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VÂNĂTOARE

Florin Urcan –
multiplu campion
național la tir
vânătoresc
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU
„Pasiunea pentru tirul vânătoresc de competiție dar și
pentru vânătoare se pot împleti armonios, cu reușite și
împliniri pe măsura dedicației, efortului dar și sacrificiilor
făcute de cel ce se regăsește într-o asemenea situație.
Satisfacțiile, mai ales cele spirituale, pe care le trăiești
ulterios sunt însă în măsură să compenseze greutățile
întâmpinate și depășite cu bine și să aducă în suflet acea
mulțumire și împlinire pe care doar cei ce au trecut prin toate
acestea le pot trăi și simți cu adevărat!” – Florin Urcan

Alin-Codru Manu: Domnule Florin
Urcan, sunteți multiplu campion național la tir vânătoresc și vânător pasionat.
Când și cum a început această poveste
dacă o putem numi astfel?
Florin Urcan: Povestea, cum ați numit-o, începe în anul 2002, când am participat ca simplu spectator la un concurs
de tir la talere, organizat de A.J.V.P.S.
Mureș, fără să fi avut pe atunci vre-o legătură cu vânătoarea. Acolo, în poligonul
de tir, a fost practic și primul contact, să
zicem așa, cu vânătoarea, la acel concurs
întâlnind și membri vânători ai asociației
județene, care mi-au împătășit din cunoștințele lor legate de domeniul vânătorii. M-a atras însă mai mult partea de
tir vânătoresc, de competiție, acea activitate desfășurată în poligonul de tir, dar
am rămas deschis și spre partea vânătorii
despre care am continuat să cunosc tot
mai multe lucruri.
A.M.: După acest prim contact cu
tirul competițional dar și cu primele informații despre vânătoare, ce a urmat?
F.U.: Am început antrenamentele în
poligonul de tir, descoperind provocări
și potențiale satisfacții, muncind cu dedicațe și descoperind o reală pasiune
nouă pentru acest domeniu de activitate.
Am alocat o mare parte din timp însușirii
regulamentelor dar și practicând efectiv
tirul de antrenament în poligon. Apoi,
în anul 2003 am dat examenul de vânător pe care l-am trecut cu succes și am
devenit membru vânător în cadrul
A.J.V.P.S. Mureș.
A.M.: Cum a decurs activitatea dedicată tirului vânătoresc de competiție
și care au fost primele reușite, primele
satisfacții?
F.U.: În anul 2007 am reușit la finala
concursului de tir vânătoresc organizat
de A.J.V.P.S. Alba să câștig primul titlu
de Campion național la tir vânătoresc
și apoi a urmat anul 2008 care mi-a adus
titlul de Vice-campion național, câștigat în cadrul concursului organizat de
A.G.V.P.S. la Baia Mare. În anul 2009
am câștigat din nou titlul de Campion
național la tirul vânătoresc la talere, la
concursul organizat tot de A.G.V.P.S. de
data aceasta la Vaslui, iar anul 2010 fiind
ultimul an în care am participat la finala
organizata de A.G.V.P.S. și unde am câștigat ultimul titlu de Campion național
NOIEMBRIE 2021
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Florin Urcan – multiplu
campion național la tir
vânătoresc
în cadrul concursurilor de tir vânătoresc
sub egida A.G.V.P.S.
A.M.: Un parcurs remarcabil iar bucuria reușitelor cred că a fost cu siguranță
pe măsura muncii și efortului dedicate
activității. Și, mă gândesc, povestea a
continuat, care au fost rezultatele?
F.U.: Începând cu anul 2011 concursurile de tir vânătoresc la talere au fost
organizate sub egida Federației Române
de Tir, iar până în anul 2015 am câștigat
de trei ori titlul de Campion național. A
urmat o perioadă cu multe preocupări
diverse, prioritățile s-au schimbat puțin,
astfel că în prezent pot spune că sunt, pe
total, în Top III , pe acest plan.
Anul acesta am ocupat locul V la individual și locul I pe echipe, cu colegii
mei din echipa din Luduș, în cadrul Concursului Grand Prix al României, organizat tot la Luduș, sub egida FITASC SI
FRT, acțiune în cadrul căreia am fost și
concurent dar și organizator, fapt care a
implicat o presiune și un efort substanțial, reflectate de altfel și în performanța
mea la individual, nemaiavând din păcate
și posibilitatea de concentrare necesară
pentru performanța sportivă maximă.
Concursul de la Luduș, desfășurat între 9 și 10 octombrie, a adus la start 61
de concurenți, Finala națională de tir vânătoresc desfășurându-se în paralel cu
Grand Prix-ul României. Am să amintesc aici și modul de desfășurare al Campionatului național. Sunt 6 etape naționale, două s-au desfășurat la poligonul
din Luduș, două la poligonul de la Tunari din București și două la Lugoj. Începând cu anul 2020 am implementat
un regulament nou, prin care în cadrul
concursurilor participă trei categorii de
trăgători: Categoria C - începători, Categoria B - performanță medie și Categoria A - elita.
Marele avantaj și câștig aș spune al
acestui mod de organizare este faptul
că în acest mod pot participa, cu șanse
egale de reușită, participanți de la toate
nivelurile de experiență și antrenament,
fiecare concurând, în cadrul celor trei
categorii, cu participanți egali ca performanță, fără a amesteca începătorii
cu performerii cu experiență. Mă gândesc că în acest fel este asigurat echilibrul corect în cadrul competiției, iar
faptul va atrage tot mai mulți participanți, încurajați de existența șanselor
egale/echitabile de a performa la nivelul
personal de experiență/antrenament al
fiecăruia.
4 |
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Și încă un aspect demn de menționat
este faptul că primii cinci clasați în cadrul
fiecăreia dintre cele trei categorii de concurs, promovează în categoria superioară, fapt care înclin să cred că a explicat
participarea
numeroasă
a

Podium - Categoria A

Podium - Categoria B

concurenților din acest an la competițiile
organizate.
Voi profita de această ocazie, având
în vedere că am și prezentat modul de
organizare al competițiilor pe plan național, profit deci de ocazie pentru a invita cât mai mulți pasionați pentru
această disciplină competițională, de a
participa la concursurile organizate. Cu
cât mai mulți concurenți vor fi, cu atât
cresc șansele de a descoperi și forma noii
concurenți ce vor reprezenta România
în concursurile internaționale. În acest
sens aș mai adăuga faptul că revista VPR
este un potențial mijloc de popularizare
al acestui sport și poate sprijini în sensul
creșterii participării unui număr tot mai
mare de pasioanți la concursurile de tir
vânătoresc organizate în țara noastră.
A.M.: Într-adevăr prin intermediul
revistei putem prezenta programele și
calendarul competițional ce urmează
pentru anul 2022 și în acest sens așteptăm informațiile necesare pentru a
le prezenta în numerele următoare ale

revistei. Și pentru că am vorbit despre
revistă, am să vă întreb care considerați
că sunt avantajele practice, reale, ale
practicării tirului competițional vânătoresc pe care membrii vânători ai asociațiilor noastre ar trebui să le conoască,
avantaje vis-à-vis de vânătoarea în
sine, pe teren, și pe care le putem comunica cu această ocazie.
F.U.: Antrenamentul și experiența
căpătate în poligonul de tir vor contribui
la creșterea performanței și a aeficacității
tirului la vânatoare, aducând un real beneficiu celui ce îl practică. Cresc considerabil șansele de reușită în doborârea
pieselor de vânat, scade posibilitatea rănirii și pierderii vânatului asupra căruia
s-a tras, și prin asta o contribuție imensă
la protejarea și conservarea vânatului.
Nu în ultimul rând voi menționa satisfacția vânătorului atunci când randamentul în doborârea pieselor va fi dacă
nu chiar 100%, foarte aproape de această
performanță, și toate acestea beneficiind,
așa cum spuneam la început, de antre-

Podium - Categoria C

Podium echipe

namentul și experiența dobândită în poligonul de tir. În plus, competițiile de tir
vânătoresc se desfășoară începând cu
luna martie, când sezonul de vânătoare
se încheie, și până în octombrie, când

revenim din nou la vânătoarea propriu
zisă, pe toată perioada verii oferindu-ne
o ocazie și o posibilitate excelentă de a
ne menține în bună stare antrenamentul
tirului și șansa de a socializa și împărtăși
din experiența acumulată pe perioada
sezoanelor de vânătoare.
A.M.: Continuând tot pe ideea vânătorii, cum priviți această activitae și
cum o împletiți cu pasiunea pentru tirul
în poligon și cu activitățile zilnice pe care
le desfășurați?
F.U.: Vânătoarea o consider ca o activitate menită pentru destindere și recreere, în mijlocul unei comunități deschise, cu o reală calitate umană,
înconjurat de prieteni, o ocazie în care
oamenii reușesc să se deconecteze de la
activitățile zilnice, cele cu stres și presiune. Pe de altă parte, vânătoarea deschide perspective și oportunătăți de comunicare pentru noi afaceri, realizării
de contacte pe linie de business, aspecte
pe care, în ocazii obișnuite, în afara contextului și a atmosferei ocazionate de
partidele de vânătoare, nu le întâlnim și
ar fi mult mai greu de atins.
A.M.: Așa cum am văzut, sunteți
membru vânător din anul 2003 la Clubul Luduș din cadrul A.J.V.P.S. Mureș.
Care runt speciile de vânat care vă rețin
în mod special atenția pentru vânătoare,
aveți o specie anume preferată, trofee legate de amintiri speciale?
F.U.: Ca specii de vânat aș spune că
îmi plac toate, poate că mistrețul ar
ocupa un loc mai special, apoi vânătoarea la prepelițe, la rațe, la păsăret în general. Am vânat și în Africa iar cât priveste vânatul din țara noastră am un
trofeu de căprior, dobândit în anul 2010,
care cântărește 810 grame. A fost o realizare specială, și ultimul căprior dobândit, de atunci nu am mai tras la căprior.
Am și o amintire specială legată de vâNOIEMBRIE 2021
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campion național la tir
vânătoresc
narea unui exemplar de urs, o autorizație
primită din partea A.J.V.P.S. Mureș, în
anul 2007, pentru activitatea, eforturile,
munca dar și renumele adus asociației
prin rezultatele obținute la nivel național
în competițiile de tir vânătoresc.
A.M.: În planul managementului
cinegetic, al protejării, conservării și gospodăririi sustenabile a vânatului ce ne
puteți spune?
F.U.: În prezent sunt membru fondator a două asociații de vânătoare, înființate în anii 2009 și 2010, Hunter
Mureș și A.S. Zimbrul, fiecare asociație
având în gestionare câte 3 fonduri cinegetice. Am făcut și continuăm să facem
investiții ce privesc organizarea activităților în cadrul asociației, întreținerea
instalațiilor vânătorești, populări cu specii diferite de vânat, lopătar în anii 2011,
2012 și 2013, iepuri-de-câmp și fazani
în fiecare an, preocupându-ne permanent de asigurarea sării și a hranei complementare în teren pentru vânat, combaterea răpitorilor și asigurarea liniștii
și a pazei în fondurile cinegetice.
Pesta porcină africană - PPA a apărut
în fondurile celor două asociații, începând
din toamna anului 2020, au murit foarte
mulți mistreți, dar, îmbucurător, observații din teren au semnalat o ușoară re-

