin. Privirea-i șireată nu lăsa loc de îndoială…
La un moment dat ochii noștri s-au
întâlnit. Ca scurt-circuitată s-a întors și
a dispărut. Nu am putut trage pentru că
am fi stricat partida pe care tocmai o
pregăteam, așa că am rămas cu imaginea
„măștii roșcate” cu ochi iscoditori.
După deplasarea ce a durat vreo 3040 de minute, am ajuns în locul stabilit.
Ne-am așezat în linia standului și am dat
semnalul începerii bătăii. Încet, încet, au
început să se audă îndemnurile vânătorilor și scotocirea câinilor. Au început să
se ridice în zbor fazanii iar pe lângă mine
au trecut în fugă doi iepuri „grăbiți”. La
un moment dat, am auzit din nou foșnet
și zgomot de uscături rupte. O altă roșcată sau poate chiar aceeași mi-a ieșit în
bătaia puștii. De această dată am tras și
pe tabloul de vânătoare avea să se odihnească și vulpea…

Management cinegetic

Hrana vânatului (I)
Text și fotografie ADRIAN DUMITRESCU
Cele trei elemente binecunoscute, pentru menținerea
vânatului în teren, sunt liniștea, adăpostul și hrana. Hrana
vânatului, atât sub aspect cantitativ cât și calitativ, joacă un rol
deosebit și are o importanță majoră în viața faunei cinegetice.

Î

n mediul natural, efectul benefic al
hranei vânatului se manifestă
atunci când există un echilibru între efectivul de vânat existent în zona
respectivă și oferta trofică pusă la dispoziția vânatului de către vegetația naturală a zonei. În cazul în care resursele
de hrană naturală scad iar vânatul nu
mai dispune de aportul nutritiv necesar,
acesta fie poate genera pagube în alte
culturi vegetale – agricole, arbustive,
plantații tinere, fie părăsește teritoriul
respectiv, sau se înregistrează pierderi
în efectivul existent. Perioadele critice
în procurarea hranei de către vânat sunt
iarna și tranziția iarnă-primăvară, dar
atenția, grija și preocuparea pentru asigurarea hranei acestuia trebuie menținută pe întreg parcursul anului.
Asigurarea hranei vânatului are în
vedere o serie largă de aspecte, pornind
de la îmbogățirea și asigurarea varietății surselor de hrană naturală – îmbogățirea compoziției arboretului și su-

barboretului, cu specii productive ce
pot oferi surse de hrană, ca de exemplu
fructe, frunze, lujeri tineri, preferate de
vânat, îmbunătățirea compoziției speciilor erbacee de pe cuprinsul pășunilor,
poienilor, liniilor parcelare, și, atunci
când este necesar, amenajarea de
ogoare de hrană special pentru vânat,
cultivate cu specii precum trifoiul, lucerna, sfecla și varza furajeră, napii, etc.
În perioadele critice ale anului, așa
cum aminteam, iarna, mai ales în iernile cu strat gros de zăpadă și perioade
lungi de îngheț, și perioada de tranziție
iarnă - primăvară, hrana complementară adiministrată în fondurile cinegetice, este în măsură să suplinească aportul necesar de hrană pentru vânat,
asigurând depășirea acestor perioade
dificile și menținerea în condiții bune
de sănătate a vânatului în teren.
În acest caz, administrarea hranei
complementare se face în locuri bine
stabilite, echipate cu instalații special

Din teren

amenajate cum sunt hrănitorile pentru
distribuirea hranei pentru vânat, locuri
cu care vânatul se obișnuiește și pe care
le va frecventa cu regularitate. Astfel se
poate face administrarea fânului, a frunzarelor, diferitele sucurlente, porumb
boabe sau știuleți, precum și o serie de
amestecuri vegetale furajere. Vor trebui
avute în vedere o serie de aspecte privind
speciile de vânat existente în teren, numărul estimat de exemplare ce urmează
a se hrăni la aceste puncte, precum și
perioadele de timp la care hrana trebuie
distribuită, pentru a avea în permanență
cantitățile necesare în teren. Foarte important, și nu în ultimul rând, pe tot
parcursul anului, existența apei în teren
și asigurarea sării, sunt elemente de maximă importanță pentru vânat.
Toate acțiunile și măsurile necesare
asigurării hranei pentru vânat fac parte
din planul de management cinegetic pe
care vânătorii împreună cu personalul
de specialitate angajat al asociațiilor
acestora le au permanent în vedere și le
duc la bună împlinire pe tot parcursul
anului, atât în perioada sezonului de vânătoare cât și în afara acestuia. Toate
aceste măsuri au în vedere ocrotirea,
protejarea, conservarea și gospodărirea
durabilă a vânatului, în fondurile cinegetice pe care asociațiile de vânători le
gestionează.
– va urma –
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Din teren Dispozitivie optice
Observarea directă
a vânatului (II)

P

entru a ne opri la un anumit
model sau altul de binoclu, cunoașterea parametrilor de performanță și a caracteristicilor constructive ale acestuia, ne vor ajuta în a face
alegerea cât mai potrivită pentru scopul
propus, în cazul nostru observații directe la vânat, în teren.

COSTIN ALEXANDRESCU

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Binoclul

După ce ne-am plecat atenția asupra locurilor folosite de
regulă pentru observarea directă a vânatului, să ne oprim și
asupra dispozitivelor optice care ne pot ajuta în efectuarea
acestor observații. Iar aici ne vom referi la binocluri și la
lunetele pentru observații, cu menționarea câtorva dintre
aspectele pe care trebuie să le avem în vedere atunci când
folosim aceste dispozitive optice în teren.
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În acest sens vom avea în vedere
atât elementele optice precum puterea
de mărire, modelul prismelor, diametrul lentilelor obiectiv și calitatea acestora, cât și cele constructive, cum sunt
rezistența la apă și la șocuri mecanice,
straturile protectoare dar și greutatea
binoclului.
Puterea de mărire pentru observarea vânatului, este recomandat a fi
situată în intervalul 8-12X, pentru a putea oferi un câmp vizual suficient de
larg la distanță. O putere mai mare de
12X poate fi utilă pentru observarea vânatului mic la distanțe mari, sau a anumitor detalii, precum în cazul trofeelor
la căprior, cerb sau capră neagră. Trebuie avut însă în vedere faptul că odată
cu creșterea puterii de mărire, scade
câmpul vizual disponibil la distanță. Binoclurile pot fi cu putere de mărire fixă
sau variabilă, cele din urmă fiind mai
practice deoarece pot acoperi o gamă
mai largă de situații întâlnite în teren.
Prismele folosite pentru transmiterea luminii influențează calitatea imaginii. În cazul modelului de binoclu
cu prisme porro, acestea sunt poziționate asimetric în corpul binoclului, îl
fac mai voluminos și mai greu, dar se
pare că oferă o calitate superioară a imginilor. Modelul roof are prismele
poziționate liniar și conferă o compactitate sporită și o greutate mai redusă
binoclului, un avantaj substanțial în cazul deplasărilor lungi în teren.
Lentilele sunt cele care asigură luminozitatea și calitatea imaginilor. Calitatea sticlei din care sunt confecționate este importantă. În plus, straturile
cu care sunt acoperite lentilele sunt în
măsură să sporească această calitate,
reducând reflexia și sporind transmisia
luminii.
Diametrul lentilelor obiectiv, cu
cât acesta este mai mare, cu atât luminozitatea imaginilor va fi mai bună, bineînțeles aici contribuind substanțial
și calitatea lentilelor și construcția în
sine a binoclului. Pentru observații la
vânat în teren sunt recomandate binoclurile cu diametrul ocularelor de 42
mm sau 50 mm, două dintre dimensiunile standard de fabricație a binoclurilor.

Lunetele pentru
observații au o putere
de mărire mult sporită față
de binocluri, ce poate ajunge
până la o mărire de 30-50,
chiar și 60 de ori. Sunt
disponibile în două variante
constructive, fie având
corpul în unghi, fie în linie.

Pentru protejarea în general a binoclului, tehnologiile water-resistant
sau waterprooof, feresc binoclul de părunderea apei, iar tehnologia rubber
coated îl protejază împotriva șocurilor
mecanice.

