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Interviu

VÂNĂTOARE

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

Î

n numărul lunii aprilie - 2022, al
revistei VPR, prezentăm interviul
realizat cu dl. Paul Schüller, Directorul Executiv si Președintele Asociației
de vânătoare Hermina - Reghin.
Alin-Codru Manu: Domnule Paul
Schüller, conduceți activitatea Asociației de
vânătoare Hermina - Reghin din anul 2017
și îndrumați cu pasiune și dedicare activitatea de gospodărire durabilă a vânatului
din fondul cinegetic pe care Asociația îl are
în gestiune. Sunteți medic veterinar și vânător pasionat și toate activitățile și acțiunile pe care le-ați întreprins în decursul
acestor ani pentru protejarea, conservarea
și managementul cinegetic durabil, le-ați
dedicat membrilor vânători ai asociației
pe care o conduceți. De curând, la începutul
lunii martie în acest an, A.V. Hermina Reghin s-a afiliat la A.G.V.P.S. din România, o decizie importantă pe care asociația
pe care o conduceți a luat-o, alăturându-se
astfel marelui grup de asociații de profil

afiliate la A.G.V.P.S. Înainte de a prelua
conducerea Asociației A.V. Hermina - Reghin ați lucrat în specialitatea pentru care
v-ați pregătit, medicina veterinară, dar
permanent ați fost preocupat de natură, de
vânătoarea în sine și de gospodărirea vânatului, cu toate aspectele ce țin de aceste
activități, acumulând o experiență importantă în domeniul cinegetic. Ce ne puteți
spune despre momentul actual și cum priviți activitatea în perspectivă, de pe poziția
de conducere pe care o aveți în cadrul Asociației?
Paul Schuller: Într-adevăr, dragostea pentru natură m-a făcut să renunț,
spre surprinderea părinților mei, la a
urma Liceul German de la Sibiu și să optez pentru Liceul Silvic de la Gurghiu.
Am terminat Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca și am lucrat timp de mai bine de
10 ani ca medic veterinar în Germania.
În paralel, din anul 1995, am devenit în

mod oficial vânător. Din acel moment,
fiecare clipă din timpul liber, fiecare vacanță, fiecare concediu a însemnat vânătoare. Lucrând în Germania, așteptam
ultima zi de lucru să pot veni acasă, la
Reghin. Bineînțeles… la vânătoare.
În anul 2006, am avut șansa să îl cunosc, în Germania, pe unul dintre cei
mai buni armurieri, Hans Georg
Schillinger. Din anul 2008 am început
să lucrez cu el, pentru a putea fi aproape
de ceea ce îmi plăcea cu adevărat: armele
de vânătoare și vânătoarea. Am învățat
de la el meseria de armurier și foarte
multe aspecte legate de armele de vânătoare, muniții, echipament și accesorii
de vânătoare.
Lucrând alături de armurierul care,
între timp, mi-a devenit și prieten, Hans
Georg Schillinger, am avut șansa să cunosc și să mă împrietenesc cu câțiva vânători din Germania și Austria. Alături
de acestia am participat la numeroase
acțiuni de vânătoare în Austria și în Germania, atât din postura de gonaș, care
este de departe acțiunea mea favorită,
cât și ca vânător. Am avut ocazia să învăț
de la aceștia felul în care sunt organizate
partidele de vânătoare și modul de gestionare, protejare, hrănire, recoltare
etică și sustenabilă a faunei cinegetice
prezente pe teritoriul fondurilor de vânătoare pe care le aveau în gestiune.
Mi-am dorit, atunci, să pot face asta
acasă, în România. Din acest motiv, în
anul 2010 m-am întors acasă definitiv și
am înființat Societatea SCH JAGD
S.R.L., în cadrul căreia am putut pune
în practică pasiunea pentru arme, dezvoltând experiența pe care o aveam deja
în domeniul armurăriei.
În anul 2017 am preluat conducerea
Asociației de vânătoare Hermina - Reghin, în cadrul căreia, alături de colegii
mei și de membrii vânători, am putut
pune în practică cunoștințele în domeniul cinegetic și experiența acumulată,
în scopul gospodăririi vânatului, având
permanent în vedere protejarea, conservarea și gestionarea durabilă a resursei
cinegetice existente în teren.
APRILIE 2022
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A.V. Hermina - Reghin
A. Manu: Domnule Paul Schuller,
cum vedeți situația asociației pe care o
conduceți în contextul actual, având în
vedere provocările momentului dar și
cele de viitor?
P. Schuller: Asociația noastră este
stabilă din punct de vedere financiar, dar
resimțim și noi efectele situației momentului pe care îl traversăm. Faptul că numărul de membri vânători s-a menținut
de-a lungul timpului constant, chiar și
pe perioada mai dificilă generată de pandemia de coronavirus, ne dă încrederea
că putem continua în condiții corespunzătoare activitatea pe care o desfășurăm
și vom putea pune în practică întreaga
gamă de activități pe care le avem cuprinse în planul de management cinegetic al fondului pe care îl gestionăm.
A. Manu: Ce ne puteți spune despre
fondul cinegetic pe care asociația de vânători A.V. Hermina - Reghin îl are în
gestiune?
P. Schuller: Asociația noastră are în
gestiune, așa cum ați menționat, un singur fond cinegetic. Acesta are o suprafață
de 7.100 de ha situate în zonă de deal și
deal înalt, până la poalele muntelui. Din
această suprafață, circa 1.500-1.700 de
ha sunt cu pădure. Pot spune că avem
șansa de a beneficia de condiții foarte
bune de habitat natural, în special pentru
speciile mistreț, căprior și fazan. Din
acest motiv, facem tot ce ține de noi pentru a îmbunătăți aceste condiții naturale
de mediu, nu numai pentru speciile
menționate, ci pentru toate speciile de
vânat existente pe acest fond cinegetic.
A. Manu: Domnule Paul Schuller,
care a fost evoluția/trendul ultimilor ani
în privința numărului de membri vânători ai asociației pe care o conduceți?
P. Schuller: În privința numărului
membrilor vânători, așa cum am menționat, acesta s-a menținut constant
de-a lungul anilor, cu foarte mici variații.
Colegii mei sunt membri vânători cu experiență, cu ani buni de când se află în
cadrul asociației și care participă activ la
acțiunile organizate pentru protejarea,
ocrotirea și îngrijirea vânatului din teren.
Am reușit să menținem cotizația anuală
la un nivel aproape constant, suferind
doar o creștere ușoară datorită, în special, condițiilor generate de pandemia
de COVID-19.
A. Manu: Să rămânem tot la noțiunea de evoluție/trend, dar de data
aceasta în ceea ce privește speciile de vânat, mare, mic, păsări, dar și răpitoare,
pe care le aveți în fondul cinegetic pe care
îl gestionați.
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P. Schuller: Așa cum am arătat anterior, avem șansa de a beneficia de condiții foarte bune de habitat natural pentru
vânat, fapt ce se reflectă și în varietatea
și calitatea exemplarelor speciilor pe care
le regăsim pe fondul nostru cinegetic.
Dar să le trecem în revistă pe rând.
Ursul: este prezent în număr execesiv de mare de exemplare, în special în
ultimii ani. Momentan ne confruntăm
cu o serie întreagă de probleme cauzate
de acesta, de la atacuri asupra omului,
la accidente grave și pagube materiale.
Alături de paznicii angajati ai asociației,
desfășurăm constant acțiuni de alungare
a exemplarelor de urs, în scopul prevenirii acestor probleme.
Lupul: este și el o prezență constantă,
dar fără a crea probleme deosebite.
Mistrețul: pot spune că am avut
șansa de a fi feriți de pesta porcină africană - PPA, boala nefiind semnalată
până în prezent pe cuprinsul fondului
pe care îl gestionăm. Efectivul de mistreți
se menține constant și an de an avem
cotă de recoltă. De altfel este vânatul preferat de membrii noștri vânători în cadrul asociației.
Căpriorul: efectivul speciei este în
creștere și avem trofee foarte bune la căprior, unele chiar și cu o greutate de peste
700 de grame. Efectuăm o selecție riguroasă, observațiile în teren sunt efectuate
cu foarte mare atenție, iar exemplarele
ce se recoltează sunt extrase doar la maturitatea completă. Acestor aspecte se
adaugă condițiile foarte bune de habitat,
așa cum menționam, dar și acțiunile de
îngrijire, precum administrarea sării și
hranei complementare și asigurarea pazei și liniștii în teren.
Iepurele: iepurele-de-câmp este
într-o ușoară creștere. Aș menționa aici
acțiunile foarte riguroase de protejare a
speciei prin combaterea vulpilor în special.

Să ne oprim și la speciile de păsări.
Fazanul: este bine reprezentat și este
în creștere. Specia beneficiază și ea de
condiții favorabile de habitat, de liniște
și adăpost, iar aici voi aminti faptul că în
teren am creat zone cu iarba elefantului,
o specie vegetală cu rezultate foarte bune
în acest scop. Apoi, la fel ca și în cazul
iepurelui-de-câmp, efectuăm o combatere riguroasă a prădătorilor, în special
a vulpilor.
Potârnichea: este prezentă dar în
număr redus, o protejăm, dar suferă se
pare mai mult decât celelalte specii din
cauza vulpilor.
Rațele sălbatice: sunt și ele prezente, avem câteva zone favorabile în
care le găsim, dar nu le vânăm, având
grijă să poată beneficia de hrana complementară pe care o administrăm în teren pentru celelalte specii de vânat.
Despre răpitoarele cu păr.
Vulpea: este prezentă în număr
foarte mare, dar facem toate eforturile
pentru a o menține sub control. Spre
exemplu, în sezonul de vânătoare 20172018 am extras din teren peste 370 de
exemplare de vulpe, în prezent reușind
să extragem peste 100 de exemplare în
fiecare an, pentru a reduce pagubele pe
care le poate face în special în rândul vânatului mic.
Șacalul: pot spune că practic nu este
prezent în fondul nostru cinegetic, dar îl
regăsim în fondurile învecinate. Acest
fapt se datorează, probabil, prezenței lupului pe teritoriul fondului cinegetic pe
care îl gestionăm.
A. Manu: Cu privire la managementul
fondului cinegetic, domnule Paul Schuller,
ce ne puteți spune despre activitățile și acțiunile pe care le aveți în derulare?
P. Schuller: Hrana complementară
și sarea sunt administrate cu prioritate în
teren. Anual distribuim în teren între 20
și 30 de tone de porumb și peste 10 tone

Asigurarea hranei
complementare și a
sării în teren, precum și
întreținerea ogoarelor de
hrană și a culturilor vegetale
pentru vânat sunt obiective
de maximă importanță, la fel
ca și prevenirea și
combaterea braconajului,
asigurarea pazei și a liniștii
vânatului.

de sare. Avem o suprafață de peste 10
hectare cu ogoare de hrană pentru vânat,
cultivate cu topinambur, culturi amestecate - gulii, ridiche, suprafețe cu rapiță și
două loturi cu porumb care nu se recoltează, cocenii fiind lăsați în picioare. Pentru adăpost, așa cum am arătat, am creat
zone cu iarba elefantului, cu efecte foarte
bune pentru adăpostirea vânatului.
Cât privește instalațiile și amenajările
pentru vânat, acestea sunt amplasate în
locurile desemnate, iar întreținerea lor este
permanent în atenția noastră. Avem instalate în teren 10 hrănitori automate, 35
de hrănitori pentru cervide, peste 100 de
puncte pentru administrarea sării, peste
35 de scăldători și avem amenajate 35 de
observatoare, cu precizarea că în acest an
avem în plan amenajarea a încă 10 observatoare noi, în puncte deja stabilite.
Pentru observarea permanentă a vânatului în teren, sunt instalate 15 camere
de observare foto/video, cu conectare și
transmisie permanentă prin internet.
Combaterea răpitorilor cu păr și cu
pene este o activitate de care ne ocupăm
cu atenție, combaterea vulpilor este pe
primul plan, iar membrii vînători îm-

preună cu cei doi paznici participă activ
la acțiunile organizate în acest sens.
Prevenirea și combaterea braconajului este permanent în atenția noastră,
în acest sens având o foarte bună colaborare și sprijin din partea instituțiilor
abilitate ale statului, jandarmeria și poliția locală. Cei doi paznici angajați sunt
echipați cu arme de serviciu, telefoane
cu acces la internet, camere cu termoviziune și binocluri cu telemetru.
În dotarea asociației avem 4 mașini
de teren, tractor și utilaje agricole dotate
cu accesorii pentru arat, semănat și pentru recoltarea culturilor.
A. Manu: Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți
și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în
rândul membrilor vânători ai asociației?
P. Schuller: Pentru comunicarea informațiilor avem un grup format pe
WhatsApp, folosim și SMS-ul, și bineînțeles ținem permanent legătura prin intermediul telefoanelor mobile cu care tot
personalul angajat este dotat.
A. Manu: Privind la viitor, ce proiecte aveți în vedere, atât în acest an dar
și în perspectivă?