6 |
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Ca specii de vânat aș
spune că îmi plac toate,
poate că mistrețul ar ocupa
un loc mai special, apoi
vânătoarea la prepelițe, la
rațe, la păsăret în general.
Am vânat și în Africa iar cât
privește vânatul din țara
noastră am un trofeu de
căprior, dobândit în anul
2010, care cântărește 810
grame. A fost o realizare
specială, și ultimul căprior
dobândit, de atunci nu am
mai tras la căprior.

venire, am găsit scrofițe cu purcei care se
pare că au depășit criza generată de PPA.
În schimb, căpriorul este într-o stare
excelentă, aș spune chiar că ne putem
considera între primele trei asociații din
țară din punctul de vedere al căpriorului.
Avem de asemenea șacal și vulpe, șacalul a apărut acum 4-5 ani, iar combaterea acestor două specii este destul de
dificilă din cauza condițiilor specifice de
teren din fondurile cinegetic pe care le
gestionăm.
Ursul devine o problemă din ce în
ce mai acută, în ultima perioadă confruntându-ne cu apariția unui număr
foarte mare de exemplare și cu pagube
tot mai serioase în culturile cu porumb
ale oamenilor.

Braconajul este un fenomen rar, din
acest punct de vedere ne bucurăm de
mai multă liniște dinspre această parte.
A.M.: Din discuția de până acum
am cunoscut o parte dintre realizările
și activitățile pe care le-ați dus la bună
împlinire până în prezent. Înainte de a
încheia, ce ne puteți spune despre planurile și proiectele pe care le aveți în vedere, de provocările pe care le întrezăriți
în viitorul apropiat și nu numai?
F.U.: Unul dintre obiectivele de viitor este acela ca împreună cu
A.G.V.P.S. și Federația Națională de
Tir să putem găsi soluția și să înființăm
în fiecare județ câte un poligon de tir
dotat cu câte 5 mașini de aruncat talere,
pentru a putea organiza concursuri de
tir vânătoresc în toată țara. Beneficiul
este imens, am putea astfel angrena un
umăr mult mai mare de vânători în
această activitate competițională, o modalitate de recrutare și promovare a
noilor talente pentru reprezentarea la
nivel internațional a României la concursurile de profil și, implicit, vom avea
vânători antrenați mult mai bine în mânuirea armei de vânătoare, cu efecte
indiscutabil benefice pe teren, la vânătoarea propriu-zisă.
Și ca un gând special, doresc să putem organiza, în următorii 2-3 ani, un
concurs de nivel european, poate chiar
mondial, în România.
A.M.: Vă mulțumesc domnule Florin
Urcan, pentru timpul acordat și pentru
ideile și gândurile pe care le-ați transmis
cititorilor, membrilor vânători ai asociațiilor noastre. Vom continua prezentarea informațiilor pe care ni le veți comunica privind activitățile legate de
tirul vânătoresc pentru sezonul competițional de profil următor și vă dorim să
reușiți să duceți la bună împlinire ideile,
gândurile și proiectele pe care vi le-ați
propus. Mult succes și multă sănătate!

Vânătoare de sezon

Din teren

Deschiderea la iepuri
MAC

Foto: ALIN-CODRU MANU

Începutul lui Brumar a adus și anul acesta vreme destul de blândă, cu temperaturi sensibil
mai ridicate decât normalul acestei perioade, și precipitații reduse. Cu o vreme tocmai
bună pentru o ieșire la câmp, deschiderea la iepuri este poate una dintre cele mai așteptate
zile, la care ne gândim aproape un an întreg.

Î

n lipsa ploilor terenul este mai ușor
iar arătura, chiar dacă este relativ
proaspătă, nu va ridica probleme
deplasării gonacilor și cu atât mai puțin
iepurilor ce vor sări în bătaie.

În goană sau în stand?
După intructajul de rigoare, de regulă vânătorii pornesc spre standuri îndrumați de organizator iar gonașii spre
linia de pornire a goanei. În ultimul

timp însă este tot mai greu să găsim
bătăiași prin satele dimprejur, oameni
care să ia în piept o zi întreagă arătura
sau glodul înțelenit doar pentru câțiva
bănuți. Atunci apare firesc întreberea,
cum ne împărțim, cine merge în goană
și cine va sta în stand, pentru că, devine
evident că o parte din vânători vor trebui să meargă cu gonașii pentru a completa numărul redus al acestora.
Este poate una dintre deciziile cele
mai delicate ale zilei, cu care avem
de-a face chiar de la începerea partidei
de vânătoare. Uneori se oferă voluntari
dintre vânători, alteori organizatorul
are delicata misiune de a numi, prin
rotație. Se întâmplă însă și cazuri când,
goană după goană, fără a se considera
„ghinioniști”, sunt vânători care aleg să
meargă numai alături de gonași. Și știu
ei bine de ce. De cele mai multe ori ei
sunt aceia care au șansa să tragă la cel
mai mare număr de piese, considerabil
mai multe față de cei care au dorit neapărat să stea numai pe linia standurilor. Explicația este cât se poate de
NOIEMBRIE 2021
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Deschiderea la iepuri
simplă. Când numărul gonașilor este
prea mic față de suprafața care trebuie
acoperită, se creează spații largi între
ei, fără acoperire. Sunt exact locurile
pe unde iepurii ridicați dintre brazde
și alungați de primele focuri dinspre linia vânătorilor, vor încerca să scape,
întorcându-se înapoi, direct prin linia
bătăiașilor…!

„Liniștea” flancurilor…
Flancurile au constituit dintotdeauna o atracție mai ales pentru cei
ce cunosc foarte bine configurația terenului acelor locuri. Atrași de liniștea
aparentă a flancurilor, mare parte dintre iepuri încercă să iasă pe laterale,
dacă au avut noroc și au scăpat neatinși
de-a lungul liniei standurilor. Când
pornesc spre flancuri iepurii au trecut
deja prin „focul” liniei frontale și au
toate simțurile încordate la maxim.
Orice pată de culoare contrastând cu
împrejurimile sau orice mișcare, cât
de mică, pe linia flancului, va fi observată și atunci cu sigurnță vor acelera
și/sau schimba direcția. În aceaste condiții echipamentul camuflaj și răbdarea
într-o așteptare complet nemișcată vor
face diferența și vor înclina sensibil sorții reușitei în favoarea noastră.
Asta ca să nu mai vorbim despre
precizia tirului atunci când suntem poziționați pe flancuri. Iepurii accelerează
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la maxim și, în plus, trebuie atenție sporită, pentru a ne asigura că avem un

Atrași de liniștea
aparentă a flancurilor,
mare parte dintre iepuri
încercă să iasă pe laterale,
dacă au avut noroc și au
scăpat neatinși de-a lungul
liniei standurilor. Când
pornesc spre flancuri iepurii
au trecut deja prin „focul”
liniei frontale și au toate
simțurile încordate la maxim.

unghi de completă siguranță dacă tragem la urechiații ce vin dinspre linia
standurilor. Putem spune deci, că poziționarea pe flancuri pare într-adevăr
mai atrăgătoare dar implică un plus de
responsabilitate, atenție, abilitate și îndemânare.
Atenția și disciplina pe toată durata
partidei de vânătoare, regulile menționate la intructajul de la începutul partidei, trebuie respectate. Distanța la
care tragem, mai ales la apropierea liniei gonașilor, unghiul tirului față de
linia vânătorilor precum și trecerea armei la verticală spre înapoi și tirul în
spatele standurilor, toate sunt aspecte

Foto: GODI PHOTO / SHUTTERSTOCK

importante de care trebuie să ținem
seama. O bandă portocalie la pălărie
sau la mâneca jachetei, și mai ales vestele portocalii nu trebuie să lipsescă
din echiparea gonașilor, chiar dacă este
cer senin și vizibilitate perfectă. Siguranța colegilor trebuie să fie cuvântul
de ordine, iar atenția ne va feri de neplăceri.

Partida la final - șansa
sau norocul
Asemenea tuturor lucrurilor pe lumea asta și situațiile din teren sunt mereu altele. Oamenii se schimbă și obiceiurile vânatului se schimbă și ele.

Putem să luăm de acasă vesta sau centura norocoasă și putem să respectăm
toate regulile scrise și nescrise. Când
vine vorba despre vânătoare trebuie să
ținem cont și de ceea ce numim șansă
sau pur și simplu noroc. Practic este
foarte greu să stabilim o regulă, există
doar experiența din care am învățat
câte ceva și după care ne putem cât de
cât ghida. Și cred că nu greșesc prea
mult dacă voi spune că singurul și cel
care se adeverește de cele mai multe
ori este... norocul începătorului. Cu toții
știm ce înseamnă, pentru că am trecut
prin asta. Nou veniți în grupă, aflați la
prima lor ieșire, pot marca reușita,

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

IEPURE ÎN UNT, CU MĂSLINE
ȘI ROZMARIN
NANA NINA

Preparatele vânătorești din iepure au fost dintotdeauna
considerate drept feluri alese, oferite de gazde distinșilor
oaspeți. Pregătite cu îndemânare de gazdă, bucatele vor
aduce cu siguranță aprecierea și laudele aleșilor invitați.

uneori chiar la două sau trei piese, iar
alții, cu experiență și obișnuiți ai locurilor, să nu tragă nici măcar un foc.
Cred însă că ceea ce trebuie să păstrăm la finalul partidei, fie că avem sau
nu vânat în traistă, este bucuria timpului petrecut în mijlocul naturii, departe de stresul de zi cu zi. În cele din
urmă este doar o partidă de vânătoare
la iepuri și, fără îndoială, vor mai fi și
altele în care norocul sau șansa va fi și
de partea noastră și ne va aduce vînat
în cătarea puștii. Gândind astfel, frumusețea partidei de vânătoare va fi deplină și va rămâne cu siguranță în
amintire!