Luneta pentru observații
Luneta pentru observații sau spoting scope ori fieldscope, cum este adesea numită, este folosită de regulă pentru efectuarea de observații la distanțe
foarte mari sau pentru distingerea unor
detalii, de mare finețe, a unor trăsături
ale vânatului. În primul caz este vorba
despre observațiile ce se efectuează spre
exemplu de pe un versant al muntelui
pe altul, cum sunt observațiile efectuate
la capră neagră sau cerb. În teren plat,
deschis, luneta permite vederea peste
întinderea câmpurilor agricole, la distanțe foarte mari, în perioada când terenul nu este acoperit de vegetație sau

înălțimea acesteia permite observarea
pe deschideri largi. A doua situație
apare atunci când se dorește observarea
celor mai mici detalii, la distanțe ce depășesc posibilitățile unui binoclu. Poate
fi cazul observării amănunțite, spre
exemlu, a unui trofeu excepțional de
căprior dar și a păsărilor pe cuib sau
aflate în pasaj.
Lunetele pentru observații au o putere de mărire mult sporită față de binocluri, ce poate ajunge până la o mărire de 30-50, chiar și 60 de ori. Sunt
disponibile în două variante constructive, fie având corpul în unghi, fie în
linie. Modelul în unghi permite o poziție mai ergonomică/confortabilă pentru observare, dar necesită, în majoritatea cazurilor, folosirea unui trepied
pentru asigurarea stabilității. Modelul
în linie, poate fi folosit, în anumite condiții, și fără suportul trepiedului, fiind
în acest caz mai ușor de mânuit mai

ales în timp ce ne deplasăm pe teren.
Diametrul mare al lentilei obiectiv
permite pătrunderea unei catități mari
de lumină, iar de aici rezultă o claritate
și luminozitate sporită a imaginilor, un
avantaj esențial în special în condițiile
de lumină scăzută, precum la răsăritul
sau apusul soarelui.
La fel ca și în cazul binoclurilor, lentilele lunetelor pot fi acoperite cu straturi protectoare și antireflexie, corpul
este de regulă sigilat și umplut cu un
gaz inert, pentru a preveni aburirea pe
interior, iar părțile componente sunt
rezistente la apă, praf și șocuri mecanice. De reținut este și faptul că pentru
a beneficia la maxim de capacițățile de
performanță ale acestor dispozitive optice este necesară folosirea trepiedelor,
fapt ce asigură stabilitatea necesară
pentru obținerea clarității și acurateței
imaginilor observate la mare distanță.
Foto: SORU EPOTOK / SHUTTERSTOCK
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Chinologie Câinele de vânătoare
Pasiunea pentru
vânătoare
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

O tradiție ce vine din timpuri străvechi, vânătoarea a fost
practicată inițial din nevoia de procurare a hranei, supusă
apoi transformărilor inerente de-a lungul vremii și
devenită, cel puțin așa gândim și dorim să credem, o
pasiune suprapusă ideii de recreere dar și de menținere a
unui echilibru ecologic în cadrul naturii ce ne înconjoară.

N

umai cei ce au crescut, instruit
și antrenat un câine de vânătoare știu cât poate fi de plăcută petrecerea timpului în aer liber alături de partenerul patruped instruit
pentru vânătoare. Vânător și câine de
vânătoare, două personalități, două
voințe, o singură pasiune, vânătoarea.
Și pentru ca totul să fie în armonie,
chiar de la început trebuie avute în vedere câteva aspecte.
Alegerea câinelui de vânătoare trebuie făcută nu numai în funcție de vânatul pentru care urmează să fie antrenat dar și de personalitatea vânătorului,
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în paralel cu temperamentul cunoscut
al rasei de câine pe care o alege. Poate
să pară prea mult spus, dar legătura celor doi parteneri funcționează din mlte
puncte de vedere asemenea relației între doi oameni. Și știm cu toții, din viața
de zi cu zi, că „două pietre tari nu fac
casă bună”, la fel cum nici „doi molateci
nu reușesc mare lucru împreună”. De
aceea, potrivirea celor două personalități/temperamente este cât se poate de
importantă și alegerea trebuie făcută
cu multă atenție.
Vânătoarea la picior este poate una
dintre cele mai spectaculoase și mai

pline de farmec metode de vânătoare.
Aici, practic toți participanții, vânători
și câini de vânătoare, au posibilitatea
etalării talentului, experienței dar și antrenamentului pe care le au, moștenite,
învățate sau căpătate în timp și puse în
practică cu ocazia partidelor de vânătoare petrecute pe teren. Aici se poate
observa destul de repede și relativ ușor
modul în care cele două personalități/
temperamente, vânător și câine de vânătoare, se potrivesc, s-au format și modelat de-a lungul orelor de antrenament
și practică pe teren, petrecute împreună.
Aici vom vedea cum fiecare în parte, animat de pasiunea comună, își face partea
din „tema de lucru” de care este responsabil și, la final, fiecare îl prețuiește și
respectă pe celălalt, unul găsind și aportând vânatul căzut, celălalt recompesându-și partenerul patruped cu vorbe
bune, eventual o „tratație”, și o mângâiere plină de mândrie și satisfacția lucrului bine făcut.
Aceasta este, desigur, situația ideală,
pe care o dorim și sperăm cu toții să se
petreacă. Pe teren putem asista însă și
la scene mai puțin plăcute, când, din
cauze mai mult sau mai puțin cunoscute,
lucrurile nu se potrivesc și nu merg bine.
Lipsa de antrenament, neînțelegerea comenzilor, neatenția, graba, poate și temperamentul mai alert al unuia dintre parteneri, pot genera confuzie, iar lucrurile
nu se întâmplă așa cum trebuie.
În această situație, deloc plăcută nici
pentru stăpân dar nici pentru câine, și
cu atât mai puțin pentru însoțitori, tendința este de a da vina pe „cineva” sau
pe „ceva”. Iar prima întrebare ce apare,
este cel mai adesea „Cine este de vină?”
Dar de ce să nu încercăm și să privim,
dar să și gândim și altfel vis-à-vis de
această situație. Sau mai bine zis de ce
să căutăm neapărat un vinovat? Cauza
este undeva în trecutul mai mult sau
mai puțin îndepărtat și, cu siguranță,
de cele mai multe ori este legată de timpul și perioada antrenamentului, de
atenția pe care am acordat-o detaliilor,
repetiției, înțelegerii și creării acelei legături de comunicare cu partenerul nostru patruped.
Dacă nu au fost bine puse la punct
de la început, lucrurile se pot corecta
cu răbdare, dedicație, timp și înțelepciune și mai ales cu pasiune. Este acea
pasiune pe care de altfel o împărtășește
și câinele nostru de vânătoare, acea pasiune ce ne poartă pe locuri minunate,
locuri pe care numai natura a știut și
știe să le zămislească, oferindu-ne clipe
de neuitat de fiecare dată când ieșim pe
teren, animați de aceeași trăire, pasiunea pentru vânătoare!

Bibilioteca vânătorului

Cartea Armele - Istorie,
Poveste, Pasiune

Carte

VPR
Cartea este unică până în acest moment, în literatura din țara noastră. Este vorba despre
o carte-album, o lucrare care să cuprindă toate „poveștile” despre arme, scrise de-a lungul
anilor de către colegii noștri binecuvântați cu harul de a pune în pagină ideile și
cunoștințele lor.

Î

ncă de la lansarea acum 14 ani a
site-ului Asociației Naționale a Colecționarilor de Arme, am încercat
ca lunar să publicăm online câte un articol interesant. Cum lumea web-ului nu
este formată numai din cunoscători, am
căutat ca articolele să fie scrise într-o
manieră accesibilă, astfel încât orice doritor să găsească informații istorice, tehnice sau anecdotice despre arme.
Am dorit ca aceste articole să fie
ușor de citit și înțeles, devenind astfel
o activitate plăcută, stârnindu-ți interesul în așteptarea următoarei povestiri. Astfel s-a născut ideea de a strânge
toate aceste articole sub forma unei
cărți, astfel încât pasiunea pentru citit
să fie satisfăcută și sub forma clasică
de a sta într-un fotoliu, răsfoind o carte
adevărată și simțind mirosul cernelii
de tipar.
–Pentru comenzi și informații
Dl. Ioan Găucan,
Tel.: 0744-228.995
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Din teren Management cinegetic
Combaterea dăunătorilor
vânatului (I)
Text și fotografie CRISTIAN MANOLESCU
Managementul cinegetic include, pe lângă o serie de alte activități specifice gospodăririi
vânatului, și combaterea dăunătorilor acestuia. Combaterea dăunătorilor vânatului în
general este o activitate menită să mențină un echilibru biologic corespunzător între
aceștia și speciile pradă, în fondurile cinegetice, fiind o măsură necesară, cuprinsă în
planul de protejare, conservare și gospodărire durabilă a speciilor de interes cinegetic.

D

ăunătorii vânatului, atât cei cu
păr cât și cei cu pene, trebuie
ținuți permanent sub observație și necesită un control atent pentru
a evita și reduce pe cât posibil daunele
pe care le pot produce vânatului. Ne
vom opri asupra vulpii și șacalului, doi
prădători ce pot produce pagube însemnate vânatului mic - iepure, fazan,
potârniche, dar nu numai, și vom trece
în revistă câteva dintre aspectele privind efectele prezenței lor în fondurile
cinegetice dar și măsurile necesare și
modalitățile de combatere a acestora,
pentru a putea ține aceste două specii
sub un control riguros, acționând preventiv, așa cum este de fapt recomandat, și nu reactiv, când lucrurile pot deveni mai greu de împlinit, în acest sens.