P. Schuller: Așa cum am spus mai
înainte, pentru acest an avem în plan
amenajarea a 10 observatoare noi, iar în
perspectivă construirea unei cabane pentru cazarea vânătorilor.
Întreținerea amenajărilor și instalațiilor pentru vânat în condiții optime este
o sarcină permanentă, de care se preocupă personalul angajat ajutat de membrii vânători. Asigurarea hranei complementare și a sării în teren, precum și
întreținerea ogoarelor de hrană și a culturilor vegetale pentru vânat sunt obiective de maximă importanță, la fel ca și
prevenirea și combaterea braconajului,
asigurarea pazei și a liniștii vânatului.
Toate aceste aspecte fac parte din planul
de management cinegetic pe care îl ducem la bună împlinire an de an, pentru
gospodărirea durabilă, protecția și ocrotirea vânatului, în fondul cinegetic pe
care asociația noastră îl gestionează.
A. Manu: Înainte de a încheia, domnule Paul Schuller, aveți un mesaj pe care
îl putem transmite colegilor din celelalte
asociații afiliate la A.G.V.P.S.?
P. Schuller: Asociația noastră de vânători, A.V. Hermina - Reghin, s-a afiliat
de curând la A.G.V.P.S. din România,
alăturându-se astfel celorlalte asociații
din țară cu acest statut. Este un fapt care
deschide noi perspective privind comunicarea, colaborarea și conlucrarea cu
A.G.V.P.S. și cu toate celelalte asociații
afiliate. Mesajul nostru are în vedere faptul că, uniți, vom fi mai puternici, ne vom
putea ajuta reciproc și vom putea fi mai
bine reprezentați atât la nivel național,
cât și internațional. Dorim asociațiilor
afiliate la A.G.V.P.S. din România, colegilor din țară, sănătate și cât mai multe
împliniri în activitățile profesionale specifice pe care le desfășoară!
A. Manu: Vă mulțumesc domnule
Paul Schuller pentru timpul și atenția
acordată, și vă dorim să îndepliniți împreună cu echipa pe care o conduceți, tot
ceea ce v-ați propus, atât în prezent cât
și în viitor, pentru binele membrilor vânători ai asociației pe care o conduceți,
A.V. Hermina - Reghin.
APRILIE 2022
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Din teren La zi
Pregătiri pentru
vânătoare la căprior
A. C. MANU

Foto: A. C. MANU

Este luna lui Prier și doar câteva săptămâni ne mai despart de mijlocul lunii mai când,
pasoinații vânătorii la căprior vor putea ieși din nou pe teren, odată cu deschiderea
sezonului. Răbdarea a fost pusă la grea încercare iar așteptarea adesea părea că nu se mai
încheie. Dar, timpul a trecut iar vremea lui Florar este doar la doi pași…

Î

naintea deschiderii sezonului de
vânătoare, cu grijă și mai ales cu
răbdare, va trebui să avem în vedere toate aspectele ce privesc pregătirile pe care trebuie să le facem, pornind
de la revizuirea echipamentului, ieșirile
în teren pentru recunoaștere și observații, antrenamentul în poligon și așa
mai departe.

este oricând binevenită și chiar recomandată. Iar o vizită la armurier, poate fi o
bună ocazie de a mai afla și câte ceva în
plus despre noul sezon la căprior, despre
detalii interesante și, bineînțeles, foarte
„la zi”, dar și despre noile locuri ce promit
a fi cât se poate de „fierbinți”.

bătrân izolat, care ne pot ajuta rapid la
orientare în caz de nevoie. De asemenea,
cu ocazia ieșirilor pentru observații putem avea șansa de a vedea și vânatul în
teren, o reală promisiune la care ne vom
gândi cu plăcere până la deschiderea sezonului.

Recunoașterea și observațiile în
teren

Discreția și confortul
îmbrăcămintei

Echipamentul de vânătoare

Chiar dacă nerăbdarea este greu de
stăpânit atunci când vine timpul ieșirii
în teren, trebuie să ne facem cu grijă „lecțiile de casă”. De regulă informațiile paznicului de vânătoare ce ne însoțește sunt
precise, dar putem dobândi și propriile
cunoștințe despre locurile în care urmează să vânăm.
Ieșirile în teren pentru recunoaștere
și observații, doar cu binoclul și eventual
un carnețel pentru însemnări, permit cunoașterea locurilor de trecere, potecile
pe care umblă vânatul, aspecte ce vor
face posibilă mult mai bine stabilirea
punctelor de pândă, având deja în minte
aspectul general al terenului și configurația locurilor. Alături de binoclu, un telemetru pentru măsurarea distanțelor
ne va fi de mare ajutor. Ne putem lua
astfel repere naturale în teren, un pâlc
de arbori, câteva cioate, sau vreun arbore

Discreția culorilor și confortul echipamentului pe care îl purtăm la vânătoare sunt două calități pe care și îmbrăcămintea trebuie obligatoriu să le
îndeplinească. Confortul pentru simplul
motiv că petrecem destul de mult timp
în teren, iar discreția culorilor pentru ca
deranjarea mediului în care se află vânatul să fie cât mai redusă.
Culorile camuflaj, în concordanță cu
mediul natural la momentul respectiv,
materialul de fabricație cât mai silențios,
rezistența la vânt și la ploaie și, nu în ultimul rând, respirabilitatea atât de necesară pentru cazul în care facem un
efort fizic îndelungat, sunt atuuri indiscutabile ce ne vor crea un avantaj sigur,
sporind șansele reușitei.
O atenție specială merită acordată
mirosului, cunoscută fiind sensibilitatea căpriorilor, a vânatului în general,

Vremea în luna aprilie și începutul
lui mai poate fi adesea schimbătoare. Capriciile lunilor de primăvară sunt deja
binecunoscute iar încălzirea vremii datorată încălzirii globale poate surprinde
prin schimbări bruște atât ale temperaturilor cât și ale precipitațiilor apărute
de te miri unde. De aceea, de la trecerea
în revistă a îmbrăcămintei, încălțămintei
și a raniței și până la verificarea întregului echipament pentru ieșirea în teren,
toate au importanță și, de ce să nu recunoaștem, redeșteaptă plăcerea și sentimentul că vom ieși din nou în natură.
Cât despre arma de vânătoare, dacă
la finalul sezonului trecut am avut grijă
să o curățăm și să o punem la păstrare
așa cum scrie la carte, acum nu ar trebui
să avem nici o surpriză neplăcută. O ieșire în poligonul de tir, pentru „încălzire”,
6 |
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față de acest aspect. O soluție eficientă
o constituie folosirea unui echipament
ce încorporează tehnologia Scent Lock,
care blochează mirosul corpului uman,
disponibilă și sub formă de detergent
pentru spălat dar și de spray ce se pulverizează pe îmbrăcăminte. Și chiar

dacă este încă vreme timpurie, un spray
pentru protecție împotriva insectelor
este recomandat să nu ne lipsească din
dotare.
Pregătiți și echipați corespunzător și
nu în ultimul rând cu cel puțin o vizită
în poligonul de tir pentru ultimele re-

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

TOCĂNIȚĂ DE MISTREȚ
CU SLĂNINUȚĂ ȘI BRANDY
NANA NINA

Un preparat din carne de vânat este totdeauna binevenit
pentru o ocazie specială alături de prieteni. Gătită cu atenție
cu mirodeniile adecvate și înnobilată cu aromă fină de
brandy, carnea de mistreț poate fi o adevărată delicatesă,
spre admirația și aprecierile mesenilor.

glaje, vom fi gata pentru deschiderea sezonului și, cine știe, poate că în deplasările pentru observații din teren, vom avea
și șansa de a întâlni și admira, de la adăpostul depărtării, căpriorul la care ne
gândim, ivit în verdele proaspăt al câmpului de la liziera pădurii…!

Ingrediente necesare pentru 6 porții:
• Pentru baiț: doi morcovi, o căpățână de
usturoi, două cepe, o țelină, ½ litru de vin alb,
150 ml oțet, foi de dafin, cimbru, piper, sare;
• Pentru tocăniță: două kg carne de mistreț - pulpă, spată, 200 grame slăninuță tăiată felii subțiri, două cepe, un ardei roșu sau
verde, doi morcovi, un pahar de vin roșu, 100
ml brandy, o ceașcă de ulei de măsline, sare,
piper, frunze de dafin.
Preparare: se pune carnea, tăiată bucăți,
la marinat în baițul preparat (zarzavaturile
tăiate și amestecate cu oțet și vin, cu mirodenii, usturoi și sare după gust) și se lasă la
marinat 24 de ore, la rece.
Se scoate carnea de la baiț, se spală și se
pune într-o cratiță împreună cu legumele din
baiț, strecurate. Se călesc la foc mic ardeiul
verde tăiat în cubulețe, cepele tăiate mărunt
și morcovii tăiați rondele, cu feliuțele de slăninuță, după care se adaugă peste carnea și
legumele din cratiță. Se adaugă apă, până
acoperă bine carnea, apoi vinul și foile de dafin, și se pune totul la fiert, la foc moderat,
până se pătrunde bine carnea, adăugând câte
un pic din uleiul de măsline. Se lasă la foc
mic până scade amestecul iar când sosul capătă consistență se adaugă brandy-ul, după
care se mai lasă la foc mic circa 5 minute.
Servire: se servește fierbinte, cu mămăliguță sau garnitură de cartofi natur. Un pahar
de vin roșu, sec/demisec, cabernet, shiraz,
va adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
APRILIE 2022
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La zi Din teren
Evantaie de primăvară
- o paralelă inedită
MAC

Începutul primăverii este destul de puțin darnic cu vânătorii. După sezonul trecut din care
amintirile sunt încă proaspete, răbdarea ne este pusă la încercare și nu de puține ori mai
aruncăm câte o privire la armele de vânătoare puse pentru un timp la „odihnă”. Și dacă
asta ar putea fi o consolare, trebuie să ne amintim că nu suntem singurii vânători din lume
care, pentru un anume timp, trebuie să așteptăm ca natura să-și împlinească menirea,
iar puii tineri să crescă și să prindă putere.

C

u ceva ani buni în urmă, mai
precis înainte de 2012, eram în
situația de a putea face o paralelă
inedită în ceea ce privește deschiderea
sezonului de vânătoare la începutul primăverii, și anume între vânătoarea la cocoși-de-munte, pe atunci permisă și în
țara noastră, și vânătoarea la curcani sălbatici, pe continentul nord-american, ce
continuă și azi și se deschide și acum, la
fel ca și atunci.

batic îl găsim în regiunile joase și colinare în care avem de-a face, fie cu desimea vegetației care pornește, și cu roiurile nemiloase de gâze dornice de
„seve” proaspete de primăvară, fie cu
mustul zăpezii târzii. Dacă la cocoș
apropierea se făcea atât de grijuliu, pe
cântec, când acesta este „surd și orb”,
la curcan camuflajul perfect, ținuta nemișcată și răbdarea sunt atuuri majore.
La munte, când urcam la cocoși, zăpada se încăpățâna adesea să persiste

Vânătoare pe două continente
Pe continentul nord-american vânătorii așteaptă deschiderea noului sezon care vine, așa cum venea și la noi
odată, în a doua jumătate a lunii aprilie.
Și pentru a continua „paralela”, observăm că la noi sezonul se deschidea cu o
specie de păsări, cocoșul-de-munte, iar
în Canada și Statele Unite ale Americii
sezonul debutează tot cu o pasăre,
curcanul sălbatic!
Coincidență sau nu, realitatea era
asemănătoare. Două specii pe cât de
diferite în anumite aspecte, pe atât de
asemănătoare în altele. Dacă pentru cocoș trebuia să înfruntăm asprimea încă
nedomolită a muntelui, curcanul săl8 |
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Pe continentul nordamerican vânătorii
așteaptă deschiderea
noului sezon care vine, așa
cum venea și la noi odată, în
a doua jumătate a lunii
aprilie. Și pentru a continua
„paralela”, observăm că la
noi sezonul se deschidea cu
o specie de păsări, cocoșulde-munte, iar în Canada și
Statele Unite ale Americii
sezonul debutează tot cu o
pasăre, curcanul sălbatic!

iar înainatrea era greoaie și cerea efort
susținut. De cealaltă parte, localizarea
curcanilor, alegerea standului și folosirea chemătorilor, alături de așezarea
atrapelor, cer îndemânare, practică și,
nu în ultimul rând, o experiență care
nu se capătă cu ușurință.

Și alte similitudini
În ambele cazuri pregătirea vânătorii se face din timp și cere efort și dedicație. La cocoși găsirea locurilor de rotit
și observațiile nu erau un lucru ușor, la
curcani sălbatici cele două-trei săptămâni, înaintea deschiderii sezonului,
sunt dedicate căutării locurilor preferate de înoptat, a locurilor de hrănire și
a traseelor pe care păsările le urmează
în timpul zilei. Efortul vânătorilor în
ambele cazuri este substanțial și de cele
mai multe ori pasiunea este aceea care
ține dorința trează și îndeamnă la drum
atunci când resursele fizice par a fi epuizate. Dacă la cocoși „bătăile” se păstrează practic de la an la an, atunci când
se respectă liniștea locurilor, la curcani
locurile preferate se pot schimba în fiecare an, în funcție de culturile agricole
și de repartizarea acestora în teren.

Foto: MAC

Foto: PAOLO-MANZI / SHUTTERSTOCK

Trecând la vânarea propriu-zisă a
celor două păsări, similitudinile continuă. La cocoș vânătoarea avea loc în
zorii zilei, dis-de-dimineață, când lumina alunga negurile de prin cetinile
molizilor.