Ingrediente: un iepure porționat, un
pachet de unt, o căpățână de usturoi, ulei
de măsline, 250 ml de vin alb, rozmarin,
150 grame măsline negre, 250 grame
pulpă de tomate, sare, piper
Preparare: puneți carnea înt-o cratiță,
în care ați topit inițial untul, și rumeniți-o
ușor pe toate părțile. Carnea se frăgezește
și capătă gust delicios. În alt vas puneți
3-4 linguri de ulei de măsline, usturoiul
curățat și rozmarinul. Puneți carnea peste
amestec și dați-o la cuptor 15 minute,
după care adăugați vinul alb, măslinele și
tomatele, cu sare și piper după gust.
Puneți totul din nou în cuptor, la foc moderat, alte 15-20 de minute, întorcând carnea pe rând, pe toate părțile, până când
este bine rumenită. Pentru iubitorii gustului picant se poate adăuga sos de cili.
Servire: se servește carnea fierbinte,
garnisită generos cu sosul scăzut și măslinele negre. Un pahar de vin roșu, secdemisec, cabernet suvignon sau shiraz,
va da un plus de savoare bucatelor.
Poftă buna!
NOIEMBRIE 2021
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Muniție Cartușe cu alice
Cartușe pentru
iepurele-de-câmp

Foto: INGE JANSEN / SHUTTERSTOCK

CRISTIAN MANOLESCU

Sezonul de vânătoare la iepurele-de-câmp s-a deschis la
începutul lunii noiembrie și primele partide de vânătoare
au pus deja în valoare condițiile prielnice de vreme din
prima spătămână a sezonului. Este însă doar începutul
perioadei legale de vânătoare la această specie și avem încă
în față ceva timp, până la finele lui ianuarie, pentru a ne
bucura de farmecul acestei vânători.

D

upă alegerea calibrului armei
de vânătoare pe care o folosim,
muniția este cea care poate face
diferența pe teren. De aceea ne vom opri
atenția asupra câtorva aspecte legate de
cartușele pentru ureheații pe care sperăm să îi găsim în număr cât mai mare
pe teren, în acest sezon de vânătoare.
Marea majoritate a vânătorilor, și sper
să nu greșesc, folosesc calibrul 12 pentru vânarea iepurelui de câmp, motiv
pentru care vom trece în revistă câteva
lucruri ce pot fi de ajutor în alegerea
cartușelor pentru acest calibru, pe care
le vom folosi până la închiderea sezonului la iepurii-de-câmp.
10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Cartușele permise de lege pentru
vânarea iepurelui-de-câmp, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 din Ordinul Nr.
395 /2018, în viguare 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 lise și
țevi slug-ghintuite”.
În conformitate cu prevederile ordinului menționat mai sus, la vânarea
iepurelui-de-câmp sunt premise doar
cartușe cu alice, trase din țevi lise, iar
diametrul alicelor trebuie să aibă
minim 3,5 mm. Firmele producătoare

oferă pe piața de specialitate o varietate
largă de cartușe din această categorie,
așa cum sunt cartușele B&P de la Baschieri & Pellagri, Cheddite, Winchester, Remington, Kent, Rottweil, Rio,
Sellier & Bellot sau Sterling.
Distanța la care tragem este un
aspect important. De regulă, când
vânăm iepuri la picior, distanța de tragere este până în 20-25, cel mult 30 de
metri, caz în care cartușe cu încărcătură de 32-36 de grame sunt alegerea
recomandată. Pentru distanțe mai
mari de tragere, cum este cazul vânătorii la goană, putem urca gramajul la
36-38 de grame. Va trebui să avem în
vedere și condițiile de vreme/temperatură, precipitații, deoarece temperaturile scăzute, special cele sub 0 grade
Celsius, precum și precipitațiile, pot
afecta uneori substanțial eficacitatea tirului la distanțe mai mari.
Încărcătura/gramajul cartușelor
este un aspect important. Anotimpul în
care vânăm are și el partea lui de influență. La finalul toamnei, când tempraturile încă marchează grade Celsius cu
plus, vom alege cartușe cu încărcături
mai mici, de 32-34 de grame, urmând
ca la începutul iernii, când înregistrăm
deja tempraturi sub zero grade Celsius
să optăm pentru 34 și 36 de grame.
Când iarna este în toi, și avem parte de
perioade cu ger și zăpadă, cartușele cu
38-40-42 de grame, numite generic
semi-magnum sau baby-magnum, pot
fi folosite pentru iepuri. Cartușele
winter, puse la dispoziție de unii producători, cu o încărcătură de 38 de
grame, folosesc pulberi rapide și componente special concepute pentru
aceste condiții de iarnă. Cartușele magnum, de 50 de grame, sunt mai rar folosite, dar pot fi eficiente în condiții
extreme. O mențiune trebuie făcută
privind reculul, iar aici regula este simplă, cu cât crește încărcătura cu atât reculul este mai pronunțat.
Diametrul alicelor este alt element
important de avut în vedere. O serie de
factori, precum distanța de tragere,
anotimpul în care vânăm, dar și grija
pentru a păstra calitatea cărnii vânatului, trebuie luați în considerare. De regulă se folosesc alice cu diametrul
3,5-3,9 mm, și pe măsură ce avansăm
spre și în iarnă putem urca la 4,0,
uneori chiar 4,5 mm după unele păreri.
Este însă abia începutul sezonului la iepuri-de-câmp și avem încă în față ceva
timp, până la finele lui ianuarie, pentru
a experimenta constructiv cele câteva
variante prezentate și a ne bucura de
farmecul acestei vânători.
Vedere bună pe cătare!

La zi Vânătoare de sezon
Vânătoare la început
de Brumar
MARIA SĂVULESCU

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Din nou a venit luna Noiembrie, un nou sezon la iepuri se deschide. Din păcate și efectivele
de iepuri nu mai sunt cum erau odată. În unele locuri sunt foarte puțini sau chiar de loc.
Din fericire, și mai ales datorită modului cumpătat de efectuare a vânătorii la iepuri, pe
terenul grupei noastre ne bucurăm de o prezență generoasă a urecheaților.

Î

este ținut la distanță, în care vânătoarea
se face după un plan bine pus la punct,
schimbând tot timpul zonele de vânătoare, toate oferă vânatului liniște și locuri
unde se poate retrage. Vânatul nu se
simte astfel continuu hăituit, animalele
nu sunt speriate și se mută natural prin
parcelele terenului de vânătoare.
Comportamentul vânatului este
oglinda modului în care vânătoarea se
practică pe un teren. Dacă este liniștit
și nu fuge la vederea mașinilor este clar
că acesta nu este hăituit. În ieșirile pentru observații de care aminteam, am
văzut iepuri privind împrejurimile din
marginea vegetației ce încadra drumul,
stând tupilați în grâul de-o șchioapă
sau pășind liniștiți la liziera pădurii.
Deci, cum spuneam, dovada prezenței
lor în teren există, mai rămânea să ne
îmtâlnim cu ei în sezon.

taliza prezența iepurilor, căprioarelor,
a fazanilor, și a păsărilor lacustre.

Ordinea și liniștea din teren
Dar vorbeam de urecheați, deci să revenim la ei. Un teren în care braconajul

Foto: MARIA SĂVULESCU

mi amintesc de ieșirile pe teren
din mai, iunie. În acele luni, ieșirile se rezumau doar la căutarea
celor mai bune instantanee fotografice.
Și parcă și sălbăticiunile știau asta, căci
am avut nenumărate ocazii de a imor-
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Din nou la vânătoare
O zi rece de noiembrie cu brumă
groasă așezată peste vegetație și un cer
senin, toate erau semne ale unei zile frumoase de toamnă târzie, numai bună
pentru o vânătoare în echipă, cu câini și
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pentru acea zi, pentru că așa cum stabilisem deja, urma să ne bucurăm de bucate alese pe rând, utilizănd cu chibzuință ceea ce ne oferă terenul.

Din vegetația
arbustivă primele s-au
ridicat, deranjate, câteva
capre ce au fost lăsate să
plece. Tentația a fost mare
pentru câini, să alerge pe
urmele lor, dar au fost
ținuți pe loc de comenzile
ferme ale vânătorilor.
Profitând parcă de
diversiunea caprelor, un
iepure a încercat să scape
pe unul din flancuri, dar
atenția și tirul iscusit au
fost de partea noastră.

O zi reușită
Am decis să finalizăm ziua de vânătoare pe malurile Timișului unde să
stăm, să povestim și să lăsăm câinii să
alerge în voie. O bună alegere pentru
că în acea zi vremea se mai încălzise,
soarele era darnic și prietenos, oferindu-le micilor patrupede condițiile
perfecte pentru o bălăceală pe cinste.
Cele puțin peste zece grade Celsius cu
plus erau suficiente pentru a ajuta câinii să lucreze cu plăcere și mai mare la
apă. Câteva aporturi reușite ale bețelor
aruncate în apa repede a Timișului au
încununat o zi minunată.
O primă vânătoare la iepuri, și cu
puțină șansă și cu două blănițe roșcate,
și o nouă ieșire alături de camarazi, în
teren, tocmai se încheia, în lumina
blândă a globului de foc ce cobora în
liniște spre linia îndepărtată a orizontului…!

