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VÂNĂTOARE

Bunăstare și moralitate
NECULAI ȘELARU
Am lecturat undeva, nu foarte demult, teoria raportului
invers dintre bunăstare și moralitate. Se susținea, în mod
concis, că bunăstarea provoacă criză morală, iar lipsurile,
din contră, moralitate.
nu contează în ochii celorlalți. Pentru
ei contează numai ceea ce cred ei că
sunt în ochii celorlalți.
Criza economică și lipsurile de orice
fel îi obligă în schimb la reconsiderarea
gândirii. Îndată ce oamenii au probleme financiare sau diverse alte constrângeri, siguranța de sine dispare și

Foto: NECULAI ȘELARU

C

ând omul are tot ce vrea, își
poate permite orice. În asemenea situații, morala nu-l mai interesează prea mult, fiindcă îi este
foarte greu, fără educație și voință
aparte, să nu se lase dus de val. Unii
ajung să se creadă cineva, progresiști
în trend, considerând că ceea ce fac ei

își aduc aminte de morală. Grijile îi readuc cu picioarele pe pământ, iar limita
de toleranță pentru greșeli se reduce
până spre zero.
Așadar, în vremuri de criză oamenii
se reîntorc la valorile morale tradiționale: familie, muncă, cinste, credință,
respect, loialitate, adevăr, etc.
În urmă cu ceva timp, majoritatea
asociațiilor vânătorilor și pescarilor recreativi au reușit o contractare nesperată, pe încă sau pe 10 ani, a fondurilor
cinegetice și respectiv a bazinelor acvatice naturale, ceea ce le-a sporit numărul de membri și implicit veniturile.
Bunăstarea lor a atins în general limita de sus, dar moralitatea unora dintre reprezentanții lor, pe cea de jos. De
aici o oarecare stare de anarhie și de
independență neprielnică conservării
unei uniuni solide în vorbe și fapte.
Criza economică ce se resimte deja
și se întrezărește a fi mult mai severă
decât cea depășită în anul 2008, ne
readuce, pe lângă temeri inerente, speranțele unei reuniri în avantaj general.
Inerția omenească a unora însă, manifestată printr-o așteptare riscantă a
unei „minuni din cer”, întârzie reacțiile
de răspuns adecvat.
De aceea spun că moda și trendul
ar trebui uitate cât nu este prea târziu,
iar bugetul, fără întârziere, optimizat.
Viitorul nu poate fi decât al celor ce
vor ști să-și drămuiască, în astfel de
vremuri, cheltuielile. Și al celor ce vor
ști să se detașeze din timp de inerția
mulțimii, gândind și acționând energic
în sens economic, pe termen lung, nu
doar pentru ziua de azi și mâine.
În timp, lucrurile se vor echilibra
din nou, precum întotdeauna după perioade de criză, printr-o altă reașezare
în ordine a intereselor și o nouă revenire spre prosperitate. Importantă rămâne în prezent, conservarea viabilității
pentru mai târziu, așa încât, după depășirea riscului disoluției, să mai putem
reveni, cât mai mulți dintre noi, asupra
subiectului bunăstare-moralitate.
AUGUST 2020
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OPINIE

Vânătoare de căpriori

„Las’ că-i bine și așa”
FRANC PLĂIEȘU

Foto: WildMedia / Shutterstock

Îmi permit să parafrazez o metaforă inspirată a unui coleg ardelean, folosită pentru a
exprima plastic satisfacția norodului față de bunăvoința decidenților, de a le acorda,
tardiv și pe deasupra condiționat, ceea ce de drept li se cuvine.

S

atisfacția liber exprimată și felicitările pentru nimic, exteriorizate
în astfel de situații, ne adâncesc
sentimentul de profundă neplăcere, generat de comportamentul mai mult
decât obedient al nărozilor. Comportament care te duce cu gândul la debarasarea de „învechitele” valori morale.
Reflecțiile de mai sus mi-au fost
provocate de satisfacția exploziv exteriorizată la încheierea șirului de nelegiuiri ale unui ministru și ale echipei
sale de consilieri/specialiști, care au
conceput pe îndelete, au supus dezbaterii cu întârziere nepermisă și au promovat cu mare tardivitate „Ordinul nr.
1400/13 iulie 2020, privind aprobarea
cotelor de recoltă…”
Șirul de nelegiuiri oficiale, la care
ne referim, a constat în:
• reducerea fără justificare și temei
legal a cotelor de recoltă la căprior,
pentru sezonul de vânătoare 20202021;
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• nerespectarea termenului legal
de 15 mai pentru aprobarea cotelor de
recoltă la celelalte specii de vânat, pentru prima dată în istoria vânătorii de pe
la 1948-1950 încoace;
• emiterea unui ordin nelegal de
prelungire a sezonului de vânătoare
trecut, finalizat în 14 mai 2020, până în
data de 13 iulie 2020, valabil numai
pentru asociațiile cu cote de recoltă restante la șacali, vulpi, ciori și coțofene.

Conținutul ordinului
este ușor îmbunătățit
față de anii anteriori și,
ceea ce este foarte
important, deschide
posibilitatea vânării
mistreților, șacalilor,
vulpilor, ciorilor grive și
coțofenelor până la linia
frontierei de stat.

Revenind asupra ordinului MMAP
adus în discuție, constatăm că nici
măcar nu este semnat de ministru, ci
de un secretar de stat, dar nu de cel ce
răspunde, printre altele, de activitatea
de vânătoare.
Conținutul ordinului este ușor îmbunătățit față de anii anteriori și, ceea
ce este foarte important, deschide posibilitatea vânării mistreților, șacalilor,
vulpilor, ciorilor grive și coțofenelor
până la linia frontierei de stat.
În ceea ce privesc cotele de recoltă,
trebuie remarcat faptul că au fost luate în
considerare solicitările gestionarilor, așa
după cum deja promisese dl. ministru.
Las’ că-i bine și așa. Iar de mulțumit
trebuie să-i mulțumim domnului ministru, fiindcă dacă ar fi aprobat cotele de
recoltă la termenul legal și nu ne-ar fi
creat probleme și griji fără precedent,
nu am mai fi avut acum, prilej de mare
și mult așteptată bucurie. Mai bine mai
târziu decât niciodată.

Pe țeava puștii

OPINIE

Amendă pentru hrănirea
urșilor la marginea drumului
ELIADE BĂLAN
Când în preajma ta au loc fapte necugetate, care își au obârșia în neînțelepciunea unor
oameni lipsiți de simțul răspunderii, întâlnirea cu neprevăzutul poate avea consecințe cu
urmări ce aduc neliniște și nesiguranță la nivel de indivizi și comunități. Este evident că
există oameni care consideră obiceiul de a hrăni urșii pe marginea drumului ca pe o faptă
bună, nesocotind toate avertismentele autorităților de prevenire prealabilă asupra riscului
ca aceste specii de animale sălbatice să fie și mai des prezente în comune și chiar orașe.

Foto: COSTIN ALEXANDESCU

S

-a convins de acest lucru și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, dl. Costel Alexe, care, aflat
într-o vizită la Brașov, a avut discuții cu
colegii de la Interne, dar și cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și
locale, pentru a se trece la sancționarea
cu amenzi a celor care hrănesc urșii la
marginea drumului. Dificultatea constă
însă în găsirea temeiului legal al sancționării, care nu pare să existe! Conform
părerii demnitarului, acestă conduită civică păguboasă, a unor persoane aflate
în drumeții în zonele muntoase, poate fi
una dintre cauze pentru care ursul coboară în zonele locuite. Și poate fi un
răspuns parțial la întrebarea de ce se
apropie animalul sălbatic de om.
Cazurile cu urșii căutând hrană în
gospodăriile unor săteni sau în tomberoanele aflate lângă blocurile din unele
orașe, sunt de ordinul zecilor. Ne-am fi
așteptat ca unii dintre concetățenii noștri
să înțeleagă până la urmă că ursul nu
este un animal de companie și că gestul,
pentru unii banal, de ai da de mâncare
la marginea drumului, are efecte cu multiple consecințe. S-a ajuns până acolo
încât locatarii imobilelor evită ieșirea din
case după lăsarea întunericului de teama
urșilor. Dacă s-ar înțelege măcar una din
cauzele evadării acestor animale sălbatice din habitatul lor natural, ar fi, deja,
un început pentru a avea o stare firească
a lucrurilor.
Esențială pentru eficacitatea depășirii situației din prezent este renunțarea fără prea mare efort la astfel de
forme de hrănire, inclusiv la cea „instituționalizată”, de genul celei practicate
de anumiți operatori economici, mai
ales de turism organizat pentru observare și fotografiere a urșilor din standuri
închise, care trebuie să înceteze. Personal, nu văd unde este distracția sau satisfacția celui care își pune viața în pericol, uneori și pe a celor apropiați lui,
când se hazardează să întindă mâna către urs sau atunci când își îndeamnă

copilul să se apropie la câțiva metri de
animalul sălbatic pentru a face o fotografie. Cel care câștigă este ursul, iar
cel care pierde este omul. Pentru că ursul nu se va întoarce în munte, să-și
caute hrană, așa cum cred unii, ci va
veni mereu la marginea drumului sau
va coborî în sate și orașe, fiind obișnuit
cu așa-zisa „ospitalitate” omeneasă.
Când vezi un urs pe marginea drumului, este sănătos să nu să te oprești, nici
măcar să-i faci cu mâna, darămite să-i
dai de mâncare, așa cum fac foarte
mulți turiști în prezent. Greșește cel care
gândește că face un mare bine unui animal sălbatic flămând. Dimpotrivă, în
acest mod animalului i se nivelează drumul spre o condamnare la moarte.
Nu mă pronunț acum dacă măsura

propusă de ministru de a-i amenda pe
cei care hrănesc urșii la marginea drumului îi poate convinge pe voitorii de
bine să se lepede de asemenea practici
periculoase, cu toate că prin alte țări
aplicarea amenzilor a dat roade. Specialiștii pot să evalueze mai bine utilitatea
și eficiența ei. Un lucru este însă cert,
acela că apariția urșilor pe unele drumuri
a devenit un fenomen, urmare a faptului
că animalul sălbatic a ajuns la gradul
acela de toleranță față de om. Soluția
scoaterii urșilor din locurile unde își fac
foarte des apariția și relocarea lor rămâne însă o măsură paleativă, fără eficiență, întrucât ursul revine, uneori din
prima noapte între oameni. Ceva trebuie
însă întreprins, și cu cât mai repede cu
atât este mai bine.
AUGUST 2020
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STUDIU

Foto: NECULAI ȘELARU

DINAMICA POPULAȚIILOR
DE FAUNĂ CINEGETICĂ (VIII)

Evoluția populației
de viezure
NECULAI ȘELARU

Viezurele, cunoscut și sub denumirea de bursuc, este un
mustelid plantigrad retras, cu activitate nocturnă, pe care îl
putem întâlni de la malul mării până la limita superioară a
pădurii. Trăiește în densități mai mari în zona forestieră de
deal și de câmpie, limitrofă livezilor, viilor și câmpurilor
cultivate agricol.

P

etrece iarna asemenea ursului,
dormitând câteva luni în vizuină, de pe la sfârșit de noiembrie până pe la început de martie. Nu
își strânge provizii precum se mai
crede, ci rezistă fără să mănânce o perioadă lungă de timp, pe seama grăsimii acumulate sub piele, dar nu numai,
în perioada de vară și toamnă.
Blana sa cu peri aspri și carnea, cu
proprietăți culinare insuficient cunoscute, nu îl fac prea căutat de vânători.
Cândva era împușcat pentru grăsimea
sa valoroasă, căreia pe drept i se atri-
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buiau multiple calități terapeutice, îndeosebi în bolile de pulmon. Acum este
vânat de puțini vânători, pentru grăsimea sa încă apreciată, pentru reducerea efectivelor în terenurile agricole în
care produce pagube minore, pentru
acuzele exagerate de prădător în pădurile populate cu fazani și pentru pândele speciale de seară sau dimineață
apreciate de anumiți vânători.

Dinamica efectivelor și recoltelor
Din cauza felului său de a fi și a interesului redus din partea vânătorilor,

viezurele a suscitat mai puțin atenția
cinegeticienilor, motiv pentru care evaluările efectivelor sale datează doar din
anul 1970. Este însă adevărat că evidența recoltelor de viezure a fost ținută
ceva mai devreme, din anul 1957.
Modul său de viață, mai puțin dependent de capriciile iernilor grele și
de influența dușmanilor săi naturali,
precum și interesul vânătoresc mai
redus, au determinat o constanță mai
mare a efectivelor decât în cazul altor
specii cinegetice. Oscilațiile de efective
de la un an la altul, reieșite din datele
statistice prezentate, sunt tributare în
principal modalităților de evaluare,
efectuate pe baza vizuinilor umblate.
Din datele și graficul următor se
poate constata o ușoară scădere de
efective din anul 1970 până în anul
1989, cu oscilații anuale reduse ca amplitudine.
În decada 1990-1999, efectivele de
viezure au scăzut însă în mod alarmant,
de la 21.137 de exemplare în anul
1979, la doar 10.135 de exemplare în
anul 1999, oarecum similar scăderii înregistrate și în cazul altor specii cinegetice. Această scădere nu poate fi pusă
doar pe seama braconajului, legitim bănuit în cazul altor specii, ci mai degrabă
pe seama unor epizootii comune cu ale
canidelor și unor evaluări de efective
mai puțin atente.
În decada 2000-2009, efectivele de
viezure s-au redresat complet și se
mențin relativ constante, la un nivel
aproximativ egal cu cel din perioada
anilor 1980-1989.
Nivelul cotelor de recoltă mari, realizate înainte de 1970, au fost menținute
la nivel ridicat și în decada ce a urmat,
cel puțin până în anul 1976. Acestea au
scăzut însă abrupt, de la 6.000-7.000 de
exemplare pe atunci, până la 2.0004.000 de exemplare în jurul anului 1989.
În continuare, odată cu redresarea
efectivelor, care au atins nivelul maxim
de 22.141 de exemplare în anul 2019,
cota de recoltă a putut fi crescută, de la
nivelul anterior de sub 1.000 de exemplare/an, până la peste 2.000 de exemplare/an. Probabil că nivelul relativ
scăzut al cotelor de recoltă din ultima
perioadă, se datorează în parte mortalității mai ridicate bănuite a fi cauzată
de substanțele agresive folosite în agricultură și nivelului mai scăzut al interesului vânătorilor pentru specie.

Sporul natural
Deși femelele nasc din doi în doi
ani și cresc cel puțin două luni puii în
vizuină, hrănindu-i exclusiv cu lapte
matern, viezurele este o specie cu un

Dinamica efectivelor (nr. exemplare)

Viezurele reprezintă
o specie cinegetică
omnivoră interesantă, cu un
procent relativ ridicat al
sporului natural, care poate
oferi vânătorilor o motivație
în plus pentru a ieși în
natură, mai ales în perioada
de primăvară, când
activitățile vânătorești
sunt relativ reduse.

Dinamica cotelor de recoltă (nr. exemplare)

spor natural ridicat. Acest fapt nu se
explică printr-un lot mare de pui născuți, de regulă 2-4 pui, ci printr-un coeficient de supraviețuire ridicat, în
condițiile în care femela nu părăsește
vizuina în această perioadă. Cu toate
că avem această explicație plauzibilă,
sporul natural înregistrat în prima decadă, de ușoară creștere a populației
de viezure (1970-1979), este de
38,1%, ceea ce ne face să-l apreciem ca
fiind puțin exagerat.
În decada 1980-1989, de menținere
a efectivelor speciei la un nivel relativ
constant, acest spor natural scade până
la 15,2%, iar în ultimele două decade,
cuprinse între 2000 și 2019, acesta se
stabilizează la nivelul mediu de 7,0%,
în perioada 2003-2009 și, respectiv,
8,2%, în perioada 2010-2018. Numai
în anii descreșterii brutale a populației,
respectiv între anii 1990 și 1999, sporul natural a scăzut până la 4,9%.
În concluzie, sporul natural mediu
multianual la viezure, calculat în funcție de datele găsite pentru perioada cuprinsă între anii 1970 și 2019, este de
15,5%, aproape dublul celui înregistrat
în ultimii 20 de ani de relativă stabilitate a efectivelor speciei, la niveluri
apropiate de 20.000 de exemplare/an.

Dinamica sporului natural (nr. exemplare)

Dinamica sporului natural decadal (%)

Concluzii
Viezurele reprezintă o specie cinegetică omnivoră interesantă, cu un procent relativ ridicat al sporului natural,
care poate oferi vânătorilor o motivație
în plus pentru a ieși în natură, mai ales
în perioada de primăvară, când activitățile vânătorești sunt relativ reduse.

38,1
15,2
4,9

7,0

8,2
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DE SEZON

Gustar cu prepelițe
Text și fotografie MAC

A doua parte a lunii august a mai domolit puțin căldurile aprige, așternute peste fire
pe timpul verii, și a adus în prim-plan febra deschiderii la păsăret. Perioadele de căldură
toridă, alternând cu ploi adesea violente, au determinat recoltarea uneori timpurie a
roadelor câmpului pe unele suprafețe, iar pe altele, lanurile au fost lăsate să mai adune
pentru un timp, căldura soarelui, în bobul auriu al grânelor.

V

remea favorabilă ne-a oferit un
prilej binevenit și, ca de obicei,
am ieșit din nou la deschiderea
sezonului, pe câmpurile unde ascultasem cântecul pitpalacilor prin lanurile
de cereale. Parcelele cu porumb intercalate printre loturile mici de trifoi și
lucernă, ofereau condiții bune de hrană
și adăpost iar loturile rămase necultivate, fie cu mohor, fie pârloage, adu-

ceau partea lor de contribuție la crearea
mozaicului de micro-habitate, atât de
prielnice și necesare prepelițelor.