La curcani lucrurile sunt aproape
identice, tot în zori, când păsările coboară de prin arborii unde au înnoptat,
pentru a se alătura cârdului de curci,
mai harnice, așezate deja la ciugulitul
hranei.

„Evantaie” de primăvară
Două păsări total diferite dar cu o
multitudine de aspecte care le apropie.
Dacă ar fi să ne gândim că ambele dădeau tonul noului sezon de vânătoare
în fiecare an, pe două continente depărtate, dacă am adăuga că în evaluarea
exemplarelor dobândite, la ambele specii, pintenii, barba și „evantaiul” cozii,
constiuie elemente esențiale pentru
aprecierea valorii, am putea observa
încă odată, cât de înrudită și apropiată
este practic lumea vânatului și a vânătorii, exprimate practic în ceea ce cu
toții numim, pasiunea pentru vânătoare. În provincia Ontario, din Canada, curcanii sălbatici au fost reintroduși la finele anilor ’90 iar popularea
cu această specie a fost posibilă și în
zone unde nu a existat.
Dar, dacă peste ocean vânătoarea
la curcani sălbatici a devenit tot mai
populară, câștigând an de an tot mai
mulți adepți, fiind încurajată și promovată de autorități pentru că este de fapt
o activitate recreativă complexă, ce se
desfășoară civilizat și aduce și beneficii
societății, de partea cealaltă, la noi, vânătoarea la cocoși-de-munte a fost
oprită brusc, fără a avea un motiv
anume, argumentat științific. Speranța
de a se reveni asupra deciziei rămâne,
dar, concret, nu pare să se fi făcut mare
lucru. Ultimul an în care cocoșul-demunte a fost permis la vânătoare în
munții noștri a fost 2011…!
APRILIE 2022
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Competiții Tir vânătoresc Sporting
Prima etapă națională
- Luduș, 19-20 martie
VPR

Prima etapă națională de tir vânătoresc Sporting, s-a desfășurat la Luduș, în poligonul
Opriș Tiberiu, în perioada 19-20 martie 2022. Numărul de participanți a înregistrat un
record în domeniu, la concurs fiind înscriși 62 de concurenți, care s-au aliniat la startul
competiției.
arcursul vânătoresc s-a desfășurat conform regulamentului
ce se aplică în cadrul tuturor
competițiior de profil desfășurate la nivel mondial. Fiecare concurent a avut
la dispoziție câte 100 de talere în fiecare
din cele două zile de concurs.

P

Competiția s-a desfășurat în cadrul
a trei categorii de performanță, Categoria A - concurenți cu performanță
ridicată demonstrată, Categoria B concurenți cu performanță medie, și
Categoria C - concurenți începători, la
care s-au adăugat Categoria Veterani,

Categoria Juniori și Categoria Open.
În calendarul competițional 2022
de tir vânătoresc Sporting urmează
etapa a II-a, organizată la Lugoj în perioada 9-10 aprilie, urmată de etapa a
III-a, București 21-22 mai.

CLASAMENT FINAL

CLASAMENT FINAL

CLASAMENT FINAL

Categoria A
Locul I
Urcan Florin
- C.S.T.V. Luduș
Locul II
Micloș Mihai
- C.T.S. Lugoj
Locul III Cârjan Vlad
- A.C.S. 25 București
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Categoria B
Locul I
Viscu Alin
- C.T.S. Lugoj
Locul II
Ciorbă Richard
- C.S.M. Baia Mare
Locul III Lovin Alexandru
- C.T.S. Tunari

Categoria C
Locul I
Chifa Iulian
- C.T.S. Lugoj
Locul II
Tamaș Gabriel
- C.T.S. Lugoj
Locul III Maiguț Muhai
- C.T.S. Lugoj

Pentru informații privind competițiile, regulamente, poligoane, participarea, înscrierile, etc., puteți accesa
site-ul: www.fitascsporting.ro.

CLASAMENT FINAL
Categoria Veterani
Locul I
Szecsi Andrei
- C.S.T.V. Luduș
Locul II
Botilă Alexandru
- C.T.S. Lugoj
Locul III Radu Flaviu
- C.T.S. Lugoj

Pentru informații
privind competițiile,
regulamente, poligoane,
participarea, înscrierile,
etc., puteți accesa site-ul:
www.fitascsporting.ro.

CLASAMENT FINAL
Categoria Juniori
Locul I
Pop George
- C.S.T.V. Luduș
Locul II
Bonea Eric
- C.T.S. Lugoj
Locul III Răchită Beniamin
- C.S.T.V. Luduș

INFORMAȚII/CONTACT
• Lugoj - Mihai Micloș, Tel.: 0761-087.183
• București – Ionuț Piroi, Tel.: 0725-777.521

CLASAMENT FINAL
Categoria OPEN
Locul I
Urcan Florin
- C.S.T.V. Luduș
Locul II
Micloș Mihai
- C.T.S. Lugoj
Locul III Cârjan Vlad
- A.C.S. 25 București
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De sezon Observații în teren
Cele trei vulpi
MARIA SĂVULESCU

Foto: MENNO SCHAEFER / SHUTTERSTOCK
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În zilele frumoase de aprilie mă plimb pe digul Timișului, admirând întinderea câmpului
de un verde crud, despărțit de tufele înfrunzite de porumbar. Vegetația nu este încă atât de
înaltă și permite ochilor să privească și urechii să asculte poveștile câmpului. Din înălțimea
digului poți vedea ițirea iepurelui din arătură, culcușul țapului, fuga grăbită a fazanului pe
marginea canalului, lunecarea liniștită a rațelor pe luciul apei. La un moment dat, mi-a
atras atenția mișcarea din verdele grâului. O vulpe sărea ca un arc, de pe toate cele patru
picioare. Era la șoricărit…

C

a la un semn, gândul a pornit
înapoi, în timp, pe firul amintirilor. Era o zi geroasă, în care
ieșisem să punem mâncare pentru vânat în locurile de hrănire. Terenul de
vânătoare este străbătut de o linie ferată pe care trebuia să o traversăm. La
trecere ne „aștepta” o vulpe. Nu știu
dacă era paralizată de frică sau ce pusese stăpânire pe ea, pentru că a rămas
stană de piatră, uitându-se la noi cum
trecem pe lângă ea. Cred că atunci am
văzut cel mai mult timp, de aproape, o
vulpe în sălbăticie. În mod cert, animalele au un al cincilea simț, căci ori de
câte ori nu ești cu arma, nu vânezi acea
specie sau ești doar prins pe picior greșit, ele ți se înfățișează în ipostaze memorabile.
Dacă mă gândesc la întâmplări memorabile, îmi amintesc de una din vânătorile la care am fost cu tatăl meu, în
copilărie, când am asistat, pentru prima
și ultima oară (cel puțin până acum),
la un dubleu… la vulpe.
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Tata mă așeza, de obicei, în locuri
de unde puteam privi în liniște, și ferită
de pericole, spectacolul vânătorii. La
acea goană eram așezați pe flanc. Pe
mine mă pusese să stau în canalul înierbat ce mărginea parcela. Nu începuse
bătaia de mult timp și deja auzeam sunetul înlănțuit al focurilor de armă din
stand. „Oare în ce trăgeau?” m-am întrebat. Se auzea foșnet venind și dinspre linia vânătorilor și dinspre gonași:
erau două vulpi. Stăteam ca împietrită
și, sincer, nu îmi dau seama la care a
tras prima oară tata, știu doar că ambele au rămas țintuite locului. Era un
dubleu la vulpi…
Și iată-mă acum, după atâția ani și
după incursiunea de moment în albumul amintirilor, privind la vulpea ce
șoricărea în grâul de-o șchioapă. Fără
a se simți amenințată, vâna liniștită.
Am urmărit-o în tăcere minute bune.
După plecarea ei, mi-am întors privirea
către malul Timișului, unde tronau
trunchiurile imenselor sălcii, doborâte

cu nepăsare, neștiință și fără remușcări,
de oamenii locului. Mă gândeam: arbori doborâți fără rost, deșeuri lăsate
cu nepăsare în apă și pe maluri, oile lăsate să pască oriunde fără respectarea
condițiilor de pășunat, arderea vegetației… Cât să mai rabde și natura?
Gândurile și revolta mea interioară
au fost întrerupte de ivirea altei vulpi, ce
cu grijă ieșise dintre trunchiurile sălciilor, îndreptându-se spre dig. Dintr-o
dată însă, îngheță. Mă zărise pe înălțimea digului și făcu’ repede cale întoarsă.
Am coborât și eu, încet, încet, de pe dig,
și am pornit spre mașină. Am ales o cărare printre tufele de porumbar. Din tufe
se auzea agitație mare și, la nici zece
metri de mine, ieși descumpănită o altă
vulpe. Trei în nici două ore. Mai rar am
avut ocazia să mă întâlnesc cu trei roșcate fără a scotoci cu câinii vegetația.
Multe amintiri și multe alte întâmplări asemenea, probabil că așteaptă să
fie trăite. Și, cu siguranță, toate la timpul lor, vor fi cândva povestite…!

Management cinegetic

Hrana vânatului (II)
ADRIAN DUMITRESCU

Acțiunile și măsurile necesare asigurării hranei pentru
vânat fac parte din planul de management cinegetic pe care
vânătorii împreună cu personalul de specialitate angajat al
asociațiilor acestora le au permanent în vedere și le duc la
bună împlinire pe tot parcursul anului, atât în perioada
sezonului de vânătoare cât și în afara acestuia.

G

ospodărirea în teren a hranei vânatului are în vedere îmbogățirea
și asigurarea varietății surselor
de hrană naturală - îmbogățirea compoziției arboretului și subarboretului, cu specii productive ce pot oferi surse de hrană,
ca de exemplu fructe, frunze, lujeri tineri,
preferate de vânat, îmbunătățirea compoziției speciilor erbacee de pe cuprinsul
pășunilor, poienilor, liniilor parcelare, și,
atunci când este necesar, amenajarea de
ogoare de hrană, destinate vânatului, cultivate cu specii precum lucerna, trifoiul,
sfecla și varza furajeră, napii, etc.

Lucerna
Lucerna - Medicago sativa, este
o plantă perenă
ce face parte din
familia leguminoaselor, se însămânțează primăvara și are o perioadă de producție
bună timp de 3-4 sau chiar 5 ani. Este
rezistentă la secetă grație rădăcinilor pivotante ce pot ajunge chiar și la o adâncime de 1,5-2 metri, fiind în același timp
rezistentă la temperaturi foarte scăzute,
de până la -18, -20 de grade Celsius. În
stare verde, lucerna este consumată de
toate speciile de vânat iar în lunile de
iarnă constituie unul dintre cele mai
bune furaje pentru vânat. Pentru con-

servare după cosire, pentru a evita pierderile prin scuturarea frunzelor uscate,
se recomandă ambalarea în baloți ce vor
fi ulterior distribuiți direct la locurile de
hrănire amenajate. De asemenea, pentru
a evita concentrarea vânatului pe o anumită suprafață cultivată cu lucernă, se
recomandă instalarea mai multor parcele cultivate cu această specie, amplasate în diferite zone și la distanță unele
de altele în cuprinsul fondului cinegetic.

Trifoiul roșu
Trifoiul roșu Trifolium pratense, face parte
tot din familia
plantelor leguminoase, preferă regiunile cu un climat mai umed și relativ mai răcoros. Se
însămânțează primăvara iar cultura instalată produce bine timp de 2-3 ani,
mai rar 4 ani. Pentru un randament mai
bun se recomandă cultivarea lui în amestec fie cu trifoiul alb - Trifolium repens,
fie cu alte graminee perene sau cu ghizdeiul, o altă plantă leguminoasă perenă.
La fel ca și în cazul lucernei, după recoltare se recomandă uscarea corespunzătoare a trifoiului cosit și păstarea în condiții cu ventilație bună și ferite de
umezeală, până la distribuirea lui în teren, pentru vânat.

La zi
Ghizdeiul

Ghizdeiul - Lotus
Corniculatus, are
o larga răspândire, reușind satisfăcător și pe
terenuri acide,
unde alte leguminoase mai valoroase, precum lucerna sau
trifoiul, nu reușesc să se adapteze. Are o
productivitate bună și oferă o calitate superioară a fânului, în comparație cu alte
plante leguminoase. Este singura specie
de leguminoase care se adaptează la diverse condiții de climă și sol, dovedind o
rezistență ridicată la temperaturi scăzute,
la secetă și chiar și la umiditate în exces.
Ghizdeiul se seamănă primăvara iar
recolatrea pentru fân se face când planta
este în floare, cultura permițând două,
trei, chiar și patru coase pe sezon, ultima
coasă fiind recomandată a fi nu mai târziu de sfârșitul lunii septembrie. Pentru
un randament sporit se recomandă cultivarea în asociere cu trifoiul roșu sau
alb, sau cu o graminee perenă precum
timoftica. Grație calităților sale ghizdeiul
este consumat de marea majoritate a
speciilor de vânat, asigurând o hrană
complementară de bună calitate pentru
vânat în perioada lunilor de iarnă.