Foto: MARIA SĂVULESCU

camarazi dornici să adauge noi povestiri
despre ieșirile în teren. Eram într-un număr suficient de vânători, fapt ce ne-a
permis să alegem o parcelă mai mare, în
care se succedau porțiuni cu arătură, vegetație măruntă și o zonă unde rămăseseră doar resturi vegetale în urma porumbului recoltat. Am trimis câteva arme
să stea în stand, pe cei fără câini, am trimis doi vânători pe flancuri și restul vânătorilor ne-am așezat în linie, cu câinii
la picior, așteptând comanda începerii
scotocirii. Semnalul a fost dat, câinii au
fost eliberați și încurajați să caute.
Din arătură nu s-a ridicat decât un
iepure care, spre norocul lui, și-a găsit
drumul cel mai potrivit printre noi și
câini. Nici unul dintre noi nu a putut
trage. Norocosul scăpase.
Din vegetația arbustivă primele
s-au ridicat, deranjate, câteva capre ce
au fost lăsate să plece. Tentația a fost
mare pentru câini, să alerge pe urmele
lor, dar au fost ținuți pe loc de comenzile ferme ale vânătorilor. Profitând
parcă de diversiunea caprelor, un iepure a încercat să scape pe unul din
flancuri, dar atenția și tirul iscusit au
fost de partea noastră.
Apoi ne-am oprit din înaintare, așteptând recuperarea vânatului. După ce
acesta odihnea în desagă, ne-am continuat căutările. Deodată s-au auzit focuri
de armă în stand. Nu fuseseră fazani,
căci nu se ridicase în zbor nici o pasăre.
Deci camarazii puteau să fi tras ori la
iepure, șacal sau vulpe. Asta urma să vedem. Am continuat, și din fața mea s-a
ridicat un iepure pornind printre ierburi.
Focul a plecat hotărât, iar vânatul a căzut în bătaia puștii. Am așteptat să îmi
aducă câinele iepurele și am pornit mai
departe. La final aveam în total patru
iepuri și două vulpi împușcate. Suficient
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Din teren Vânătoare de sezon
Anotimpul,
anotimpurilor de ieri!
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

Răsfoind filă cu filă din calendarul vânătoresc, ajungem la începutul de noiembrie,
moment al deschiderii pentru vânătoarea la iepuri-de-câmp. Paletei, deja bogată în specii
de vânat permis la vânătoare, i se adaugă la ceas de Brumar și iepurii-de-câmp și
de-vizuină, fără de a omite continuarea vânătorii la fazan, guguștiuci și alte zburătoare,
dar și la dăunătorii cu păr și cu pene.

A

șadar, însoțiți de buna dispoziție, deschidem „porțile” naturii
și părăsim obișnuita atmosferă
citadină a Bucureștiului pentru a ne
aventura spre locuri din Câmpia Dunării,
locuri de care se legau planuri și speranțe.

Etica vânătorească
În peisajul lumii vânătorești trăim o
perioadă în care mulți dintre noi, vânătorii, cu o percepție cu siguranță apropiată de realitatea vremurilor care ne
marchează, apreciem utilitatea ieșirii în
natură, strict legată de importanța activității de vânătoare și de vânători. În
acest delirant desfrâu de culori al toamnei, este necesar să reamintim că activitatea în acest domeniu de interes național se desfășoară în mod benevol, că
cinegeticienii țării noastre cu adevărat
preocupați de soarta domeniului, urmăresc cu profesionalism conservarea echilibrului ecologic, că pentru vânători tot
ce este legat de recreativul scop este considerat un hobby, a cărui emblemă este
etica vânătorească. Desigur că șirul de
preocupări care definesc această mare
asociație pe care pe deplin o considerăm
o autoritate publică, ce nu merită a fi ignorată, este mult mai amplu și are la
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bază respectul reciproc al breslei ce a
reușit să înmănucheze de-alungul mulțimilor de ani valori traduse în tradiții
cu adânci valențe, ridicate la rang de blazon. Frumoase cuvinte cu mult înțeles!

Excelența unei omogenități
Dar cât de greu au rezistat vremurilor aceste tradiții, de multe ori încercate
de pasivitatea unora aflați în poziții de
decizie, deloc interesați de valoarea inestimabilă a fondului cinegetic românesc?
În prezent lucrurile se încearcă a fi aduse
pe un drum al firescului numit normalitate, care să redea adevărata valoare a
spiritului de breaslă al vânătorilor, promovând excelența unei omogenități.
Înclin să cred că mulți vânători
merg adesea cu gândul undeva în trecutul vremurilor cu mult vânat și mai
puțini vânători, cu arme simple și deloc
sofisticate, cu iepuri-de-câmp, mulți și
pretutindeni, populând câmpiile și dealurile noastre, cu tablouri de vânătoare
care exprimau bogăția acestei faune de
vânat. Anotimpul de acum, simbol al
perpetuatelor anotimpuri de ieri, nu
mai seamănă cu cele de atunci, iar noi,
vânătorii, căutăm pe cât posibil să nu
ajungem la vremuri în care nostalgiile
să devină permanent subiect de po-

veste. A trăi din trăirile altora, cum au
fost Sadoveanu, Ionel Pop, Labiș, Comșia, iar tabloul neîncăpător al acelor
fruntași dedicați pasiunii pentru vânătoare și vânat poate fi continuat, este
un cult pentru valorile pe care n-i
le-au lăsat acești corifei ai cinegeticii
românești.
Ca oameni de bună credință rămânem a cugeta! Ce inteligent ar fi, și lipsit
de interse meschine, ca în loc de procese
peste procese intentate vânătorimii din
România de anumiți „patrioți” pretinși
protecționiști, să auzim din partea acestora cum propun, în numele actului civic,
ca activitatea asociațiilor tradiționale de
vânătoare și pescuit să fie susținută.
Adică să fie susținută din bani publici, în
loc să fie supusă la tot felul de presiuni
financiare și nu numai. Oare vânătorimea
română a supărat pe cineva vreodată?

Numărații kilometri de scotociri
Ne-am propus să exploatăm, la maximul admis de etica vânătorească, ziua
de vânătoare rânduind după comportamentul speciilor de vânat, ordinea de urmat. Așa că am început cu fazanii și iepurii-de-câmp și apoi, spre amiază, am
continuat cu o partidă la pasaj cu guguștiuci.

Însoțiți de devotații câini de vânătoare, am început a scotoci o mică parcelă bogată în desișuri cu rugi de mur și
gherghinari plini cu rod. În ciuda faptului că primele două specii au mulți dușmani, speranța de a găsi vânat este întreținută de cunoașterea adevărului că
atât fazanul cât și iepurele-de-câmp au
un număr mare de urmași, ultimul putând să dea naștere la 2-3 generații de
pui în timpul anului.
După activarea aplicației prin intermediul telefonului și marcarea a 4 kilometri de căutări în zadar, ne-am mutat
pe un alt teren, unde deasemenea desișurile abundă în mănoasa Câmpie a Dunării. Teren variat, parțial dominat de
fostele culturi cu floarea- soarelui și porumb dar și de limpezimea uniformă a
câmpiei care se întinde de la marginea
unei umbroase păduri până se pierde în
zare, parcă înghițită de un firicel de drum
ce șerpuiește în singurătatea imensă a
tomnaticului câmp.
Cu bracii alături nouă, cu armele pregătite și destulă energie de nivel maxim
pentru începutul de zi, reluăm obișnuita
„vizită” a desișurilor într-un ritm de mers
pe care organizatorul îl mai domolește,
cerându-ne să dăm timp patrupezilor
pentru o scotocire mai atentă. Iar parcurgem 5 kilometri de teren accidentat, punându-ne la încercare „amortizoarele” ce
nu par, încă, a fi afectate de neprevăzutele
denivelări ascunse în desimea ierburilor.
Speranța începe să dea dovadă de vădită alarmă atunci când, încheind căutările, sfârșim cu un dezamăgitor rezultat
zero. Nici urmă de vânat, nici pe această
fâșie de teren! Nu generalizăm fiind
poate un caz particular. La circa 300400 de metri distanță de parcelele scotocite, alegem să ne încercăm norocul pe
o alta, poate mai darnică. În treacăt mai
„ciugulim” din gustoasele porumbe,
energizante, pline cu o bogăție de vitamine, pe care mama-Natura ni le servește cu dărnicie. După alți circa 4 kilometri parcurși, facem cale întoarsă pe o
fâșie alăturată și, pe la jumătatea acesteia, câinii dau semne vizibile că au găsit
urme de vânat. Ne crește adrenalina, câinii rămân în aret, și imediat, zbârrr…, o
prepeliță rătăcită ne scoate din amorțeala în care parcă intrasem. Și-atât!
Iată însă că speranța nu moare și
dintr-un pâlc de verdeață un urechiat,
din generația tânără, sare ca ars, nu înainte ca aparatul meu foto să-l surprindă,
cu riscul de a ceda vânatul colegului
apropiat care și-a ostoit toți numărații
kilometri parcurși anterior momentului.
Mare bucurie, mare! Cum e și firesc!
Iepurele ocupă loc în tolba cuvenită iar
noi intrăm într-o parceluță unde porum-

bul fusese de curând recoltat, mărginită
de o pârloagă cu verdeață. Pe ici, pe colo,
resturi de știuleți scăpați din combină
ne conving să mergem foarte atenți și să
îndemnăm bracii la o bună scotocire. Și
n-am greșit! Ambii câini rămân în aret,
se lungesc, botul aproape că mătură terenul și... încolțitul fazan se ridică în fața
noastră și, spre ghinionul lui, ajunge și
el în tolba lui Laurențiu. Alte comentarii
sunt de prisos!