Lumina zorilor
Zorii de ziuă ne-au găsit în teren
iar roua dimineții a început să lucescă
în milioane de sclipiri de cristal, imediat ce primele raze de soare au apărut
la linia orizontului. Condițiile erau cât

se poate de bune iar glasul pitpalacilor
urca spre înalturi din toate părțile. Prepelițele erau acolo și nu părea să fi fost
deranjate de lucrările agricole desfășurate anterior.
Bucuroși de libertate și de ocazia
unei noi ieșiri pe teren, câinii de vânătoare au pornit să scotocească terenul
desfășurând o chetă relativ strânsă,
doar cu mici abateri, corectate prompt
de stăpânii lor. Alma, cățelușa de vijlă
maghiară împlinise trei ani în primăvară iar prima ieșire pe teren din noul
sezon de vânătoare părea mai mult decât promițătoare…

Primele focuri, primele piese
Ne-am răspândit pe latul unei parcele și înaintam în linie, la 20-30 de
metri unul de celălalt, ținând permanent contactul vizual cu vânătorii de
pe ambele laturi. Aveam să parcurgem
lot după lot, revenind înapoi în aceeași
formație pe un culoar alăturat. Cizmele
de cauciuc s-au dovedit o idee foarte
bună mai ales prin lanurile de mohor
înalt care, altfel, ne-ar fi udat zdravăn
pantalonii până spre genunchi. Imediat
la intrarea pe parcelă, câinii au săltat
8 |
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două prepelițe și primele focuri au răsunat pe întinsuri. A urmat o perioadă
de liniște, când probabil păsările se deplasau repede pe picioare prin vegetația încâlcită. Apoi au urmat surprizele
plăcute. În afara prepelițelor pontate
cu sârg de partenerii patrupezi, câte
una răzleață zbura pe neașteptate,
uneori chiar de la picior, luându-ne
prin surprindere. Un foc îi lua urma,
dovedindu-se însă adesea fără folos.
Era prima ieșire din sezon și probabil
încă se mai lucra la reglarea tirului.
Știam însă din experiențele anterioare
că, dacă a zburat una, de cele mai
multe ori vor mai fi și altele care se vor

ridica din imediata apropiere. Pas cu
pas ne apropiam de capătul parcelei.
Acum atenția trebuia sporită deoarece
aici se concentrează de regulă prepelițele care s-au mișcat pe jos, printre ierburi. Când linia vânătorilor se apropie,
se vor ridica toate deodată, adesea
chiar și înainte de a ajunge câinii la
ele. Asta mai ales dacă parcela respectrivă este mărginită de teren golaș, lipsit de o vegetație care să ofere adăpost
spre care să poată trece, tot pe picioare.
Faptul s-a adeverit, iar focurile de armă
nu au întârziat să răsune, astfel că,
după câteva loturi parcurse, adunasem
deja câteva piese la ciochinar.

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

PREPELIȚE LA GRĂTAR
CU LĂMÂIE ȘI PĂTRUNJEL
NANA NINA

La vremea lui Gustar, prepelițele, gătite pe grătar, pot oferi
un prilej special pentru o masă cu prieteni și invitați aleși.
Măiestria culinară a gazdei va fi cu siguranță apreciată
de meseni.

Finalul partidei
Timpul trecea fără a băga de seamă
iar căldura soarelui sorbea cu sârg lucirile de cristal ale picăturilor de rouă.
Odată iarba uscată, urma prepelițelor
devenea tot mai greu de găsit pentru
însoțitorii noștri patrupezi. Încet, încet,
și cântecul pitpalacilor avea să se
stingă, semn că era timpul să încheiem
și noi partida de vânătoare. Chiar dacă
timpul trecuse parcă prea repede, trebuia să fim recunoscători pentru că găsisem păsările pe acele locuri. Sezonul
la păsăret era abia la început, iar vremea lui Gustar se anunța cât se poate
de promițătoare…!

Cantități necesare pentru patru
porții: 8-12 prepelițe, cu piele, bine curățate de pene, trei linguri de ulei de
măsline, două linguri de ulei de arahide, două linguri de muștar, sucul unei
lămâi stoarse, două-trei linguri de vin
alb, o linguriță de taragon, sare și piper
negru.
Preparare: puneți toate ingredientele într-un castron și amestecați bine
marinada, adăugând sare și piper după
gust. Așezați prepelițele întru-un vas
larg, cu sosul marinat și ungeți-le, să
fie bine pătrunse. Acoperiți vasul și lăsați-l la frigider, timp de 3-5 ore. Scoateți prepelițele și lăsați-le ½ oră la
temperatura camerei, apoi puneți-le
pe grătarul bine încins, având grijă să
le rotiți după 5-6 minute, pentru a se
rumeni bine pe toate părțile.
Servire: serviți prepelițele pe un
platou, garnisite cu pătrunjel sau alte
mirodenii, după preferință. Un pahar
de vin alb, demisec/sec – pinot gris,
sauvignon blanc, va adăuga un plus de
savoare bucatelor. Poftă bună!

AUGUST 2020
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STUDIU

Cinegetică

Cinegetică (XXXII)
CAPACITATEA DE SUPORT A FONDURILOR CINEGETICE (I)
Dr. ing. NECULAI ȘELARU
Din punct de vedere cinegetic ne interesează limitele extreme ale densității unei populații de faună cinegetică,
exprimate prin numărul de indivizi pe
unitatea de suprafață, care poate fi 1
ha, 100 ha sau 1000 ha.
Dacă ne gândim la necesitățile animalelor și la posibilitățile pe care le
oferă acestora mediul înconjurător, putem înțelege că suprafața minimă ce trebuie să revină unui individ, dintr-o anumită specie, nu reprezintă altceva decât
corespondentul limitei maxime a densității populației acelei specii.
Cultura vânatului are în vedere astfel de densități maxime, pe care le
Specia

Foto: NECULAI ȘELARU

Densitatea populațiilor

× Potârnichea

Suprafața
terenului
(ha)
1.600

× Potârnichea

-

4.000 m2

2,5

× Potârnichea

-

4.000 m2

2,5

×Fazanul comun

2.100

2.000 m2

5

× Fazanul comun

2.320

8.000 m2

1,2

× Fazanul comun

-

4.000 m2

2,5

Iepurele

2.100

8.733 m2

1,1

Iepurele

13.812

1 ha

1

Cerbul comun

10.000

22 ha

45

Cerbul comun

Ocolul Silvic
Hildesheim
17.000

22 ha

45

31 ha

32

Căprioara

10.000

13 ha

71

Căprioara

Ocolul Silvic
Kassel
112.423

17 ha

58

14 ha

71

-

16,6 ha

60

292.000

436 ha

2,3

-

1.200

0,8

Cerbul comun

Căprioara
Capra neagră
Ursul de Alaska
Ursul carpatin

Suprafața Indivizi pe ha,
pe individ
sau pe
1.000 ha
(ha sau m2)
2.743 m2
3,6

probabil punct de saturație al speciei.
După A. M. Comșia - „Biologia și principiile culturii vânatului”
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Menționat

Locul

Comșia
Silezia
(1934 a)
Maxwell
Anglia
(1911)
Leopold
S.U.A, Iowa
(1936)
Wagner (1933,
Moravia
corespondență)
Maxwell
Anglia
(1913)
Leopold
S.U.A., Iowa
(1936)
Wagner
Moravia
corespondență)
Comșia
Slov. Meder
(1934 a)
Slovacia
Vogel (1935,
Ungaria,
corespondență)
Somogyszob
Heuell
Germania
(1933)
Evaluarea paznicului
Sovata
(1938)
Vogel (1935,
Ungaria,
corespondență)
Somogyszob
Heuell
Germania
(1933)
Evaluare
Jud. Tîrnava
(1938)
Mică
„Der Deutsche Jager”
Germania
(1937)
The Bureau of Biological
Alaska
Survey (1935)
Admirality Island
Evaluarea autorului
Munții Făgărașului
(1924)

Observații

Calculat la
60% recoltă
Teren cultivat
intensiv
Teren necultivat
Creștere artificială
recoltă=60%
Fără creștere
artificială
Teren necultivat
Recolta 75%
Recolta = 75%
Hrănire artificială
moderată
Cultură intensivă
Fără hrănire
artificială
Hrănire artificială
moderată
Cultură intensivă
Prin chestionar
Media pe țară,
stocul de vară
Insula fără
așezări omenești
Valoare medie

Capacitatea de suport a stațiunii
Poate fi definită ca număr maxim
de indivizi din cadrul populației unei
specii pe care-l poate susține, o unitate
de suprafață sau un fond cinegetic în
cazul nostru, fără ca vitalitatea acestor
indivizi să aibă de suferit.

Foto: NECULAI ȘELARU
Foto: NECULAI ȘELARU

poate atinge prin măsuri de ocrotire și
îngrijire a populației locale de faună
cinegetică, deci prin îmbunătățirea condițiilor ecologice.
Tabelul alăturat conține o seamă de
densități, unele maxime, stabilite în diferite zone din lume.
Trebuie remarcat că dacă densitățile
înalte indică un maximum de siguranță
pentru viețuirea speciei, căderea populației sub limita inferioară de existență
arată dimpotrivă, că specia este amenințată cu dispariția, fiindcă devine incapabilă să-și recupereze pierderile prin
înmulțire. Într-o astfel de situație critică,
orice factor de mediu antagonist poate
măcina, până la lichidare, rămășițele
stocului de reproducție. Aprecierea unui
astfel de stadiu nu este însă realistă, fiindcă știința nu dispune încă de valori
maxime ale densității.
Putem arăta însă, că minimul densității este înregistrat de regulă în zonele marginale ale arealului speciei,
dincolo de care indivizii acesteia nu pot
supraviețui. Dimpotrivă, spre centrul
arealului indivizii speciei pot înfrunta
cu ușurință fluctuațiile factorilor potrivnici ai mediului.
Putem exemplifica cele afirmate mai
sus, prin sensibilitatea mai mare a iepurelui, potârnichii și fazanului, dar nu
numai, manifestată în sudul României
față de adversitățile intervenite mai recent din partea mediului extern, comparativ cu rezistența mai mare a acestor
specii în Europa Centrală, de o parte și
de alta a liniei optime de viețuire a lor,
Berlin-Bratislava-Budapesta-Belgrad.
În afara poziționării geografice a
fondurilor cinegetice față de limitele
arealului speciilor, mai sunt încă șapte
factori puternic influenți asupra densității populațiilor cinegetice și anume:
hrana, adăpostul, capacitatea de reproducere a speciei, evoluția meteorologică
din timpul anului, intensitatea prădării,
bolile și influențele antropice, printre
care și braconajul. De remarcat că, doar
evoluțiile meteorologice și parțial capacitatea de înmulțire a speciei nu pot
fi influențate, în mai mare sau mică măsură de cinegeticieni. Restul acestora
constituie factori asupra cărora cinegeticienii pot interveni în interesul creșterii densităților de faună cinegetică și,
implicit, a cotelor de recoltă.

Noțiunea se referă la întreg complexul condițiilor de supraviețuire, inclusiv
la existența condițiilor de reproducere și
de creștere a progeniturii. Deci noțiunea
se referă la întreg potențialul bioproductiv al stațiunii. Aglomerațiile temporare
sau conjuncturale nu au nimic de-a face
cu capacitatea de suport a acesteia.
Prin analogie cu activitatea de creștere a animalelor domestice, care are stabilite norme experimentate referitoare
la densitățile optime ale animalelor pe
pășuni, stabilind suprafețele minime care
trebuie asigurate pentru fiecare animal,

De remarcat și faptul
că stațiunile situate în
zone diferite, oferă
capacități diferite de suport
pentru aceleași animale. De
exemplu, pădurile pure de
rășinoase sau în amestec cu
rășinoase din zona
Bucovinei nu pot suporta
aceeași densitate de cerbi
precum pădurile luxuriante
din Lunca Dunării.

și în cinegetică se impune a respecta o
încărcare maximă cu animale a terenurilor, care se poate exprima prin numărul
maxim de animale sau prin suprafața minimă pe care trebuie să o asigurăm fiecărui animal sălbatic în parte. De remarcat și faptul că stațiunile situate în zone
diferite, oferă capacități diferite de suport
pentru aceleași animale. De exemplu, pădurile pure de rășinoase sau în amestec
cu rășinoase din zona Bucovinei nu pot
suporta aceeași densitate de cerbi precum
pădurile luxuriante din Lunca Dunării.
Nici terenurile din depresiunea rece a
Ciucului, în cazul potârnichilor, precum
cele din zonele fără agricultură intensivă
din câmpiile de sud și vest ale țării.
Mai trebuie adăugat că această capacitate de suport a stațiunilor pentru
fauna cinegetică este supusă variațiilor
ritmice sezoniere, cu un maxim în perioada vegetativă și cu un minim în perioada critică de hrănire de la sfârșitul
iernii, când posibilitățile furajere sunt
cele mai reduse și organismul indivizilor
este deja în slăbire.
Drept urmare, pentru vânatul sedentar, valoarea reală de suport a stațiunilor
se stabilește în perioada cea mai critică
AUGUST 2020 | 11

Cinegetică (XXXII) Capacitatea de suport a
fondurilor cinegetice (I)
(sfârșitul iernii) și de asemenea, anii cei
mai defavorabili. Așadar, această capacitate trebuie să se stabilească în condițiile celei mai înalte mortalități naturale,
pentru a avea garanția supraviețuirii
maxime a indivizilor, care reprezintă în
fapt stocul de reproducători.
În mediul sălbatic neinfluențat esențial de om, atingerea capacității de suport a stațiunii se trădează în mod obișnuit prin stagnarea sporului natural, iar
depășirea, printr-un spor natural negativ
înregistrat în anii mai defavorabili decât
cei obișnuiți. În schimb, în mediul în
care intervine omul, în sensul asigurării
hrănirii complementare din abundență
în perioada critică, a reducerii numărului de prădători asociați și a vânării preponderent selective, semnele depășirii
capacității de suport a stațiunii pot îmbrăca diverse forme, unele alarmante,
precum degradarea calitativă a asociațiilor vegetale din lanțul trofic, urmată
de creșterea mortalității indivizilor populației de interes cinegetic, inclusiv din
cauza favorizării epidemiilor, și, în final,
prin regresul calitativ al indivizilor populației supra – ocrotite și îngrijite.
Un astfel de fenomen a fost semnalat
în Munții Reșiței și Bucovinei spre sfâr-

șitul secolului trecut și la cerbii din zona
Ciucului între anii 1930-1940. Dovadă
istorică, în acest sens, o constituie valoarea trofeelor extrase în această perioadă, omologate la Expoziția Internațională de Vânătoare din anul 1937 de
la Berlin și expozițiile ulterioare organizate în alte locații. La această situație a
contribuit și silvicultura din ce în ce mai
intensivă, prin favorizarea culturii rășinoaselor în defavoarea vegetației forestiere native. Acum contribuie din plin
agricultura modernă, supra-intensivă,
prin promovarea monoculturilor neîntrerupte, a plantelor industriale în locul
cerealelor, leguminoaselor și altor specii
agricole tradiționale, prin mecanizarea
lucrărilor agricole și folosirea din ce în
ce mai abundentă a substanțelor chimice
fertilizatoare și de combatere a dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor
agricole, prin desțeleniri continuate, arderea și ararea imediată a miriștilor etc.
De toate acestea și de extinderea intravilanului în vechiul spațiu productiv
cinegetic trebuie să se țină neapărat
seamă în Cinegetica actuală, de unde și
necesitatea redeterminării periodice a
capacităților de suport, pentru diverse
specii, a fondurilor cinegetice. În funcție
de această capacitate, putem opta pentru densități populaționale sub sau peste
cele optime.
Dacă vrem cote de recoltă ridicate,
în dauna vitalității indivizilor, optăm

pentru densități ușor mai ridicate, cu o
pondere ceva mai ridicată a femelelor,
iar dacă urmărim vitalitate ridicată, reflectată la mai multe specii prin valoarea
trofeelor, optăm pentru densități mai
mici și o proporție normală între sexe
sau ușor în favoarea masculilor. Numai
ignoranții în cinegetică sau nechibzuiții
vor opta, din interese străine gestionării
responsabile a faunei cinegetice, pentru
supra-încărcarea fondurilor cinegetice
până dincolo de punctul de saturație.
De aceea, încercarea de conservare
a efectivelor de faună cinegetică dincolo
de limita maximă, precum în cazul mistrețului din România în ultima perioadă,
ne poate aduce surprize din partea naturii, care are propriile mecanisme de
ținere sub control a densităților de animale sălbatice și echilibrului ecologic.
Mai trebuie să remarcăm doar faptul
că ridicarea densităților peste capacitatea
de suport a stațiunilor pentru diverse
specii, înseamnă efort și cheltuieli de prisos. Poate fi cazul încercărilor de suprapopulare a unor terenuri cu fazani, care
nu pot fi oportune decât temporar.
– va urma –
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A. M. Comșia.
Foto: NECULAI ȘELARU
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Câinele de vânătoare

MAPAMOND

RISCUL ACCIDENTELOR RUTIERE CAUZATE
DE PĂSĂRI ȘI MAMIFERE ȘI VULNERABILITATEA
POPULAȚIILOR ACESTORA ÎN EUROPA
BIANCA IORIATTI

Un studiu recent a avut ca temă numărul de animale ucise
în fiecare an pe șoselele Europei și a stabilit că, anual,
peste 200 de milioane de animale și păsări își pierd viața
în accidente.