Mazărea
furajeră
Mazărea furajeră
- Pisum arvense
este o plantă leguminoasă consumată cu precădere de mistreți și
urși, fiind în același timp și o bună sursă
de furajare pentru fazanii din fazanerii,
crescuți în captivitate. Se seamănă de regulă primăvara, dar sunt și zone în care
semănarea de toamnă va asigura furaj
verde la începutul primăverii, pentru pășunare de către vânatul trecut de perioada
rece din an. Pentru fân se recomandă
atenție la stocare deoarece, la fel ca și în
cazul trifoiului roșu, după uscare, frunzele
se scutură foarte ușor.
Toate acțiunile de înființare, semănare și întreținere a culturilor amenajate
pe ogoarele de hrană pentru vânat, efectuate de personalul angajat al asociațiilor
de vânători, cu sprijinul și participarea
nemijlocită a membrilor vânătoari ai
acestor asociații, au în vedere gospodărirea durabilă a vânatului, ocrotirea, protejarea și conservarea acestuia, în fondurile cinegetice pe care asociațiile de
vânători le gestionează.
– va urma –
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Din teren Management cinegetic
Combaterea dăunătorilor
vânatului (II)
CRISTIAN MANOLESCU

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Combaterea dăunătorilor vânatului este o activitate ce face parte din managementul
cinegetic și are în vedere menținerea sub control a acestora, pentru păstrarea unui
echilibru biologic corespunzător între aceștia și speciile pradă, în fondurile cinegetice.

F
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Șacalul
Șacalul are și el „povestea” lui. Prădător relativ nou în multe din terenurile
de vânătoare de la noi din țară, mai ales
în cele situate în interiorul arcului Carpaților și în vestul și nord-vestul țării,

Foto: JAN HEJDA / SHUTTERSTOCK

ie că este vorba despre dăunătorii cu pene – coțofene, ciori
grive, fie despre cei cu păr –
vulpe șacal, combaterea acestora este o
activitate necesară, pusă în practică atît
de pesonalul angajat al asociațiilor de
vînători cât și de membrii vânători ai
acestora, fiind o măsură prioritară cuprinsă în planul de gospodărire durabilă, conservare și protejare a vânatului
din fondurile cinegetice pe care asociațiile de profil le gestionează.
Observarea permanentă în teren și
controlul atent asupra dăunătorilor vânatului, permit prevenirea și reducerea
pagubelor pe care aceștia le aduc în rândul vânatului, repsectiv a speciilor pradă,
aici menționând cu precădere vânatul
mic – iepuri, fazani potârnichi, dar ajungând și la specii precum căpriorul, în
special puii acestuia, și chiar la mistreț,
purceii recent fătați putând fi uneori
ținta părădătorilor.
După ce am văzut în numărul anterior al revistei câteva aspecte privind vulpea, ne vom opri de data aceasta asupra
șacalului, un relativ „nou venit”, dacă îl
putem numi astfel, în o mare parte din
fondurile cinegetice din țara noastră.

șacalul atrage tot mai mult atenția, atât
a managerilor responsabili cu fondurile
de vânătoare, dar mai ales a vânătorilor.
Primilor pentru că pagubele produse
asupra vânatului mic - fazan, potârniche, iepure, pui de căprior și de mistreț,

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Dacă ne gândim că
numai cu ceva ani în
urmă auzeam de șacali ici
și colo, iar acum, unde apar
și se împământenesc
cu repeziciune, adesea
uimitoare, mare parte
din vânatul mic, inclusiv
căpriorul și chiar mistrețul,
au de suferit, nu rămâne
nici o îndoială că șacalul
a devenit o reală și
adevărată provocare ce
necestă toată atenția.

de ce vânătorii acordă o atenție din ce
în ce mai sporită șacalului, atat la vânătorile colective obișnuite sau de combatere a dăunătorilor, cât și la vânătorile
la picior. Se pare că, în ultimul timp,
blana șacalului, deși mult mai puțin aspectuoasă decât a vulpii, a ajuns la mare
„preț”, nu neapărat material cât mai ales
ca palmares. Dacă ne gândim că numai
cu ceva ani în urmă auzeam de șacali ici

Foto: PASCAL DE MUNCK / SHUTTERSTOCK

sunt din ce în ce mai însemnate și expansiunea extrem de rapidă a speciei ridică tot mai multe probleme și semne
de întrebare, iar vânătorilor pentru că,
fiind un vânat destul de greu de dobândit, a devenit un fel de „trofeu”, dacă îl
putem numi astfel, vânarea șacalului
oferind un exemplu și model de îndemânare, experiență și simț al datoriei.
Iar de aici nu mai încape nicio îndoială

și colo, iar acum, unde apar și se împământenesc cu repeziciune, adesea uimitoare, mare parte din vânatul mic, inclusiv căpriorul și chiar mistrețul, au de
suferit, nu rămâne nici o îndoială că șacalul a devenit o reală și adevărată provocare ce necestă toată atenția.
Să mai amintim și faptul că o parte
din observațiile relativ recente din teren
par a evidenția și faptul că acolo unde
șacalul și-a făcut apariția, vulpile se împuținează și, uneori, chiar dispar. Opus
acestui fenomen, acolo unde lupul este
prezent în teren, șacalul se pare că nu
rezistă, dispare sau, chiar dacă își menține prezența, este foarte rar și nu mai
produce pagubele pe care le face în mod
obișnuit atunci când nu este stânjenit
de o altă specie, superioară lui în ierarhia trofică și în concurența la hrană.
Toate aceste elemente, precum și
altele ce privesc situația actuală a șacalului în fondurile de vânătoare, sunt în
măsură să tragă un semnal serios de
alarmă privind atât expansiunea rapidă
a speciei pe teritoriul țării noastre, cât
mai ales asupra măsurilor urgente ce
se impun pentru a păstra sub control
specia prin acțiuni de combatere susținută, așa cum menționam și în cazul
vulpii, organizate cu consecvență atât
de-a lungul sezonului de vânătoare la
celelalte specii cât și în afara acestuia,
ținând cont de faptul că vânarea șacalului, conform legii în vigoare, este permisă pe tot parcursul anului.
Având în vedere efectele prezenței
dăunătorilor cu păr, respectiv vulpea și
șacalul, în fondurile cinegetice, se impun și trebuie puse în practică toate
măsurile necesare și modalitățile de
combatere a acestora, pentru a putea
ține aceste două specii sub un control
riguros, acționând preventiv, așa cum
este de fapt recomandat, și nu reactiv,
când lucrurile se pot complica și pot
deveni mai greu de pus în practică și
de dus la bună împlinire.
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Muniție

Glonț

Cartușe pentru
răpitoarele cu păr (I)
COSTIN ALEXANDRESCU
Acțiunile de combatere cu arma de vânătoare a
răpitoarelor în general, cu păr sau cu pene, sunt îndreptate
în scopul menținerii echilibrului ecologic între speciile de
vânat, dar și pentru reducerea daunelor produse speciilor
pradă de către prădători în cadrul fondurilor cinegetice.

Cartușe cu glonț
Conform Ordinului menționat, cartușele cu glonț pentru vânătoarea la
vulpe și șacal, trebuie să îndeplinească
16 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

C

artușele pentru răpitoarele cu
păr, iar aici avem în vedere vulpea și șacalul, au caracteristici
specifice, având în vedere talia țintelor,
distanța la care de regulă se efectuează
tirul, și nu în ultimul rând doborârea sigură a țintei, pentru a evita pe cât posibil
rănirea și eventual pierderea pieselor
asupra cărora s-a efectuat tragerea.
Vânarea acestor două specii este permisă conform legii în vigoare atât cu cartușe cu glonț, cu carabina, cât și cu cartușe cu alice, folosite în arme cu țevi lise.
Cartușele cu glonț permise de lege pentru vânarea vulpii și a șacalului trebuie să
îndeplinească anumite condiții, așa cum
este prevăzut în Anexa nr. 2 din Ordinul
Nr. 395/2018, în vigoare de la 9 mai 2018,
privind Categoriile de muniție și caracteristicile minime ale acesteia care se
poate folosi pentru vânarea exemplarelor unor specii de vânat în România, cu
arme de vânătoare, cu țevi ghintuite.

condiția de a avea diametrul glonțului
cel puțin de 5,6 mm, greutatea proiectilului de cel puțin 3 grame, lungimea tubului cartușului de cel puțin 39 mm și o
energie de cel puțin 800 de jouli la distanța de 100 de metri.
Având în vedere acest aspect, în
această categorie se înscriu cartușele cu
glonț precum calibrul .222 Remington,
urmat de .223 Remington. Calibrul .243
Winchester, este și el folosit uneori la
vânarea celor două specii, deși este un
cartuș considerabil mai puternic, poate
chiar prea puternic pentru talia vulpii
și a șacalului.
O caracteristică pe care toate aceste
trei calibre o au, este stabilitatea deosebit de ridicată pe traiectorie, precum
și razanța acesteia, practic până la distanța de 100 de metri glonțul deplasându-se aproape rectiliniu. Este un
avantaj demn de toată atenția având în
vedere mărimea nu foarte mare a țintei
și precizia necesară a tirului pentru a obține efectul dorit.
O discuție separată necesită modelul
de glonț folosit, dată fiind marea varietate de modele disponibile pe piața de
specialitate. Unul dintre ele, recunoscut
pentru stabilitatea sa pe traiectorie, este
acela denumit boat-tail, folosit și în cartușe de calibre mai mari. Cât privește
comportamentul glonțului din momentul în care atinge ținta putem aminti pe
cele care se deschid/desfac, fără a se rupe
în bucăți, producând așa numitul efect

de ciupercă - mashroom, Fig. 1, altele
desfacându-se, și din ele desprindu-se
bucăți ce produc un efect letal și mai ridicat. Aceste două modele au un efect
letal garantat, dar, în același timp deteriorează considerabil blana, la ieșirea din
corpul țintei.
De multe ori însă, alegerea se îndreptă spre modelul de glonț FMJ - Full
Metal Jachet, Fig. 2 și 3, în care miezul
de plumb este îmbrăcat într-o „jachetă”
ce menține glonțul compact, fără a se
deforma după intrarea în țintă, iar la ieșire nu deteriorează semnificativ blana.
Este modelul de glonț preferat în cazul
în care se urmărește obținerea unei blăni
de caliate, ce va putea fi prelucrată ulterior în condiții decente.
Alegerea unui model sau altul, de
cartuș cu glonț pentru vânarea vulpii
și/sau a șacalului, rămâne o chestiune
de preferință personală. Oricare ar fi
aceasta, tirul în poligon cu muniția aleasă
este determinant pentru obținerea performanței ulterioare, pentru constanță,
precizie și acuratețe. Și, indiferent de
firma producătoare de minuție aleasă și
de arma pe care o veți folosi, tot antrenamentul este acela care va putea aduce,
în timp, încrederea și confortul de care
avem nevoie de fiecare dată când ieșim
în teren, la vânătoare. Despre cartușele
cu alice pentru răpitoarele cu păr vom
reveni în numărul viitor al revistei.

1

2

3

[…] cartușele cu glonț
pentru vânătoarea la
vulpe și șacal trebuie să
îndeplinească condiția de a
avea diametrul glonțului
cel puțin de 5,6 mm,
greutatea proiectilului de
cel puțin 3 grame, lungimea
tubului cartușului de cel
puțin 39 mm și o energie de
cel puțin 800 de jouli la
distanța de 100 de metri.