Pasaj, spre amiază, la gu-gu!
Ca de obicei, după o sumară recunoaștere, alegem un teren în care floarea-soarelui recoltată lăsase și ceva sămânță, căutată și de preferatele noastre
zburătoare, guguștiucii. Acolo ne-am an-

trenat la „talere” mișcătoare cu mulțumirea că tirul, scurt, de numai o jumătate
de oră, a fost binevenit. Tabloul l-am
amenajat la popasul făcut în gospodăria
unuia dintre ortaci, unde „doctorul”, așa
cum l-am botezat pe Dan, și-a prezentat
rezultatul îndemânării de vânător, bun
ochitor și aleasă ținută, pe măsura eleganței acestei specii.
Pasajul ne-a dus cu gândul la plăcutele zile de vară, cu acel farmec specific
al lui Gustar, când vânătorește gustăm
din bucuriile oferite de calendarul lunii.
Și ca de obicei, înainte de a încheia,
nu pot să uit a spune că până la o altă ieșire în teren, bucurați-vă și fiți mândri
de tradiția vânătorii! Dar și de păstrarea
spiritului de breaslă al vânătorilor!
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De sezon Vânătoare la fazani
Fazani la picior
COSTIN ALEXANDRESCU

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Noiembrie își poartă veșmintele de toamnă târzie,
recoltele au fost în cea mai mare parte culese iar roadele
câmpului au luat drumul hambarelor. Poate pe ici, pe colo,
în locurile mai greu accesibile, să mai fi rămas câte o
bucățică de teren cu coceni de porumb netăiați sau câte un
petec de pământ nearat. Profitând de vremea prielnică de
la începutul lunii, gospodarii încă au mai trebăluit pe teren,
dar de-acum, încet,încet, locurile se așează iar liniștea și
tihna se aștern peste câmpuri.

C

a prin minune, pe locurile unde
am ieșit la o partidă la fazani,
la picior, printre toate parcelele
lucrate rămăseseră încă porțiuni de pârloagă, nedesțelenite, scăpate de asprimea defrișărilor rase, practicate tot mai
mult în ultimii ani, în cadrul nemiloasei
agriculturi intensiv-extensive. În plus,
în depărtare, se conturau, pierzându-se
în zare, șiruri de viță-de-vie, unele de-o
șchioapă, altele ceva mai răsărite.

Foto: ADAM FICHNA / SHUTTERSTOCK

Mozaicul terenului
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Vegetația arbustivă, care păstrează
încă stăpânirea pe aceste înguste fâșii
de teren, ierburile înalte și ciulinii,
smeura și murul sălbatic, pe alocuri pâlcurile de stuf, au creat mediul perfect
pentru vânatul mic. Alternanța acestor
porțiuni cu cele cultivate, fie cu porumb,
grâu sau lucernă, a favorizat adăpostirea
păsăretului pe care îl căutăm în perioada lunilor de iarnă. Dacă la începutul toamnei ne-am delectat cu prepelițele așezate, pe alocuri chiar cu dărnicie,
pe porțiunile cu miriște, acum este timpul să ne îndreptăm atenția asupra fazanilor și, acolo unde efectivele evaluate
o permit, și a potârnichilor. În unele
zone, putem avea chiar plăcuta surpriză
de a vedea și câte un urecheat, stârnit

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

din încâlceala vegetației și a ierburilor
mărunte, semn bun că terenul poate
oferi cele necesare, adăpost, liniște și
hrană naturală, vânatului mic.
Vânătoarea la picior este poate una
dintre cele mai atractive și mai aducătoare de satisfacții, dacă putem spune
astfel, chiar dacă efortul fizic pe care îl
presupune este mai mare. Zonele cu teren cu o configurațe și alternanță a vegetației așa cum am văzut mai înainte,
oferă condiții foarte bune pentru vânatul
mic, fazani mai ales, și vom avea posibilitatea de a ne pune în valoare experiența,
atât în identificarea vânatului cât și în
măiestria mînuirii armei de vânătoare și
a tirului. Și, nu în ultimul rând, ne vom
putea exersa antrenamentul și condiția
fizică, alături, bineînțeles, de partenerul
nostru patruped, câinele de vânătoare.

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

După ce ne-am făcut o idee cât de
cât despre teren, ne-am stabilit liniile de
deplasare și am parcurs primele parcele.
Două găini de fazan și un cocoș s-au ridicat mult înaintea noastră, probabil
simțindu-ne încă de departe prezența.
Apoi, după ceva timp, am ajuns și la rândurile de vie. Dintre toți participanții,
probabil că tânărul nostru partener patruped avea să se bucure cel mai mult
de ziua de vânătoare. Bily, bracul german
cu păr scurt, își luase încă de la început
foarte în serios misiunea și, după nici
20-30 de pași, a rămas în aret ferm, nemișcat, cu botul spre un pâlc de lăstari.
Au urmat câteva clipe de nemișcare, în
care vânatul a rămas fixat în vegetația
încâlcită. Numai cine nu a cunoscut vânătoarea la picior cu câine de aret nu
poate povesti despre momentele acelea
de așteptare, atunci când, câine, vânat și
vânător, sunt prinși parcă într-un moment unic, în care timpul pare că se
oprește în loc, preț de câteva clipe…
Ne-am apropiat și, la comandă, Bily
a stârnit vânatul. Zbrrr…, o găină de fazan s-a ridicat din mijlocul tufei.
I-am privit silueta conturată pe fondul
albastru al cerului. S-a ridicat un pic
spre înalt, după care s-a lăsat în zbor
planat undeva în fața noastră, într-un
șir de lăstari mai răsăriți. Semn bun,
ne-am zis și am continuat deplasarea.
Nu după mult timp, aveam doi cocoși
de fazan. Soarele începuse să coboare către după-amiază iar locurile căpătau
acele nuanțe spre portocaliu-roșiatic.
Cele două piese dobândite, cu un penaj
într-un colorit superb de arămiu-aurit,
asemenea culorilor toamnei, erau semnul reușitei acelei zile, al unei partide de
vânătoare la fazani, la picior, la vreme
de Brumar…!

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Lucrul în echipă
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Chinologie

Îngrijirea câinelui
1

2

3

Periajul regulat, după
vânătoare dar și cel de
zi cu zi, mențin starea de
igienă a părului câinelui și
asigură confortul fizic al
acestuia. Dacă îl vom învăța
de tânăr, cățelul nu numai
că se va obișnui cu periajul
regulat dar s-ar putea chiar
să îi și placă.

Curățirea
ciulinilor din păr
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN
Cunoștem cu toții faptul că, la finalul partidelor de
vânătoare, câinele nostru se întoarce mai totdeauna cu
ciulini și scaieți prinși în păr. Pentru speciile cu păr scurt
problema se rezolvă relativ ușor dar în cazul celor cu păr
lung sau sârmos ciulinii constituie o adevărată problemă,
mai ales dacă nu-i îndepărtăm așa cum trebuie.

Î

n afara disconfortului temporar,
ciulinii acumulați în timp în părul
câinilor pot favoriza apariția unor
afecțiuni cutanate neplăcute ce vor necesita tratament veterinar complex. Și
cu siguranță nici unul dintre noi nu
vrem să ajungem în această situație.
Pentru a curăța ciulinii din părul
câinelui avem nevoie de câteva ustensile
simple pe care le putem folosi cu ușurință, chiar pe teren, imediat după încheierea partidei de vânătoare. Ne trebuie doar un pieptăn metalic cu dinți
rari, o perie-pieptene cu dinți mai robuști și o perie cu dinți metalici fini.
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Uneori, o forfecuță poate fi de ajutor,
în cazul în care avem de-a face cu ghemotoace mari de scaieți încâlciți.
Pentru început putem aduna ciulinii
cu mâna după care vom folosi pieptenul
metalic cu dinți rari (Foto 1). Acesta va
îndepărta ciulinii răzleți prinși relativ
superficial în păr. O atenție deosebită
trebuie să acordăm zonelor de la subțioara picioarelor și de la urechi.
De asemenea nu uitați să-i controlați labele în porțiunile dintre gheare,
unde se pot aduna scaieți ce deranjează
și pot produce chiar răni nedorite și
greu de vindecat.

Apoi vom folosi peria-pieptene,
pentru un periaj mai profund, care va
înlătura majoritatea ciulinilor vizibili
(Foto 2). Atenție sporită, operația trebuie făcută cu grijă, pentru a nu smulge
fire de păr din blana cățelului și a nu-i
crea un disconfort sporit. Va ține minte
și ne va fi mai greu să îl supunem altă
dată „tratamentului” de curățire.
Așa cum am spus, dacă avem de-a
face cu ghemotoace mari de ciulini, încâlcite în părul câinelui, putem folosi
cu mare atenție forfecuța. Ideea este de
a evita pe cât posibil smulgerea firelor
de păr sau tăierea profundă a acestora.
În final vom folosi peria fină cu
dinți metalici flexibili, care va permite
un periaj profund, mergând până la perișorii fini de la bază (Foto 3). Acest periaj va reda părului structura normală,
readucând confortul binemeritat partenerului nostru patruped.
Periajul regulat, după vânătoare dar și
cel de zi cu zi, mențin starea de igienă a părului câinelui și asigură confortul fizic al
acestuia. Dacă îl vom învăța de tânăr, cățelul nu numai că se va obișnui cu periajul
regulat, dar s-ar putea chiar să îi și placă.
Cere timp și multă răbdare dar cu siguranță
merită toată atenția și efortul!

Din teren

Echipamentul de vânătoare
observarea, apropierea și vânarea acestuia, echipamentul pentru camuflare la
vânătoare a evoluat în trei categorii majore: camuflaj vizual, camuflaj acustic
și camuflaj olfactiv. Fără a avea pretenția tratării exaustive a subiectuui,
ne vom oprim pe scurt la fiecare dintre
cele trei categorii în parte.

Camuflajul vizual

Camuflajul
la vânătoare (I)
Text și fotografie ALEX CODRESCU
Camuflajul la vânătoare reprezintă în general modul în
care încercăm să trecem neobservați de vânatul pe care îl
căutăm în diversele contexte de teren, vegetație, anotimp,
etc. Vânatul percepe prezența noastră în teritoriul său
folosind văzul, auzul și mirosul, iar dacă nu totdeauna toate
cele trei simțuri sunt perfecte, cel puțin unul dintre ele este
foarte „ascuțit”, și le suplinește, pe cât posibil, pe celelalte.