Vulpea
Vulpea este binecunoscută, și a fost
și este una dintre speciile de prădătoare
cu păr, dăunătoare vânatului, aflată
mereu în atenția vânătorilor din cauza
pagubelor ce le poate produce în special
vânatului mic dar, uneori, chiar și iezilor de căprior. Atenția acordată vulpii
a oscilat de la perioade în care se afla
„în top”, blana vulpii fiind pe atunci la
mare preț, până la aproape ignorarea
totală din ultimii ani, când blana a rămas fără pic de valoare.
Acest din urmă fenomen și vânarea
din ce în ce mai puțin a vulpii, a condus
uneori la scăparea din vedere a necesității menținerii sub control riguros a
acesteia, cu toate că, în ultimii ani numărul vulpilor a crescut. Iernile blânde,
pe fondul încălzirii globale a vremii, au
favorizat creșterea numărului de șoareci, hrana de bază a vulpii, iar efectivul
roșcatelor a crescut simțitor. Faptul s-a
răsfrânt negativ asupra populațiilor de
vânat pradă ale vulpii, incluzând aici fazanul, iepurele și potârnichea, cea de pe
urmă fiind afectată și de modificarea
drastică a condițiilor de habitat natural
cauzată de agricultura excesiv intensivă.
Luând în considerare cele de mai
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sus, împreună cu ideea de bază în managementul vulpii, aceea de păstrare a
echilibrului între ea și celelalte specii
de vânat, precum și a faptului că vulpea
poate fi unul dintre vectorii principali
în transmiterea turbării atât în mediul
sălbatic cât și în cel domestic, combaterea acesteia trebuie menținută pe lista
priorităților între măsurile de ocrotire
a vânatului.
Cât privește vânarea vulpii, legea
permite vânarea acesteia tot timpul
anului, atât în cadrul vânătorilor colec-

tive la goană, organizate la alte specii
de vânat, cât și în grup restrâns, la
pândă sau la dibuit. Vânarea la vizuină
cu câini specializați sau la pândă folosind chemătoarea de gură, pot fi adevărate provocări demne de toată atenția, pentru vânători, demonstrând încă
odată pasiunea dar și responsabilitatea
cu care aceștia se preocupă de ocrotirea,
gestionarea durabilă, conservarea și
protejarea vânatului.
– va urma –

De prin magazine
HUNTERSHOP

Joker CR37 Tigre

Noutăți

Joker CR55 Oso

Cuțite Joker
Cuchillería Joker este o
companie spaniolă cu renume
mondial în fabricarea cuțitelor,
situată în orașul Albacete,
renumită pentru meșteșugarii
săi. De la fondarea sa în anul
1987, Joker a încercat
întotdeauna să unească
măiestria tradițională, cu cele
mai recente tehnologii, în
fiecare dintre produsele sale.
Compania Joker produce o gamă largă
de cuțite de vânătoare, cuțite tactice, de salvare, cuțite cu mâner sculptat manual, cuțite și tacâmuri de sport în general, cu un
design practic și o calitate superioară.
www.huntershop.ro

SCH JAGD

Tais: 170 mm.
Material: Molybdenun
Vanadium
Greutate: 233 g.
Joker CR43 Lince

Tais: 120 mm.
Material: MOVA 1.4116
stainless
Greutate: 240 g.
Joker CR91

Tais: 150 mm.
Material: Molybdenun
Vanadium
Greutate: 270 g.
Joker CR54 Oso

Tais: 170 mm.
material: S.S. 420
Greutate: 323 g.
Joker CT34 Jabato

Tais: 120 mm.
Material: MOVA 1.4116
stainless
Greutate: 245 g.

Tais: 170 mm.
Material: Molybdenun
Vanadium
Greutate: 290 g.

OUTDOOR & MORE

MONOCULARUL NIGHT
VISION HELIA TI 35

Helia TI 35 este un monocular cu
termoviziune care îmbină funcțiile necesare esențiale. Grație câmpului vizual larg
permite orientarea și obținerea rapidă a
imaginii dorite în teren. Este impermeabil și rezistent la șocuri mecanice.
Lentilele obiectiv
35 mm, F1.0
Rezoluție senzor
384×288; 17 μm(pixeli)
Senzitivitate termală<35 mK
Rezoluție display 1.024×768 (pixeli)
Câmp vizual
10,66×8,00 (°)
Câmp vizual
19 (m/100 m)
Magnificație optică 2,3x
Digital zoom
1x, 2x, 4x
Tip baterie
reîncărcabilă Li-Ion
Durata bateriei
până la 8 ore
Lxlxh
198 × 68 × 63 mm
Greutate
430 g
Moduri culoare
Alb-Cald, Negru-Cald, Roșu
Găsiți articolul în magazinul SCH JAGD
din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro

Finnveden Hybrid
Jacheta și pantalonii din gama mărcii suedeze Pinewood,
sunt destinate unei arii largi de activități și sunt
disponibile într-o mare varietate de culori și combinații.
Gama Finnveden Hybrid este practică și funcțională, poate fi purtată
aproape oriunde, în aer liber, fiind recomandată pentru cei care au un stil de
viață activ, outdoor, urban-outdoor, hiking, drumeții, vânătoare, pescuit, etc.
Jacheta este confortabilă de purtat,
mai ales la mișcare, are glugă detașabilă și reglabilă, buzunare spațioase cu
fermoar, materialul este stretch în patru direcții, water repellent și beneficiază de tratament Eco Friendly: Bio-

nic Finish® Eco-impregnare organică
fără fluorocarbon, pentru proprietăți
suplimentare de respingere a apei.
Pantalonii au secțiuni de întindere
cu stretch în patru direcții, patru buzunare cu fermoar, bandă elastică în talie,
iar materialul este water repellent și
beneficiază de tratament Eco Friendly:
Bionic Finish® Eco-impregnare organică fără fluorocarbon, pentru proprietăți suplimentare de respingere a apei.

Găsiți articolele în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536 • Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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PESCUIT

Concluzii ale Ședinței ordinare
a Comisiei de Pescuit Competițional
Privat a A.G.V.P.S. din România
TEODOR BENTU - Vicepreședinte A.G.V.P.S., Președintele Comisiei de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S.
București, 04 februarie 2022
În temeiul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Pescuit Competițional
Privat a A.G.V.P.S., denumit în continuare Regulament, Președintele Comisiei, prin circulara
din data de 07.01.2022 transmisă membrilor, a convocat vineri 04.02.2022,
ora 10:00, la sediul A.G.V.P.S. din România, în București, ședința ordinară anuală a Comisiei
de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S. - denumită în continuare Comisie, pentru
analizarea activității anului competițional 2021 și stabilirea și aprobarea măsurilor
organizatorice și a calendarului competițional al A.G.V.P.S. pentru anul competițional 2022.
Au participat membrii comisiei:
• dl. Teodor Bentu, Președintele Comisiei - vicepreședinte al A.G.V.P.S.;
• dl. Ioan Stăniță - delegat oficial de
Asociația Liga Cluburilor de Crap;
• dl. Ciprian Hrișcă - președinte Liga
Română de Spinning;
• dl. Bogdan Vasilescu - președinte Clubul AquaTransilvae - Pescuit cu
Musca Artificială;
• dl. Nemațu Gabriel - președinte Liga
Română de Pescuit, pescuitul pe gheață.
Ordinea de zi conform convocatorului:
1 Rapoarte sintetice privind activitatea competițională a disciplinelor pe
anul 2021;
2 Programele și Calendarele competiționale interne și intenții pentru participarea la competițiile internaționale,
conform calendarului F.I.P.S.-ed și
F.I.P.S.-Mouche pentru anul competițional 2022;
3 Propuneri pe discipline de completări și modificări ale regulamentelor
și instrucțiunilor de organizare și desfășurare a competițiilor din anul 2022;
4 Măsuri și asigurări cu privire la
organizarea competițiilor cu respectarea
reglementărilor sanitare epidemiologice;
5 Diverse.
În deschiderea ședinței, domnul Teodor Bentu, Președintele Comisiei, după
apelul nominal al membrilor prezenți, și
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verificarea mandatelor de reprezentare,
a adresat bun venit membrilor și salutul
conducerii executive și al Consiliului
A.G.V.P.S., împreună cu felicitări pentru
efortul și activitatea depusă în anul competițional 2021.
În cadrul ședinței au fost prezentate rapoartele sintetice privind activitățile competiționale din Calendarul
Competițional al A.G.V.P.S. pe anul
competițional 2021, necesare analizei
anului competițional și informarea
conducerii A.G.V.P.S. Aceste rapoarte
evidențiază numărul mare de asocia-