C

irca 194 milioane de păsări și
29 de milioane de mamifere
sunt ucise pe șoselele europene, în fiecare an. Aceste cifre au fost
relevate în urma unui studiu care a
adunat 90 de anchete întreprinse în 24
de țări europene. Publicat în jurnalul
american Frontiers in Ecology and Environment, studiul arată că speciile cel
mai mult afectate nu sunt neapărat și
cele mai amenințate cu riscul dispariției. „Densitatea șoselelor Europei este
una dintre cele mai ridicate din lume:
50% din continent se află la mai puțin
de un kilometru și jumătate de o șosea
sau de o cale ferată”, spune Manuela
Gonzalez-Suarez, co-autoare a studiului. „Șoselele reprezintă deci o amenințare importantă pentru viața sălbatică,
iar cifrele arată că accidentele survenite
ar putea conduce chiar și la dispariția
anumitor specii”. Cercetătorii studiului
spun însă că speciile cele mai expuse
accidentelor rutiere nu sunt neapărat
cele mai amenințate cu dispariția.
Această concluzie pune în discuție metodele actuale de prevenire a mortalității accidentelor rutiere ce implică animale, luate în calcul la conceperea

noilor artere de circulație. Astăzi, principalul factor folosit pentru a construi
noi axe rutiere este mai degrabă frecvența mortalității la o specie decât riscul dispariției sale. Chiar dacă nu figurează printre speciile cel mai des
accidentate, ierunca și popândăul sunt
cele mai amenințate de extincția locală.
Echipa de cercetători a calculat nivelul de mortalitate pentru 423 de specii de păsări și 2121 specii de mamifere
și a descoperit că animalele mici, care
au o densitate a populației importantă
și care ating vârsta maturității mai devreme, sunt cele mai susceptibile de a
deveni victime ale accidentelor rutiere.
Animalele nocturne, în principal ierbivorele, sunt și ele mult mai expuse decât alte specii. Speciile care prezintă
nivelul de mortalitate cel mai important sunt mierla și liliacul pigmeu.
În ceea ce privește zonele de risc
pentru animale, s-a observat că șoselele
Europei centrale, în special cele din
Austria, Germania și Cehia, sunt cele
mai predispuse de pe continent. Cercetătorii au stabilit o cartografie a zonelor periculoase, dar și a celor care
prezintă concentrațiile cele mai ridicate

de specii amenințate cu dispariția locală. „În materie de conservare trebuie
să mergem mai departe, să nu ne oprim
doar la cuantificarea animalelor ucise
pe șosele, ci să continuăm prin aplicarea
modelelor populaționale pentru identificarea speciilor care sunt vulnerabile la
pierderea de exemplare suplimentare,
ceea ce ne va furniza indicii prețioase
pentru a ne orienta spre acele specii care
necesită o intervenție”.
Coliziunea între mașini și animale
sălbatice generează adesea pagube. Pe
lângă răni, cel mai adesea mortale pentru animale, există și pagube serioase
pentru mașină. Ca de obicei, este mai
bine să prevenim decât să vindecăm,
iar regulile de siguranță rutieră ne
amintesc următoarele:
• pericolul este maxim la crepuscul;
• se recomandă să rulăm cu mai
multă vigilență pe drumurile forestiere
sau de-a lungul câmpului, mai ales
noaptea;
• dacă un animal apare la marginea
drumului, este recomandat să reducem
instantaneu viteza și să aprindem farurile de întâlnire, farurile de drum
sperie animalele, le dezorientează și le
fac să rămână în drum;
• reflexul bun este să claxonăm:
zgomotul va speria animalele și le va
pune pe fugă.
Dacă totuși coliziunea este inevitabilă, nu trebuie în niciun caz să încercăm să evităm animalul, ci, din contră,
să menținem ferm volanul cu două
mâini, urmându-ne traiectoria în linie
dreaptă, înainte de a frâna puternic.
Reacțiile animalelor sunt imprevizibile,
manevrele de evitare conducând frecvent la contrariul a ceea ce ne dorim,
adică la coliziune. O coliziune controlată poate evita impactul cu un alt vehicul.
Fie că este vorba de un arici, de o
broască, o vulpe, un jder, de un căprior
sau de un mistreț, animalele nu au un
itinerariu precis precum omul, deci pot
să se găsească inopinat pe drumul nostru. Așadar trebuie să fim prudenți și
vigilenți: să fim cât se poate de atenți
cu atât mai mult acolo unde întâlnim
panouri care semnalizează riscul de a
întâlni animale care traversează drumul!
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Eco-imperialismul,
prezent acum și
în România
anului 2020 (II)
Dr. ing. IOSIF BENKE
Eco-imperialismul a devenit fenomen pregnant în
România, acutizat începând din anul 2016, odată cu
interzicerea vânătorii la urs, lup, râs și pisică sălbatică.

1

ECO-IMPERIALISMUL ȘI
VÂNĂTOAREA ÎN ROMÂNIA

Odată cu schimbarea guvernului
existent la acea dată și propulsarea unui
nou guvern tehnocrat, la Ministerul Mediului s-au luat o serie de decizii, unele
având suspiciunea de a fi fost influențate
de persoane cu interese venite dinafara
țării, un mecanism tipic noii tendințe de
influență eco-imperialistă, manifestată
în numeroase țări , atât în Europa cât și
la nivel mondial.
Ministrul Cristiana Pașca Palmer a
schimbat componența Grupului de lucru al
carnivorelor mari anulând abuziv printr-o
Notă, un Ordin de Ministru anterior, fapt
care avea să producă urmări nefavorabile
în luarea deciziilor pentru managementul
carnivorelor mari în România.
În noul Grup de lucru pe carnivore
mari constituit la nivelul ministerului,
votul majoritar a aparținut celor 6 reprezentanți ai unor ONG-uri de mediu –
Grupul Milvus, WWF România, Asociația
pentru Conservarea Diversității Biologice
Vrancea, Fundația Conservation Carpathia, Asociația pentru Conservarea Valorilor Naturii și APM Vrancea, preferați
de către Ministerul Mediului, din totalul
celor 11 membri ai grupului. S-a constituit astfel un grup de lucru cu o majoritate nespecializată în problematica managementului cinegetic. Practic prin
criteriile de selecție au fost eliminați reprezentanți ai Ministerului Agriculturii,
Gărzii Naționale de Mediu, Autoritatea
Sanitar Veterinară, Asociațiile Crescătoare de Animale, Asociațiile Vânătorilor
și Pescarilor Sportivi din România, RNPRomsilva, etc. Se contura un mecanism
simplu prin care fondatori-finanțatori
străini, ai unor ONG-uri cu activitate în
profil, persoane cu potențial financiar ridicat și influență și în cercurile politice
din țările lor, persoane ce-și exprimau
deschis suținerea acestor ONG-uri din
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România, au început să-și impună propriile idei, preluate și transmise mai departe de organizațiile – ONG-urile pe
care le susțineau, și care, prin acțiunile
întreprinse – lobby susținut, participare
în organisme, comisii, grupuri de lucru,
etc., puteau influența deciziile luate în
domeniu, în țara noastră.

ECO-IMPERIALISMUL, BANII
EUROPENI ȘI MINISTERUL
MEDIULUI DIN ROMÂNIA

2

Un aspect tipic de eco-imperialism a
fost înființarea unor arii naturale protejate,
situri Natura 2000, care s-au constituit fără
ca proprietarii terenurilor sau persoane cu
interes legitim în zonă, să fie întrebați.
C.E. a impus instituirea acestor arii naturale protejate, în care, la început, s-a declarat că se vor păstra activitățile tradiționale (exploatarea lemnului, pășunatul,
vânătoarea, pescuitul, etc.), dar după un
timp au început problemele de obstrucționare a unor activități, impusă prin planurile de management și regulamentele
acestor arii naturale protejate, întocmite
de organizații clientelare ale M.A.P.
(M.M.A.P.) cu finanțare din fonduri comunitare și guvernamentale. Nici până în
prezent nu funcționează sistemul de compensare, pentru restricționarea activităților
tradiționale sau pentru despăgubiri, acesta
existând doar pe hârtie. Iată că mecanismul funcționează, adică ministerul de resort, Comisia Europeană și ONG-urile de
profil implicate, formează această „familie”
inexpugnabilă care își împarte banii. De
vreo zece ani se confirmă caracterul de
„establishment” - mecanism bine stabilit,
al unor cercuri ce se închid mereu cu
aceeași participanți. ONG-urile clientelare
la Ministerul Mediului, aplică și au sorți
de succes pentru proiecte de conservare a
carnivorelor mari și obțin milioane de euro
prin C.E., adică din contribuția țărilor
membre, inclusiv România.

Câteva exemple de proiecte derulate,
începând din anul 2002 sunt după cum
urmează:
• Vrancea – Conservarea in situ a carnivorelor mari – LIFE 02NAT/RO/8576,
proiect derulat de APM Vrancea/Centrul
Carpato-Danubian de Geoecologie România Ecology and Tourism Group „Sinistrații” Focșani, 2002-2005, valoare totală 468.588,00 Euro din care
351.441,00 Euro de la C.E.;
• Carnivores Vrancea II – LIFE05
NAT /RO 000170, proiect derulat de APM
Vrancea România /Association for Sustainable Development „Focul Viu” - Focșani,
2005-2009, valoare totală 577.989,00
Euro, din care 346.793,00 Euro de la C.E.;
• URSUSLIFE Conservarea ursului în
Estul Carpaților – LIFE08 NAT/RO/000500,
proiect derulat de APM Vrancea/Asociația
pentru Conservarea Diversității, 2010-2013,
valoare totală 515.066,00 Euro, din care
386.300,00 Euro de la C.E.;
• WOLFLIFE Conservarea in situ a lupului – LIFE13NAT/RO/000205, proiect
derulat de APM Vrancea /Asociația pentru
Conservarea Diversității Biologice, 20142018, valoare totală 942.902,00 Euro, din
care 707.175,00 Euro de la C.E.;
• LIFE Connect Carpathians –
LIFE12 NAT/UK/001068, proiect derulat de Fauna&Flora International/România Asociația Zarand, 2013-2019, valoare totală 3.264.811,00 Euro, din care
2.448.608,00 Euro de la C.E.;
• Open borders for wildlife in the
Carpathians – ENI 2014-2020, proiect
derulat de WWF România - filiala Maramureș, Ucraina (Organizația RakhivEco
Tur), Ungaria (Parcul Național Aggtelek)
și Slovacia (SOS BirdLife), 2019-2021,
valoare totală de 937.834,00 Euro, din
care 844.050,00 de la C.E.
Informațiile au fost obținute de pe
site-urile Comisiei Europene.
Iată cum, pentru proiectele cu fonduri
europene impresionante, apar repetat
numele unor ONG-uri din România, filiale ale unor organizații internaționale,
cu trecere și la Bruxelles și la Ministerul
Mediului, care gestionează proiectele,
deci și banii, iar cercul se închide. Există
o mare nemulțumire în țară, dar, câinii
latră și caravana trece impasibilă…

SITUAȚIA ACTUALĂ A
CARNIVORELOR MARI DIN
ROMÂNIA ȘI PERCEPȚIA NEGATIVĂ
A POPULAȚIEI FAȚĂ DE ACESTEA

3

Situația generală este următoarea:
• există o tensiune socială apărută deja
de 4 ani, după refuzurile repetate ale Ministerului Mediului de a emite Ordinul de
derogare de prevenție asupra carnivorelor
mari din România (s-au emis doar 2 ordine

Tabel. Situația sintetică a speciei urs brun (Ursus arctos) în România
Nr. urși
Cotă
Nr. urși
Valoarea pagubelor Nr. atacurilor de urși Nr. oameni
Efectivul de urși
de extracție
accidentați rutier cauzate de urși (EUR)
asupra omului
uciși de urs
2010
5.000
320
fără date
fără date
4
0
fără date
fără date
8
0
2011
5.300
349
fără date
19.900
11
2
2012
5.633
365
fără date
46.700
10
1
2013
5.600
436
fără date
184.900
18
0
2014
5.800
483
fără date
168.500
13
0
2015
6.500
479
2016
6.800
0
11
213.700
20
0
2017
7.300
140
29
626.600
34
1
2018
7.800
0
44
509.000
31
0
2019
8.300
140
70
4.435.733 lei
50
8
2020 (4 luni) 8.800
0
fără date
2.054.228 lei
20
0
Datele sunt furnizate de I.N.C.D.S. Marin Drăcea (anii 2010-2018) și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (anii 2019-2020)

Este de remarcat și
faptul că prejudiciul
plătibil la stat în cazul
uciderii de către om a unui
urs este de 40.000,00 Euro, iar
prejudiciul plătit de către Stat
în cazul uciderii, mutilării,
schilodirii, etc. a omului de
către urs este 0,00 Euro, ceea
ce este de neacceptat.

fără o motivare a gestionarilor.
Este de remarcat și faptul că prejudiciul plătibil la stat în cazul uciderii de
către om a unui urs este de
40.000,00 Euro, iar prejudiciul plătit de
către Stat în cazul uciderii, mutilării, schilodirii, etc. a omului de către urs este
0,00 Euro, ceea ce este de neacceptat.
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor continuă să refuze cota de prevenție
la urs, fapt ce constituie infracțiune conform legii 407/2006, modificate prin Legea 13/2020.

Foto: GOTHARD FERENC

de intervenție în 2017 și 2019, pentru câte
140 de exemplare de urși problemă, care
reprezintă măsuri reactive, birocratice, și
nu rezolvă cauza problemei);
• există atacuri grave ale urșilor, care
se produc zilnic asupra oamenilor, bunurilor acestora, animalelor domestice
și asupra culturilor agricole;
• neacordarea nivelurilor de intervenție și prevenție necesare, prevăzute
de lege asupra populațiilor de urs și lup,
s-a făcut fără luarea în considerare a
concluziilor specialiștilor cu privire la:
- schimbarea etologiei speciilor de
carnivore mari, care pierd în timp frica
instinctivă față de om, deja dovedită prin
înmulțirea cazurilor recente, concrete,
de atacuri ale urșilor asupra oamenilor
și proprietăților acestora;
- dispariția toleranței populației locale
față de aceste carnivore mari, ceea ce conduce la luarea de măsuri drastice/agresive, din partea localnicilor față de carnivorele mari;
- folosirea de către comunitățile locale deținătoare de bovine și ovine de
metode proprii de apărare împotriva urșilor, inclusiv prin uciderea ilegală a urșilor; urșii sunt omorâți cu lațuri, otravă,
sau, o altă situație gravă, sunt uciși în
accidente rutiere;
- paza efectuată de către gestionarii
fondurilor cinegetice pe termen scurt va
include inerent în continuare și carnivorele mari, însă această activitate va fi tot
mai grea și chiar imposibil de efectuat
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Anul

Pentru a aduce un argument în plus
față de cele menționate mai sus, supunem atenției situația sintetică a mai multor aspecte ce privesc efectivele de urs
brun, a accidentelor, a pagubelor precum
și a atacurilor și uciderii oamenilor produse de urși, în ultimii ani (vezi tabel).

4

CONCLUZIE

România va trece printr-o și mai
adâncă criză economică după trecerea
pandemiei de coronavirus. Relansarea industriei, refacerea agriculturii, repornirea
turismului, contrucția infrastructurii drumurilor, spitalelor, școlilor, rezolvarea gunoiului menajer, etc. trebuie să fie prioritățile adevărate, și nu aruncatul banilor
pe fereastră prin finanțarea de proiecte
sterile, verzi doar pe hârtie. ONG-urile
de profil sunt „vânători profesioniști” de
proiecte europene și nu pot demonstra
eficacitatea cheltuirii banilor, a milioanelor de euro primiți care nu se regăsesc în
realizări concrete care să justifice acordarea acelor sume uriașe de bani.
Gestionarea inclusiv prin valorificarea resurselor regenerabile așa cum sunt
carnivorele mari din România, se poate
face în mod sustenabil, pentru că starea
lor de conservare este favorabilă la noi
în țară. În aceste timpuri de criză, România nu își poate permite să continue
menținerea unui management defectuos
al acestor specii, în dauna speciilor
pradă, a protecției și siguranței oamenilor și a bunurilor acestora.
Se apreciază că în România, vânătoarea sustenabilă la carnivorele mari
poate aduce în țară 4 milioane de Euro
pe an. Acești bani sigur ar intra în România, dacă s-ar permite vânătoarea rațională la aceste carnivore mari.
Vânătoarea este parte integrantă a
managementului carnivorelor mari dar
și a speciilor pradă. Nu se poate gospodări nici o specie în detrimentul altei
specii. Acestea trăiesc împreună, dar și
cu noi, oamenii!
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Profanatori
protejați

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Ing. CRISTIAN MITRIC

Titlul articolului s-ar putea să șocheze, dar după ce îl veți
citi, cred că o să înțelegeți de ce l-am ales.