T

ermenul camuflaj a devenit
aproape nelipsit din limbajul
vânătorilor. În Europa, vânătorii par să fie mai conservatori și mai tradiționaliști în ceea ce privște echipamentul în design camuflaj, mai ales la
îmbrăcăminte. Culorile verde-molid,
kaky sau maro rămân adesea prima alegere. Poate doar când este cazul vânătorii la baltă, echipamentul camuflaj să
câștige competiția și să fie prima alegere.
În schimb, pe continentul nord-american, echipamentul de vânătoare, fie
că este vorba despre vânătoare la vânat
mare, mic sau despre vânătoarea la
baltă, echipamentul-îmbrăcăminte, în-
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călțăminte, rucsac, etc., chiar și arma
de vânătoare, este aproape totdeauna
în design/culori-desen camuflaj.
Pentru a contracara acuitatea simțurilor vânatului și pentru a ne permite

Echipamentul pentru
camuflaj vizual este
practic cel mai cunoscut și
mai folosit în vânătoare și,
de regulă, la el se face
referire mai totdeauna
atunci când vine vorba
despre camuflaj în general.

Echipamentul pentru camuflaj vizual este practic cel mai cunoscut și mai
folosit în vânătoare și, de regulă, la el
se face referire mai totdeauna atunci
când vine vorba despre camuflaj în general. Au fost concepute materiale speciale din care fie că se confecționează
îmbrăcămintea, încălțămintea și o
mare parte din accesoriile pentru vânătoare, fie materiale care se aplică prin
lipire/atașare pe echipamentul de vânătoare, pentru a-l camufla.
Inițial, când primele patternuri/modele de camuflaj au apărut pe
piață, se produceau doar câteva „tipare”
pentru îmbrăcăminte și erau, majoritatea, copii fidele ale „desenului” elementelor din natură pe care le imitau.
Astăzi există o diversitate de asfel
de pattern-uri ce imită fie vegetația naturală din diferite regiuni, în diferite
anotimpuri, fie structuri ale condițiilor
specifice de teren - munte, câmpie, etc.,
toate fiind concepute tocmai pentru a
întâmpina diversitatea condițiilor naturale în care practicăm vânătoarea, la
diferite specii de vânat.
Pornind de la pădurile de conifere
sau vegetația pitică de pe golul alpin,
trecând prin pădurile de foioase de deal
și de câmpie, până la câmpia deschisă,
și ajungând la vânătoarea la baltă, putem găsi, este drept nu totdeauna foarte
ușor, un model/pattern care să se potrivească contextului natural al locurilor unde vânăm. Putem găsi de asemenea și modele pentru diferite
anotimpuri, fie că este vorba de vară,
toamnă sau iarnă. (Foto 1, 2 și 3)
Dacă am dori să avem câte o ținută
pentru fiecare situație în parte, ar fi
probabil posibil dar nu tocmai la îndemână. De aceea, în afara modelelor
foarte „specializate”, au fost create și
modele „intermediare”, de tranziție sau
„acoperitoare”, ce permit folosirea aceluiași pattern în mai multe contexte,
relativ apropiate ca design și coloristică
de specificul condițiilor - teren, vegetație, anotimp, în care vom vâna.
Fotorealismul și mimica abstractă, sunt astăzi cele două concepte
generale de camuflaj, ce pornesc ambele de la elementele naturale ale vegetației sau terenului, procesând însă
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5

6

în mod diferit imaginile de la care se
pleacă. Ideea ambelor este însă aceeași,
folosirea unui amestec de forme, umbre, culori și moduri dferite de reflecție
a luminii, care camuflează forma corpului uman.

Prelucrarea computerizată a imaginii elementelor naturale permite obținerea unor modele abstracte de desen
camuflaj, ce distorsionează conturul general, precum Tiburon de la KUIU,
OPTIFADE Cocealment de la SITKA sau

Obskura sau Typhoon de la KRYPTEK
(Foto 4, 5, și 6), permițând asimilarea
aproape perfectă a profilului/conturului
vânătorului cu mediul natural.
- va urma –

CARTE

TERIOFAUNA DIN
SUD-ESTUL MOLDOVEI
SORIN GEACU
„Lucrarea dr. Sorin Geacu evidențiază
o documentare complexă a autorului din
literatura de specialitate (bibliografia
include 319 lucrări), cât și o îndelungată
cercetare de teren (16 ani), pentru
dobândirrea unei baze de date actuale,
personale, apoi consultarea arhivelor mai
multor instituții implicate în evidența,
combaterea unor specii și ocrotirea altora,
toate acestea ne permit să apreciem
conținutul științific al lucrării, de interes
pentru specialiști, decidenții în strategiile
de monitorizare și conservare a
biodiversității, ONG-uri cu profil ecologic,
tuturor celor care în activitatea lor
abordează problemele mediului”.
–dr. DUMITRU MURARIU,
Membru corespondent al Academiei Române
Directorul Institutului de Biologie
al Academiei Române din București
Pentru informații/comenzi: Tel. 0726-503.305
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Flora Plante tămăduitoare
Vâscul
DOCTOR PLANT

Foto: DOCTOR PLANT

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

C

unoscut în mitologia greacă încă
de pe timpul lui Aeneas, unul
dintre ancestorii romanilor, vâscul apare și la celți unde era privit drept
un remediu pentru animalele bolnave și
un antitdot împotriva otrăvii, fiind considerat scaru atunci când creștea pe ramurile stejarilor. În Europa, vâscul a atras
dintotdeauna interesul popular, fiind înconjurat de mit și legendă, având aparent
puteri magice vis-à-vis de fertilitate, dragoste și vitalitate. Obiceiul sărutului sub
ramura de văsc, cu ocazia Sărbătorilor
Crăciunului, este pentru prima dată menționat în scris în Anglia, într-un document
ce datează din secolul al XVI-lea. În tradiția noastră populară, vâscul este un simbol al ospitalității iar în noaptea Anului
Nou, se pune la ferestre și la tocul ușilor
pentru ca să apere casa de rău și pentru a
aduce spor și belșug în gosodărie.
Pentru remedii terapeutice se folosesc
frunzele și ramurile tinere, proaspete sau
uscate. Recoltarea acestora se poate face
tot timpul anului, dar cu precădere iarna,
când vâscul este mai ușor de deosebit,
arborii pe care crește fiind fără frunze.
Între alte componente, frunzele și ramurile de vâsc conțin minerale, mucilagii, glicozide, saponozide, viscină, beta
și alfa viscol, colină, și aminoacizi liberi.
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Grație proprietăților sale terapeutice
vâscul comun are acțiune vasodilatatoare, hipotensivă, antispasmodică și
hemostatică, astfel că poate ajuta în cazul afecțiunilor cardiace, hipertensiunii
arteriale, pentru tonifierea sistemului

nervos, în afecțiuni respiratorii și dureri
reumatice.
Preparatele din vâsc pentru scopuri
terapeurtice sunt ceaiul, maceratul la
rece, pulberea și vinul de vâsc, obținut
din pulbere de plantă uscată și vin alb.
Datorită faptului că există mai multe
specii de vâsc și toxicității pe care unele
dintre acestea o au, trebuie acordată deosebită atenție la recoltare, pentru a nu
confunda specia dorită cu altele asemănătoare. Recomandarea pentru preparatele din vâsc trebuie făcută numai de
medicul specialist. Dozele prescrise de
acesta trebuie respectate cu absolută
strictețe deoarece supradozele pot avea
efecte extrem de negative. Fructele sunt
otrăvitoare!
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul
diagnosticării sau tratării problemelor
de sănătate sau pentru înlocuirea medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Înainte de a utiliza plantele medicinale în general, sub orice
formă, este recomandată vizita la medic
iar administrarea preparatelor din vâsc
să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului specialist este neapărat necesară și se impune ca o măsură
de prevedere și siguranță.

In memoriam

Comemorare

Robert Blaj
(1959-2021)
S-a născut în 24 iulie 1959, în orașul Lupeni, din Valea Jiului. Fiind un
împătimit al pădurii, după terminarea Școlii Generale s-a înscris la Liceul
Silvic din Timișoara pe care l-a absolvit în 1978. Din anul 1978 a continuat
studiile la Facultatea de Silvicutură și Exploatări Forestiere din Brașov,
absolvind cursurile universitare în anul 1984. În timpul studenției a fost
membru și apoi președinte al C.P.N.T. - Cercul de Protecție a Naturii și
Turism, iar după absolvirea Facultății, în anul 1984, și-a început cariera de
silvicultor ca inginer la Ocolul Silvic Hațeg, continuând apoi la Ocolul Silvic
Petrila iar din anul 1990 la Direcția Silvică Sibiu.

Î

ntre anii 1998-1999, a fost director
comercial în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, după
care a ocupat funcția de director al Direcției Silvice Sibiu între anii 19992001, 2005-2009 iar ultimul mandat
în această funcție începând cu decembire 2016.
În perioada 1995-2000 a urmat cursurile USAMV - București, Facultatea
de Management, obținând titulul de Inginer diplomat în inginerie economică,
iar între anii 2002-2005 a urmat cursurile de masterat - Managementul Calității, la Facultatea de Inginerie a Universității Lucian Blaga din Sibiu.
În 2007 a susținut teza de doctorat
în cadrul Universității Transilvania din
Brașov, cu titlul „Cercetări privind valorificarea superioară a lemnului în
condițiile explotărilor forestiere desfășurate în pădurile Administrate de
Direcția Silvică Sibiu”, elaborată sub
conducerea distinsului prof. univ. dr.
ing. Gheorghiță Ionașcu.
În perioada 2012-2013 a urmat cursurile Școlii Post Doctorale unde a susținut teza cu titlul „Biodiversitatea vegetală și animală din ecosistemul
forestier Miercurea Sibiului, în relațiile
cu bioproducțiile acestuia și principiile
eco-economice și bio-economice în scopul
realizării sănătății integrate a mediului, în contextul eco-bio-sanogenezei”.
Spiritul liber și deschis, ținuta morală deosebită și experiența îndelungată
în a coordona activități de avengură și
cu caracter de noutate, i-au permis integrarea rapidă în învățământ și obținerea unor rezultate deosebite în activitățile de cercetare desfășurate.
Începând cu anul 2001 a ocupat funcțiile de șef de lucrări și conferențiar la
Facultatea SAIAPM din cadrul Unviersității Lucian Blaga din Sibiu.