ții, cluburi și pescari participanți în
competițiile din anul 2021, acțiunile
și activitățile importante întreprinse
în organizarea competițiilor.
Au prezentat rapoarte dl. Ciprian
Hrișcă, președintele Ligii Române de
Spinning, și dl. Bogdan Vasilescu, președintele Clubului AquaTransilvae,
pentru competițiile de Pescuit cu
Musca Artificială.
Campionatele de pescuit la crap (seniori - senioare) și cel de pescuit pe
gheață, din calendarul competițional oficial al A.G.V.P.S. pe anul 2021, au fost
suspendate și transferate în anul 2022,

ca măsuri pentru prevenirea răspândirii
COVID-19, precum și ca urmare a suspendării de către F.I.P.S.-ed a Campionatelor Mondiale pe anul 2021 și transferarea lor în anul 2022 din cauza
acelorași restricții sanitare.
Au lipsit rapoartele activităților Asociațiilor Ligii de Pescuit Staționar și ale
Ligii de Pescuit la Feeder, însă informații
există postate pe site-urile lor.
În continuarea ședinței au fost prezentate și aprobate Calendarele Competiționale complete pe anul 2022, pe
discipline, care au constituit Calendarul competițional consolidat al
A.G.V.P.S. pe anul 2022.
Acesta a fost publicat în numărul
din luna februarie a.c. al revistei VPR,
pentru a veni în sprijinul concurenților
în planificarea din timp a programelor
personale.
De remarcat în Programul Competițional 2022, apariția în premieră a noi
discipline, „Pescuitul la spinning din
CAIAC” și „Campionatul Freestyle Method Feeder individual”, discipline preluate de A.G.V.P.S. din Calendarul
competițional internațional al F.I.P.S.ed, ca urmare a interesului existent în
țară pentru practicarea lor.
Lucrările ședinței au continuat cu
propuneri de completări și modificări
ale regulamentelor și ale instrucțiunilor de organizare și desfășurare a competițiilor din anul 2022.
Din discuțiile pe această temă a reieșit necesitatea ca modificările și completările ce se aduc trebuie să respecte
prevederile statutului A.G.V.P.S.
Pentru a elimina orice fel de îndoieli,
interpretări personale subiective, răuvoitoare, care creează artificial situații încordate generatoare de tensiuni și dis-

pute impetuoase în legătură cu organizarea și participarea la activitatea competițională, Președintele comisiei dl.
Teodor Bentu a menționat și subliniat
clar caracterul „privat și amator” al campionatului de pescuit al A.G.V.P.S.
Legat de această particularitate,
dreptul de participare în campionatul
privat de pescuit competițional amator
al A.G.V.P.S. este dat de obligativitatea
respectării prevederilor legale în domeniul pescuitului și a statutului A.G.V.P.S.,
respectiv a deținerii de către concurenți
a unui permis de pescuit în apele naturale, emis de A.N.P.A. și eliberat de o
asociație afiliată la A.G.V.P.S.
Pentru competițiile de pescuit la
crap, având în vedere caracteristica pistelor de concurs ca fiind în exclusivitate
amenajări sau lacuri private în care pescuitul se practică legal doar cu acordul
administratorului, concurenții sunt
obligați să dețină un Carnet de Membru A.G.V.P.S. vizat pe anul respectiv,
emis de una din asociațiile afiliate la
A.G.V.P.S.
O altă problemă dezbătută în cadrul Comisiei, asupra căreia au fost
adoptate măsuri, a fost cea privind necesitatea de revizuire și modificare
prin actualizare și completare a tuturor regulamentelor tehnice de competiții la toate disciplinele și diseminarea noilor forme modificate,
inclusiv pe site-ul A.G.V.P.S.
Din discuții a reieșit că Regulamentele tehnice de concurs în mod obligatoriu trebuie să devină compatibile cu regulamentele internaționale F.I.P.S.-ed
și F.I.P.S.-Mouche, aprobate și aplicate
în competițiile internaționale.
Hotărârea luată de Comisie despre
modificări se justifică prin faptul că este
inoportun, ineficient, neperformant și

necompetitiv, să se organizeze competiții
interne ce au ca finalitate selectarea de
echipe reprezentative pentru competiții
internaționale, în alte condiții tehnice
decât cele din regulamentele tehnice internaționale ale F.I.P.S.-ed și F.I.P.S.Muche.
Totodată Ligile organizatoare,
printr-o largă și amănunțită consultare
tehnică, vor fundamenta, stabili, aproba
și disemina pentru a fi cunoscute public,
criteriile de selectare prin competițiile organizate a echipelor reprezentative cu
drept de a participa la competițiile internaționale la care A.G.V.P.S. va fi invitată
oficial să participe în calitate de membră
cu drepturi depline la Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.).
O problemă organizatorică importantă care s-a dezbătut și asupra căreia
s-au hotărât măsuri ce trebuie puse în
aplicare este cea legată de sistemul de
informare și comunicare instituțională oficială în sistemul competițional
al A.G.V.P.S., în corespondența, informarea și conlucrarea dintre ligile organizatoare, A.G.V.P.S., Asociațiile afiliate și Comisia de Competiții.
În discuțiile purtate s-au prezentat și
exemplificat neajunsuri și situații perturbatoare ale activității competiționale
cauzate de existența unor deficiențe în
comunicare și informare.
Folosirea excesivă a comunicării
verbale neasumate și neopozabile în locul celei scrise, folosirea în comunicare
a adreselor personale de e-mail,
WhatsApp, Facebook, au favorizat decizii discreționare și selective de diseminare a informațiilor, cu efecte negative privind transparența, informarea
corectă, completă și la timp, și accesul
restricționat la informații pentru cea
mai mare parte a subiecților, persoane
implicate într-o formă sau alta în activitatea competițională.
Această stare de fapt a alimentat și
amplificat neliniște, incertitudini, tensiuni și situații conflictuale artificiale
inutile.
Din aceste considerente, pentru remedierea situației, Comisia a aprobat
o serie de măsuri care vor trebui puse
în aplicare și respectate, după cum urmează:
• Comunicarea și informarea oficială
în legătură cu activitatea competițională
între A.G.V.P.S. direct, A.G.V.P.S. prin
Comisia de Competiții, Ligile cu atribuții
derogate de organizare a competițiilor și
celelalte asociații afiliate la A.G.V.P.S., se
va face în mod obligatoriu în formă scrisă,
sub responsabilitate asumată și doar pe
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Concluzii ale Ședinței
ordinare a Comisiei de
Pescuit Competițional
Privat a A.G.V. P.S. din
România
și de pe adresele de corespondență instituționale, respectiv poștale-electronice
(e-mail), ale A.G.V.P.S., Ligă, Asociație
afiliată A.G.V.P.S.;
• Ligile cu atribuții derogate de organizare a competițiilor au obligația de
a transmite prin e-mail la A.G.V.P.S.,
adresele instituționale oficiale: e-mail,
site-ul, Facebook, adresa poștală - sediu
ligă, prin care se va realiza comunicarea
oficială începând cu anul 2022 - termen
15 Martie 2022. În această modalitate
de lucru aprobată vor avea acces la o informare corectă, transparent și în timp
util, toate colectivele responsabile implicate din Comitetele directoare sau adunările generale ale ligilor și asociațiilor
afiliate la A.G.V.P.S., toți concurenții
precum și orice persoană interesată;
• Regulamentele, instrucțiunile și informațiile anuale în legătură cu organizarea și desfășurarea competițiilor considerate oficiale și opozabile, sunt cele
care provin sau sunt preluate de pe canalele instituționale oficiale de comunicare și informare, respectiv site-ul
A.G.V.P.S., site-urile ligilor organizatoare, site-urile asociațiilor afiliate la
A.G.V.P.S., reviste (VPR, Ligi, Asociații
afiliate la A.G.V.P.S.);
• Postarea informațiilor trebuie asumată cu obligația ca informațiile să corespundă cu documentele oficiale aprobate existente la nivelul Comisiei de
Competiții.
Se va analiza împreună cu conducerea operativă a A.G.V.P.S. posibilitatea
și oportunitatea deschiderii unei adrese
oficiale de e-mail destinată Comisiei de
Competiții. secretariatcomisieagvps@
gmail.com
Comisia a reluat și a analizat problema ridicată de dl. Teodor Bentu,
Președintele Comisiei, și măsurile
aprobate în ședința din anul 2021 în
legătură cu trofeele-cupele de Campioni Mondiali, cucerite de echipele
care au reprezentat A.G.V.P.S., ajunse
nu în vitrina de trofee a A.G.V.P.S. ci
în vitrinele diverselor persoane particulare, diverșilor agenți economici.
Măsura aprobată în ședința Comisiei
din anul 2021 nu a fost pusă în aplicare.
Prin acord unanim membrii comisiei
pentru disciplinele respective se angajează la acțiuni concrete în anul 2022,
pentru finalizarea ei și reamenajarea vitrinei de trofee a A.G.V.P.S.
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A fost pus în discuția și analiza Comisiei noul site al A.G.V.P.S. care trebuie
să preia toate regulamentele și instrucțiunile oficiale ale competițiilor, și foarte
important din vechiul site informațiile
competiționale privind istoricul campionatelor naționale ale A.G.V.P.S. în decursul anilor.
Lucrarea privind istoricul campionatelor naționale ale A.G.V.P.S. cu câștigătorii în decursul anilor, inițiată de Teodor Bentu nu a mai fost actualizată și
completată la zi de fostul secretar al comisiei, deși primea și dispunea anual de
toate rezultatele competițiilor.
Membrii Comisiei au hotărât inițierea de discuții cu conducerea operativă
a A.G.V.P.S. pentru găsirea unei soluții
tehnice privind amenajarea arhivei, a corespondenței și a comunicării prin asigurarea secretariatului Comisiei de competiții. De asemenea va fi contactat
administratorul site-ului A.G.V.P.S. pentru analizarea reactualizării periodice a
activității competiționale.
Comisia a analizat măsurile necesare cu privire la respectarea în organizarea competițiilor a reglementărilor sanitare la zi pentru prevenirea
răspândirii COVID-19 și a hotărât următoarele:
• Ligile cu atribuții delegate au obligația de a monitoriza în continuare și în
anul 2022 măsurile legislative și normele
sanitare naționale și cele internaționale
și, în funcție de situație, de a analiza și
proceda, după caz, la reorganizarea, reprogramarea și, dacă situația o impune,
chiar anularea competițiilor din cadrul
Campionatului privat de pescuit competițional al A.G.V.P.S. - 2022;
• Măsurile adoptate vor fi diseminate
public, în timp util, pentru a fi cunoscute
de toți participanții;
• Pentru competițiile din cadrul ca-