S

-a întâmplat în această primăvară
în localitatea Beia, din județul
Brașov, ca cei trecuți la odihna
veșnică în cimitirul satului să fie deranjați de urșii protejați de cei care acordă
foarte multă atenție sălbăticiunilor, dar
sunt indiferenți la ce trebuie să suporte
omul de rând. Mai precis au fost scormonite, săpate, devastate, mai multe
morminte din cimitir, asta după ce ani
la rând urșii le-au atacat gospopdăriile,
le-au omorât animalele, iar oamenilor
nu le-a rămas decât resemnarea.
Deci ați înțeles bine, acest articol are
ca actor principal ursul, cu comportamentul lui în continuă schimbare. Față
de ceea ce se știe din punct de vedere
teoretic, acum avem de-a face cu urși
gunoieri, ucigași dar și profanatori de
morminte. Dacă în zona noastră, zonă
de deal, primul urs a fost văzut în
toamna anului 1969, când s-au speriat
și căruțașii dar și caii celor care lucrau
la pădure, pentru că de urs știau doar
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povești, acum, datorită înmulțirii scăpate
de sub control și protecției haotice, neștiințifice, asistăm la un conflict continuu
om-sălbăticiune, care numai în conceptul
de gestionare durabilă a faunei cinegetice nu se încadrează. Ocrotim răpitoarele, cum se numeau odată carnivorele
mari, și avem clauză de reziliere a contractelor de gestionare dacă efectivele
dintr-o specie scad față de optim cu 20%.
Păi cum să nu scadă când pe scara lanțului trofic specia urs, lup, râs, pisică sălbatică, sunt consumatori principali ai celorlalte specii, distrugându-le mai ales
puii. O specie nu se disptruge prin dispariția populației mature, ci prin eliminarea urmașilor. Trăim vremuri pe care
cultura cinegetică românească nu le-a
cunoscut, în care asistăm la decizii anormale ale unor conducători care au avut
prea puțină tangență cu lumea necuvântătoarelor. De aceea ne trezim că nu sunt
ocrotiți numai urșii și lupii ce dau iama
în gospodăriile cetățenilor, dar sunt ocro-

tiți și urșii care atacă și ucid oameni sau
sapă după hrană mormintele din cimitire. Am ajuns să ținem cont de sfaturile
celor care în țările lor au exterminat speciile de carnivore, ne sunt impuse reguli
prin bani alocați pentru tot felul de proiecte care nu-și găsesc aplicabilitatea la
noi în țară. Pentru protecționiștii grupați
în ONG-uri ce căpușează ministerele și
acționează la ordin, faptul că omul de
rând dar și agricultorii, crescătorii de
animale domestice, apicultorii, gestionarii fondurilor de vânătoare și turiștii
care au de pierdut, este nesemnificativ.
Ce dacă în localități montane oamenii
trebuie să stea baricadați în casă și ziua,
și noaptea, de teama urșilor, asta este...!
În loc ca aceste resurse regenerabile
să creeze valori și să-și aducă aportul la
creșterea calitativă a faunei cinegetice
naționale, să aducă venituri la bugetul
național, sunt lăsate să producă pagube
suportate tot de noi, cetățenii, din bani
publici, pentru că banii europeni se duc
pe proiecte nefolositoare. Se pare că fiecare ministru care trece pe la guvernarea
României lasă ceva în urmă; de la
doamna Palmer Lucia Pașca ne-a rămas
protecția urșilor ucigași, iar actualul ministru continuă această protecție, sfătuit
și el de consilieri specializați în tot felul
de alte chestiuni, care nu au nimic comun cu echilibrul ecologic. Nu știm cine
îi sfătuiește să mergă la infinit cu protejarea urșilor, de fapt cu protejarea carnivorelor mari. Nimic nu este întâmplător, protejând urșii cu deviații
comportamentale aceștia au devenit urși
ce terorizează oamenii, care nu mai au
teamă de om, atacă, rănesc sau ucid oameni. La ceea ce asistăm acum, cu profanarea de către urși a cimitirelor în căutare de hrană și încercarea acestora de
dezgropare a morților, întrece orice măsură. S-au constatat și se constată ucideri
de oameni, cetățeni nevinovați ai României, de către urși, datorită indeciziei factorilor responsabili care vin cu tot felul
de soluții de compromis și improvizări.
În lumea asta nici un om cu capul limpede nu poate accepta asemena batjocură, dar altminteri o instituție a statului
care este pusă să protejeze omul, cetățeanul și sănătatea lui, este în slujba lui
să-l apere, nu să-l despăgubească cu bani
după ce e schilodit sau ucis de sălbăticiuni. Până unde poate merge manipularea miniștrilor (autorităților) de către
niște ONG-uri obediente, servile altor
entități cu interese obscure.
Am ajuns, în țara noastră, să nu mai
avem nici noi, nici moșii noștri liniște pe
pământ, sau, după caz, nici în locurile
de veci.

MUNIȚIE

Cartușe pentru păsăret
CRISTIAN MANOLESCU

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Mijlocul lunii august aduce mult așteptatata deschidere la păsăret, aici incluzând
deschiderea sezonului de vânătoare la prepelițe, guguștiuci și turturele, și o parte din
speciile de rațe sălbatice.

A

legerea cartușelor cu alice pentru diferite specii de păsări, la
această perioadă din an, presupune cunoașterea, în afara dimensiunii alicelor și a câtorva caracteristici
ale lor, precum încărcătura, viteza la
gura țevii, etc. Opțiunea pentru un model sau altul de cartuș trebuie să țină
cont de câteva elemente importante
dintre care amintim: specia de vânat
pe care o avem în vedere, condițiile de
teren în care vânăm, distanțele de tir
și, nu în ultimul rând, confortul personal
în executarea tirului.
Dacă dimensiunea alicelor este practic cât se poate de clară, pentru speciile
de vânat pe care le urmărim, încărcarea
cartușelor este o chestiune ce poate
face diferența, în condițiie concrete ale
partidei de vânătoare. Să vedem însă
câteva categorii de carușe cu alice din
plumb, de diferite gramaje, pentru calibrul 12, pe care le putem folosi la
acest timp din an, la păsăret, acum
când vara este la putere.

Cartușe „moi”
În plus față de litera legii, alegerea
cartușelor cu alice pentru vânătoare a
fost dintotdeauna o chestiune de preferință și, putem adăuga, și de experiență
personală. Fiecare dintre noi a experimentat pe teren, în poligon sau la vânătoare, diferite cartușe și, la un moment

dat, a făcut alegerea dintre atât de
multele modele de cartușe cu alice existente pe piața de specilaitate. În afara
preferințelor personale pentru o anumită
marcă, când vine vorba despre cartușele
cu care tragem la o anumită specie de
vânat, este recomandat să luăm în considerare și alte câteva aspecte. Dintre
acestea, în rândurile de față, fără a avea
vre-o pretenție exhaustivă, ne vom opri
la așa-numitele cartușe „moi”, la ce se
referă de fapt această denumire populară
în rândul vânătorilor, și la câteva situații
și condiții în care este recomandată folosirea lor.
Un prim exemplu sunt prepelițele,
care fac obiectul multora dintre primele
ieșiri în noul sezon de vânătoare. Dacă
diametrul alicelor folosite este bine
stabilit, alice mici, nr. 11 sau nr. 10,
având în vedere condițiile de tir, zborul
păsărilor și, cel mai adesea, participarea
câinelui de vânătoare, cartușele de re-

Un șoc modificat, deși
permite extinderea
distanței de tir, necesită un
plus de experiență și
bineînțeles antrenament. Și
să nu uităm reculul, mai ales
în cazul în care vom trege un
număr mai mare de cartușe.

gulă recomandate, în cazul de față, au
încărcături de 24, 26 și 28 de grame,
deci o încărcătură redusă, de unde și
denumirea de cartușe „moi”. Cartușele
au tubul de 2¾ inch - 70 mm, și viteze
ce nu depășesc 1.200 fps la gura țevii,
pentru că tirul se execută relativ aproape, 15-20 de metri, mai ales în cazul în
care câinele pontează și ține bine aretul.
Dacă dorim să ne extindem cu focul la
peste 20-25 de metri, atunci putem
opta și pentru un cartuș „moderat”,
dacă îl putem numi astfel, de 30 de
grame, deși în cazul prepeliței, în
această situație, șansele de a răni doar
și a pierde vânatul sunt destul de mari.
Tot aici mai trebuie precizat și faptul
că un cartuș cu încărcătură redusă va
fi mai „permisiv”, protejând practic calitatea cărnii vânatului, element demn
de apreciat. Iar pentru cei ce folosesc
arme cu două țevi, există și varianta
de a încărca arma cu două cartușe cu
gramaj diferit, ce vor acoperi astfel
ambele situații.
Pentru guguștiuci și turturele cartușele
cu alice de 2-2,5 mm, cu o încărcătură
de 28, 30 sau 32 de grame și o viteză la
gura țevii de până la 1.300-1.350 fps
sunt mai mult decât suficiente, distanța
medie de tir mergând aici pănă pe la
20-25 de metri, 30 de metri pentru trăgătorii mai aexperimentați, aceasta pentru
a evita rănirea pieselor și pierderea lor,
fără posibilitatea de a le mai recupera.
Cât privește armele de vânătoare, la fel
ca și în cazul prepeliței, pentru cele cu
două țevi putem folosi un șoc cilindru și
unul cilindru îmbunătățit, iar pentru
cele semiautomate, cu o singură țeavă,
de regulă cilindrul îmbunătățit va satisface
cerințele. Un șoc modificat, deși permite
extinderea distanței de tir, necesită un
plus de experiență și bineînțeles antrenament. Și să nu uităm reculul, mai ales
în cazul în care vom trege un număr
mai mare de cartușe. Și aici cartușele
„moi” oferă un plus de confort având în
vedere reculul mai redus al acestora.
La începutul lunii septembrie se deschide vânătoarea și la alte specii de
păsări, între care și porumbeii, rața mare,
și becaținele. Despre carutușele și tirul
la aceste specii vom reveni. Vedere bună
pe cătare!
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Zile toride de vară
ALECSANDRU CODRIN

Foto: TTSTUDIO / SHUTTERSTOCK

Pregătirea câinelui de vânătoare a continuat cu grijă pe tot parcursul perioadei de repaus,
timp în care doar amintirile au ținut vie imaginea partidelor de vânătoare din zorii
dimineților verii fierbinți.

P

racticarea constantă a comenzilor, vaccinarea preventivă și
nu în ultimul rând antrenamentul fizic, toate au ajuns la punctul noului început iar acum a venit timpul să
culegem roadele muncii și eforturilor
depuse. Câteva aspecte practice trebuie
însă reamintite și avute permanent în
vedere pe parcursul întregului sezon
cald.
După ce vremea lui Cuptor nu s-a
dezmințit și a încins cu arșiță locurile,
luna august aduce noul sezon care deschide larg porțile pentru alte mult așteptate partide de vânătoare. Prepelițele sunt la putere iar miriștile ne îmbie
din nou cu irezistibila lor atracție, la
vreme de Gustar.
Transportul cu mașina spre locul
partidei de vânătoare trebuie făcut cu
grijă pentru a evita neplăceri posibile.
Cușca pentru transportul câinelui de
vânătoare este o soluție elegantă și civilizată. În alegerea unei cuști trebuie
să ținem cont de dimensiunile câinelui,
pentru a-i oferi suficient spațiu și, pe
cât posibil, o libertate de mișcare, mai
ales atunci când călătorim pe distanțe
lungi. O cușcă din metal, cu gratii, este
mai aerisită și oferă mai mult confort
câinelui față de una din plastic, permi18 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

țând o ventilație adecvată. Un preș din
cauciuc pentru podeaua portbagajului
ne poate feri de multe neplăceri. În zilele toride, un geam deschis la spatele
mașinii pentru o bună ventilație, aerul
condiționat pornit și direcționat și spre
zona cuștii, poate îmbunătăți confortul
câinelui. Pentru deplasări lungi, o
pauză pentru dezmorțire și o porție de
apă sunt totdeauna recomandate și binevenite.
Atenția la deshidratare trebuie să
fie permanentă, mai ales la prima ieșire
în teren, dar regula este valabilă permanent, deoarece căldura și entuziasmul pot epuiza rapid rezervele de energie ale patrupedului și pot duce rapid
la deshidratare. De aceea trebuie să fim
pregătiți cu apă pentru câinele nostru.
Un litru sau doi de apă la mașină, unul
cu noi în teren, sunt suficienți pentru

Păstrați permanent
lesa la îndemână.
Pasiunea pentru ce face,
mirosul vânatului și
libertatea primei ieșiri pe
teren, la vânătoare, pot
duce la situații nedorite.

o jumătate de zi petrecută în teren pe
vreme călduroasă. Dați-i să bea apă la
fiecare oră și chiar și la o jumătate de
oră, dacă temperatura crește la peste
plus 25 de grade Celsius. Nu uitați, câinii percep temperatura ca fiind mult
mai ridicată decât o percepe organismul uman. Lăsați-l să bea pe săturate
și îl puteți și stropi cu puținpă apă. Pauzele pentru odihnă la umbră, sunt binevenite, iar dacă este vreo apă prin
apropiere, lăsați-l să facă o baie bună.
O căldură tolerabilă pentru noi poate
fi deja prea ridicată pentru câinele nostru, care, dacă a alergat continuu, are
cu siguranță nevoie de odihnă, chiar
dacă nu pare dispus să stea locului.
Păstrați permanent lesa la îndemână. Pasiunea pentru ce face, mirosul
vânatului și libertatea primei ieșiri pe
teren, la vânătoare, pot duce la situații
nedorite. Temperarea entuziasmului și
câțiva pași „la picior”, chiar și o pauză
la umbra lizierei unui pâlc de arbori
de la marginea câmpului, pot restabili
echilibrul și armonia fizică mult dorită
a partenerului nostru patruped. Astfel
ne vom putea bucura, alături de câinele
nostru, de frumusețea și farmecul noului sezon de vânătoare, acum în timpul
zilelor toride de vară!

DE SEZON

Combatere la răpitoare cu pene

Unde este preocupare
vânătorească, este și vânat!
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
România se bucură din punct de vedere geografic de un mediu natural variat, începând cu
câmpiile și regiunile joase cu bălți cu tufărișul caracteristic, parcurgând diferitele etaje de
vegetație și culminând cu zona montană. Marea câmpie cerealieră este însă, fără îndoială,
biotopul preferat de cele mai multe specii de vânat, dar și o entitate geografică, suferind
cel mai mult de pe urma modernizării agriculturii și implicit cu urmări și în rândul
vânatului. Acordul benevol dintre vânători și agricultori poate permite susținerea unor
acțiuni concrete și comune, pentru salvarea vânatului abia născut, cum sunt puii de
căprioară și nu numai. Legat de activitatea vânătorească momentul recoltării păioaselor
obligă la anumite responsabilități comune, vânător-agricultor, parte dintre acțiuni fiind
organizate din pură convingere, într-o atitudine ce ține de etică și purul bun-simț, din
respect pentru fondul cinegetic.

A

m putea spune că unele acțiuni,
inițiative, nu țin neapărat de
obligații reglementate prin legi,
ci mai degrabă ele sunt rezultatul experienței profesionale a unor conducători
de asociații de vânătoare, perfecționată
an de an, cu implicarea inclusiv a factorilor de decizie din agricultura locală,
parte dintre aceștia fiind și ei vânători
pasionați.
Pe timpul recoltării orzului și a
grâului, a masei verzi pentru însilozare,
combina ori cuțitele secerătoarelor pot
strivi puii de căprior care se ascund, la
începutul vieții lor, în culturile amintite, fără a avea încă experiența necesară pentru a se apăra. Și exemplul
poate continua cu alte specii și puii lor,
cum este cazul la potârniche și la iepurele-de-câmp.
Țări cu tradiție recunoscută în vânătoare, cum este Franța, Anglia și nu
numai, au creat un cadru juridic bine
pus la punct care vizează vânătoarea și
asigurarea protecției vânatului în perioada desfășurării campaniilor agricole
de recoltare. Câteva cifre rezultate din
statistica franceză vin și confirmă necesitatea ca, și la noi în România, să fie
organizate acțiuni comune, între agricultori și vânători, care să devină o practică firească, de altfel deosebit de utilă.
Astfel, recoltarea fânului sau a plantelor
erbacee destinate însilozării este responsabilă de dispariția a 30-40% dintre cuiburile de potârniche. La iepurele-decâmp, în urma cosirii lucernei, se înregistrează pierderi de până la 50%, adică
un pui din doi este omorât odată cu recoltarea amintită. Utilajele agricole,
ajunse la un mare nivel de moderenizare, produc în rândul acestei specii o
mortalitate cuprinsă între 54 și 89%,
funcție de viteza de deplasare a utilaju20 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

lui, care poate crește de la 3-4 km/oră,
la 7-8 km/oră. La prima viteză de deplasare mortalitatea la puii de iepure
este de cca. 17% iar la următoarea viteză pierderile cresc până aproape de
42-43%.
Așadar, cifrele sunt cât se poate de
convingătoare pentru a concluziona că
imaginea pe care dorește să o transmită
o țară, care întocmește statistici și le
materializează în texte de legi, altor țări,
poate cu mai puțină preocupare la nivel
înalt de decizie pe acest domeniu, este
una care pe lângă păstrarea tradiției milenare demonstrează cultul pentru menținerea și îmbogățirea fondului cinegetic
propriu. Vânatul nu este numai un obiect
de plan, ci este în primul rând un bun al
naturii, care ne obligă la mai mult.

Eforturi conjugate
La Asociația de vânătoare și pescuit
sportiv „Diana” - București a devenit o

practică uzuală aceea de a organiza acțiuni comune, agricultor-vânător, an de
an, menite să asigure un plus de efort
în beneficiul naturii care ne-a dăruit
atâta minunăție prin varietatea speciilor
de vânat. Paznicii de vânătoare ai fondurilor cinegetice Letca, Fermecatu, Borcea, Marsilieni, Mihăilești, Gostile, Traianu, paznici precum Stelică, Gheorghe,
Leța, Adrian, Marian, cunosc, în perioada recoltării păioaselor, măsurile
care sunt necesare supravegherii vânatului în zonele de recoltare și zădărnicirii
unor fărădelegi pe care le pot comite
anumite persoane predispuse la acte de
braconaj.
Odată cu începerea campaniei de
vară, după o prealabilă convenție cu factorii de decizie ai fermelor agricole, urmată de un util instructaj cu conducătorii utilajelor agricole de recoltare,
vânătorii din grupele arondate, prin prezența în câmp asigură, cu mijloacele

auto ale asociației, patrulări cu caracter
preventiv. Aici se constată că practica a
devenit o obișnuință care nu mai surprinde pe agricultori, aceștia informând
personalul tehnic de vânătoare despre
locurile unde au întâlnit căprioare și pui
abia născuți care necesită a fi îndepărtați
din zona de recoltare. O astfel de asociație de vânătoare este cu mulți pași
înaintea mult așteptatelor măsuri legislative care ar dovedi preocupare pentru
protejarea vânatului în fondurile cinegetice.
După o zi în teren, lăsăm legendara
barză care ne-a însoțit, nu departe de
locul de recoltare, să-și vadă de căutările
ei prin paiele rămase după seceriș, iar
combinele să adune munca agricultorului. Iar pe vânători, care nu precupețesc
timpul pentru astfel de acțiuni comune,
îi vom găsi mereu prezenți în câmp, la
momentul potrivit, dovedind că etica
vânătorească este la loc de cinste și este

respectată cu sfințenie. Cu cât mai multe
inițiative cu atât mai mult vânat!