A publicat peste 40 de lucrări științifice, susținute la simpozioane naționale cu participare internațională, materiale științifice de specialitate, ca
singur autor sau colaborator, lucrări indexate ISI, BDI, precum și articole de
specialitate publicate în reviste și volume de conferințe cu referenți.
În anul 2008, de pe poziția de director al Direcției Silvice Sibiu a avut o
contribuție majoră la organizarea „Târgului Național de Vânătoare și Pescuit”,
manifestare cinegetică în premieră națională pentru Sibiu, cu participare internațională, având ca tematică vănătoarea și pescuitul, iar în paralel cu
acesta fiind organizat simpozionul „Vănătorea, prezent și viitor”. A fost membru C.I.C. - Consiliul Cinegetic Internațional, din anul 2000, membru A.G.I.R.,
și membru al Societății Progresul Silvic.
Din anul 2005 Robert Blaj a fot președintele A.J.V.P.S. Sibiu, dedicând activității pasiunea pentru domeniul silvic
și experiența sa profesională, calitățile
de excelent organizator și comunicator,
fiind preocupat permanent pentru bunul mers al activităților specifice din

cadrul asociației, îndreptate spre gestionarea durabilă, protejarea și conservarea faunei cinegetice și acvatice,
și a echilibrului natural.
Riguros, foarte bun organizator în
orice acțiune, cu inițiativă și exigență
atât față de persoana sa cât și față de
cei din jurul lui, a fost un profesionist
desăvârșit și un coleg de excepție, un
mare iubitor al naturii și al pădurii, iar
familia și acasă au însemnat întotdeauna împlinirea deplină. Câteva cuvinte pe care obișnuia să le spună ne
vor rămâne în amintire: „pe plan profesional am avut multe satisfacții și realizări, dar liniștea de acasă, familia, sunt
cele mai mari împliniri. M-am îndrăgostit de pădure înainte de a mă naște,
cred că este un dar de la Dumnezeu, iar
în fața frumuseții naturii mă simt eu
însumi…”
Dumnezeu să te odihnească în pace
Bobi!
– Maria Blaj
– A.J.V.P.S. Sibiu
– Colegii de la Facultatea de
Silvicultură și Exploatări Forstiere
din Brașov, promoția 1984
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Noutăți

De prin magazine

HUNTERSHOP

Carabinele CZ 557 Synthetic și CZ 557 Lux
Arme bolt-action, perfecte pentru vânătoare și tir sportiv. Ceskázbrojovkaa.s.
produce arme de foc lungi cu percuție centrală încă din anii 1960, iar produsele lor
au fost printre cele mai bune de pe piață.
Acest lucru se evidențiază mai mult la cele
mai recente serii ale modelului CZ 557,
care combină tot ce este mai bun din lunga
noastră tradiție, cu cele mai avansate procese de proiectare și fabricație:
• sistemul mini-Mauser modernizat,
cu extractor scurt și un ejector cu arc;
• țevile forjate la rece, producție strict
automatizată cu toleranțe minime;
• ergonomie perfectă și un mecanism de declanșare complet reglabil;
• siguranță manuală silențioasă, ușor
de accesat și fiabilitate absolută pentru
toate calibrele.

CZ 557 Synthetic
Calibre:.30-06Sprg.
Lungimea totală: 1.042 mm
Lungimea țevii: 520 mm
Greutate: 3.300 g
CZ 557 Lux
Acest model este fabricat în patru dintre
cele mai populare calibre, iar țeava este
forjată la rece și are aparate de ochire
metalice. Patul de lux, fabricat din lemn

OUTDOOR & MORE

de nuc de înaltă calitate, este finisat în
ulei, și are un obrăzar generos și crosăpistol ergonomică. Modelul este disponibil și în variantă LH, pentru stângaci.
Calibre: 7×64; .30-06Sprg.
Lungimea totală: 1.042 mm
Lungimea țevii: 520 mm
Greutate: 3.300 g
www.articole-vanat.ro

SCH JAGD

GEACA SWAROVSKI
OPTIK PUFF

Combinație de îmbrăcăminte
stratificată în diferite nuanțe
JACHETĂ TELLUZ 5213
O jachetă extrem de ușoară, rezistentă la vânt și la apă, perfectă pentru
a fi îmbrăcată stratificat. Guler înalt cu
orificii de aerisire bine gândite. Aceasta
este o jachetă care poate face față excepțional unei zile ploioase și cu vânt,
putând fi purtată ca al treilea strat.

JACHETĂ IZOLANTĂ
ABISKO 5152
Jacheta Pinewood Abisko Insulation este ușoară, moale și confortabilă
de purtat și, în același timp, incredibilă
la izolarea și păstrarea căldurii în zilele
mai reci. O îmbrăcăminte exterioară
clasică, optimă pentru multe ocazii.

Este o jachetă ușoară, rezistentă la
vânt, cu izolație termică pentru toamnă
și iarnă, căptușită cu o alternativă ecologică - Thermore® Ecodown Fiber realizată din sticle PET reciclate 100%.

VESTĂ IZOLANTĂ
ABISKO 5158
Vesta Pinewood Abisko Insulation este o vestă ușoară pentru zilele
mai reci și funcționează atât ca îmbrăcăminte exterioară, cât și ca al doilea
strat, în principiul celor trei straturi.
Este o vestă izolatoare ușoară pentru
toamnă/iarnă, căptușită cu o garnitură
ecologică - Thermore® Ecodown Fiber fabricată din sticle PET 100% reciclate.

Găsiți articolele în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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O geacă ușoară, confortabilă și perfectă pentru zilele răcoroase. Materialul
termoizolant este compus
dintr-un amestec de poliester reciclat - 62% și viscoză din fibre de babus 38%. Acest amestec oferă o bună izolare
termică și suficientă căldură, calități combinate cu o greutate redusă și respirabilitate corespunzătoare. Croiala modernă, cu
fermoar, este completată cu două buzunare
laterale și unul la piept, conferind un aspect
estetic și modern.

Găsiți articolul în magazinul SCH JAGD
din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

CE PESCUIM
În ultima lună de toamnă, vremea se
înrăutățește treptat și apele se răcesc, influențând comportamentul peștilor. Vegetația subacvatică „a căzut”, lăsând suprafețe mai mari de apă deschise, la

dispoziția pescarilor de răpitori. Deși apropierea sezonului hibernal se face resimțită, pescuitul știucii, în mod special, dar
și al ceilorlalți răpitori, dă rezultate, mai
ales în Delta Dunării. Este perioada în care
o barcă ușoară, dar stabilă, își va demonstra, cu prisosință, utilitatea. Somnii și crapii s-au cantonat în zonele adânci, gropane cu rădăcini submerse, copaci

scufundați sau alte structuri, dar odată
descoperiți, nu refuză o momeală potrivită. În zilele mai calde, mângâiate de razele soarelui, putem să reușim partide de
pescuit staționar, la care ne așteaptă carașii, babuștele, plăticile și roșioarele. În
apele de munte, pescuitul salmonidelor
este intezis.
–Mugurel Ionescu
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Competiții

Campionatul privat de pescuit competițional al A.G.V.P.S.

DANUBE DELTA PREDATOR
CHALLENGE - EDIȚIA A II-A
Cupa Ligii Române de Spinning – Ediția a XII-a
Text și fotografie CRISTI ALBU
Danube Delta Predator Challenge - Ediția a II-a, cel mai
așteptat concurs din calendarul competițional de pescuit din
România, desfășurată sub egida A.L.R.S., afiliată la A.G.V.P.S.
din România, s-a desfășurat în perioada 20-23 octombrie 2021
în Delta Dunării, gazdă fiind cochetul New Egreta Resort, din
Dunavățul de Jos. Un concurs puternic, care a aliniat la start
cele mai importante echipe de pescari de la noi din țară.

P

robabil cea mai ofertantă pistă
de concurs din țară, Delta Dunării și-a întâmpinat oaspeții
așa cum știe ea mai bine, cu vreme frumoasă, o cotă scăzută a apelor, numai
bună pentru pescuit, cu peisaje ce taie
răsuflarea până și celui mai insensibil
privitor și cu răsărituri și apusuri de
soare, desprinse parcă din povești.
Un număr de 68 de echipe din toate
colțurile țării au ales să participe la concursul ce a deschis noi orizonturi pentru competițiile sportive dedicate peștilor răpitori, de la noi din țară. Acestea
s-au întrecut la patru specii de pești răpitori, representative pentru Delta Dunării și anume știucă, șalău, avat și biban. Cu un sistem original de puncture
și acordare de bonusuri pentru fiecare
specie, era clar că, exceptând bibanul,
celelalte trei specii urmau să decidă
strategia câștigătoare. Îmbucurător a
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fost faptul că, după aproape doi ani de
așteptare, în care aproape că dispăruse,
știuca a părut că se încumetă să reziste
presiunilor la care este supusă din partea tuturor pescarilor, fie ei profesioniști sau amatori. S-au prins multe
știuci, mai ales în antrenamente, fapt
ce a influențat multe echipe în abordarea concursului.

Strategie și abordare
Au fost două abordări diferite în
rândul echipelor și anume dacă unii au
preferat să puncteze în prima zi cu un
număr limitat de specii, urmând ca în
a doua să puncteze în clasament cu restul, alții au ales calea liniștitoare, aceea
a prinderii celor patru specii punctabile
încă din prima zi, asigurându-și cele
400 de puncte bonus la jumătatea concursului, o misiune însă destul de dificilă.

Din acest motiv, chiar dacă au avut
un avans notabil, cele câteva echipe din
fruntrea clasamentului primei zile de
concurs nu au stat deloc liniștite, fapt
confirmat repede după startul celei
de-a doua, atunci când la numai 2-3 ore
lupta a devenit foarte strânsă.
La fel ca la prima ediție, cu puține
excepții reprezentate de șalău sau
știucă, avatul a fost peștele care a adus
victoria echipelor de pe podium. De
menționat este și faptul că primele 16
echipe din clasament au avut medie de
peste 50 de centimetri din cei 10 pești
punctabili, în cele două zile de concurs.