lendarului competiționa linternațional,
conducătorul loturilor și componenții
echipei se vor informa riguros asupra
obligațiilor sanitare internaționale ce trebuie îndeplinite și respectate privind deplasarea și sejurul pe durata competiției,
în țara organizatoare pentru prevenirea
contaminării.
În încheierea ședinței Comisiei de
pescuit competițional privat a A.G.V.P.S.,
dl. Teodor Bentu, Președintele Comisiei,
a ținut să precizeze:
„Bazându-mă pe experiența și expertiza mea competițională-organizatorică
internă de peste 60 de ani dar în special
pe cea internațională în Comitetul Director al F.I.P.S.-ed și în Prezidiul C.I.P.S.,
mă străduiesc în ultimii ani, din postura
de Președinte al Comisiei, cu toată opoziția unor interese, orgolii, tendințe și
pretenții autocratice, să perfecționez prin
modernizare și simplificare activitatea
Comisiei, să o fac operațională, transparent și eficientă, având ca model experiența acumulată din modalitatea de
organizare a ședințelor și Congreselor
C.I.P.S., F.I.P.S.-ed și F.I.P.S.-Mouche.
Ședința comisiei s-a desfășurat în
condiții de comunicare și conlucrare
transparentă, sinceră, deschisă și eficientă, este dovada că strădania mea a
fost înțeleasă, apreciată și acceptată de
colegii prezenți la această ședință spre
cinstea lor. În această idee de perfecționare, sistemul de organizare și funcționare al Ligii Române de Spining reprezintă un model valoros ce trebuie urmat”.
Propunerile discutate, analizate și
consemnate vor fi prezentate spre informare conducerii executive și Consiliului
A.G.V.P.S. iar măsurile aprobate vor fi
diseminate cu caracter de reglementări
oficiale și trebuiesc puse în aplicare.

Spinning

Campionatul de pescuit
competițional privat
al A.G.V.P.S. - 2022
CRISTI ALBU

Începutul de an este, de fiecare dată, sinonim cu perioada
în care se îmbunătățesc regulamentele și se stabilește
calendarul competițional, pentru toate disciplinele
Campionatului Național de Spinning - pescuit la răpitori,
al Asociației Liga Română de Spinning, asociație afiliată
la A.G.V.P.S. din România.

CALENDAR COMPETIȚIONAL - DIVIZIA BARCĂ
Etapa 1 • 17-19 iunie - Delta Dunării
Organizator: ANGLER’S PRO TEAM
Etapa 2 • 22-24 iulie - Lacul Izvorul Muntelui
Organizator: CLUB SPORTIV BUCOVINA FISHING - BASS HUNTERS - CLUBUL
KOSAROM
Etapa 3 • 3-4 septembrie - Lacul Snagov
Organizator: CLUBUL DE PESCUIT SPORTIV DRILL
Etapa 4 • 22-23 octombrie - Lacul Moșteni/Olt
Organizator: CLUBUL OLTENIA SPINNING SQUAD REPO
Cupa Ligii – Danube Delta Predator Challange 2022 • 22-25 septembrie - Delta Dunării
Organizator: Liga Română de Spinning

Competiții

DIVIZIA BARCĂ
Fiind cea mai veche disciplină din
Campionatul Național la răpitori, Divizia Barcă a suferit în timp nenumărate schimbări de regulament, din dorința de a se ajunge la o formă care să
acopere cât mai multe din situațiile întâlnite pe apă. Nici anul acesta nu a făcut excepție, pe lângă hotărârile din
plan organizatoric fiind luate și două
foarte importante pentru modalitarea
de punctare și stabilire a clasamentelor
din manșe.
Astfel, în anul 2022 speciile punctabile vor fi știucă, șalău, biban, avat și
clean, la fiecare concurs urmând să
puncteze toate cele 5 specii, dimensiunea minimă a speciei fiind decisă de
către organizator. De asemenea, în fiecare manșă, echipele vor puncta cu cei
mai mari 10 pești măsurați, indiferent
de specie.
O mențiune specială pentru introducerea în cadrul Campionatului Național a unei noi piste de competiție,
lacul Strejești, o arie naturală de protecție specială avifaunistică, situată în
județele Olt și Vâlcea, cu o suprafață
de 2.378 hectare. Lacul se întinde pe o
lungime de aproximativ 20-25 de km,
la nord fiind hidrocentrala Drăgășani,
iar la sud hidrocentrala Strejești, și are
o lățime de 0,8-1,5 km. Lacul are o mare
diversitate de specii de pești, atât pești
răpitori cât și pești pașnici. Se pescuiește cu succes biban, șalău și avat, în
toate zonele lacului și știucă în zonele
cu apă mică și vegetație. Rămâne de
văzut în ce măsură se va ridica la standardele unei competiții de anvergură.
DIVIZIA CAIAC
O premieră demnă de luat în seamă
este înființarea unei noi discipline, pescuit din caiac, în concordanță cu Federația Internațională de Pescuit în Apă
Dulce - F.I.P.S.-e.d., care va organiza în
perioada 24-25 septembrie, în Portugalia, Torre de Moncorvo - Lagos do Sabor,
prima ediție a Campionatului Mondial
pentru această disciplină, din ce în ce
mai practicată și în Europa. Deocamdată regulamentul se va baza pe cel de
la Barcă, urmând ca până la primul concurs acesta să se definitiveze, cu aspecte
ce țin strict de pescuitul din caiac.
Campionatul Național de Spinning
– pescuit la răpitori, organizat de Asociația Liga Română de Spinning, sub
egida A.G.V.P.S. din România, este anul
acesta la ediția cu numărul XVII, beneficiind în continuare de o statornică
organizare, un adevărat exemplu în materie de competiții de pescuit.
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Tehnică Pescuit la știucă
Știucile unei partide
greu de imaginat
Text și fotografie ANDREI ZABET

Dacă partida din 2 ianuarie mi-a adus știuca anului până în prezent, pe Balta Creața 1, a doua
partidă din 2022, din 9 ianuarie, mi-a oferit un spectacol greu de imaginat pentru data
respectivă din calendar. De obicei, astfel de zile le întâlneam doar pe incintele catch & release
din Deltă, precum Holbina Trei Bibani sau la New Hotel Egreta. Însă am avut șansa să trăiesc
așa ceva, chiar dacă la o scară ceva mai mică, pe acest lac de lângă București.

P

rin contrast față de primul pescuit al anului, această zi a fost
ceva mai mohorâtă, cu plafon
de nori, dar fără vânt și cu apă „oglindă”.
Temperaturile au fost ceva mai ridicate,
cum se zice în Deltă, „moină”.

mai mare a zilei. Din cauza ei am stat
până târziu pe zona respectivă, iar insistențele mi-au fost răsplătite cu cea
de-a doua captură de 82 de centimetri
și cea mai „grasă dințoasă” a partidei.

Tehnica de prezentare
contează în egală măsură

Capturi: șase din cele șapte știuci
care au atacat
Aveam un sentiment că voi prinde
și cu această ocazie, însă în niciun caz
nu-mi închipuiam că urma să prind 6
știuci, din care 4 urmau să aibă cea mai
mare medie a capturilor realizate
într-o singură zi pe acest lac. Dacă
n-aș fi scăpat o altă știucă, pe care am
simțit-o ca fiind cel puțin la fel de mare,
aș fi făcut, probabil, o limită de cei mai
mari 5 pești ca în concursurile de bass
din Bassmaster Elite. Însă, chiar și așa
mă bucur că am trăit o asemenea zi
specială pe un lac extrem de frecventat
și cu o foarte mare presiune pe știucă
din partea pescarilor de răpitor. Iar faptul că este o apă cu reguli catch &
release ajută știucile să devină și mai
temătoare și precaute, acestea continuă
să învețe din experiențele „înțepătoare”
prin care trec.
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Patru capturi frumoase
În acea zi am reușit să prind 6 din
cele 7 știuci, dintre care două mai mici
la început, pe care nici nu le-am mai
măsurat. Însă celelalte 4 știuci care au
urmat, au meritat efortul de a pune ruleta pe ele, de a le măsura și de a le fotografia așa cum se cuvine: una 82 cm,
una 77 cm, una 79 cm și încă una 82
de centimetri, mai grasă decât prima
de 82 de cm. Toate au intrat pe aceleași
swimbaituri Jointed Claw Magnum
230 de la GAN CRAFT, însă de data
asta am prins pe două culori: 3 știuci
pe Kinokuni Lemon și alte 3 pe alb cu
irizații, culoarea care merge cel mai
bine pe un alt lac cu știuci de lângă București, Lacul Varlaam. Singura știucă
pe care am scăpat-o părea să fie și cea

Dincolo de swimbaiturile de 23 de
centimetri, care au o evoluție fantastic de
naturală și o putere de atracție peste a
celorlalte năluci, capturile acelei partide
greu de uitat, se datorează și tehnicii folosite încă o dată. Este vorba de o combinație între „deadsticking” și „slow rolling”.
Prima tehnică presupune pauze între 30
și 60 de scunde imediat după ce năluca
atinge apa, urmate de recuperări ultralente, cu pauze între 5 și 15 secunde. De
regulă, știucile plecau cu swimbaitul în
timpul acestor pauze și trebuia să am
mare grijă să nu grăbesc înțeparea, să le
las să se înțepe ele mai întâi, asta și din
cauza lipsei de elasticitate a firului.