Faptele vorbesc
Plecăm din zona de recoltare spre
pădurea Nifon, unde stejarul este la el
acasă, pe fondul cinegetic 17 Letca,
unde găsim în plină activitate paznicii
de vânătoare Stelică și Gabi, precum și
pe organizatorul grupei de vânătoare,
Vali, care tocmai finalizau distribuirea
de hrană pentru vânat și verificau starea
scăldătorilor pentru mistreți. Pentru vânat, „meniul” variat, oferea ciorchini de
struguri altoiți, belșug de boabe de porumb și nelipsita sare, bulgări și măcinată, deci cum s-ar spune doar „piperul”
mai lipsea din cele opt puncte de hrănire. Nu departe de aceste locuri observatoarele îngrijite așteaptă vânătorii.
Camerele foto pentru vânat, sunt verificate periodic de tânărul paznic de
vânătoare, în iarba deasă și înaltă sunt

create poteci cu motocoasa, pentru a
facce legătura între observator și locul
de hrănire, iar în vizuinile vulpilor a fost
administrat un vaccin menit să trateze
antirabic pe locatarele cu pricina. Toate
aceste activități gospodărești, firești dealtfel, care fac parte din cotidianul preocupărilor vânătorești, desfășurate pe un
fond cinegetic, vin să amintească din
nou zicala „omul sfințește locul”!
Mâine va fi o nouă zi, la fel de condensată în activități, unele vizând colectarea și depozitarea de furaje necesare vânatului pentru iarnă. În drum
spre casă poposim, spre a ne răcori sufletele cu apă rece de izvor, la cabana
vânătorului de la Letca, un colț de liniște, primitor și deosebit de îngrijit,
cu care îi place să se mândrească directorului A.V.P.S. „Diana” , dl. Enescu
Constantin.
A fost o zi plină, cu efort dar și cu
împliniri, o zi specifică asociațiilor de
vânătoare care îngrijesc și gospodăresc
cu atenție fondurile de vânătoare pe
care le gestionează.

CE VÂNĂM
MAMIFERE: căprior (mascul), mistreț, șacal, viezure, vulpe.
PĂSĂRI: cioară grivă, cioară grivă
sudică, coțofană, stăncuță; de la 15
august: cioară-de-semănătură,
gâscă-de-vară, graur, guguștiuc,
prepeliță, rață fluierătoare, rață-cucap-castaniu, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar,
rață-cu-cap-negru, turturică.
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Instantanee de vânătoare
MARIA SĂVULESCU

Dacă o să scotocim prin tolbele noastre cu povești, cred că vom găsi multe instantanee
luminate de culorile calde ale zorilor și amurgurilor, încălzite de căldura soarelui verii,
brumate de diminețile friguroase ale toamnei târzii sau troienite de zăpezile așternute
peste natură. Și, în toate aceste istorioare, momentul principal nu este doborârea
sălbăticiunii, ci scăparea ei, clipa în care Universul alege viața într-o clipă, printr-o rază
de soare ce răpește vederea trăgătorului, printr-o ramură din care glonțul ricoșează,
printr-un pas greșit ce rupe zgomotos crengile uscate așternute pe cărare sau prin
adâncitura acoperită de zăpadă în care te afunzi pe nesimțite...

Î

ntr-o dimineață umedă de noiembrie, așezat în observatorul ce-i
oferă o bună perspectivă, vânătorul așteaptă liniștit apariția lopătarului.
Adierile îi aduc șoaptele pădurii pe care
le ascultă încercând să citescă în ele
apropierea exemplarului dorit. Penelul
toamnei făcea liziera pădurii să pară o
cortină lăsată peste scena ce ascundea
actele necunoscutei opere.
Asemeni unui spectator, vânătorul
aștepta ridicarea ei și apariția actorului
mult dorit… Minute, jumătăți de ceas,
poate chiar ceasuri întregi, se scurg
încet, încet… Sunete noi, foșnete ce se
apropie și, din umbra pădurii, își face
apariția, cu o plecăciune pe sub poalele
arborilor, lopătarul. Adierea potrivnică
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nu-i aducea miros dinspre observator.
O porni agale pe lângă lizieră ajungând
într-o poziție perfectă pentru vânător.

Asemeni unui
spectator, vânătorul
aștepta ridicarea ei și
apariția actorului mult
dorit… Minute, jumătăți de
ceas, poate chiar ceasuri
întregi, se scurg încet,
încet… Sunete noi, foșnete
ce se apropie și, din umbra
pădurii, își face apariția, cu
o plecăciune pe sub poalele
arborilor, lopătarul.

Acesta îi privea prin lunetă mișcarea. Se
așezase în bătaia puștii, dar… copacul
își lăsase protector una dintre ramurile
sale groase peste vietate. Nu putea
trage. Așteptă. Cerbul nu trebuia decât
să facă doi-trei pași în aceeași direcție… Dar nu! Se întoarse brusc și porni
către pădure, care îl acoperi cu totul.
Acea ramură coborâtă din coroana copacului devenise salvatoarea cerbului
lopătar, norocul lui…

Lopătarul din vale
Și fiindcă am adus vorba de lopătari,
să mai povestim despre ei. Anul trecut
am fost la o vânătoare la cerb lopătar.
Vremea frumoasă de toamnă ne-a determinat să ne luăm familiile cu noi.

Cei ce nu vânătoreau au rămas la cabană, iar noi, cei purtători de arme, neam îndreptat către locurile de pândă.
Peste pădure și luminișuri se așternuse
o ceață albicioasă și umedă ce amortiza
zgomotele și ascundea mișcarea. Din
locul pe care mi l-am ales pentru a aștepta, se auzeau chemările lopătarilor,
își strigau rivalii, se mișcau, parcă se
apropiau. Imaginația, hrănită de chemările lor și de zgomotele pădurii, contura imaginea nevăzută. Era o dimineață minunată, curată și liniștită, în
care doar sunetele au creat pentru mine
contururi…
M-am întors la cabană într-o plimbare tihnită în care am fost salutată de
fuga unei vulpi, de țopăitul unui iepure
speriat, de zâmbetul brândușelor ce au
înflorit din nou printre smocurile de
iarbă de-acum îngălbenită de vremea
toamnei. Acolo ne așteptau plini de nerăbdare membrii familiei. Nu știau cum
și cu ce să înceapă povestea. Se bucurau
în jurul focului de cafeaua dimineții ascultând și ei boncănitul lopătarilor. Sunetele se apropiau din ce în ce mai mult
și, la un moment dat, li se arătă, ridicând parcă cu coarnele-i ceața, un lopătar superb. Valea ce se deschidea înaintea cabanei a dezvăluit oaspeților ei
frumosul animal ce își chema rivalul.
Cu răsuflarea tăiată admirau măreția
exemplarului care parcă ar fi știut că
acolo nu-l pândește nici un pericol. El
„a ales” să se arate lor, nu nouă, mulțumindu-le parcă pentru vizita făcută…

Gardul cu noroc
Îmi amintesc de o vânătoare la iepuri
făcută cu ani în urmă. Era o vânătoare
cu gonaci la care organizatorul te așeza
în stand unde așteptai liniștit stârnirea
și apropierea vânatului. La una dintre
goane, standul a fost așezat în fața gardului unei ferme părăsite. Colegul din
dreapta mea a rugat organizatorul să îl
mute de acolo, căci vânatul nu va veni
unde este gard și m-a îndemnat și pe
mine să fac același lucru. I-am răpsuns
că voi respecta indicația inițială și că voi
rămâne pe poziție. Bătaia a început și…
uimire, la un moment dat, către linia
standului, pe direcția unde ar fi trebuit
să stea camaradul, se apropia în fugă
un iepure. Acesta a găsit o spărtură în
gard și a trecut prin ea. Nu trecu mult
timp și un altul se apropie dar, nu atât
de dibaci ca și primul, rămase intimidat
de gard și o luă încet și speriat pe lângă
el. Trecu foarte aproape de mine, și nu
ar fi avut nici cea mai mică șansă dacă
aș fi ridicat arma, dar am hotărât doar
să-i urmăresc salturile temătoare. A găsit
în cele din urmă o altă spărtură în gard

și a trecut prin ea. Norocul bun i-a protejat pe cei doi urecheați, influențând
parcă alegerea colegului care, uimit de
cele întâmplate, se întorcea acum în
fugă…

Instantanee vânătorești
Plec adesea fără pușcă prin împrejurimi și parcă toate vietățile știu, simt
că nu le paște nici un pericol, și atunci
ies să mă întâmpine: coțofenele, care
altfel nici vorbă să se apropie, vin obraznice, fluturându-mi zeflemitoare cozile
negricioase, iepurii parcă nu se mai grăbesc în fuga lor, fazanii stăruie parcă

pironiți pe marginea drumului, căprioarele se opresc și mă privesc îndelung.
Nu știu dacă ele simt sau dacă e o simplă întâmplare, dar oricum, aceste momente sunt pline de inedit și ne apropie
pe noi de animalele pădurii, ne ajută
să le cunoaștem și să le apreciem mult
mai mult.
Ele ne aduc încă o dată aminte că
vânătoarea nu este simplul act al apăsatului pe tragaci, ci mult mai mult:
respect, cunoaștere, apropiere de natură
și de vietățile ei de la care, de ce cele
mai multe ori, avem atâtea lucruri de
învățat.

CARTE

EVOLUȚIA POPULAȚIILOR
DE FAUNĂ CINEGETICĂ
DIN ROMÂNIA
– 1950-2019
Este o carte care aduce o abordare detaliată, pe parcursul a
șase capitole, a aspectelor de interes cinegetic ce privesc evoluția
populațiilor de vânat, în perioada 1950-2019, în România.
Primele trei capitole cuprind noțiuni de punere în temă, privind o serie
de aspecte de actualitate:
• metodele tradiționale, completate prin metode moderne, de estimare a efectivelor populațiilor locale
de faună cinegetică sedentară;
• fenomenul migrației anumitor
specii de păsări și necesitatea colaborării internaționale în materie de estimare a efectivelor, dar și de protecție
și de conservare a populațiilor de faună
cinegetică migratoare;
• modalități veridice de stabilire și
înregistrare a cotelor de recoltă anuale.
În capitolul IV sunt prezentate grafic și explicate dinamica efectivelor, dinamica cotelor de recoltă și dinamica
sporului natural al celor 30 de specii sedentare de faună cinegetică admise la
vânătoare. La sfârșit se adaugă dropia,
pentru a reliefa cauza care a influențat
și influențează evoluția unor specii de
interes vânătoresc, anume deteriorarea
gravă a condițiilor ecologice.
În capitolul V sunt prezentate populațiile europene și locale ale celor 27
de specii de păsări migratoare admise
la vânătoare, precum și trendul populațional al acestora, iar în capitolul VI,
se încearcă o previziune a evoluției
condițiilor de mediu, a populațiilor de

faună cinegetică și activității vânătorești.
Cartea are o prezentare grafică îngrijită, fiind o ediție cu o înaltă ținută
editorială și se constiutie într-o lucrare
de referință de interes cinegetic, atât
pentru personalul de specialitate cât și
pentru cei interesați sau pasionați de
domeniul vânătorii.
Alin-Codru Manu
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FAUNĂ

Bolile animalelor

Prăbușirea
efectivelor
de iepure

Foto: NECULAI ȘELARU

DOCTOR VET

Într-un articol anterior, publicat sub același titlu, reluam
problema scăderii drastice a efectivelor de iepure, din
cauze doar intuite, în majoritatea zonelor cuprinse între
Dunăre și golul alpin.

A

minteam atunci, printre alte
cauze, intoxicările și parazitozele reieșite în urma analizelor
efectuate în trecut, de asociațiile afiliate
din județele Arad, Covasna, Galați,
Neamț, Teleorman și Vrancea, pe iepuri
găsiți morți în teren ori recoltați special
pentru astfel de analize. Se mai amintea
printre cauze, posibila sterilitate indusă
prin consumul de furaje contaminate cu
anumite substanțe chimice folosite în
combaterea dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor agricole.
Din cauza insuficientelor analize parazitologice și toxicologice profesional
efectuate, nu am reușit să convingem autoritatea publică centrală care răspunde
de vânătoare să finanțeze o cercetare științifică în acest sens. A finanțat-o însă
Ministerul Cercetării, fără respectarea cerințelor legii și fără de nici un rezultat,
așa încât nu ne-am putut alege cu nimic
din cheltuirea a peste 14 miliarde de lei
vechi din buzunarul public.
Noi am urmărit în schimb, la nivelul
nostru, ce spun oamenii de știință din
Europa. Fără a intra în detalii, aceștia
leagă indisolubil involuția gravă a efectivelor de iepure de extinderea și intensificarea agriculturii. Așadar, oamenii de
știință din Europa confirmă susținerile
noastre anterioare, bazate pe observarea
scăderii efectivelor de iepure în câmpul
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agricol intens cultivat, acoperit cu monoculturi, în care sunt utilizate tehnologii
de ultimă oră.
Fiindcă autoritatea publică centrală
care răspunde de vânătoare dorește
probe mai înainte de acceptarea realității
scăderii faptice a efectivelor de iepure
comun, nu doar concluzii bazate pe observații pertinente și intuiție, câteva asociații vânătorești afiliate la A.G.V.P.S. au
finanțat efectuarea unor analize complexe, anatomo-patologice, toxicologice,
parazitologice și bacteriologice, de către
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală – I.D.S.A., pe cadavre de iepuri găsiți proaspăt morți sau iepuri împușcați
în acest scop.
Efortul financiar întreprins de asociațiile județene din Buzău, Brăila, Vaslui, Iași, Timiș și Călărași și de A.V.P.S.
București, în încercarea de a obține date
convingătoare pentru reprezentanții autorității privind cauzele scăderii efectivelor de iepure de câmp, nu a fost însă
de natură a explica plauzibil fenomenul.
De ce susținem acest lucru?
Fiindcă în toate județele din sudul
țării au fost confirmate doar infestări,
mai mult sau mai puțin intense, cu Eimeria sp., Trichostrongylus sp. și Capillaria hepatica. Numai în estul țării a
fost confirmată o infestare cu Brucella
suis, iar în vestul țării, cei câțiva iepuri

analizați, nu au fost deloc parazitați.
Toate celelalte analize toxicologice, bacteriologice și anatomo-patologice nu au
condus la niciun rezultat pozitiv, ceea
ce, oricât de încrezători am fi în privința veridicității analizelor I.D.S.A., nu
putem crede. Cum am putea crede că
la nici unul din cei 22 de iepuri, analizați în iarna 2019-2020, nu au fost detectate nici un fel de urme de substanțe
chimice reziduale în carnea și grăsimea
acestora?
Aceasta în timp ce, în cazul altor analize sanitar-veterinare anterioare au fost
confirmate frecvent intoxicări cu astfel
de substanțe.
Cum ne putem explica totuși, altfel,
scăderea drastică a efectivelor de iepure tocmai în zonele cu agricultură intensivă: ori în perioada de iarnă nu mai
rămân în corpul iepurilor nici măcar
urme de substanțe chimice reziduale,
ori analizele nu au fost făcute profesional și responsabil, ori I.D.S.A. nu are
permisiunea să confirme intoxicarea
animalelor cu substanțe chimice folosite
în agricultură, ori...
Suntem nedumeriți în privința rezultatelor analizelor I.D.S.A., care au depistat doar infestări cu cele trei specii de
paraziți precizați, deoarece iepurii parazitați nu mor decât în proporție redusă
din astfel de cauze, care se manifestă
mai intens doar în condițiile unor densități ridicate de iepure, ceea ce nu este
cazul, în prezent, la noi.
Fiindcă administratorul faunei cinegetice nu se arată interesat sau măcar
îngrijorat de mortalitatea ridicată a iepurelui comun și nu participă în nici un
fel la cheltuielile implicate în acest scop,
al încercării descoperirii cauzelor care
au condus și conduc la scăderea drastică
a efectivelor speciei, nu ne rămâne decât
nouă, cei care avem un interes direct
până la urmă, să continuăm și să susținem financiar eforturile în acest sens.
Dar mai întâi ar trebui să obținem
derogare de extragere selectivă a unor
exemplare de iepure de câmp, exclusiv
în acest scop, în afara sezonului legal de
vânătoare, imediat după efectuarea unor
lucrări agricole de fertilizare sau de combatere chimică a dăunătorilor vegetali
și animali ai culturilor agricole. Sau aprobare să facem astfel de analize în alte
țări, dacă va fi posibil și acceptabil din
punct de vedere financiar.
Efortul întreprins de noi până acum,
pe cont propriu, ar trebui totuși continuat, pentru a avea un motiv în plus de
determinare a administratorului faunei
cinegetice să ni se alăture. Altfel ne vom
„plânge pe umeri”, în continuare, fără
nici un rezultat.