– va urma –
Foto: COSTIN ALEXANDRESCU
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Chinologie Câinele de vânătoare
Început de drum (I)
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

Când în sfârșit ne-am decis și vine timpul să ne luăm un
câine de vânătoare, este bine să ne mai gândim încă odată
și să hotărâm clar ce rasă vom alege. Sunt mai multe
întrebări ce se pun, dar trei dintre ele necesită răspunsuri
clare, și trebuie să fim onești cu noi înșine și să răspundem
corect.
„Care este vânatul nostru preferat?”,
ar fi prima întrebare pe care ar trebui
să ne-o punem. Este vorba despre vânatul care cu adevărat ne pasionează și
pentru care suntem gata de plecare în
orice clipă. Suntem primii pe teren când
se deschide la prepelițe și apoi așteptăm
cu înfrigurare deschiderea la fazani, sau
prima zi permisă ne găsește pe malul
bălții cu atrapele gata așezate în formație? Sau poate preferăm vânatul mare,
fiind gata oricând să înfruntăm rigorile
unei vânători la mistreți, indiferent dacă
trebuie să luăm în bocanci noroiul
șleaurilor de la șes sau să urcăm obositoarele pante la deal. Este o întrebare
care va face clar delimitarea între alegerea unui câine pontator, retreiver sau
unul dedicat vânatului mare. De cele
mai multe ori însă răspunsul corect și
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onest este undeva la mijloc, mulți dintre
noi preferând câte puțin din fiecare gen
de vânat, mai ales când e vorba de vânătoarea la pasaj și cea la fazani, prepelițe și potârnichi. Șansa face ca unele

Doi încăpățânați
nu vor face niciodată
o echipă, și nici doi delăsători,
permanent neatenți unul la
problemele celuilat. La fel
ca și oamenii, câinii de
vânătoare au personalități
și temperamente distincte
de care trebuie ținut seama
atunci când alegem viitorul
partener patruped de
vânătoare.

rase să fie relativ plurivalente, dacă le
putem numi așa. Aici putem include
bracul german cu păr scurt și cu păr
sârmos, viszla magiară și brittany spaniel-ul, o rasă care câștigă tot mai mulți
adepți în ultima vreme. Toate pontează
și fac aport și, cu unele mici excepții,
datorate condițiilor de vreme rece, toate
se vor duce să aducă o rață căzută în
apa de la marginea stufului.
„Ce temperament avem?”, este cea de
a doua întrebare. Suntem sau nu un tip
care controlează totul până la cel mai
mic amănunt, sau unul mai înțelegător,
care acceptă și refuzuri din partea unui
partener ce poate fi adesea pur și simplu
încăpățânat, fără un motiv anume. Este
un aspect foarte important deoarece
personalitatea vânătorului trebuie să fie
complementară celei a câinelui cu care
iese pe teren. Doi încăpățânați nu vor
face niciodată o echipă, și nici doi delăsători, permanent neatenți unul la problemele celuilat. La fel ca și oamenii,
câinii de vânătoare au personalități și
temperamente distincte de care trebuie
ținut seama atunci când alegem viitorul
partener patruped de vânătoare. Așa
spre exemplu, bracii, în special masculii
sunt cunoscuți pentru independența dar
și încăpățânarea de care pot da dovadă.
Viszla poate fi o alegere mai adecvată
fiind mai docilă și cu un temperament
mai domol decât bracul. Labradorii sunt
la rândul lor recunoscuți pentru căldura
și înțelegerea cu care își înconjoară stăpânul putând fi și exemplul unui pet perfect pentru întreaga familie.
„Cât timp liber avem?”, este a treia
întrebare și se referă la timpul liber pe
care îl putem acorda câinelui de vânătoare în timpul dar și în afara sezonului.
Câinii în general, și cei de vânătoare în
special, au nevoie de exercițiu fizic permanent. Ei nu știu că sezonul s-a încheiat și de-acum până la toamnă trebuie
să stea „pachet”, uitat undeva prin casă...
Este drept, din nou, sunt rase și rase,
unele mai active, altele care suportă relativ bine și perioadele de inactivitate.
Și aici alegerea trebuie făcută corect.
Ar mai fi și alte lucruri de luat în
considerare, unele chiar delicate, precum părerea familiei, spațiul disponibil,
cheltuielile cu mâncarea și, nu în ultimul rând, cu sănătatea partenerului patruped. Toate sunt aspecte importante
ce nu pot fi ignorate și mai ales trebuie
privite cu răspundere. Este răspunderea
pe care decidem să ne-o asumăm și pentru care vom fi răsplătiți cu momentele
de neuitat, pe care le vom petrece, cu
câinele nostru, la vânătoare…!
– va urma –

De prin magazine
HUNTERSHOP

Ceska Zbrojovka - CZ 557 LUX
Ceská Zbrojovka a.s. produce arme de foc lungi, cu percuție
centrală, încă din anii 1960, calitatea excepțională
impunându-le pe piața de specialitate. Acest lucru se
evidențiază și mai mult la cele mai recente serii ale
modelului CZ 557, care combină esența tehnnologiei și
calității din lunga tradiție a firmei, cu cele mai avansate
procese de proiectare și fabricație, sistemul mini - Mauser
modernizat, cu extractor scurt și un ejector cu arc, fiind
dovada certă a acestora.
OUTDOOR & MORE

Noutăți

Precizia deosebită a tuturor versiunilor este garantată de țevile forjate la
rece, un mecanism de declanșare complet reglabil și echiparea cu o siguranță
manuală silențioasă, ușor de accesat.
Modelul CZ 557 LUX are țeava
forjată la rece, aparate de ochire metalice, iar patul de lux, fabricat din lemn
de nuc de înaltă calitate și finisat în
ulei, are un obrăzar generos și crosăpistol ergonomică. Modelul este disponibil și în variant LH - left hand, pentru
stângaci.
Specificații tehnice:
Calibre: 7×64 (1:8,6) | .30-06 Sprg.(1:10);
Capacitatea magaziei: 5 cartușe;
Lungimea totală: 1.066 mm;
Lungimea țevii: 520 mm;
Greutate: 3.600 grame.
–www.huntershop.ro

SCH JAGD

Gama Deer Stalker
SWAROWSKI

Binoclu cu telemetru
model EL Range 10x42 TA
Modelul EL Range oferă cele
mai noi inovații în materie de
optice de la Swarowski.

Deer Stalker, este noua gamă de îmbrăcăminte
de camuflaj de la Harkila, care echipează cu succes
chiar și pe cel mai pretențios vânător.
Este confecționată dintr-o țesătură
ArcStretch, moale, extrem de silențioasă, elastică și cu uscare rapidă, pe
care o veți găsi foarte confortabilă ca
îmbrăcăminte de pândă. Aceasta încorporează diverse funcții utile pe care
le veți aprecia în calitate de vânător.
Este tratată cu Tanatex®, care excelează în a ține la distantă țânțarii, muștele și alte insecte.

Gama Deer Stalker prezintă un camuflaj AXIS MSP, care disipează conturul vânătorului și îl face să se piardă
în decor. Designul camuflaj MSP Multi Season Pattern a fost conceput
pentru a fi eficient pe o varietate largă
de terenuri, în diferite perioade ale anului. Deer Stalker este unul dintre cele
mai versatile echipamente pe care le
poți purta pe teren, la vânătoare.

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

Binoclul a fost conceput pentru a combina tehnologia optică de ultimă generație,
cu măsurarea precisă a distanțelor. Astfel
este posibilă observarea rapidă a vânatului,
calitățile optice permițând distingerea precisă a detaliilor țintei chiar și la distanțe
mari, grație puterii de mărire de 10x.
Tehnologia modernă incoporată permite transferul datelor balistice personalizate, pentru a face posibilă evaluarea precisă a fiecărei situații concrete în care se
fac observațiile, în vederea efectuării tirului. În plus, sistemul inovativ TA - Tracking assistant, permite identificarea zonei
din teren, în care a fost lovită ținta.
Specificații tehnice:
Magnificație: 10x;
Diametrul lentilelor obiectiv: 42 mm;
Câmpul vizual (m/1.000m): 120 m/1.000m;
Lungime, lățime, grosime: 169x136x79 mm;
Greutate fără baterie: 925 g.
Găsiți articolul în magazinul SCH JAGD
din Reghin. Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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Competiții
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Campionatul de pescuit competițional privat al A.G.V.P.S.

Competiții
Pescuit la păstrăv
Pescuit la răpitori
Pescuit staționar
Pescuit pe râu
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PESCUIT

Spinning de pe mal,
Trout Area și Streetfishing
CRISTI ALBU
Organizat de Liga Română de Spinning, sub egida A.G.V.P.S. din România, Campionatul
Național de Spinning 2022 - pescuit la răpitori, din cadrul Campionatului de pescuit
competițional privat al A.G.V.P.S, este în plină desfășurare.

D

acă în ediția precedentă v-am
prezentat diviziile Barcă și Caiac, este momentul să vorbim
despre celelalte trei discipline din pescuitul de competiție destinat pescarilor
de răpitori de la noi din țară și anume
Divizia Mal, Divizia Trout Area și Divizia Streetfishing.

CAMPIONATUL NAȚIONAL
DE SPINNING DE PE MAL
Cea de-a 11-aediție a Campionatului
național de spinning de pe mal are menirea să pregătească lotul pentru Campionatul Mondial de profil, ce va avea
loc în 2023, în România, la Doda Pilii,
pe râul Someșul Cald. Acesta este motivul pentru care această locație se bucură
de atâta atenție în acest an. Pe lângă locațiile tradiționale, râurile Lotru, Buzău,
Someșul Cald, Someșul Rece, în acest an
apare și o pistă nouă în calendarul campionatului: râul Moldova.
Totodată, în acest an, se vor desfășura două ediții ale Cupei Ligii la Păstrăv: una în primăvară, ediția a 8-a, menită să pregătească lotul României
pentru Campionatul Mondial din Italia,
ce va avea loc în perioada 30 aprilie1 mai, și una în toamnă, ediția a 9-a,
turneu ce se dorește a fi o repetiție generală pentru Campionatul Mondial ce
va avea loc în primăvara lui 2023, pe
aceeași locație, Doda Pilii.
CAMPIONATUL NAȚIONAL
DE TROUT AREA
Campionatul național de Trout
Area ajuns la a 6-a ediție, este organizat
de Trout Area România, în parteneriat cu
Liga Română de Spinning și A.G.V.P.S.
Anul 2022 înseamnă o premieră
pentru spinningul românesc: primul
campionat organizat în România, în
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COMPETIȚIE
ETAPA
Cupa Ligii LIBRA
ediția a 8-a
Cupa Lucky John
etapa 1
Cupa Herakles
etapa 2
Cupa Rapture
etapa 3
Cupa Tiemco
etapa 4
Cupa Nomura
etapa 5
Cupa Ligii la Păstrăv ediția a 9-a

DATA
LOCAȚIE
9-10 aprilie
râul Lotru - Voineasa
21-22 mai
râul Someșul Cald - Doda Pilii
4-5 iunie
râul Someșul Cald - Doda Pilii
25-26 iunie
râul Buzău - Vama Buzăului
16-17 iulie
râul Someșul Rece - Răcătău
27-28 septembrie râul Moldova - Pojorâta
17-18 septembrie râul Someșul Cald - Doda Pilii

perioada 5-6 noiembrie, la Păstrăvăria
Crasna. Acest tip de campionat se întinde, în mod normal, de-a lungul a doi
ani, din toamnă până în primăvară, astfel încât, deja s-au desfășurat 5 etape
ale ediției 2021-2022. Rămân însă
două etape menite să selecționeze cei
mai puternici pescari de Trout Area,
care vor reprezenta România la Campionatul Mondial din această toamnă.
Tot în acest an va avea loc și cea
de-a doua ediție a Team Challenge, turneu dedicat echipelor de 2 concurenți.

COMPETIȚIE
Lucky John CUP
MP CUP
Rapture CUP
Airrus CUP
Varivas CUP
Herakles CUP
ValkeIN x Vanfook CUP
TIMON Team Challenge

ETAPA
CNTA - etapa 1
CNTA - etapa 2
CNTA - etapa 3
CNTA - etapa 4
CNTA - etapa 5
CNTA - etapa 6
CNTA - etapa 7
CNTA - Echipe

DATA
09.10.2021
23.10.2021
26.02.2021
12.03.2022
26.03.2022
14.05.2022
28.05.2022
07.05.2022

LOCAȚIE
Păstrăvăria Zăvoi
Păstrăvăria Crasna
Păstrăvăria Crasna
Păstrăvăria Zăvoi
Păstrăvăria Crasna
Păstrăvăria Câmpul Cetății
Păstrăvăria Zăvoi
Păstrăvăria Crasna

CAMPIONATUL NAȚIONAL
DE STREETFISHING
Campionatul național de Streetfishing ajuns la ediția a 6-a, este organizat
de Street Fishing România în parteneriat
cu Liga Română de Spinning și A.G.V.P.S.
Campionatul va cuprinde și în acest
an un număr de 7 etape, desfășate în 6
mari orașe ale României. Cei mai bine
clasificați concurenți (în funcție de numărul de concurenți, din fiecare etapă,
se pot califica între 3 și 10 concurenți),
se vor califica în finală, turneu ce va
avea loc în acest an în București. În premieră, finala acestui campionat va avea
două faze: în prima fază vor concura
toți cei calificați, urmând ca în cea
de-a doua fază să concureze doar primii
20 clasați din prima fază a finalei.
În 2022 sunt anunțate și alte două
turnee de Streetfishing, ambele desfășurate în București: URBAN FISHING: Park Challenge – turneu aflat
la ediția a 6-a și care se desfășoară în
mod tradițional în unul din lacurile
parcurilor bucureștene, și Hardcore
Clash – un turneu-maraton de 18 ore,
desfășurat pe echipe de 2 pescari și
care, deși se află la cea de-a doua ediție,
este unul dintre cele mai așteptate turnee de streetfishing ale anului.

Un campionat național,
mai încărcat ca niciodată

COMPETIȚIE - ETAPA
CNSF - etapa 1
CNSF - etapa 2
CNSF - etapa 3
CNSF - etapa 4
CNSF - etapa 5
CNSF - etapa 6
CNSF - etapa 7
CNSF Finala
Hardcore Clash Ediția a 2-a
UFPC Ediția a 6-a

DATA
11.06.2022
18.06.2022
25.06.2022
30.07.2022
03.09.2022
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
02.07.2022
16.07.2022

APA
Crișul Repede
Dâmbovița
Bega
Cibin
Dâmbovița
Someșul Mic
Mureș
Dâmbovița
Dâmbovița & Lacul Morii
Lac Titan

LOCAȚIE
Oradea
București
Timișoara
Sibiu
București
Cluj Napoca
Târgu Mureș
București
București
București

V-am prezentat pe durata a două
ediții ale revistei VPR rezumatul celor
cinci Divizii ale Campionatului Național
de Spinning, al Ligii Române de Spinning, afiliată la A.G.V.P.S., un campionat național, mai încărcat ca niciodată,
nu mai puțin de 31 de concursuri oficiale urmând a se desfășura pentru a
stabilii loturile naționale care vor reprezenta România la Campionatele Mondiale. Dacă și voi sunteți printre ei, vă
dorim încă de pe acum, fir întins!
–Articol realizat în colaborare
cu Liga Română de Spinning,
Trout Area România și Street
Fishing România.
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De sezon Pescuit cu muscă artificială
Deschiderea la păstrăv
Text și fotografie MAC

Continuând inițiativa începută în anul 2020, M.A.D.R. prin noul Ordin nr. 57 din 10 martie
2022 și M.M.A.P., prin Ordinul nr. 675 din 24 martie 2022, privind stabilirea perioadelor
și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice
vii în anul 2022, publicat în Monitorul Oficial nr.295 din 25 martie 2022, au decis
deschiderea sezonului de pescuit la păstrăv-indigen, curcubeu și fântânel, și în acest an,
la 1 aprilie, o măsură ce pare că a devenit noul trend în privința pescuitului la păstrăv.