Mici modificări pentru
mari succese
Swimbaiturile Magnum 230 sunt
plutitoare, dar modificate cu puțin

plumb pentru a le face suspending când opresc recuperarea, nici nu se ridică, nici nu coboară, ci rămân pe loc,
în coloana de apă. Iar aceste lucruri, plus
tehnica de iarnă cu prezentări lente, reprezintă cel mai eficient mod de a prinde

știucă și alți răpitori pe apă rece, pe care
îl știu și îl folosesc personal, de mulți
ani de zile, în pescuitul de iarnă al știucii
și al altor răpitori precum șalăul.
Am surprins toată acțiunea inclusiv
pe camera video, iar în curând, veți pu-

tea viziona rezumatul acestei partide
greu de imaginat într-un nou episod
din seria „Încă un lanseu”, pe canalul
meu de YouTube, „Pescuit la răpitor de
la A la Z”.
Fir întins pentru toți!
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Tehnică Pescuit staționar
Pregătiri la
început de sezon
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

După o iarnă care, în cele mai multe locuri, nici nu s-a simțit, primăvara începe, treptat,
să-și intre în drepturi. Un soare mai blând, vântul care adie ușor, pomii deja înverziți, ne
atenționează că nu putem sta nepăsători, trebuie să ne încercăm norocul pe malul apei.
Și pentru ca rezultatele să fie pe măsura așteptărilor, trebuie să forțăm puțin acest noroc,
pregătind un set de accesorii, aparent fără mare importanță, dar care se vor dovedi
deosebit de utile în partidele de pescuit staționar, pe durata întregului sezon care începe.

V

om avea grijă ca din trusa
noastră să nu lipsească accesoriile clasice, dar și cele mai recente, prezentate de industria extrem
de diversificată din domeniul producerii și comercializării echipamentelor
destinate pescuitului.

suficient, diversificate pe mărimi, grosimi și forme, vor fi corespunzătoare
speciei căutate și dimensiunii exemplarelor preconizate.
Degorjorul ne va ajuta să extragem
cârligul din gâtul peștilor prea înfome-

Accesorii clasice tradiționale
Firele, de diferite dimensiuni, nu
pot să lipsească, atât cele monofilament
cât și cele textile.
Plutele, de diferite forme și dimensiuni, vor asigura flotabilitatea liniei și
vor semnaliza acțiunile peștilor asupra
momelii din cârlig.
Plumbii, de asemenea de diferite
dimensiuni, de formă sferică (alice) sau
cilindrică (styl), trebuie aleși după două
criterii: crestătura de prindere pe fir să
fie cât mai precis centrată și materialul
să fie moale, maleabil, ușor de strâns,
dar și de desfăcut.
Pentru montarea și demontarea
acestora vom folosi cleștișorul special,
având la un capăt sistemul de strângere
iar la celălalt sistemul-pană pentru desfacere. Acesta va ajuta la centrarea corectă a pumbilor și la presarea controlată a acestora. Centrarea plumbilor va
asigura o coborâre cât mai firească a liniei în straturile apei.
Cârligele, aprovizionate într-un stoc
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tați, care l-au înghițit complet. Cu ajutorul degorjorului, peștii nu vor fi mutilați, putând fi eliberați dacă se dorește.
Sondele, de diferite forme, dimensiuni și greutăți, ne vor ajuta la găsirea
locului optim pentru plasarea cârligului
cu momeală. Acestea se montează pe
tija cîrligului și, având greutatea mai
mare decât portanța plutei, prin tatonări succesive, ne vor ajuta să stabilim
profilul real și consistența substratului.
Odată stabilită adâncimea apei în locul
ales, aceasta va fi marcată pe talonul
vergii. Reperul trebuie păstrat pe toată
durata partidei, chiar dacă vom pescui,
la un moment dat, între ape sau la suprafață, în funcție de straturile în care
evoluează peștii.

Plioare cu linii de rezervă

Cârligele, aprovizionate
într-un stoc suficient,
diversificate pe mărimi,
grosimi și forme, vor fi
corespunzătoare speciei
căutate și dimensiunii
exemplarelor preconizate.

Acestea sunt folosite pentru stocarea liniilor de pescuit confecționate de
acasă, în funcție de specificul apei în
care vom pescui, urmând ca, la fața locului, să aplicăm micile corecții necesare. Plioarele vor avea dimensiuni corelate cu dimensiunile plutelor folosite,
pe care trebuie să le protejeze în timpul
transportului, și culori diferite, care să
personalizeze liniile montate pe ele.
Pentru rigurozitate, vom nota direct pe
acestea, cu creion permanent, sau pe
etichete autocolante, lungimea liniei,

grosimea firului, portanța plutei și dimensiunea cârligului.

Suporturi pentru cârlige legate
Simple sau cu resort/arc, vor păstra
în codiții optime cârligele de diferite
dimensiuni, legate de acasă cu fire de
diferite lungimi și diametre. Acestea ne
vor scuti de o pierdere inutilă de timp
pe malul bălții, uneori chiar în codiții
atmosferice dificile. Suporturile cu cârlige vor fi protejate de căldură și de
soare, care afectează rezistența firelor.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

CIORBĂ PESCĂREASCĂ
LA CEAUN
MAMA PAȘA

Cutiuțe pentru „mărunțișuri”
Au dimensiuni reduse și un sistem
de închidere sigur, dublat de închiderea
separată a fiecărui compartiment interior. În aceste mini-compartimente pot
fi stocate stopper-e din silicon pentru
blocarea pe fir, inele despicate, agrafe
cu vârtejuri, antirăsucitoare, simple sau
cu ochet, și tot felul de alte mărunțișuri,
care vă vor fi îndemână, în funcție de
necesități.

Să înceapă sezonul!
În funcție de posibilități, pretenții,
sau oportunități, trusa va fi completată
și cu alte accesorii: creioane cu fibră
rezistente la apă, pentru vopsirea antenelor plutelor, tub cu pastă corectoare
pentru marcat, elastice pentru prindere, forfecuță-ghilotină, cutter, cutii
și cutiuțe pentru nade și momeli, lista
rămânând deschisă.
Cu o pregătire care să acopere cerințele de bază impuse de o partidă de
pescuit staționar, vom avea satisfacțiile
așteptate, la început de sezon.

O ciorbă tradițională în comunitățile pescărești, în care își
dau întâlnire mai multe soiuri de pești, cum ar fi carasul,
plătica, babușca, roșioara și bibanul, preparată la dogoarea
focului care învăluie ceaunul încăpător, va fi apreciată pe
măsura așteptărilor.
Ingrediente: pești din speciile pe
care le avem la îndemână, cam două
kg, curățat și eviscerat, trei cartofi, doi
morcovi, trei cepe, o rădăcină de păstârnac, o rădăcină de pătrunjel, doi ardei grași, cinci căței de usturoi, trei linguri de pastă de tomate, ulei, oțet,
sare, piper boabe, leuștean și pătrunjel
proaspăt pentru aromă.
Preparare: peștele se curăță de
solzi, se eviscerează, se crestează, iar
capetele peștilor mai mari se păstrează, după îndepărtarea operculelor.
Se taie legumele, cartofii în bucăți mai
mari, morcovii, ardeii și rădăcinile, de
păstârnac și pătrunjel, în cubulețe, iar

cepele se taie în sferturi. Se călesc ușor
în ulei încins, după care se completează
cu apă și se fierb. După ce acestea sunt
aproape fierte, se adaugă peștele. Se
completează compoziția cu pasta de
tomate, puțin ulei, oțet și sare, după
gust, și usturoiul mărunțit. După ce
oprim focul, adăugăm leușteanul și pătrunjelul tocat și acoperim vasul.
Servire: putem servi zeama împreună cu peștele sau separat, caz în
care vom prepara un mujdei de usturoi,
folosind o parte din zeamă. Un ardei
iute și o țuică bătrână sau palincă îi
vor accentua gustul.
Poftă bună!
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Tehnică Pescuit de sezon
Pescuit de Mărțișor:
pașnici sau răpitori?
Text și fotografie MAC
După cum luna Februarie nu a fost prea friguroasă, iar apa
bălților a rămas mai mult liberă decât prinsă pentru prea
multă vreme în cleștele gheții, avem toate motivele să credem
că vremea pescuitului a pornit cu dreptul și timpul ieșirilor
la malul apei se apropie cu pași mari, oferind condiții
propice pentru partidele de pescuit la vreme de Mărțișor.