Plante tămăduitoare

FLORA

Murul
DOCTOR PLANT

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Flori

Frunze

Murul, (Rubus fruticosus) este un arbust ce face parte din familia Rosaceae, fiind întâlnit
atât în Europa, Asia, nordul Africii și America de Nord. Preferă locurile luminoase din
poieni sau marginea pădurilor și solurile cu umiditate suficientă, precum cele din luncile
și de pe malul apelor. Este întâlnit atât în zona de câmpie cât și de deal și montană joasă.

M

urul poate crește pănă la înălțimea de 2-3 metri, ramurile au spini iar frunzele au,
pe partea inferioară, nervuri proeminente cu perișori evidenți. Florile sunt
de culoare albă sau roz pal și apar în
lunile iunie-august în funcție de altitudine și mersul vremii. Murele sunt cărnoase, inițial acrișoare și roșii, după
care, dulci și aproape negre când s-au
copt. În prezent sunt cunoscute circa o
sută de specii de mur și o largă varietate de hibrizi.
Cunoscut încă din antichiate pentru
proprietățile sale benefice, murul este
amintit de Hippocrate în lucrările sale
privind plantele tămăduitoare. La noi
în țară murul mai este cunoscut și sub
alte denumiri populare precum rugde-munte, murar sau mur-de-pădure.
Pentru obținerea preparatelor tămăduitoare se folosesc de regulă frunzele,
fără codiță. Acestea au un conținut bogat de taninuri, inozitol, celuloză, mu-

cilagii, acizi organici, flavonoizi și vitamina C. Datorită acestor compuși, preparatele din frunze de mur au o serie
de proprietăți antiseptice, antispastice,
antihemoragice, antidiareice și astringente. De asemenea, lujerii tineri și mugurii, datorită conținutului de fitohormoni estrogeni naturali, pot ajuta în
cazul afecțiunilor ginecologice.
Fructele conțin mari cantități de
pectină, zaharuri, acid salicilic, beta-caroten, compuși flavonici, vitamine (A,
B1, B2, B5, B6, C, E) și săruri minerale.
Grație acestor compuși fructele și preparatele din fructe pot avea acțiuni anfiinflamatorii, antitermice și dezinfecante, constituind de asemenea un bun
laxativ, depurativ și tonic-nutritiv.
Având în vedere proprietățile menționate, preparatele din mur pot ajuta
în anumite cazuri precum afecțiuni digestive, combaterea colicilor și a anemiei, în afecțiuni urinare, renale și oculare, precum în cazul afecțiunilor

dermatologice și bucale și ale aparatului respirator.
Preparatele naturiste din mur pot
fi sub formă de infuzie, decoct, sau, în
cazul fructelor, folosite în stare proaspătă sau preparate sub formă de suc,
gem sau dulceață.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Achiziționarea
produselor fitoterapeutice din plante
medicinale trebuie făcută numai de la
entități autorizate în acest scop. Înainte
de a utiliza plantele medicinale în general, sub orice formă, este recomandată vizita la medic iar administrarea
preparatelor din mur să se facă numai
la recomandarea acestuia. Opinia medicului specialist este neapărat necesară și se impune ca o măsură de prevedere, precauție și siguranță.
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POVESTIRI

Prima întâlnire
cu șacali (II)
ȚIȚI

Foto: PASCAL DE MUNCK / SHUTTERSTOCK

Priveam în continuare spre locul din apropiere de unde venise foșnetul și eram
nedumerit. Și pentru că nu primeam niciun răspuns, am repetat întrebarea.
- Cine este?, am zis eu, dar nici
urmă de răspuns. Atunci am scos bricheta din buzunar și, profitând de faptul că nu mai sufla adierea de vânt, am
aprins-o, luminând atâta cât se putea
în direcția de unde auzisem ușoara mișcare. Instantaneu am rămas înțepenit
deoarece, nu mai departe de doi sau
trei metri de mine, se aflau câțiva dulăi
care mă fixau nemișcați.
Fiind destul de învățat cu comportamentul câinilor și în special cu cei de
pe la stânele aflate în zona munților
Buzăului de unde sunt de fel, n-am făcut nici o mișcare bruscă și am început
ca să pășesc ușor, cu spatele, îndepărtându-mă de ei și apropiindu-mă încet,
încet, de treptele de la intrarea cabanei,
șoptindu-le calm:
- Cuminței băieți, fiți cuminței, nu
vă enervați, așa flăcăi…
Am tot mormăit așa calm până
m-am depărtat suficient de ei, după care
am și rupt-o la fugă, și nici nu știu cum
am urcat treptele și am dat buzna în casă.
- Măi nea’ Fedea, aproape că am
strigat spre gazdă, de ce naiba nu mi-ai
zis că ai câinii dezlegați, că mai aveau
puțin și mă tăbărau ca să-mi dea o
mână de ajutor?! Ba chiar, n-a lipsit
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mult ca unul din ei, care s-a apropiat
mai mult de mine, era cât pe-aci să-mi
dea probabil și un „pupic” dulce.
Fedea m-a cercetat calm un timp,
apoi a zâmbit liniștit și m-a calmat explicându-mi:
- A, fiți liniștit, eu nu mai am câini
deoarece iarna trecută mi i-a împușcat
un pârlit de vânător crezând că sunt
lupi.
- Adică, cum? Ce vrei să spui cu
asta? Chiar crezi că mie mi s-a năzărit?
Doar erau lângă mine, la doi-trei metri,
nu mai mult!
- Se poate, eu nu te-am contrazis,
însă …n-au fost câinii mei ci în mod sigur au fost belelele alea de șacali care
mi-au mâncat aproape toate găinile,
mai ceva ca vulpile.
Auzind aceasta mi-a înghețat sângele în mine!
- Adică, …vrei să spui că haita aia
erau șacali?!
- Precis! Anul trecut mi-am adus un
câine, că aici ai nevoie de el, însă tot ei
mi l-au mâncat, că n-am mai găsit din
el nici măcar pielea. Păi, nu pricepi că
asta este singura casă de pe grindul
ăsta și eu sunt unicul om care locuiește
aici împreună cu nevastă-mea iar noi

nu mai avem nici un câine? Eu i-am
văzut mereu pe șarlele astea vagabondând prin curtea cabanei, dar după ce
mi-au mâncat toate găinile degeaba au
tot răscolit p-aici pentru că, în afară de
ce mai aruncam noi la gunoi n-au mai
găsit nimic de furat.
- Păi, ...de ce nu i-ai împușcat?
- Hm, …dumneata ai impresia că
ei sunt proști? Dacă ies în curte cu
arma, nici nu-i mai văd iar dacă ies cu
mâna goală aproape că dau peste mine.
- Ce vorbești?, i-am replicat eu și
m-am apropiat repede de măsuța pe
care pusese lanterna cu care ne-a luminat când am sosit. Am luat iute arma
din cuierul de lângă ușă, am încărcato și am ieșit grăbit din casă. Am îndreptat imediat raza lanternei spre locul unde îi știam pe șacali, reușind ca
să mai descopăr, pentru o clipă, doar
silueta unuia dintre ei care însă a dispărut în fracțiunea de secundă următoare. Apoi, luminând undeva în zare,
dincolo de tufele din jurul cabanei, am
reușit totuși să mai disting câteva sclipiri fugare, precis ale ochilor șacalilor
haitei care mă măsurau acum de acolo,
de data aceasta de la suficientă distanță…!
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PESCUIT

În ultima lună de vară, teoretic, arșița
se mai domolește. Este perioada tradițională a concediilor, dar criza sanitară pe care o parcurgem, cu restricțiile
impuse de pandemia determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
se pare că ne pregătește noi surprize neplăcute. Zonele agreate de pescari sunt
Delta Dunării și Marea Neagră, care pot împăca atât pretențiile familiale, cât și
dorința de a petrece câteva ore la pescuit din barcă, de pe maluri sau de pe diguri.
Speciile de pești, atât cele pașnice cât și cele răpitoare, sunt active, pescuitul
practicându-se cu adaptarea tehnicilor la condițiile locale. Cu excepția speciilor
și a zonelor protejate prin ordinul de prohibiție în vigoare pentru anul 2020, pescuitul este permis atât în regiunile colinare și de șes, cât și în cele de munte. Dacă
restricțiile pandemiei o vor permite, cu un echipament adecvat zonei și speciilor
pe care dorim să le pescuim, natura ne va oferi, din nou, motive pentru a ne bucura de frumusețile ei.
–Mugurel Ionescu
Foto:

CE PESCUIM
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COMPETIȚII

Campionatul de pescuit privat al AGVPS

Campionatul de pescuit
la crap al doamnelor
Ec. TEODOR BENTU - Președintele Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S.

Î

În cadrul Reuniunii anuale a Comitetului Director
al F.I.P.S.-e.d., care a avut loc la Roma, în perioada
16-17 noiembrie 2018, punctul 6 al Ordinei de zi a cuprins
cereri adresate din partea organizațiilor naționale.
Printre acestea au existat 11 cereri pentru instituirea
de noi campionate sau propuneri pentru noi categorii
în cadrul celor existente. Federația Franceză de Pescuit
Sportiv a propus instituirea „Campionatului Mondial
de Pescuit la Crap Feminin”.
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n luna februarie 2019, A.G.V.P.S.
din România a primit, din partea
Președintelui secției Crap a Federației Franceze de Pescuit, invitația
oficială ca o echipă feminină de pescuit amator la crap, din cadrul
A.G.V.P.S., să participe la competiția
experimentală Cupa Mondială de Pescuit la Crap Feminin, organizată de
Franța în localitatea Villeneuve de la
Raho, în perioada 28 mai - 1 iunie
2019. Evenimentul s-a desfășurat sub
egida și cu acordul Federației Internaționale de Pescuit Sportiv în apă dulce
(F.I.P.S.-e.d.), ca probă pentru interesul
pe care l-ar genera această categorie
de competiție. După succesul înregistrat, disciplina Pescuit la Crap Feminin,
a fost inclusă oficial în calendarul competițional al F.I.P.S.-e.d.
Ca urmare a invitației și a interesului manifestat în România pentru pescuitul feminin la crap, o echipă din România a fost înscrisă și a participat la
această Cupă Mondială. Echipa înscrisă
de A.G.V.P.S. a ocupat un excelent loc
II mondial, și medalia de argint, după
țara gazdă Franța, locul III, și medalia
de bronz, la individual.
Pe baza rezultatului remarcabil obținut la Cupa Mondială de echipa feminină din România, a informațiilor
privind interesul și emulația pentru
pescuitul la crap feminin, precum și în
perspectiva oficializari internaționale
de către F.I.P.S.-e.d. a disciplinei, în ședința Comisiei de Pescuit Competițional privat a A.G.V.P.S. din data de 7
februarie 2020, președintele comisiei
a propus și a fost aprobată introducerea, pentru prima dată în calendarul Campionatului Privat de Pescuit
Competițional al A.G.V.P.S., a disciplinei „Pescuit la Crap Feminin”.
Competiția nou introdusă s-a alăturat celorlalte deja existente, având
ca finalitate acordarea de cupe, medalii, diplome de campioni și calificări de
constituire a lotului A.G.V.P.S. în vederea participării A.G.V.P.S. la Campionatul Mondial F.I.P.S.-e.d. 2021 din
Anglia.
Astfel, primul Campionat privat de
Pescuit la Crap Feminin din România a
fost organizat de Asociația Liga Cluburilor de Crap, delegată cu atribuții pri-

vind managementul competițiilor private de pescuit la crap ale A.G.V.P.S.
Concursul a fost organizat în perioada 18-21 iunie 2020, pe durara a
72 de ore, pe pista amenajată pe lacul
Bila 2 din județul Giurgiu.
La acest prim campionat s-au înscris
un număr de 4 echipe a câte două concurente și s-a desfășurat în baza unui
regulament compatibil F.I.P.S.-e.d.,
asemănător celui pentru seniori.
Informațiile privind data concursului, condițiile de înscriere și regulamentul de concurs pentru această competiție feminină de pescuit la crap au fost
transmise absolut tuturor asociațiilor
și cluburilor membre ale A.G.V.P.S. de
pe teritoriul țării, prin e-mail în data
de 22 mai 2020, concursul fiind deschis
pentru atragerea tuturor pasionatelor
de pescuit la crap.
Deși au existat informații oficiale și
interesul suscitat de această disciplină
a fost comentat îndelung în mediul online, s-au înscris în concurs doar opt
pescărițe de crap, grupate în 4 echipe:
ABBARA CRAP TEAM, formată din
Monica Badea și Andreea Precup; MG
SPECIAL CARP, formată din Dana
Barta și Gina Nica; CHAMPIONS –
THE ONE, formată din Cristina Pleșa
și Mihaela Pușcașiu; MG SPECIAL
CARP, formată din Andreea Bârzan și
Andreea Oltean.
Concursul s-a desfășurat în condiții
excepționale pe lacul Bila 2, administrat de S.C. Pescăria Bila S.R.L., pe o
pistă cu o numeroasă populație piscicolă de crap, pistă excelent amenajată, cu pontoane și marcaje pentru
competițiile de pescuit.
Concurentele și-au demonstrat îndemânarea în pescuitul crapului, în
condiții identice cu cele ale seniorilor
și cu o pasiune, tenacitate, tehnică, dotare, organizare și pescuit foarte înalte,
deloc mai prejos decât a acestora. Arbitrajul foarte bun a fost asigurat de
A.P.S. București, cu persoane calificate
și competente.
S-a concurat în condiții atmosferice
instabile, cu cer schimbător și o permanentă amenințarea a ploii, care însă
a ocolit zona de concurs, în condițiile
în care zone apropiate au fost afectate
de averse de ploaie torențială.
De remarcat că această reușită competiție este prima de acest gen în istoria
pescuitului sportiv/amator din România.
Mulțumim administratorilor lacului
Bila 2 pentru condițiile create pe
această pistă excelentă, în egală măsură
pentru concursurile de pescuit la crap
seniori, dar și pentru alte finale.

CLASAMENT

La sfârșitul celor 72 de ore de concurs, intens desfășurat la înalte standarde tehnice și tactice, cu ambiție și
tenacitate, s-au capturat un total

1.795,251 kg de crap, iar clasamentul
rezultat a fost următorul:
Locul I: ABBARA CRAP TEAM –
Monica Badea/Andreea Precup, cu
584,151 kg și captură record de
10.100 kg;
Locul II: MG SPECIAL CARP –
Dana Barta/Gina Nica, cu 564,000 kg
și captură record de 8,600 kg;
Locul III: CHAMPIONS-THE ONE –
Cristina Pleșa/Mihaela Pușcașiu, cu
490,550 kg și captură record de
8,675 kg;
Locul IV: MG SPECIAL CARP –
Andreea Bârzan/Andreea Oltean, cu
156,550 kg și captură record de
7,150 kg.
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TEHNICĂ

Pescuit la răpitori

Bibanii unei veri fierbinți (I)
Text și fotografie ANDREI ZABET

În fiecare vară, în luna lui Cuptor, pe digurile scufundate ale acumulărilor de pe Valea
Mostiștei e mare vânzoleală. Cu cât urcă mai sus mercurul în termometre la amiază, cu
atât mai activi sunt răpitorii pe care îi găsesc în număr mare pe aceste imense structuri
submerse.

D

e aceea, mi-am făcut un obicei
din a face măcar una sau două
partide pe caniculă, pe digurile acumulării de la Gostilele, unul din
lacurile mele de suflet. Pentru că ceea
ce se întâmplă acolo e ca un fel de
Woodstock al bibanilor în miez de vară.

Când jigurile ard în cutie,
la +37 de grade Celsius
Nici anul acesta nu a făcut excepție
de la regulă, așa că am făcut o singură
partidă, de jumătate de zi, pe digul
scufundat din apropierea debarcaderului. Atât s-a putut, fiindcă vara, lacul
este dedicat pescarilor de staționar, dar
și pentru că, la prânz, nu se mai putea
sta în barcă din cauza arșiței. În acea zi
au fost +37 de grade Celsius, iar pe
apă, în plin soare, dacă se lasă și vântul, simți cum începi să te rumenești și
să sfârâi ca puii de la rotiserie.

Digurile scufundate, adevărați
magneți pentru pești
Ceea ce trebuie să știți despre acest
pescuit este că, printre toți bibanii pe
care-i veți prinde, se vor strecura destul
de mulți strapazani, poate și niște șalăi
și chiar câte un ciortan sau crap. Fiindcă aceste diguri sunt ca niște uriași
magneți pentru pești în lunile de vară,
fiindcă acolo găsesc hrană din belșug,
dar au parte și de adăpost.
30 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Cel mai important aspect:
echipamentul de finețe
Pescuitul la biban impune năluci
mici, cum ar fi jiguri de diverse gramaje, cel mai adesea între 1 și 5
grame (dar asta o stabilește adâncimea
apei, desigur), plastice moi între 2 și 4
sau 5 cm, năluci hard precum microvo-

blere, cicade, microspinnerbaituri și
așa mai departe.
La capitolul fire, cele mai bune în
opinia mea sunt cele din fluorcarbon,
fiindcă oferă o senzitivitate crescută în
comparație cu monofilamentele din
nailon și, în plus, sunt mai puțin vizibile sub apă, având un indice de refrac-

ție egal cu cel al apei. Diametrele cele
mai folosite sunt între 0,14 și 0,19 mm,
personal folosesc 0,18 mm fiindcă este
cel mai „all-around” în opinia mea.
Când trebuie să scoți un șalău bine îmbrăcat sau un crap de 4 kg cu fir de 5
lbs. (0,18 mm), trăiești fiecare moment
al drilului la un cu totul alt nivel de intensitate. Nu folosesc fire textile decât
foarte rar, și chiar pentru pescuitul în
arborii scufundați din malurile Snagovului prefer fluorcarbonul, fiindcă rezistă mai bine la abraziune decât orice
alt fir. Iar textilul mi se pare apanajul
celor care nu știu să pescuiască sau vor
să dea, dacă nu tot restul vieții, atunci
cel puțin un an, cu o singură rolă de fir,
la toate speciile de răpitor din apele
noastre. Firele textile au rolul lor bine
definit, despre care vom vorbi cu o altă
ocazie.