Ș

i, la fel ca și anul trecut, și anul
acesta, 2022, sezonul la păstrăv
indigen, curcubeu și fântânel, se
va încheia la 30 septembrie, păstrându-se astfel și cele două săptămâni de
pescuit în plus față de anii anteriori lui
2020, la începutul toamnei, la finalul
sezonului.
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Astfel, inițiativa deschiderii timpurii
a sezonului la păstrăv, începută în aprilie
2020, și prelungirea sezonului cu două
săptămâni, până la fialul lunii septembrie, se continuă și anul acesta. Avem
deci sezon deschis la păstrăv - indigen,
curcubeu și fântânel, de la 1 aprilie și
până la 30 septembrie 2022. Rămâne

de văzut dacă și vremea va fi de partea
noastră și vom putea ieși pe malul lacurilor și râurilor de munte, în căutarea
sclipirilor de diamant ale păstrăvilor în
noul sezon.

Prier - dezlegarea la păstrăv
Deschiderea sezonului de pescuit la
păstrăv la 1 aprilie este un câștig real
pentru pasionații pescuitului la păstrăv
și, indiscutabil, cele patru săptămâni în
plus din primăvară sunt un bonus pentru
pescari. În același timp nu putem însă
trece cu vederea și faptul că, dacă în zonele de câmpie și deal temperaturile din
ultimii ani au fost considerabil peste valorile, să le numim, tradiționale, la munte
lucrurile au stat și stau cel mai adesea
puțin altfel.
Așa cum am mai spus și în cei doi
ani anteriori, probabil că măsura a fost
luată avându-se în vedere încălzirea
timpurie a vremii resimțită din plin în
ultimii ani, atăt în prima parte a anului,
respectiv începutul primăverii, cât și la
începutul toamnei, în septembrie. Anul

acesta, finalul lunii martie a adus temperaturi de peste 15-18 grade Celsius,
ziua chiar plus 20-23 de grade Celsius,
iar noaptea, tot spre finalul lunii lui
Mărțișor, temperaturile nu au mai scăzut, decât pe alocuri, sub plus 3-4 grade
Celsius.
În același timp, toamnele ultimilor
ani, cel puțin la începutul și mijlocul lunii
septembrie, s-au înregistrat temperaturi
de-a dreptul de vară, apele de munte
continuând să rămână calde, aceasta și
pe fondul cantității reduse de precipitații
căzute, înregistrate în ultimii ani în
aceste perioade. Așa se face că și condițiile de pescuit la păstrăv, în apele de
munte, au fost mai mult decât prielnice,
ocazie de bucurie pentru pasionații pescuitului cu muște artificiale dar și al celor
la spinning, atrași de lucirile pistruiaților
din undele cristaline ale apelor de munte,
la începutul toamnei.

încerca șansele dar și pregătirea de a întâmpina condițiile specifice zonelor
montane la acest timp din an. Rămâne
de văzut dacă vremea va continua să ne
avantajeze, și să ne trateze cu zile cu
soare darnic și temperaturi prielnice,

pentru că, să nu uităm, la munte, acolo
unde ne-am putea încumeta pentru o
partidă la pistruiați, în aprilie, zăpada
va mai persista o vreme, apele vor fi încă
reci iar topirea zăpezilor poate afecta calitatea lor, limitând oarecum șansele unei
reușite la pescuitul păstrăvului.
Ce putem însă face cu siguranță, cu
ocazia ieșirii pe malul apei, este trecerea
în revistă a locurilor pe care vom pescui
în acest an. Vom putea observa configurația albiei rîului, schimbările/modificările cursului dacă este cazul, eventualele surpări și starea malurilor și a
vegetației aferente, sau prezența arborilor doborâți în albie, schimbări petrecute de-a lungul anotimpului rece. De
asemenea, dacă sunt amplasate noi
amenajări pe râu - cascade, pinteni, gabioane, eventual construite de la ultima
noastră vizită pe acele locuri, amenajări
menite a consolida malurile și a stabiliza cursul râului, sau pentru îmbunătățirea oxigenării apei și crearea de locuri noi, favorabile peștilor aflați în
zonele respective.
Și chiar dacă sorții nu ne vor oferi
șansa de a admira pistruii viu colorați
sau sclipira de curcubeu a vreunui păstrăv, ieșirea pe apă la început de Prier va
fi un bun prilej pentru a ne aduce la zi
cunoștințele vis-à-vis de starea și condițiile cu care râul întâmpină deschiderea
și noul sezon la păstrăv. Este o ocazie în
plus pentru a ne palnifica mai bine și în
cunoștință de cauză următoarele expediții, în căutarea păstrăvilor pe ape de
munte…!

Primăvara pe ape de munte
Pasiunea muscăritului la păstrăv nu
se dezminte iar răbdarea pasionaților în
domeniu a fost pusă la mare încercare
de-a lungul lunilor în care pescuitul la
indigen, curcubeu și fântânel a fost oprit.
Iar acum, când a sosit sorocul deschiderii
sezonului, cu siguranță că vor fi pescari
ce se vor încumeta și vor porni spre apele
de munte, râuri sau lacuri, pentru a-și
APRILIE 2022 | 23

Din teren Amenajarea apelor de munte
Apele de munte
ALEX CODRESCU

Foto: ALEX CODRESCU

De câte ori, atunci când am pornit în căutarea păstrăvilor nu ne-am gândit cum ar fi dacă
de data aceasta am avea șansa de a găsi, nu neapărat a prinde, mai mulți pistruiați,
curcubei sau fântânei în apele de munte.

C

dezvoltarea faunei pisciole. Am menționat apele de munte în mod special
deoarece păstrăvii sunt recunoscuți ca
specii de pești mai sensibile la condițiile
de mediu, la calitatea apei, iar aici vom
menționa mai ales nivelul de oxigenare
și ph-ul apei, hrana specifică, substratul

albiei râului, viteza curentului, viiturile,
și așa mai departe.

Apa râurilor de munte
Apa ce ajunge în albia râurilor de
munte provine din bazinul colector sau
de recepție, cum mai este numit, al râu-

Foto: ALEX CODRESCU

alitatea apelor și condițiile geofizico-chimice ale mediului natural, precum substratul și conformația albiei, prezente în locurile pe
care râurile în general și cele de munte
în mod special, își poartă undele, sunt
elemente ce influențează prezența și
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lui, respectiv din izvoarele, pâraiele și
apele ce se adună de pe versanții aflați
în regiunea geografică respectivă.
Gradul de împădurire, speciile forestiere, prezența și acțiunea torenților
de pe văile emergente, toate acestea influențează volumul și calitatea apei ce
va ajunge în râul ce va oferi adăpost,
loc de reproducere și dezvoltare pentru
păstrăvi. Cu cât zonele vor fi mai bine
împădurite, cu cât speciile de arbori
prezente vor fi cele pe care natura le-a
împământenit pe acele locuri de zeci și
sute de ani, cu cât exploatările forestiere vor fi făcute respectând normele
privind protejarea și conservarea solurilor și la nivelul de tăieri de arbori, stabilit în mod științific, cu atât calitatea
apelor provenite din bazinetele respective va fi mai bună, viiturile și fenomenele torențiale vor putea fi prevenite și
evitate, reducându-se posibilitatea apariției efectelor negative pe care acestea
le pot provoca.
Dacă însă tăierile rase ale pădurilor
vor continua să dezgolească versanții
muntoși, iar împăduririle suprafețelor
exploatate forestier vor întârzia să fie făcute, sau nu vor fi făcute niciodată, apa
din precipitații nu va întârzia să afecteze
structura solurilor din zonă, scurgerile
de suprfață vor duce la erodarea și spălarea solurilor. Iar de aici nu mai este
decât un pas până la apariția fenomenelor torențiale, a viiturilor și a întregului lanț de efecte negative, generate de
aceste fenomene. Și toate acestea vor
afecta negativ viața și existența speciilor
de salmonide din apele de munte și apoi,
bineînțeles, viața râului, dacă o putem
numi așa, cu tot ce presupune aceasta,
nu numai în zona montană ci și în aval,
într-un efect de domino, care odată pornit va fi greu de controlat și stăvilit.
Cu cât zonele montane vor fi mai
bine conservate și protejate cu atât calitatea apei râurilor și a vieții pe care o
găzduiește va fi mai bună și va permite
dezvoltarea armonioasă a întregului lanț
trofic-biologic, deci inclusiv a peștilor,
respectiv a păstrăvilor, în cazul nostru.

Amenajări pe apele de munte
Pentru crearea și îmbunătățirea condițiilor de creștere și dezvoltare a salmonidelor în apele de munte, există posibilitatea amplasării unor amenajări
specific, construcții ce folosesc în cea mai
mare parte, material din mediul natural
existent în apropierea malurilor apei.
Se are în vedere stabilizarea malurilor și implicit a cursului și albiei râului, crearea de locuri de adăpost, atât
pentru pești, dar și pentru favorizarea
dezvoltării zooplanctonului, reducerea

Foto: ALEX CODRESCU

vitezei curentului apei, și, nu în ultimul
rând creșterea nivelului de oxigen din
apă, factor de maximă importanță pentru salmonide.
Dintre amenajările cele mai des întâlnite se numără cascadele podite, cascadele simple, pintenii și „căsoaiele” sau
„caprele” amenajate din lemn și piatră.
Cascadele podite se construiesc
dintr-un buștean gros, poziționat transversal pe cursul apei și bine încastrat
în maluri, peste care se amenajează o
podină din scânduri ce va permite apei
să formeze o zonă lină în amonte și căderea apei peste marginea podinei în
aval, oxigenând astfel apa și formând o
zonă de adăpost pentru pești.
Cascadele simple se amenajează
doar dintr-un buștean transversal, garnisit în amonte cu brazde de iarbă, cetină și bolovani, creând astfel în aval o
bulboană, loc de adăpost pentru pești.
Acest model de cascadă este cel mai
simplu și mai ușor de realizat.
Pintenii și „căsoaiele” au în primul

rând rolul de a proteja malurile râului
și se amplasează, de regulă, în locurile
în care curentul apei are tendința de a
lovi în maluri. Sunt construite din lemn
și piatră, pintenii având unul din capete
încastrat în mal și podina poziționată
oblic pe firul apei pentru a devia direcția
curentului apei. Tot pentru protejarea
malurilor râului și stabilzarea cursului
acestuia se pot amenaja gabioane,
construite din piatră ramforsată de regulă cu plasă din sârmă, construcții mai
mari și mai costisitoare, dar cu efecte
benefice de protecție semnificativ sporite și eficiente.
Protejarea calității apei, a albiei și
a malurilor râului, la care putem
adăuga amplasarea amenajărilor specifice apelor de munte, sunt elemente
ce vor produce efecte benefice în timp,
favorizând dezvoltarea și stabilizarea
întregului ciclu biologic al râurilor, o
șansă în plus de a putea găsi, vedea și
admira, mai mulți păstrăvi în apele
noastre de munte.
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Echipament

Pescuit la răpitori

Reglaj fin extrem,
performanțe extreme
Text și fotografie ANDREI ZABET
Pescuiesc cu echipament de baitcasting din anii ’90, iar pasiunea mea pentru reglajul
fin/tuningul mulinetelor de cast a fost practic sinonimă cu evoluția tehnologiei și căutarea
performanțelor de lansare maxime.

A

cum mulți ani, în 1999, descopeream tuningul realizat prin
folosirea unor tamburi care să
țină mai puțin fir, pentru a reduce greutatea și a crește capabilitățile de lansare
cu năluci ușoare, din categoria 5-7
grame, apoi au urmat rulmenții TGs
Rocket Bearings și uleiul de reglaj
fin/tuning cu același nume. Aceștia
erau primii rulmenți ceramici ABEC7
care dețineau recordul mondial de lansare la distanță, ceea ce pentru mulți
reprezenta un domeniu apropiat de
science fiction iar în România nimeni
nu auzise de așa ceva.