S

timulate și încurajate de căldura
zilelor cu soare, papura și stuful
dau primii lujeri, anunțând parcă
vremea frumoasă a primăverii depline,
pe care o întâmpină cu verdele crud al
brâului ce dă contur malurilor.
În zonele cu adâncime mai mică,
apele se încălzesc chiar binișor și atrag
„mărunțișul”, care, probabil, și el abia așteaptă câteva zile cu soare pentru a se delecta în apa ceva mai călduță de pe lângă
maluri. În adâncuri, prin cotloane și la
adăpostul structurilor scufundate, semnele primăverii se fac și ele simțite, dar
acolo jos, activitatea pornește mai greu.

Pașnici sau răpitori?
Cât privește pescuitul, la primele
semne ale primăverii, două aspecte conturează prioritățile pasinaților în domeniu. Pe de o parte este dorința și nerăbdarea de ieși în sfârșit din nou la malul
apei, după iarna rece și plictisitoare, iar
pe de alta, la ce pești vom pescui, pașnici
sau răpitori.
Dacă stăm și ne gândim, șansele sunt
practic egale pentru oricare dintre variante. Atât peștii pașnici cât și răpitorii
încep să „miște”, gradele în creștere ușoară
ale apei bălților fiind unul dintre stimulente. Apoi este nevoia de hrană, odată
cu creșterea temperaturii apei și apropierea de perioada reproducerii, iar creșterea
peroadei diurne aduce și ea partea ei de
contribuție în același sens.
Dintre răpitori, primii ce par a da
semne de activitate în apa bălților sunt
bibanul și șalăul, primul poate chiar mai
mult dacă apele nu s-au răcit prea tare pe
perioada iernii iar căldura a revenit de
timpuriu. Știucile par a se urni mai greu
de prin adăpostul de peste iarnă iar somnul abia dacă se dezmorțește în cotloanele
adânci în care a trecut sezonul hibernal.
Atenție însă, și în luna martie, respectați
perioadele de prohibiție la pescuitul peștilor răpitori, în apele naturale.
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șioara, carasul, babușca, la care bineînțeles
putem adăuga obleții, „mărunțișul” în termeni generici.

Jig-uri sau năluci, nade și momeli
Pentru răpitori, mai ales pentru biban și șalău, jigurile garnisite cu silicoane
în culori deschise, alb, alb cu glitter sau
culori tari precum portocaliul simplu sau
cu glitter, au dat rezultate bune în anii precedenți la acest timp din an. Nălucile par

a fi mai puțin eficace, cerând un efort mai
mare din partea peștilor încă nedezmorțiți,
pentru a le urmări și prinde, dar, poate o
oscilantă mai ușoară, cu bătaie amplă,
poate declanșa atacul mult așteptat.
Pentru peștii pașnici momelile naturale tradiționale funcționează de regulă
destul de bine. Viermușii și „libelulele” larvele de chironomide, par a fi cele preferate, de unele singure sau în combinații
„dichisite” gen „carcalete”. Chiar și râmele,
la fel, singure sau combinate, toate depinzând însă de locul, timpul și apetitul/
activitatea peștilor.
O nădire ușoară, moderată, cu amestecuri de făinuri și spărtură de cereale,
ceva cânepă și arome ușoare, toate pot fi
de un real ajutor. Și să nu uităm de nadele
comerciale, special concepute pentru apă
rece, de regulă cele mai închise la culoare
fiind se pare mai atrăgătoare. Pescuitul
la feeder poate fi o opțiune de succes, combinând practic suficient de bine nădirea
moderat-constantă cu plasarea momelii
la locul potrivit.
Și, nu în ultimul rând, să nu uităm de
importanța cunoașterii locurilor pe care
pescuim. Adâncimea apei, natura
substratului și structurile submerse, sunt
informații ce pot schimba surprinzător în
bine sorții în favoarea nostră. Adâugând
aici șansele unei zile cu soare, fără vânt și
cu vreme călduță, putem contura, cred,
cât se poate de bine, scenariul unei partide
reușite de pescuit, la pașnici sau răpitori,
o adevărată provocare la vreme de
Mărțișor!
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Tehnică

Pescuit pe râu

Avați, la praguri
Text și fotografie DORU DINEA
Am așteptat îndelung ca prințesa cu mantie albă, iarna,
să cearnă fulgi jucăuși de nea peste întinderea câmpiei
și să răspândească peste tot fiori reci de gheață. Vlăguită
și îngenuncheată de temperaturi, de cele mai multe ori,
cu mult prea ridicate, a lăsat însă loc venirii primăverii, cu
destul timp înainte de anunțul făcut de filele calendarului.
Mulți dintre copaci au început a-și etala mugurii, din ce în
ce mai dolofani, iar alții, mai grăbiți, își flutură pe aripi de
vânturi hoinare, verzi și firave frunzulițe…
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C

hiar dacă mai timid deocamdată,
râul a început să prindă viață și,
în multe zone, peștișori cu luciri
de diamante îi străbat undele limpezi.
În zilele când temperaturile ajung și către douăzeci de grade Celsius, din margini de praguri, învolburări repezi și brutale ale apei alungă și împrăștie micuții
peștișori. Sunt peștii răpitori ce trebuie
să-și refacă forțele după perioada de
timp când au fost mai puțin activi.

Căutând avații
Cu toate că temperaturile de peste
zi, de cele mai multe ori, au fost destul
de ridicate, nopțile au coborât mercurul
din termometre chiar și la valori negative și, de aceea, am căutat, cu nălucile
din dotare, avații, în zonele râului unde
apa a avut adâncimi cât mai mari iar
curenții de curgere nu au fost foarte puternici. Pentru că am observat că am
avut cele mai multe atacuri, am insistat,
în special, în zonele cu praguri, acolo
unde după porțiuni cu adâncimi mici
ale apei se formau rapid zone cu adâncimi cu mult mai mari.
Dintre năluci, pot spune, că cele de
tip soft au fost vedetele. Rezultatele cele
mai bune au fost la shad-urile cu format
slim, cu lungimea de 5 centimetri, cu
plumb cheburaska cu greutatea de 4
grame, armat cu cârlig tip drop-shot nr.
2, și la cele cu lungimea de 7,6 centimetri,
cu plumb cheburaska, cu greutatea de 5

grame, armat cu cârlig tip offset nr. 1/0.
Atunci când au fost perioade de timp
cu temperaturi mai generoase, au funcționat și voblerele tip lipless soft, cu lungimea de 5,8 centimetri, tot cu format
slim, precum și cicadele cu format slim,
cu lungimi de 4,5 și 5 centimetri.
La partidele de pescuit la spinning,
când apa râului a avut o claritate foarte
mare, de multe ori, cele mai bune rezultate au fost la shad-urile translucide,
acolo unde coloritul nălucii a fost cel mai
puțin pus în valoare, iar năluca a avut o
prezență în apă cât mai discretă.

Tehnici cu rezultate
Pentru avați, am folosit, ca tehnici de
recuperare, jigging-ul, twitching-ul dar
și recuperările cu viteze medii și medii
rapide, aproximativ liniare. Cele mai
bune rezultate au fost atunci când, fără
să lansez, ținând lanseta în mâna dreaptă
și o rezervă din firul de linie pe care o
manevram cu mâna stângă, „plantam”
năluca, dacă pot spune așa, în diferite
direcții pe suprafața apei, o lăsam să
prindă adâncime, după care o dandinam
în zonele cu praguri ale râului sau pe
lângă structurile din apă, dacă acestea
nu se aflau la mare depărtare. Mișcarea
de dandinare a nălucii am executat-o și
cu ajutorul mâinii drepte, ridicând și coborând vârful lansetei dar și cu ajutorul
mâinii stângi, cu care mișcam, manevram din rezerva din firul de linie. De
multe ori, numai în felul acesta am reușit
să determin peștii să atace nălucile, pentru că unii avați păreau a fi mai „pretențioși” decât alții.
Cât privește reușita, la avați, am avut
foarte puține eșecuri la înțeparea peștilor. Atacurile au fost și ele diverse.
Uneori, în timp ce dandinam, la un moment dat, simțeam cum lanseta se în-

La partidele de pescuit
la spinning, când apa
râului a avut o claritate
foarte mare, de multe ori, cele
mai bune rezultate au fost la
shad-urile translucide, acolo
unde coloritul nălucii a fost
cel mai puțin pus în valoare,
iar năluca a avut o prezență
în apă cât mai discretă.

carcă discret și, relativ progresiv, cu o
greutate nu foarte mare, care urma de
regulă direcția de evoluție a nălucii, fără
prea multă zbatere sau evadări energice
în lateral. Dar, dacă rămâneam prea
mult în contemplare și nu executam, cât
mai rapid, o înțepare energică din vârful
lansetei, peștii expulzau năluca din gură
sau scăpau după câteva secunde de drill.
Urmărind cu atenție, reacțiile de pa-

nică ale micuților peștișori, atunci când
limpezimea apei permitea, și înaintând
prin apă, atunci când a fost posibil, până
în apropierea pragurilor, am reușit,
uneori, să păcălesc vigilența prudenților
avați. Iar atunci când nici o tehnică nu a
dat rezultate și peștii au fost indiferenți
la toate nălucile mele, simpla evadare și
petrecerea timpului în mijlocul naturii
a fost cea mai prețioasă „captură”.
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Echipament Atelierul muscarului
Confecționarea muștelor
artificiale
ALEX CODRESCU

Foto: ANDREI ZABET

Pentru pasionații cu experiență în pescuitul cu muște artificiale lucrurile pot să pară deja
simple. Pentru începători însă, imaginea multitudinii de accesorii necesare pentru
confecționarea artificialelor, poate să pară destul de complicată și poate chiar intimida.
De aceea, ne vom îndrepta atenția spre „cum” și „ce” avem nevoie pentru a pătrunde în
universul confecționării muștelor artificiale.