Bait Finesse System la putere
În privința lansetei și mulinetei,
după cum ați văzut deja, folosesc echipamentele de baitcasting, și sunt un
susținător sau un promotor declarat al

celor de BFS sau Bait Finesse System.
După cum îi spune și numele, acest sistem folosește lansete și mulinete care
pot lansa lejer cu greutăți între 1 și 5
grame, și a fost inventat, încă o dată,
de către pescarii japonezi pentru pescuitul la bass. În Japonia, lacurile sunt
ultra limpezi, suprapescuite, chiar dacă
se practică exclusiv catch & release, iar
bassii sunt mai predispuși să răspundă
unor prezentări de finețe, care le trezesc mai puține suspiciuni.

Profilul unei lansete performante
de BFS
Construcțiile complet tubulare sunt
cele mai răspândite azi în lumea lansetelor din carbon și grafit, însă atunci
când vrem extra-flexibilitate și senzitivitate, blankurile cu vârf din carbon
solid sau blector sunt cea mai bună alegere. Dacă puteți, pentru biban, căutați
lansete cu asemenea vârfuri blectorizate, capabile să lanseze năluci de 2, 3,
5 sau 6 grame, indiferent că vorbim de
spinning sau de baitcasting. Acel vârf
solid oferă un plus de elasticitate pe

care construcțiile tubulare nu o pot
atinge. Cel mai mare beneficiu pentru
mine este că asemenea lansete îmi permit să simt eu peștii înainte ca ei să mă
simtă pe mine. Astfel, îmi creează un
avantaj important în a înțepa toți acei
bibani care nu atacă decisiv, care urmăresc sau nu se hrănesc activ. Iar la
bibanul din lacurile de șes, acesta e un
comportament des întâlnit, deci e bine
să vă înarmați cu toate atuurile de care
dispuneți, dacă vreți să faceți partide
reușite de fiecare dată. Prin partide
reușite mă refer la câte un biban la fiecare lanseu sau la cel mult două.
Puteți urmări prima parte a partidei
pe care am făcut-o recent la biban și pe
canalul meu de YouTube, Pescuit la răpitor de la A la Z. Este episodul 2,
„Cod verde-portocaliu de capturi la
Gostilele”, din seria „Încă un lanseu”.
În partea a doua a articolului vom
vorbi despre năluci, tehnici de prezentare și despre cum înțepăm peștii.
– va urma –
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Pescuit marin

La pescuit de chefal mic
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
an la masculi și al patrulea an la femele.
Ouăle și larvele lor sunt pelagice.
Peștii din această familie sunt omnivori, hrănindu-se cu plante mici, nevertebrate, plancton, perifiton și detritus.

Lămuriri

Sezonul estival a început atipic, diferit față de ceilalți ani,
cu restricțiile impuse de pandemia determinată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Totuși, doritorii
de aer, apă, soare, sătui și de restricții, au invadat plajele,
poate prea imprudenți și nepăsători față de pericolul
mondial care ne amenință. Unii dintre ei s-au gândit și la
un pescuit în mare, ca program alternativ în zilele toride.
Digurile prezintă oferta guvizilor, dar cei mai pregătiți vor
căuta chefalul, pește mai pretențios și mai dificil de găsit și
de capturat. Vom încerca, de data aceasta, să descifrăm
tainele pescuitului de chefal mic.

Pe litoralul românesc al Mării Negre
se regăsesc 4 specii de Mugilidae: laban
sau chefal mare - Mugil cephalus, singhil
- Liza aurata (Mugil auratus), ostreinos
- Liza saliens (Mugil saliens) și, mai rar,
platarinul - Liza ramada (Mugil ramada). Toate speciile de chefal mic,
până la greutatea de 100 de grame, sunt
denumite, generic, ilarie.
„Ordinul nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor
acvatice vii din domeniul public al statului,
pe specii, care pot fi capturate din mediul
acvatic”, emis de Ministrul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, prevede dimensiunea minimă doar pentru chefal, de
25 cm, determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului pâna la baza
înotătoarei caudale. Conform art. 4 din
acest ordin, „speciile de pești nenominalizate în anexă nu sunt restricționate la
pescuit în funcție de dimensiunea minimă,
cu excepția sturionilor și lostriței, care
sunt interziși la pescuit”.

Pescuit staționar

C

hefalul
face
parte
din
familia Mugilidae, care cuprinde
aproximativ 72 de specii de
pești de talie medie sau mare, cu corpul
relativ alungit și fusiform. Sunt răspândite pe litoralul mărilor tropicale, subtropicale și temperate, mai rar în ape
dulci, find pești eurihalini (suportă va-

32 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

riații mari ale salinității). Trăiesc de obicei în bancuri mari în apele de coastă,
pe lângă țărm, și pătrund în estuare, lagune salmastre și în ape dulci pentru a
se hrăni.
Se reproduc în mare, perioada variind în funcție de temperatura apei. Maturitatea sexuală este atinsă în al treilea

Pe plajele mai puțin frecventate, în
afara strațiunilor litorale, departe de „lumea dezlănțuită”, când valurile molcome se sparg de malul nisipos, de regulă în zori, formând mici denivelări,
vom vedea peștii venind în bancuri, pentru a culege minusculii gamaruși dezgropați de ape.

MAREA NEAGRĂ
Marea Neagră are o poziție geo-hidrografică închisă, fără posibilitatea reală
de reciclare a apei, în lipsa unor curenți
puternici, generați de comunicarea între
bazine cu caracteristici diferite, care a condus la o puternică eutrofizare a apei. Completată cu poluarea din ultimele decenii,
Marea Neagră se află într-un continuu
proces de degradare trofică, ceea ce duce
la diminuarea semnificativă a populației
piscicole. Influența Dunării, care se varsă
în mare pe litoralul românesc, nu este nici
ea de bun augur, apele salmastre fiind
agreate de puține specii marine.
Dunărea este o importantă cale fluvială internațională, care parcurge 10 țări
(Germania, Austria, Slovacia, Ungaria,

Cu o vargă suplă de 3 metri, fir de
0.12, cârlig nr. 18-20, plută fără antenă,
de 0,5 grame și plumbaj unic, poziționat
la baza chilei, cu 1-2 viermuși în cârlig,
vom biciui apa paralel cu malul, la distanța la care se hrănesc peștii ce ne trec
printre picioare, de obicei 0,5-1 metru.
Distanța dintre cârlig și plumb nu trebuie să depășească 10 cm, iar alipirea
plumbului de plută va împiedica încurcarea monturii în micile valuri formate.

Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina) și are afluenți
din alte șapte țări, trecând prin patru capitale de stat: Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. Efectele apelor dulci și
poluate se diminuează prin diluare în apa
mării, astfel că vecinii noștri de la nord și
sud beneficiază de o faună acvatică mult
mai bogată. Găsim totuși, și la noi, destule specii de pești: guvide, chefal, zărgan,
barbun, hamsie, scrumbie, rizeafcă etc.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

CHEFAL MIC
„LA SCOBITOARE”
MAMA PAȘA

Pescuit cu năluci
Vom căuta, de asemenea, plajele
pustii, în perioadele cu acalmie, fără
vânt și valuri, când vom vedea cârdurile
de pești muscărind, în grup, pe surafața
ca oglida a apei. Din când în când, câte
un lufar va ataca la suprafață, provocând panică în grup.
Pescuind din apă sau de pe stabilopozi, vom folosi o montură – „țaparină”,
asemănătoare celei pentru stavrizi, dar
concepută pentru a evolua la suprafața
apei. „Musculițele” vor fi atașate de firul
principal prin antirăsucitoare speciale,
iar ansamblul va fi animat prin montarea, la capătul firului, a unei lingurițe
oscilante argintate de 12-15 g. Rolul
acesteia este de a imprima mișcarea
atractivă, în zig-zag, a componentelor
pe suprafața apei, dar ne poate surprinde plăcut și cu atacul unui lufar.

O zi pe plajă
Căutând plajele mai puțin „civilizate” ale litoralului, pregătiți pentru ambele variante de pescuit, echipați corespunzător, cu răbdare și determinare,
veți descoperi plăcerile pescuitului de
chefal mic.

Pește marin, chefalul mic are o carne gustoasă, cu conținut
mare de grăsime și cu puține osicule. Dacă avem o cantitate
suficientă de pești și ceva răbdare pentru a-i curăța, putem
pregăti un aperitiv care va fi apreciat de cunoscători.
Ingrediente: 1-1,5 kg de chefali, 150 g
făină de grâu, 100 g mălai, două lămâi, sare,
piper și pătrunjel verde pentru ornamentat.
Preparare: se curăță peștii de solzi,
se eviscerează, se îndepărtează capetele
și se pudrează cu sare, după care se lasă
la macerat, în zeama de lămâie cu sare,
un sfert de oră. Se scot peștii, se scurg
bine, se tamponează cu șervețele absor-

bante și se „rostogolesc” într-un vas cu
făina amestecată cu mălaiul. Umează înșirarea lor, câte 5 pe scobitoare, și prăjirea
în ulei încins, în friteoză sau ceaun.
Servire: peștele se servește rece, garnisit cu felii de lămâie și ornat cu frunze
de pătrunjel verde. Un pahar de vin
alb/roze, sec/demisec, de la frigider, va
mai potoli din arșița verii. Poftă bună!
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Pescuit la răpitori

La clean pe Valea Uzului
Text și fotografie MAC
La vremea verii, în fiecare an, urc pe valea Uzului pentru un pescuit în lacul de baraj
Valea Uzului, lac cu ape de regulă limpezi, alimentate de râul Uz și afluentul său
principal, Bărzăuța. Lacul este cunoscut printre pescarii locurilor pentru capturile de
clean, uneori și păstrăv, coborât din amonte, dar și biban, adesea chiar mai mult
decât ne-am aștepta.

P

entru pescarii la staționar, carasul are și el zile bune, când
poate face deliciul unei partide
la feeder, mai spre coada lacului, unde
Uzul intră în lac printr-un „culoar” cu
maluri ceva mai înalte. Ca orice apă, și
lacul de pe Uz are perioadele lui bune,
darnice în capturi și, uneori, mai puțin
bune, când peștii se lasă așteptați și cu
greu reușești câteva capturi.
Aval de baraj, valea Uzului se așterne printre dealurile înalte și, după
ce trece de așezarea Dărmăneștilor, își
dăruiește apele „fratelui” său mai mare,
Trotușul, ce curge învolburat lăsând în
urmă Comăneștiul, apoi orașul Onești,
pentru a se vărsa la rându-i în apele
Siretului, aval de Adjud.

Voblere de ieri și de azi
Am urcat la lac și vara aceasta pentru o partidă de pescuit la clean, împreună cu prietenii mei, Lică și Sandu,
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pescari pasionați, primul mai ales la
clean, iar ce-l de-al doi-lea în special la
biban. Ultimile zile ale lui Cuptor nu
s-au dezmințit și au adus temperaturi
ridicate, poate un pic prea ridicate pentru aceste locuri. După o perioadă cu
vreme instabilă, cu ploi și vijelii mai puțin obișnuite, am avut șansa câtorva zile
senine care au permis apelor să se limpezească cât de cât. Pescuitul cleanului
la vobler, chiar și în zilele în care peștii
fac mofturi, poate da rezultate, cu condiția de a găsi locurile în care se ațin
peștii. Pentru asta trebuie, de cele mai
multe ori, să străbați malul de-a lungul
întinsurii, uneori ajungând chiar și până
la primele golfulețe, formate de văioagele ce intră în lac pe partea dreaptă a
malului, cum stai cu fața la baraj.
Acum câțiva ani se pescuia cu voblere mici, de 3-4 grame, confecționate
de un localnic. Erau bondoace dar băteau bine apa și, conduse cu îndemânare, în pelicula de la suprafața apei,
aduceau satisfacția timpului petrecut
pe malul apei. Lucrurile s-au mai
schimbat, voblerele au acum dimensiuni și greutăți asemănătoare cu cele
de acum câțiva ani, dar îmbină progresul și tehnologia de fabricație de ultimă
oră. Modelele de la Strike Pro și Salmo,
la 2,8-4,5 grame fac diferența pe apele
lacului iar clenii, chiar și în zilele mai
puțin inspirate, răspund lucirilor cu
barbetă care-i ademenesc imediat de
sub oglinda apei. De preferat sunt variantele cu argintiu și puțin galben pe
abdomen, și firetiger-ul verde portocaliu vărgat, modele care și-au dovedit
eficacitatea de-a lungul ultimelor sezoane și care nu lipsesc acum din trusele de pescuit ale localnicilor.

Sclipirile artificialelor
De fiecare dată când am urcat la
lac, am pescuit și eu la vobler, încercând să învăț câte ceva din experiența
pescarilor localnici. Am întâlnit însă și
pescari la clean cu muște artificiale. Și
dacă au fost zile în care cleanul nu prea
răspundea la vobler, monturile cu
muscă artificială, cu buldo, păreau a fi
soluția pentru peștii mofturoși.
Pescuitul la clean pe lac, cu muște
artificiale, cu buldo, era o alternativă
la voblerele pe care de acum le știam,
o provocare, cel puțin pentru mine,
pentru un alt stil de pescuit pe lac.
Am ales două muște, una mai mare, cu
hackle și corp negru cerclat cu auriu,
cu roșu în coadă și o furnică cu siluetă
fină și delicată. Două alegeri, mă gândeam eu, pentru gusturi diferite. Drept
buldo, localnicii folosesc o plută strunjită din lemn de fag, care se pare că dă

rezultate foarte bune. Pescuind aici cu
o montură nouă, am preferat un buldo
puțin diferit, o plută din gama Kruiser,
de la Korda, folosită pentru pescuitul
la crap, la suprafață. Are un profil în
formă de picătură de apă, și are capătul
îngust colorat în portocaliu fluo, ce permite observarea permanentă a poziției
monturii pe apă. Combinată cu o lansetă de 3,20 m, cu acțiune de vârf, un
fir de 0,16 pe o mulinetă din clasa

Au urmat alți câțiva
cleni argintii și,
bineînțeles, comentariile
făcute împreună cu
prietenii mei Lică și Sandu
privind montura folosită, în
care pluta de la Korda a fost
în centrul atenției. Era,
bineînțeles, ceva diferit și
atrăgea atenția…

4000, am reușit lanseuri la distanțe
apreciabiele, numai bine pentru a acoperi o suprafață întinsă de apă, în căutarea clenilor.
Chiar dacă legarea muștelor și a plutei mi-a luat ceva timp, rezultatele încercării mele nu au rămas fără răspuns.
După câteva lanseuri și familiarizarea
cu noua montură, primul clean a „spart
gheața”, demonstrând că montura funcționa. Au urmat alți câțiva cleni argintii
și, bineînțeles, comentariile făcute împreună cu prietenii mei Lică și Sandu
privind montura folosită, în care pluta
de la Korda a fost în centrul atenției.
Era, bineînțeles, ceva diferit și atrăgea
atenția…
Soarele se așeza către amiază și norii stătuseră departe de locurile noastre.
Dincolo de detaliile monturii, de magia
voblerelor și de strălucirea artificialelor,
petrecusem o zi minunată la malul
apei, bucurându-ne încă odată, de o
partidă reușită la clean, pe valea Uzului…!
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Pescuit pe râu

Un „mix” de vară
Text și fotografie DORU DINEA

Anevoie mă strecor prin mulțimea bulucită de sulițe verzi de trestii ce a pus stăpânire pe
o lungime apreciabilă din malul râului. Apele s-au mai retras iar lăstarii firavi de arbuști
își înalță timizi căpșoarele verzi din pământul mâlos. Fluturi în felurite culori par că
valsează pe raze calde de soare. Într-un vacarm de țipete stridente, chire gălăgioase, în
rapide picaje, săgetează undele sclipitoare.