Inovațiile tehnologice,
motorul evoluției
Tehnologiile au evoluat mai rapid
iar soluțiile high-tech avansate au devenit accesibile și în gamele de mulinete
„mainstream”, însă cei pasionați și dedicați în domeniu au continuat să împingă tot mai departe granițele performanțelor. Japonezii ce se ocupă de
tuning/reglaje fine ale mulinetelor, nu
au egal în lume, iar firme precum ZPI,
Avail sau KTF, au produs adevărate revoluții prin rulmenții ceramici tot mai
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performanți și prin piesele aftermarket,
dintre care se remarcă tamburii speciali
de finesse, dedicați mulinetelor BFS
(Bait Finesse System). Domeniul BFS
a profitat poate cel mai mult de pe
urma inovațiilor, astfel că azi avem
tamburi din aluminiu G1 care cântăresc
doar 5 grame, cu rulmentul de pe ax cu
tot, iar companii de talie mondială
i-au cooptat în echipa lor pentru a superviza designul și producerea unor serii de mulinete BFS ultra high-end,
practic a celor mai bune de pe piață.
Datorită acestor descoperiri și inovații
constante, în prezent, echipamentele
de cast au ajuns să lanseze fără pro-

De curând, am început
să lucrez la un proiect
de tuning extrem: de data
aceasta, am căutat cea mai
performantă mulinetă de
bait finesse disponibilă în
lume, la ora actuală, Steez
Air TW, lansată în urmă cu
doi ani de compania
japoneză Daiwa.

bleme năluci între 1 și 3 grame, acest
tărâm aparținând până nu demult doar
echipamentelor de spinning.

Noul meu proiect de tuning
extrem
De curând, am început să lucrez la
un proiect de tuning extrem: de data
aceasta, am căutat cea mai performantă
mulinetă de bait finesse disponibilă în
lume, la ora actuală, Steez Air TW, lansată în urmă cu doi ani de compania
japoneză Daiwa. Deși între timp au
apărut alte modele, dintre care noul
Shimano Aldebaran 2022 are un tambur de numai 6,7 grame (5,8 grame fără
rulment), am preferat Daiwa datorită
sistemului de frânare mult mai avansat,
Air Brake, cu inductor mobil, acționat
centrifugal prin două piese care fac
parte din mecanismul inductorului.
Din această cauză, tamburul stoc cântărește 8,1-8,2 grame și doar 6,2 grame
fără rulment. Doar 0,4 grame diferență
față de cel mai nou și mai ușor tambur
stoc al competiției nu e deloc rău, dar
este oarecum „old news”. Datorită greutății reduse și capacității limitate de fir,
Steez Air TW lansează cu ușurință nă-

BFS a fost invadată de tamburi chinezești foarte ușori, însă aceștia vin cu limitări și compromisuri, fiindcă nu se
pot folosi cu fire fluorocarbon ori monofilament din cauza riscului de implozie a tamburilor, și au inductoare
fixe (fără Air Brake). În schimb, tamburul KTF este construit din noul aluminiu G1, iar axul din super-duraluminiu, astfel că permite folosirea atât a
firelor mono și fluorocarbon, cât și a firelor textile subțiri, fără riscuri pentru
integritatea tamburului.

Viitorul este aici: rulmenții
tocmai au devenit dubli!

luci între 1 și 3 grame, acesta fiind considerat „the ultimate playground” și
provocarea maximă pentru mulinetele
BFS de performanță ale ultimilor 3-4
ani.

Un tambur de numai 4,2 grame
Ca și până acum, tunerii niponi de
la KTF și-au respectat tradiția de inovatori și au produs cel mai ușor și mai
performant tambur aftermarket din

lume cu sistem complet funcțional Air
Brake (inductor mobil). Noul tambur
este ceva de domeniul fantasticului,
acesta cântărind doar 5 grame cu tot
cu rulment, și 4,2 grame fără rulment,
ceea ce este un rezultat puțin spus fenomenal! Din păcate, tamburul KTF
Kahen Air Finesse Ver.2 este atât de
greu de obținut, încât pare fabricat din
„unobtainium”- material „de negăsit”.
Pe de altă parte, piața internațională

Iar dacă asta nu era de ajuns, KTF
duce inovația mai departe cu noii rulmenți ceramici dubli IXA, despre care
spun că duc la un alt nivel performanțele de lansare nu doar cu năluci ultralight, ci și cu cele de dimensiuni și greutăți normale. Iată de ce, noile generații
de tamburi KTF Kahen vin cu acest tip
de rulmenți montați stoc, iar pentru
performanțe maxime, și rulmentul aflat
în capacul lateral al mulinetei trebuie
să fie tot un ceramic dublu. Tamburul
Kahen Ver.2 reprezintă piesa centrală
a noului proiect care va permite lansarea nălucilor între 1 și 3 grame cu o și
mai mare ușurință decât până acum.

– va urma –
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Tehnică

Pescuit staționar
macrofite și alge de perifiton. Hrana
animală constă din specii bentonice:
chironomide, lamelibranhiate, oligochete, gasteropode.

Pescuitul babuștei
Putem folosi toate metodele pescuitului staționar cunoscute: varga fixă,
stilurile „a l’anglaise”, „bolognese” „roubaisienne” sau pescuitul „la feeder”. Linia de pescuit va fi de mare finețe, babușca fiind suspicioasă și circumspectă.
Componentele acesteia (fir, cârlig,
plumbaj, plută) vor fi adaptate în funcție de momeala utilizată.
Cele mai folosite momeli sunt cele
vii: larve de chironomide, viermuși de
carne, mici sau mari, albi sau colorați,
cel mai des galben sau roșu, casteri
(pupe ale viermilor) sau viermi de pământ. De multe ori, succesul este asigurat de folosirea unor combinații între
diferite momeli. Momelile vegetale sunt
grăunțele, boabe de cânepă, grâu, orz,
in sau anason, fierte, folosite pentru
cârlig, dar și amestecate în nadă.
Nădirea este foarte importantă în
asigurarea succesului unei partide de
pescuit la babușcă. O nădire „grea” la
începutul partidei, cu bulgări de
dimensiunea unor mandarine, care să
atragă peștii pe vad, urmată de o nădire
de întreținere judicioasă, cu bulgări sau
folosind cupa, care să-i mențină în
zonă, sunt esențiale.

Un partener pentru
toate anotimpurile
MUGUREL IONESCU
După un martie cu fenomene meteorologice caracteristice
lunii februarie, temperaturile încep să crească, cu implicații
evidente asupra tuturor mediilor, solide, lichide și gazoase.
Efectele asupra comportamentului peștilor sunt
semnificative. Dintre aceștia, babușca, pește care se
hrănește foarte bine atât vara, pe caniculă, cât și iarna, la
copcă, poate fi abordată pentru o partidă de pescuit reușită,
ca un partener pentru toate anotimpurile.

Câteva sfaturi utile

Scurtă prezentare
Babușca face parte din familia Cyprinidae și este răspândită în Europa,
Siberia, Siria și sudul Asiei Mici, în ape
dulci, stătătoare sau ușor curgătoare,
precum și în cele ușor salmastre. Este
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Babuștele apreciază nada de culoare
portocaliu-închis. Pesmetul de pâine
sau de biscuiți, de preferat prăjit, făina
de arahide, făina de porumb, crudă sau
prăjită, PV 1, cacao, făina de cocos,

peștele preferat al pescarilor de staționar francezi și belgieni și, pe lângă plătică, reprezintă un pește-țintă în sistemul competițional. Se hrăneșete
predominant vegetal, cu fragmente de

Foto: MUGUREL IONESCU

A

prilie este cea mai capricioasă
lună de primăvară. Temperaturile fluctuează de la zi la noapte
și de la o zi la alta, antrenând și o variație
a presiunii atmosferice, a curenților atmosferici și a precipitațiilor. Peștii, ca și
celelalte viețuitoare, chiar dacă și-au intensificat activitatea specifică de după
sfârșitul sezonului rece, au nevoie de perioade de adaptare la aceste fluctuații
atmosferice. Și, cum se mai suprapune
și perioada în care aceștia vor începe activitățile de perpetuare a speciei (apropo,
Ordinul numărul 57/675 privind prohibiția pentru anul 2022, publicat în M.O.
numărul 295/25.03.2022, stabilește, ca
interval general pentru interdicție, perioada 9 aprilie - 7 iunie inclusiv!), dificultatea organizării unei partide de pescuit devine evidentă. Dar… avem
babușca!

Babușca face parte din
familia Cyprinidae și
este răspândită în Europa,
Siberia, Siria și sudul Asiei
Mici, în ape dulci, stătătoare
sau ușor curgătoare, precum
și în cele ușor salmastre.
Este peștele preferat al
pescarilor de staționar
francezi și belgieni și, pe
lângă plătică, reprezintă un
pește-țintă în sistemul
competițional.

făina de coriandru, dozate judicios și
aditivate cu produse dulci, cu aromă de
fructe sau cu arome de origine animală,
își vor aduce aportul scontat.
La fierberea grăunțelor, întregi sau
măcinate, puneți un baton sau două de
vanilie în apa folosită la fiert, aroma
acesteia fiind foarte apreciată de babuște. După strecurare, colectați apa, răciți-o și folosiți-o la umectarea nadei.
Dacă dorim să folosim dimensiuni diferite ale grăunțelor, mai mici pentru nadă
și mai mari pentru cârlig, le vom sita în
prealabil. Grăunțele de dimensiune mai
mare vor fi puse la fiert într-un săculeț
inprovizat dintr-o bucată de bumbac și
separate după fierbere. Un amestec de
cânepă fiartă și casteri poate aduce un
plus de atractivitate oricărei nade.
Linia trebuie echilibrată astfel încât
antena să fie pe jumătate în apă. Pentru
începutul partidei, reglajul adâncimii
trebuie să permită evoluția momelii la
rasul substratului sau foarte puțin mai
sus. Pentru nădirea de întreținere vom
folosi bulgări de mici dimensiuni, cam
cât o nucă, câteva bucăți la 15-20 de minute, în funcție de frecvența prezentărilor. Dacă babuștele se ridică între ape
sau spre suprafață, îngreunând determinarea adâncimii de pescuit, micșorați
ritmul nădirii de întreținere, pentru ca
acestea să coboare din nou pe substrat.
Cu o pregătire pe măsura rezultatelor dorite, într-o lună dificilă de primăvară, vom (re)descoperi babușca, un partener pentru toate anotimpurile.

NODUL CLINCH

1

2

3

Acest nod este recomandat pentru legarea unui fir
monofilament subțire - cu punctul de rupere mai mic de 25
lbs., la un cârlig cu ochet, un vârtej, sau la o nălucă. Este un
nod ușor de legat, rezistent și testat de-a lungul timpului.
Sfatul expertului: nodul se va
lega/strânge mai greu în cazul firelor
cu punctul de rupere mai mare de 30
lbs. Poate fi făcut și cu firele textile
dar este mai puțin recomandat.
Alte denumiri: nodul Jam, nodul
Pandre
1 Treceți firul prin ochiul cârligului.
2 Rasuciți firul înapoi de 4-5 ori.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

BABAUȘCĂ MARINATĂ
MAMA PAȘA

Dacă ne-am bucurat de o partidă productivă
de pescuit la babușcă, vom profita de
această oportunitate pentru a valorifica cel
mai gustos dintre ciprinidele mici,
evidențiindu-i calitățile gastronomice prin
marinare și conservare la borcan.

3 Treceți capătul firului prin primul
ochi de lăngă cârlig și apoi prin ochiul
mare. Umeziți firul și strângeți nodul,
trăgând de capătul lung al firului; aveți
grijă să pliați inelele formate de fir
unele lângă altele, spre ochetul cârligului.

–Adrian Dumitrescu

Ingrediente (cantități pentru un borcan având capacitatea de 800 ml): aprox.
400 g de babuște, ½ de morcov tăiat rondele, 3 frunze de dafin, 10-15 boabe de piper, 5 căței de usturoi tăiați felii, 50 ml
ulei, 100 ml oțet din vin, 200 ml apă, sare.
Preparare: se curăță peștii de solzi,
se eviscerează și se îndepărtează capetele. Se presară cu sare și se lasă două
ore la rece, după care, curățați de sare, se
prăjesc superficial în ulei fierbinte, pe
abele părți, fără a fi pudrați cu făină, sau
se opăresc. Preparăm marinata din apă,
ulei și oțet, în care opărim morcovul, usturoiul, frunzele de dafin și boabele de piper. Se rânduiesc peștii în borcan și peste
ei se toarnă marinata fierbinte, astfel încât să-i acopere complet, fără a mai rămâne nici o bulă de aer.
Servire: se pot servi după minimum 7
zile de la preparare, ca aperitiv, pe un platou ornat cu frunze de salată verde și
măsline. Un păhărel de palincă sau țuică
bătrână le vor spori calitățile. Poftă bună!
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Tehnică Pescuit pe râu
Ape de primăvară
Text și fotografie DORU DINEA

Fulgi jucăuși de nea purtați pe aripi de vânturi reci și tăioase trec de hotarele iernii și
invadează, în anumite zile, tărâmurile unei primăveri destul de sfioase. În perioadele de
acalmie, nori cenușii trec prin sita văzduhului mulțime de stropi ce udă cu dărnicie
pământul. Chiar dacă uneori mai întâmpină stavile, discul de foc trimite mănunchiuri de
raze ce revarsă căldură binefăcătoare peste întinderi. Râul, tăcut, suplu și translucid de
altădată, a prins a se împlini și curge cu vuiet de ape opace, la început de primăvară...

A

pele crescute au săpat cu hărnicie, în multe zone albia râului,
s-a mărit debitul și la canalul
de evacuare din termocentrală iar tânărul anotimp își face, din ce în ce mai
bine, simțită prezența. Având aceste
condiții, precum și chemați de legile firii,
atât peștii pașnici cât și cei răpitori migrează în amonte, prin apele râului.