P

entru aceasta vom prezenta succint uneltele de care avem nevoie și materialele necesare confecționării artificialelor.
Tensorul este suportul pentru bobinele de ață și permite derularea fără
ochiuri a aței pentru legat muștele. El
trebuie să asigure o tensiune constantă,
suficientă pentru a asigura bobinarea
cursivă și uniformă a aței de montaj pe
tija cârligului.
Cleștișorii pentru prinderea și montarea penelor pe cârlig, asigură o priză
fermă a penelor. Sunt confecționați din
oțel și au vărful aplatizat sau îmbrăcat
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în cauciuc, caz în care oferă o aderență
și protecție sporită penelor de montaj.
Forfecuța cu vârf drept sau curbat trebuie să fie foarte bine ascuțită, pentru a
permite tăierea cu precizie a materialelor
folosite la confecționarea muștei artificiale.
Unealta pentru noduri și răsucirea
firelor este confecționată din oțel și are
de regulă două brațe peste care se trece
ața de montaj, permițând strângerea sigură a nodurilor intermediare și a nodului final din imediata apropiere a
ochetului cârligului.
Acul pentru montaj poate fi folosit
la diferite operații cum ar fi separarea

și așezarea penelor/materialelor de
montaj pe tija cârligului, repartizarea
aței, aplicarea lacului pentru fixarea nodului final, etc.
Ața de montaj, de culori, texturi și
grosimi diferite, are o rezistență și aderență ridicată și este folosită pentru matisarea și fixarea diferitelor componente
ale artificialei.
Penele, fie de cocoș, rață, fazan sau
potârniche, precum și firele de păr din
ureche de iepure, de la căprior sau vulpe,
sunt cel mai adesea folosite pentru a
confecționa artificialele.
Firele de lamé, lână, precum și alte
fibre textile sintetice, de diferite culori
și texturi, sunt de regulă folosite pentru
construirea corpului sau a diferitelor
părți ale muștelor artificiale.
Alte materiale precum lacul de
montaj, firele subțiri din cupru sau fludor, mărgelele, ochii artificiali, sunt de
asemenea utilizate pentru confecționarea diferitelor modele de artificiale.
Menghina pentru montaj asigură suportul principal și permite fixarea cârligului pe care vom monta materialele pentru confecționarea muștelor artificiale.
Putem confecționa artificialele acasă,
pe bancul de montaj, sau pe teren, folosind trusele portabile de montaj. Compacte și ușor de transportat, acestea pot
oferi un real avantaj pentru că permit
legarea artificialelor chiar pe malul apei,
în funcție de insectele de sezon, specifice
locurilor pe care pescuim.

De prin magazine

Noutăți

ABREVIS

MG CARP

XPlasma Asegai cel mai avansat
fir textil
al prezentului

METHOD FEEDER
GLUE - CĂPȘUNĂ

Datorită noii tehnologii XPlasma
de la P-Ion, noile fire textile XPlasma
Asegai de la Sunline oferă o suprafață
incredibil de fină și alunecoasă, pentru un coeficient ultra-redus de frecare, și mai multă rezistență la abraziune decât orice alte fire textile
împletite, plus calități hidrofobe excelente, care reduc substanțial
absorbția apei. Toate aceste calități
fac din XPlasma un fir de competiție
la cel mai înalt nivel, accesibil acum
și pescarilor de pretutindeni.
Grație suprafeței alunecoase, distanțele de lansare cresc fără a depune
eforturi suplimentare, ceea ce contează enorm pe durata unei zile de
pescuit, în care trebuie să faci sute de
lanseuri. Însă asta nu e tot: XPlasma
Asegai asigură o rezistență la abraziune cu 117% mai mare în comparație cu firele PE convenționale, conform producătorului nipon.

Acest fir a fost conceput la cerințele
specifice ale pescarilor de competiție
din S.U.A. și Japonia. De asemenea,
nuanța de verde închis a firelor
XPlasma are o lungime de undă mai
mică, ceea ce-l face să se integreze rapid și discret în apă, pentru prezentări
de succes, fără să sperie răpitorii. Dacă
doriți vizibilitate maximă pentru pentru o detecție sporită a atacurilor,
atunci culoarea verde fluo este alegerea perfectă pentru pescuitul la șalău.
Firele XPlasma sunt împletite în 8,
însă suprafața lor este mai netedă decât
a oricăror altor multifilamente, mulțumită procesului de fabricare avansat PIon Technology. Dedicat pescarilor profesioniști de bass, XPlasma aduce cu
sine avantajele competitive tuturor pescarilor. Noile fire XPlasma sun disponibile în România prin magazinul fizic
Abrevis, din București, și online.
–www.abrevis.ro

Aditivul Glue MG Special Carp se
deosebește și iese în evidență prin faptul că este un lichid foarte dens, se scufundă, este extrem de vâscos, lipicios,
și aderă foarte bine atât la nada sau la
peletele ce sunt puse pe method feeder,
cât și pe momeli de pescuit la feeder
clasic, fie că este vorba de pelete, boilies sau porumb. Este perfect pentru
aditivarea nadei și momelii, crează un
nor puternic, vizual și olfactiv, ce se
menține în apropierea substratului, ținând peștii concentrați pe vad.
–www.mgcarp.ro

FISELA

Cârlige Method Feeder
Benzar 2X Strong

Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

Societatea Vânătorilor și Pescarilor
din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md

Toate produsele care poartă sintagma „Concourse” sunt produse premium, realizate de Benzar Zsolt în colaborare cu diverși producători faimoși
de pe mapamond. Este și cazul acestei
serii de cârlige, concepute și testate de
Benzar Zsolt, în colaborare cu fabrica

niponă de cârlige Maruto.
2X Strong este o serie concepută
cu tija scurtă, curbura largă - tip Wide
Gape, și vârf agresiv, îndreptat în interior, cu aplicație atât pentru momeli
scufundătoare, cât și flotante. Este
asemănătoare cu modelul Carp
Winner, dar cu tija mai groasă,
pentru un pescuit sigur în
zone cu structuri submerse substrat pietros și copaci scufundați, cu scoici. Rezistența
vârfului, dar și a tijei, sunt
cele două mari atuuri ale acestui model.
Tija cârligului pornește aliniată cu ochetul și se continuă în curbura largă, până spre vârf, care, la
rândul lui, este curbat înspre interior.
Este forma cea mai populară între
pescarii pasionați de method și va
face față cu brio chiar și exemplarelor
de talie mare.
–www.fisela.ro
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
6.33 9.44 16.32 21.37
7.25 10.36 17.23
0.20 7.14 11.18 17.29
1.11 8.06 12.09 18.20
1.52 8.53 13.01 19.12
2.44 9.46 13.49 20.03
3.38 10.37 14.40 20.51
4.29 11.29 15.32 21.43
5.20 12.21 16.23 22.35
6.12 13.12 17.15
0.49 6.28 13.15 17.38
1.40 7.19 14.07 18.30
2.32 8.10 14.51 19.22
3.24 9.01 15.44 20.15
4.15 9.48 16.35 21.07
5.06 10.39 17.27 21.52
5.53 11.30 18.18
0.31 6.22 11.23 18.29
1.23 7.14 12.15 19.20
2.15 8.05 13.07 20.12
3.06 8.48 13.52 21.03
3.49 9.40 14.44 21.49
4.41 10.32 15.36 22.41
5.33 11.23 16.27
0.19 5.25 11.17
16.25
1.10 6.17 12.08 17.16
1.01 7.09 12.52 18.09
1.53 8.01 13.43 19.01
2.44 8.49 14.35 19.49
3.36 9.41 15.27 20.38

Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte
Text anunț:
............................................................
............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Data: ...................................................
Nume și prenume: ........................
............................................................
Tel: ......................................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
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FAZELE
LUNII
L.N.

P.P.

SOARE
RĂSARE APUNE
6.57
19.42

6.42

19.52

mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare, mixtă,
Sabatti, calibrul 12 / 7x65R, cu lunetă
Kahles 3-12x56, în stare perfectă.
Tel.: 0745-569.932
Vând armă de vânătoare cu țevi lise
jucstapuse, Haenel Suhl, calibrul 16, în
stare perfectă. Preț 5.500 lei, negociabil. Tel.: 0746-361.821
Vând armă de vânătoare marca TOZ,
calibrul 12, cu două țevi lise. Stare bună,
preț negociabil. Tel.: 0720-437.827

L.P.

6.30

20.01

DIVERSE
Prenotări pentru căței rasa copoi alpin.
Tel.: 0732-464.793

U.P.

6.18

20.09

L.N.

6.08

20.18

CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 80 LEI
Cuponul este valabil în perioada 1 martie - 30 aprilie 2022

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