Î

n zona în care mă aflu, în susur
abia șoptit, apele rotesc leneșe și,
nu mult în aval, încep a sălta în
curgeri grăbite. Echipez lanseta de spinning iar în capătul strunei metalice
montez un vobler jointed, ultra-slim,
de 16 centimetri lungime. La destule
partide de pescuit această nălucă a fost
cap de listă în meniul dințoaselor. Tatonez cu năluca de-a lungul malului
după care, în largul râului. O recuperez
când liniar, cu viteze mici și medii dar,
de cele mai multe ori, îi imprim și accelerări pe distanțe de la o jumătate de
metru până la un metru lungime. Din
când în când, execut și stopări în recuperare, de până la două-trei secunde,
timp în care năluca aproape că rămâne
suspendată în masa apei. Voblerul
arată și evoluează cât se poate de incitant dar, după mai bine de o oră de tatonări, nu am nici măcar un țac pe nălucă. Se vede treaba că dințoasele și-au
schimbat preferințele culinare!
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Maratonul nălucilor
Schimb năluca din capătul strunei
și încerc cu un vobler lipless sinking de
7,5 centimetri lungime, după care îl înlocuiesc cu o lingură oscilantă tip dolinger de 6 centimetri lungime. Nu am
nici un rezultat nici la acestea însă,
parcă simt că e puțin probabil să nu fie
nici o știucă prin zonă. Montez în capătul strunei o lingură rotativă cu pa-

Ei, așa mai merge!
Nu e vreo uriașă, așa
că după câteva rondouri și
bălăceli se lasă convinsă să
vină la mal. O bag rapid
într-o ședință foto după
care o eliberez. La început
înoată puțin dezorientată
la mal, după care o
zbughește către largul
râului.

leta ovală, argintie, nr. 4 și încep tatonările. Ajung cu lansările aproape de
capătul din aval al zonei cu apele liniștite iar la o recuperare din larg, după
câteva acționări ale nălucii simt o
oprire discretă dar suspectă a nălucii.
Înțep scurt, din încheietura mâinii, și
stabilesc contactul cu peștele. Nu îmi
ia timp mult de gândire să aflu cu ce
fel de pește am de-a face, că dințoasa
și execută câteva salturi la suprafața
apei. Ei, așa mai merge! Nu e vreo
uriașă, așa că după câteva rondouri și
bălăceli se lasă convinsă să vină la mal.
O bag rapid într-o ședință foto, după
care o eliberez. La început înoată puțin
dezorientată la mal, după care o zbughește către largul râului.
Observ de-a lungul malului și nu la
mare depărtare de acesta, atacuri de
pești răpitori la suprafața apei. Unele
exemplare sunt mai mici dar sunt și
exemplare mai mari, demne de luat în
seamă. Nu îmi dau seama ce specie de

cu repeziciune către larg. În timpul drillului nu se arată deloc la suprafața apei
și abia când îl aduc mai aproape de mine
observ că e un clean superb. Mai evadează de două ori în larg după care se
lasă adus la mal. Are popper-ul înghițit
în totalitate. Cu ajutorul cleștelui special
îi desfac năluca din gură după care îi redau și lui libertatea.

Cicada norocoasă

pește este dar înclin să cred că sunt mârlițe. Încerc, pentru început, tot cu rotativa dar când văd că nu am nici un rezultat schimb și montez un pencil-bait
de 8 centimetri lungime. Mișcările în
zig-zag ale nălucii nu au cum să fie trecute cu vederea de micuțele dințoase.
Acționez cu năluca pe toată lungimea
malului cu ape liniștite mai bine de o
jumătate de oră însă nu se întâmplă ni-

mic. Schimb și pencil-bait-ul din capătul
strunei și montez un popper de 5 centimetri lungime, fără bile, deci mai silențios. Nu durează decât câteva minute
și, la o lansare la o jumătate de metru
distanță de mal, după ce execut primele
două pompaje ale nălucii, apa explodează iar popper-ul dispare. Execut înțepătura cât pot de rapid, stabilesc contactul cu peștele, după care acesta înoată

Pentru că mai vreau să am parte de
atacuri la suprafața apei continui să
pescuiesc cu aceiași nălucă. Timp de
aproape o oră, mai am încă două atacuri, dar nu reușesc să execut înțepăturile la timp, după care nu mai observ
nici o activitate la suprafața apei. De
aceea, iau rucsacul la spate și merg cam
zece minute în aval, la o zonă unde
râul se îngustează, curenții sunt puternici iar substratul e tare, cu pietriș. Aici,
stăpâni ar trebui să fie avații și merită
să le încerc vigilența. Cu toate că nu
observ nici un atac la suprafața apei,
montez în capătul firului de linie un
vobler pencil-bait ultraslim de 7,5 centimetri lungime. Pescuiesc mai bine de
jumătate de oră pe undele înspumate
dar nu am nici măcar o urmărire a nălucii. Schimb și montez o cicadă argintie de 4,5 centimetri lungime. Pescuiesc
și la adâncime și între ape iar năluca o
recuperez cu viteze medii și mari, cu
mici opriri dar și accelerări pe distanțe
scurte. Nu durează mult timp și, la o
recuperare, în larg, atacul peștelui
aproape că îmi zboară lanseta din
mână. Mă redresez destul de repede
dar pentru început nu recuperez deoarece peștele e foarte „nervos” și derulează câțiva metri buni de fir de pe mulinetă. Execută și câteva evadări în
amonte și aval după care se lasă convins să vină către mal. În luciri argintii,
aduc pe pietrișul malului avatul ce respiră sacadat. Ancora dublă, de la burta
nălucii, e prinsă foarte puțin în marginea gurii și de aceea îmi e foarte ușor
să o îndepărtez. Avatul este un pește
prudent și rar aspiră năluca în profunzime. Îl las ușor în apa lină de lângă
mal după care peștele înoată grăbit în
curenții puternici ai râului.
Soarele începe să clipească obosit
printre copacii din amonte și cerne cu
dărnicie mulțime de rubine pe undele
sclipitoare ale râului. La început mai timide, apoi din ce în ce mai îndrăznețe,
broscuțe mai mari sau mai mici își
unesc glasurile baritonale în concertul
de gală al asfințitului. Cu părere de rău
grăbesc pasul iar din urmă, mai răzbat,
când și când, zgomote înfundate de salturi și atacuri ale peștilor...
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MUSCĂRIT

Bivizibilă
pentru Gustar
Text și fotografie ALEX CODRESCU
După ce luna lui Cuptor a încins apele fără doar și poate,
luna lui Gustar nu pare a se lăsa mai prejos. Pe malul apei
observăm adesea, fără a avea prea multe șanse de a
schimba lucrurile, că peștii, fie păstrăvi, cleni sau alți
răpitori, fac tot felul de mofturi refuzând nălucile noastre
și fără a da nici un pic de atenție artificialelor oferite cu
generozitate.

D

in diferite motive, mai ales în
perioadele foarte calde, peștii
nu se hrănesc activ iar partida
noastră de pescuit nu dă nici pe departe
vreun semn că ar avea sorți de izbândă.
Iar când am epuizat toate variantele
cunoscute și testate cu alte ocazii pe apa
și la timpul respectiv, nu ne rămâne de-
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cât soluția unei schimbri „drastice”, dacă
o putem numi astfel, iar în locul clasicelor modele de artificiale să încercăm
ceva nou, asemenea unei delicatese deosebite, ce iese din obișnuit, pe un platou
cu „bunătățuri” tradiționale. Iar această
delicatesă ar putea fi bivizibila.
Artificiala numită bivizibilă nu este

o noutate, numeroși pescari pasionați
subliniind calitățile ei în marea majoritate a condițiilor de lumină și limpiditate
a apei. Vizibilitatea artificialei, atât pentru pește cât și pentru pescar este dată
de culorile contrastante ale hackel-ului
muștei. Se pare că maroul, alăturat galbenului sau albului, dau cele mai bune
rezultate, culoarea închisă fiind mai bine
văzută de peștii aflați sub oglinda apei,
iar culoarea deschisă, albul sau galbenul, mărind contrastul și oferind pescarului posibilitatea de a urmări mai ușor
artificiala pe suprafața apei, aceasta fiind de regulă folosită ca muscă uscată,
fie solitară fie în tandem, poziționată pe
săltătoare.
Bivizibila este o muscă extrem de
simplu și ușor de confecționat și s-a dovedit a fi o muscă prinzătoare, adesea
salvatoare în zilele mai puțin rodnice,
când păstrăvii, clenii sau avații, nu răspundeau „ofertelor” artificiale obișnuite.
Haeckel-ul este confecționat din fulg de
cocoș maro, poziționat spre partea curbată a cârligului și alb sau galben spre
ochet. Ulterior, pentru confecționarea
bivizibileleor au fost folosite și alte culori, principiul contrastului de culori ale
celor doi fulgi de cocoș folosiți rămânând însă același. Combinații de culoare
recomandate pot fi maron-galben, maron-alb, sau negru-alb, și, de ce nu, portocaliu-galben sau chiar mov-alb, culoarea deschisă fiind montată/poziționată,
așa cum spuneam, de regulă, lângă
ochetul cârligului. Montajul cu „codiță”,
care imită cercii insectei, adaugă un plus
de flotabilitate artificialei dar și un pic
de atractivitate.
Așa cum aminteam mai înainte, putem pescui bivizibila fie singură, la capătul leader-ului, fie în tandem, folosind
două muște și poziționând bivizibila pe
săltătoare. În primul caz vizibilitatea
sporită a acesteia permite urmărirea și
controlul/conducerea muștei în masa
apei mult mai ușor, iar în cazul tandemului, bivizibila de pe săltătoare sporește precizia semnalizării atacului la
atificiala de la capătul leader-ului. Putem
avea de asemenea plăcuta surpriză ca
păstrăvul să ia chiar bivizibila de pe săltătoare, atacul oferind un adevărat spectacol. Fără a o putea aprecia drept o
artificială dedicată, specifică anumitor
condiții la un anume timp din zi și pe o
apă anume, bivizibila poate produce
efectul surpriză, datorită tocmai ineditului acesteia, dacă îl putem numi astfel,
la locul și momentul repsectiv, devenind
astfel o variantă atât la păstrăv, la clean
sau la avat, oferită asemenea unei delicatese atrăgătoare, pe apele lui Gustar.
Fir întins!

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

GUGUȘTIUCUL
• Guguștiucul nu este o specie nativă
în America de Nord. El a apărut și s-a răspândit pe continentul nord-american după
ce mai multe exemplare au scăpat dintr-o
volieră din Bahamas, unde fuseseră aduși
din Europa.
• Guguștiucii pot zbura până la 600 km
distanță de cuibul în care s-au născut, cunoscută fiind tendința de depărtare a
exemplarelor tinere de locul de origine.
• În perioada incubației ouălelor, femela de guguștiuc clocește pe timpul zilei,
după care, seara, părăsește cuibul pentru
a se hrăni, iar masculul îi ia locul pe cuib
pentru a continua clocitul.
• Guguștiucii trăiesc de regulă 3-4
ani. Recordul de longevitate înregistrat
este însă cu mult mai mare și anume 17
ani.

TURTURELELE
• Turturelele mănâncă predominant
semințe, dar pe care nu le înghit direct, ci
le stochează inițial într-o porțiune lărgită
a esofagului, de unde le vor digera mai
târziu.
• Când dorm turturelele își poziționează capul între „umeri”, aproape de corp,

• Puii turturelelor părăsesc cuibul la
circa 15 zile de la eclozare dar rămân în
apropierea acestuia până pe la 30 de zile,
timp în care își perfecționează tehnica de
zbor.

MUSKIE (ȘTIUCA AMERICANĂ)

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
o poziție diferită de cea a celor mai multe
specii de păsări care își bagă ciocul sub penele aripii.
• Forma deosebită a aripilor, asemănătoare pe undeva cu cea a șoimului, și a
cozii, mai ascuțită decât la celelalte columbide, permit turturelelor să atingă în zbor
viteze foarte ridicate, ajungând chiar și
până la 88 km/oră.

• Muskie (Esox masquinongy) sau
„știuca americană” este adesea confundată cu știuca (Esox lucius). Spre deosebire
de aceasta din urmă, muskie sau muskellunge trăiește numai pe continentul nordamerican și depășește atât în dimensiuni
cât și în greutate știuca, fiind cel mai mare
membru al familiei Esox.
• Femelele de muskie sunt de regulă
mai mari decât masculii. În timp ce masculii
cântăresc de regulă până la 10 kg, femelele
pot ajunge la o greutate de 20 de kg.
• Recordul mondial la muskie a fost
capturat în anul 1949, în Wisconsin și a
cântărit 30,62 kg.
• Muskie trăiește în apele din nordul
Statelor Unite și din Canada, atât în lacuri
cât și în ape curgătoare mari, preferând zonele cu apă nu foarte adâncă și substrat
pietros, cu structuri protectoare dar și cu
vegetație bine dezvoltată, în care se pot
ascunde și de unde pândesc prada.
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noutăți DE PRIN MAGAZINE
ABREVIS

Cu Sunline Siglon S-Wire,
pescuitul merge strună

Când pescuim la știucă, struna
este una din componentele de primă
importanță în conexiunea dintre noi
și pește. Există strune din titan monofilar, multifilar, din fluorocarbon și
din oțel mono sau multifilar. În economia unei partide de pescuit, struna
trebuie să facă față unor stresuri con-

tinue, atât din partea mediului acvatic, cât și din partea peștilor și chiar a
nălucilor pe care le prezentăm răpitorilor cu dinți extrem de ascuțiți.
Sunline vă propune o nouă serie
de strune clasice, realizate din 7 fire
de oțel separate, dar strâns împletite
într-unul singur, pentru flexibilitate
maximă, indiferent de prezentare.
Agrafele tip duolock sunt printre
cele mai sigure din industrie, iar vârtejul aflat la capătul opus reduce semnificativ răsucirea firului. Strunele
sunt sertizate la ambele capete și învelite într-o cămașă termoplastică
subțire, netedă, de culoare negru mat.
Strunele Siglon S-Wire sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni,
cele mai folosite fiind modelele de 30
și 40 cm lungime, cu mai multe clase
de rezistență: 4,3 kg, 6,3 kg și 11,3 kg.
Fiecare plic conține două strune.
Pot fi achiziționate din magazinul
Abrevis aflat în București sau online.
–www.abrevis.ro

FISELA

MINCIOG CU PLASĂ CAUCIUCATĂ
PENTRU PESCUIT DIN BARCĂ
Minciogul cu plasă
cauciucată și cu cap
rabatabil este una dintre cele mai noi inovații ale echipei de testeri maghiari, L&K.
Plierea capului se face prin strângerea
celor două brațe laterale, generând astfel
un volum redus la transport. Montarea
este simplă și se face prin întinderea brațelor și potrivirea în sistemul clip-on cu
bile metalice, aflat pe tija centrală.
Plasa ecologică cauciucată este un plus
major, întrucât ancorele sau cârligele vor
putea fi îndepărtate mult mai ușor decât
în cazul plaselor convenționale. Mai mult,
plasa cauciucată nu se deteriorează, nu
miroase, și se usucă în timp record. Greutatea totală a acestui minciog este de numai 840 g. Produsul este recomandat de
echipa Fisela, fiind deja testat în pescuitul
la șalău din barcă și pescuit la crap din
barcă, pe Dunăre.
Specificații tehnice:
• Cadru din aluminiu solid și sistem de
pliere cu blocaj pe bază de bile metalice;
• Extrem de robust și rezistent;
• Lungime 150 cm;
• Dimensiuni cap 65x50 cm.
–www.fisela.ro

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

SEPTEMBRIE 2020
ZIUA

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

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

4.26
5.17
6.09
0.28
1.19
2.08
2.49
3.38
4.31
5.26
6.19
0.21
1.14
2.03
2.52
3.45
4.29
5.17
0.09
0.49
1.41
2.33
3.25
4.16
5.09
0.18
1.09
1.48
2.39
3.28

9.04
9.51
10.43
5.49
6.41
7.35
8.29
9.21
10.14
11.08
11.53
5.21
6.14
7.07
7.48
8.39
9.27
10.21
5.23
6.12
7.07
7.51
8.44
9.37
10.28
5.16
6.08
6.51
7.46
8.35

15.49 22.01
16.58 22.52
17.49
11.15 18.13
12.07 19.08
12.51 19.49
13.43 20.38
14.37 21.27
15.24 22.19
16.15 23.07
17.08
11.47 18.04
12.39 18.53
13.28 19.46
14.19 20.37
15.11 21.29
16.02 22.11
16.49
11.43 18.29
12.35 19.17
13.24 20.08
14.16 20.51
15.04 21.44
15.49 22.37
16.37
11.09 17.11
11.48 18.02
12.41 18.49
13.33 19.41
14.26 20.34

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

L.P.

6.39

19.49

U.P.

6.49

19.35

L.N.

6.57

19.21

VÂNZĂRI
A.V.P.S. București vinde:
• copoi ardelenesc reproducător de 2
ani, achiziționat din Ungaria, cu pedigree original, la prețul de 2.500 de lei,
negociabil;
• femelă lagotto, cu dresaj pentru găsit
trufe, de 4 ani, la prețul de 2.000 de
lei, negociabil;
• căței de copoi ardelenesc, după 1
septembrie 2020, la prețul de 300
lei/exemplar;
• căței de jagdterrier sârmos, după 10
septembrie 2020, la prețul de 300 lei/
exemplar.
Informații suplimentare, de la dl. Popa
Marian, paznic de vânătoare.
Tel.: 0745-146-455.

REBUS

SUCCES LA VÂNĂTOARE
Rezolvarea din numărul trecut

P.P.

7.05

19.08

RANA DE GLONȚ
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Numai bune de pus la rană.
2) Vânător – Cui fără vârf! – Orie! 3) Nu lasă
loc de tocmeală cu autoritatea. 4) Ieșit din
pivniță! – Precum apa de izvor – 3, 4 alice!
5) A coase bine marginile țesăturii - Nu mai
mișcă din cauza rănilor (masc.). 6) Piesă de
război – Puse în interior ...la pușcă! 7) Vânător
din loc în loc. 8) Se ridică la luptă să rănească
dușmanii – Una cu alta! 9) Sere! – Semnal de
plecare. 10) Calculate cu aproximație.
VERTICAL: 1) Are grijă să nu rănească cu vorbele (masc.). 2) Te face să-ți pierzi echilibrul
(fem.). 3) Dansul legănat al bunicilor. 4) Șir de
trepte (pl.) – Apărut pentru puțin. 5) Săli de
conferință – Pene ...fără coadă! 6) În acest loc
– Salam uscat! 7) O partidă de vânătoare care
face răni la picioare. 8) Zăpadă – Răsărit –
Date de la centru! 9) Întrecere ...cu pușca pentru amatori – Exprimă o îndoială. 10) Vânat
...doar de politicieni.
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Abonează-te acum!

Nu pierde nici un exemplar!
Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data abonării.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.
mica publicitate
Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte

Text anunț:
......................................................
..................................................
........................................................
........................................................
........................................................
...............................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Data: ..........................................
Nume și prenume:
...................................................
Tel: ............................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
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CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI.

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