Accesorii practice
Ca să pot să întâmpin cum se cuvine
deplasarea peștilor, am pregătit nălucile de adâncime în așteptarea unor,
eventuali, mustăcioși. Bineînțeles, nu
am uitat nici dezagățătorul pentru cazurile când nălucile s-ar fi agățat în obstacolele de prin albia râului. Efortul
de a căra dezagățătorul, în special în
pescuitul la spinning în căutarea somnilor, este întotdeauna răsplătit prin
faptul că, cel puțin în cazul meu, am
reușit să salvez cea mai mare parte a
nălucilor care s-au agățat la o distanță,
adesea nu foarte mare, față de malul
de pe care am pescuit.
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Ca să pot să limitez cât pot de mult
agățăturile în obstacole, dar să și evolueze în apropierea substratului, am folosit, cel mai mult, voblere crankbaits
dar și minnow, de tip SDR, adică pe
cele cu barbeta cea mai mare. Dease-

menea, cu bune rezultate dar cu o rată
ceva mai mare de agățare în obstacole,
au fost și voblerele lipless de tip soft.
Pentru ambele modele de voblere, am
folosit pe cele cu lungimi între 6 și 8
centimetri.

Voblere printre structuri
Pentru cazurile când apa a avut o turbiditate mai mare am folosit modelele
de voblere într-un colorit cu o lungime
de undă mai mare, yellow dace, hot
pearch, fire tiger și green tiger, iar atunci
când apa nu a mai avut o opacitate foarte
accentuată, am folosit și voblerele în culori naturale. Voblerele fără bile, deci fără
un semnal acustic foarte accentuat, s-au
dovedit a fi cele mai prinzătoare.
Chiar dacă râul a avut o cotă crescută, rezultatele cele mai bune au fost
tot în vadurile cu adâncimi mari. Zonele râului cu anafoare, acolo unde au
fost prezente structuri naturale sau artificiale, ca blocuri de piatră, trunchiuri
de copaci, pinteni de maluri, au oferit,
de multe ori, rezultate bune. Am avut
rezultate și în zonele întinse ale râului,
fără structuri, dar numai dacă apa a
prezentat adâncimi mari. Nu de puține
ori, am avut atacuri sau capturi și în
zonele unde apa a prezentat curenți de
curgere destul de rapizi.

Năluci „statice”pentru somni
Modul de prezentare a nălucilor a
fost unul, aș putea spune, destul de static. După ce lansam iar năluca atingea
substratul, intervale destul de mari de
timp nici nu mai recuperam năluca și,
ținând lanseta ridicată la un unghi de
45-60 de grade față de luciul apei, mișcam sacadat vârful acesteia, și doar curentul de curgere al apei deplasa năluca.
Această tehnică de evoluție a nălucii este
ca un pescuit „de pipăire” a substratului.
Acolo unde configurația malului mi-a
permis sau unde direcția de curgere a apei
a fost favorabilă, jucam năluca pe loc sau
într-o zonă foarte restrânsă.
Deasemenea, pentru recuperarea
nălucii am folosit viteze mici și medii.
De obicei efectuam deplasări ale nălucii

pe distanțe scurte, de unu-doi metri,
după care fără să mai recuperez, executam, din nou, jocul pe loc al nălucii,
cât mai mult timp.
De cele mai multe ori atacurile somnilor s-au concretizat printr-o oprire des-

tul de bruscă a nălucii, ca și când s-ar fi
agățat într-un obstacol. De obicei, urma
și o nemișcare de câteva secunde bune,
care chiar îmi crea senzația de agățare
într-un obstacol a nălucii, după care mustăciosul de la capătul firului își făcea simțită prezența. Alteori, mustăcioșii au fost
mult mai prudenți și executau doar țacuri
pe nălucă, fără un atac mai decisiv, indiferent de toate trucurile pe care le aplicam. Atunci, succesul unei înțepări reușite a fost chiar de domeniul norocului.
Vremea mai umedă a adus nu numai
o creștere a nivelului apelor dar a și înmuiat destul de bine malurile râului. Cu
toate că am fost echipat corespunzător,
conform condițiilor, nu de puține ori,
am avut parte de alunecări în viteză,
combinate cu „piruete grațioase”, uneori
încheiate cu aterizări forțate și nu foarte
elegante în nămolul de pe malurile râului
dar, aceste „mici” neajunsuri și neplăceri
au fost compensate de activitatea destul
de intensă a mustăcioșilor precum și de
drill-urile palpitante care au ridicat adrenalina la cote maxime.
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Muscărit Echipament
Combinezonul
impermeabil

Foto: ANDREI ZABET

ALEX CODRESCU

Sezonul la păstrăv se deschide și în acest an la început de
aprilie, și, chiar dacă vremea este în evidentă încălzire, apele
de munte sunt încă reci și parte din ele au un debit mai
ridicat, parțial și din cauza precipitațiilor de primăvară dar și
din cauza zăpezii ce continuă să se topească pe văile montane.

Î

n această situație și având în vedere
că pasiunea ne îndeamnă să pornim
cât mai degrabă spre cărările apelor
de munte, în căutarea pistruiaților, echipamentul adecvat momentului este cel
ce ne va oferi confortul dar va răspunde
și necesităților practice privind pescuitul
la păstrăv la acest timp din an.
Combinezonul impermeabil este
cel ce ne va proteja atât de temperatura
scăzută a apelor de munte cât și de undele tumultoase ale acestora. Dacă cizmele șold pot oferi parțial aceste lucruri,
combinezonul impermeabil este cel ce
vine să ne asigure nivelul corespunzător
al siguranței și confortului când ieșim
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pe apă. Iar calitatea este primul aspect
ce trebuie avut în vedere atunci când alegem un echipament nou pentru pescuitul la păstrăv.
Noile materiale de fabricație oferă
posibilitatea obținerii unor caracteristici
calitative superioare, respirabilitatea
materialului fiind cea care conferă un
confort net superior față de modelele anterioare. „Secretul”, dacă îl putem numi
astfel, îl constituie una dintre membranele care este încorporată în materialul
de fabricație. Intercalată între alte straturi, ce adaugă în principal rezistență la
abraziune în exterior și confort în interior, membrana respirabilă permite tre-

cerea vaporilor de apă/transpirația, de
la suprafața pielii, spre exterior, împiedicând pătrunderea apei dinspre exterior
spre interiorul combinezonului. Faptul
este posibil datorită ochiurilor extrem de
fine ale țesăturii membranei, care permit
trecerea moleculelor foarte mici ale vaporilor de apă spre exterior și opresc pătrunderea în sens invers a molecuelor de
apă, cu diametru mai mare.
Un exemplu de membrană de acest
fel este membrana Gore-Tex care a câștigat un binemeritat loc pe piața de specialitate. În prezent, firme producătoare
de profil, precum Sims, Orvis, Cabela’s,
Patagonia, Norfin, Savage Gear, etc. au
dezvoltat o varietate largă de materiale
noi, pe care le folosesc cu succes la fabricarea combinezoanelor pentru pescuit.
Fie că sunt cu gheată/cizmă sau doar
cu ciorap, înalte până la piept/chest-waders sau model pantalon-waders, trebuie
să avem în vedere croiala și mărimea
combinezoanelor. Ambele caracteristici
determină confortul pe care trebuie să îl
avem atunci când ne deplasăm prin apa
râului, la pescuit. Un combinezon prea
larg sau prea strâmt sau o croială ce nu
se potrivește cu fizionomia corpului, vor
îngreuna mișcăile, vor duce la apariția
rapidă a oboselii prin disconfort, alterând în același timp siguranța deplasării
prin albia râului.
Cât privește îmbrăcămintea pe dedesubtul combinezonului, vom evita
bumbacul pentru că acesta absoarbe dar
menține transpirația, creând o senzație
neplăcută de umezeală și rece. Se recomandă un pantalon din material sintetic
special conceput, care absoarbe transpirația de la nivelul pielii și o transferă
combinezonului, de unde este apoi eliminată spre exterior, tocmai datorită respirabilității acestuia, calitate de o excepțională utilitate, de care putem beneficia
atunci când ieșim pe
apă, în căutarea păstrăvilor!

De prin magazine

Noutăți

ABREVIS

MG CARP

Un nou fir ultra-performant
de la Sunline:
Deep Ejing 4X ULT

DUMBELL WAFTERS
PENTRU FEEDER CĂPȘUNĂ 8 mm

Sunline continuă tradiția inovațiilor în domeniul firelor de pescuit, iar cel
mai nou model reflectă întocmai filozofia companiei japoneze: „The strength
to guarantee your confidence” - rezistența care garantează încrederea.
Sunline Deep Ejing Ultimate PE (ULT) este un fir textil împletit în 4, cu
un excelent raport rezistență/diametru, conceput special pentru jigging la
mare adâncime. Datorită elongației extrem de reduse, firul textil transmite
instant chiar și cele mai fine mușcături ale șalăilor și bibanilor, iar culorile
care alternează din 20 în 20 de metri, fac mai ușoară aprecierea adâncimii de
pescuit pe lacurile de baraj mai adânci sau pot facilita estimarea distanței
atinse lanseu după lanseu. Noile fire Deep Ejing sunt disponibile pe role de
200 și 300 de metri.
Le găsiți în România prin magazinul Abrevis, putând fi achiziționate din
magazinul fizic din București, sau online.
–www.abrevis.ro

Soft Feeder Dumbell Wafters sunt
momeli create pentru pescuitul la method feeder, atunci când efectuăm partide de pescuit la crap, caras și platică.
Acestea sunt perfect pretabile a fi folosite în montura method feeder cu fir de
păr, la capătul căreia avem atașată o
bandă cu inel siliconic pentru pelete
sau un ac pentru momeală, textura fiind una foarte moale și gumată. Aroma
de căpșună și culoarea specifică adaugă
un plus de atractivitate momelii, stimulând apetitul peștilor și mărind șansele de reușită în pescuitul la feeder.
–www.mgcarp.ro
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Foarfeca The One,
pentru
fir textil

Este o foarfecă specială pentru fire
de pescuit, extrem de rezistentă, fabricată din oțel medical. Datorită microzimților, taie perfect orice fel de
fir - monofilament, fluorocarbon, textil, kevlar, fără a lăsa urme nedorite.
Ceea ce vă va convinge la prima
utilizare a acestui accesoriu, este faptul
că nu este nevoie de pre-tensionarea
firului pentru operațiunea de tăiere.
Pur și simplu plasați lamele foarfecii
acolo unde vreți să tăiați firul și apăsați
pe mânere. Este incredibil cât de simplu reușește să secționeze chiar și cele
mai groase fire textile.

Specificații tehnice:
• Material: oțel extrem de rezistent;
• Striații pe lame pentru secționare
rapidă;
• Șurub central pentru reglarea puterii
de apăsare pe lame;
• Mâner din plastic ABS transparent,
cu striații spre lame - aderență
maximă;
• Sistem tensionare fălci pe bază
de arc;
• Dimensiune: 12,5 cm.
–www.fisela.ro
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
4.27 10.33 16.19
0.31 4.21 10.21 16.23
1.22 5.13 11.13
17.14
2.14 6.05 12.05 18.05
3.05 6.49 12.52 18.49
3.52 7.40 13.43 19.41
4.45 8.32 14.35 20.33
5.37 9.24 15.27 21.45
6.29 10.16 16.18
0.21 6.30 10.03 16.29
1.12 7.22 10.51 17.20
2.04 8.15 11.43 18.12
2.51 9.06 12.35 19.05
3.44 9.48 13.27 19.51
4.36 10.40 14.18 20.43
5.28 11.41 15.10 21.35
6.20 12.35 16.02
0.23 6.18 11.40 16.13
1.15
7.11 12.33 17.04
2.06 8.04 13.25 17.51
2.52 8.49 14.17 18.43
3.44 9.40 15.09 19.35
4.36 10.32 16.53
0.19 5.21 10.27 16.25
1.11 6.12 11.19
17.16
2.03 7.03 12.10 18.07
2.51 7.50 13.01 18.51
3.44 8.45 13.49 19.42
4.35 9.36 14.40 20.35
5.27 10.27 15.32 21.27
6.19 11.18 16.14
-

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
34 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare Merkel Suhl,
calibrul 16, împreună cu toc din piele.
Preț: 2.000 lei. Arad. Tel.: 0741-013.022

P.P.

5.57

20.28

Vând armă de vânătoare Baikal, nouă,
calibrul 20, și cartușieră nouă.
Tel.:0727-925.827
Vând armă de vânătoare, mixtă, Sabatti, calibrul 12 / 7x65R, cu lunetă
Kahles 3-12x56, în stare perfectă.
Tel.: 0745-569.932

L.P.

5.47

20.37

U.P.

5.41

20.43

L.N.

5.35

20.51

Vând armă de vânătoare cu țevi lise
jucstapuse, Haenel Suhl, calibrul 16, în
stare perfectă. Preț 5.500 lei, negociabil. Tel.: 0746-361.821
Vând armă de vânătoare marca TOZ,
calibrul 12, cu două țevi lise. Stare bună,
preț negociabil. Tel.: 0720-437.827

CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

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

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