Momente de relaxare
și socializare
Danube Delta Predator Challenge
nu a însemnat numai pescuit ci a avut
foarte multe momente în care pescarii
au petrecut momente de relaxare și so-

SPONSORI ȘI PREMII

CLASAMENT
LOCUL I - echipa Adrian Șpiac
și Andrei Sava
LOCUL II - echipa Luigi Ionescu
și Ion Dumitru
LOCUL III - echipa Richard Pavel
și Dorin Popa

Danube Delta Predator Challenge
este cel mai important eveniment dedicat pescarilor de răpitori din România și prin prisma valorii premiilor puse
în joc cu contribuția substanțială a
sponsorilor evenimentului.
SPONSORI
Net Bet, HMD Stone Design, AF
Consulting, Garmin, Daiwa, 4Predators, Ciucaș, Repo Activ Design, ASAVA
Custom Rods, Autovision, Berti Lures,
Delalande, Fishing Mall, Givadi (Rapture, Airrus, Graff, Momoi, Pokee, Rublex, BKK), Green Village, HidroTurism, Himalaya, HTGPS, Kosarom,
Navionics, Octavian Torescu Custom
Rods, Relax Lures, TFM, Tudor Tailor,
Windboat, WWF și Yamaha.

PREMIILE PENTRU LOCUL I, II ȘI III
Locul I (valoare ~20.000 €): Windboat 4.5DC EvoFish + motor Yamaha
F30FETL + peridoc;
Locul II (valoare ~8.000 €): Motor
Garmin Force™ trolling + Sonar Echomap UHD 92SV + Panoptix Live ScopeSystem + 2 x Garmin Instinct;
Locul III: Voucher 4.500 € de la
Daiwa - cumpărături în rețeaua Arrow
International.
Probabil că unul dintre cele mai așteptate momente a fost tombola organizată la finalul evenimentului, în
care s-au tras la sorți, pentru echipele
prezente, echipamente de pescuit și
bărci, produse și vouchere de cumpărături. Un moment organizat pentru
prima dată la prima ediție DDPC, care
a fost savurat și anul acesta de toți cei
prezenți.

La fel ca la prima
ediție, cu puține
excepții reprezentate de
șalău sau știucă, avatul a fost
peștele care a adus Victoria
echipelor de pe podium.

cializare. În fiecare seară a evenimentului, cu ajutorul New Egreta Resort,
participanții au putut degusta vinuri
alese de la renumite crame din zona Do-

brogei, precum Crama Lebada Neagră,
Domeniul Bogdan, Cramele Jidvei, Domeniul Aristiței, Crama Navigo, dar și
de la Crama Strămutată, cramă care a

oferit și câte o selecție de trei vinuri fiecărui membru al echipelor situate pe
primele 10 locuri din clasament.
La rândul ei, gazda evenimentului,
New Egreta Resort a surprins plăcut
participanții cu meniuri culinare variate,
atât din selecție internațională, dar mai
ales mâncăruri specifice Dobrogei.

Prietenii și amintiri de neuitat
Având în vedere că trecem printr-o
perioadă dificilă din toate punctele de
vedere, fapt care a și impus măsuri
stricte de protecție sanitară din partea
organizatorilor și gazdei, Danube Delta
Predator Challenge - Ediția a II-a, a
confirmat că este concursul de referință
din calendarul competițional național
desfășurat sub egida A.L.R.S., asociație
afiliată la A.G.V.P.S., un concurs de la
care rămâi cu prietenii și amintiri de
neuitat.
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Competiții Campionatul privat de pescuit competițional al A.G.V.P.S.
TOAMNA FINALELOR:
FINALA DE PESCUIT
STAȚIONAR-INDIVIDUAL
Text și fotografie VERONICA ISPAS
Finala de pescuit staționar-individual, s-a desfășurat în
săptămâna 20-26 septembrie 2021 pe pista acumulării de la
Vârșolț, una dintre cele mai bune piste de staționar din țară.

C

oncursul s-a desfășurat pe parcursul a trei manșe. Prima zi a
fost cea mai grea deoarece am
întâmpinat vânt foarte puternic, cu rafale
de până la 50-60 km/oră, fapt ce a îngreunat foarte mult pescuitul. A doua și
a treia zi am avut vreme bună și asta s-a
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văzut și în cantitățile de pește prinse.
La start s-au aliniat 36 de concurenți, membrii ai cluburilor și asociațiilor noastre din țară. Pot spune cu certitudine că au fost prezenți cei mai buni
pescari de staționar din România, printre care Mateescu Constatin - Maty,

care concurează de peste 40 de ani,
Benzar Zsolt, Dragoș Popa, Sabău Savinel - Nuțu, și valul de tineri care în
ultimii ani urcă frecvent și constant pe
podiumurile finalelor.
O finală frumoasă cu rezultate și
pescari remarcabili!
CLASAMENT
Locul I: Poiana Doru campion A.G.V.P.S.
Locul II: Sabău Savinel
Locul III: Koszorus Botond

Felicitări câștigătorilor,
felicitări tuturor participanților!
O finală la care am muncit cu mic
și mare, fiecare dintre noi, gazdele acestui concurs, membrii și angajați ai
A.J.V.P.S. Sălaj!
Mii de mulțumiri prietenilor de la
S.G.A. Sălaj, în special domnului inginer Petrica Stroi, pentru înțelegere și
ajutor!!!

Pescuit la răpitori

Tehnică

Șalăi mofturoși
Text și fotografie ADRIAN DUMITRAȘCU

Când zilele călduțe încă ale toamnei mai stăruiau, am ieșit pe lac la răpitori. Pe maluri, alți
pescari dădeau după știucă, unii cu năluci, alții cu momeală vie. Am zăbovit ceva timp în
preajma lor încercând să aflu ceva detalii despre locuri, cum merge pescuitul, de-ale
pescarilor în general. Știuca se pare că s-ar fi prins undeva spre coada lacului, acolo unde
râul formase o mini-deltă, iar șalăul făcea mofturi…

D

upă cum stăteau lucrurile se contura o zi mai mult de plimbare
cu barca decât o ieșire de pescuit
la șalău. Când mă urcam în barcă, un
bătrânel, care tăcuse mai tot timpul, a
aruncat, așa doar ca într-o doară, o vorbă
despre șalău: „Caută structurile și-i vei
găsi, ai să le dai de leac chiar dacă fac
mofturi… Vezi undeva acolo, dincolo de
stufuri, spre malul opus, unde a fost
odată un drum…”. Am prins din zbor
cuvintele și am pornit să dau la vâsle…
Într-adevăr spre coada lacului stuful
crescuse, conturând mici insule și chiar
adevărate canale pe care apa abia dacă
se mișca. Era încă devreme, iar soarele
deabia se ridicase la linia orizontului.
Aerul părea nemișcat, nici o adiere nu
se intrezărea prin stufuri, iar apa lacului
părea o imensă oglindă ce reflecta peisajul autumnal jur-împrejur.
Am început să caut știuca. Năluci oscilante, argintii, de 8-10 grame, apa nu
depășea 1,5-2 metri, și lansam relativ
aproape. Nici un răspuns nici la suprafață, nici între ape, nici la marginea brădișului, pe cădere. După ce am explorat
îngustimea câtorva canale, fără vreun re-

zultat, am schimbat tactica și am trecut
la twistere. Cap de opt grame, fir textil
de 0,15 și un „silicon” portocaliu cu gliter,
cu bătaie amplă, și am început să explorez substratul.
Eram încă atent la conturul vadului
când o tresărire fină a firului m-a surprins.
Nu am înțepat, dar putea fi un semn din
partea șalăilor. Recuperam năluca „în
dinți de fierăstrău”, cu pauze scurte între

recuperări. Nu a trecut mult și am avut o
trăsătură, de data asta evidentă dar nehotărâtă. Erau deci acolo dar făceau mofturi. Am insistat și am schimbat twisterul
portocaliu cu unul alb sidefiu, mult mai
vizibil în apa destul de tulbure și plină de
alge în suspensie. Primul lanseu și primul
strapazan. Apoi nimic…
Mi-am amintit atunci de vorbele bătrânelului de pe mal. Era timpul să încerc
și în altă parte. Am căutat o vreme locurile descrise de pescar dar erau greu de
găsit fără sonar. După o zi toridă mă gândeam deja să plec. Am mai ancorat odată
și am lansat. Twisterul de opt grame a
coborât parcă mai mult decât eram obișnuit. Am reluat și era cât pe ce să-l pierd,
fiind agățat în ceva… Dădusem de apă
adâncă și de structuri submerse. Am insistat și am avut o trăsătură fermă. Am
reluat cu răbdare și primul „ochios” mai
acătării a luat twisterul.
Soarele cobora spre apus și era timpul să ies la mal. L-am oglindit în razele
aurii ale asfințitului, pentru o fotografie,
și l-am lăsat să plece. Avusese dreptate
bătrânelul, „caută structurile și-i vei
găsi…, chiar dacă fac mofturi”…!
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Tehnică Pescuit la știucă
În căutarea știucilor mari (III)
Text și fotografie ANDREI ZABET

În arșița verii, știucile din apele lacului Creața 1 au fost chiar mai active decât în restul
anului, lucru confirmat de capturile care au urmat în luna august. Iar apoi, în septembrie,
dimensiunea capturilor a scăzut și am prins doar mârlițe de 50-60 de centimetri, la
swimbaituri hard de 18 centimetri. Iar în octombrie, activitatea știucilor a scăzut și mai
mult, astfel că nici mârlele nu mai intrau pe nimic, indifferent că am pescuit cu plastice de
mici dimensiuni, jerkbaituri suspending sau swimbaituri de toate felurile.

Î

n continuare, acest lac mi se pare
cel mai dificil pe care am pescuit,
dar cum este cel mai apropiat de
casă și este printre puținele ape care mai
țin știucă, de pe lângă București, continui
să-l frecventez cu răbdare și mai ales cu
încredere.

Aglomerație maximă,
bune maniere minime
După o perioadă foarte ploioasă, în
a doua duminică din octombrie, am
ajuns dimineața, la 8, pe malurile lacului,
pentru a descoperi că în parcare se aflau
aliniate alte 9 autoturisme, ale căror ocupanți erau veniți, toți, la știucă. A fost o
zi complicată, cu defilări de pescari pe
mal și un moment în care m-am trezit
cu alți doi spinangii care au început să
lanseze peste mine, fix în zona restrânsă
în care pescuiam deja. Nu le-am zis nimic, dar m-am uitat urât la unul dintre
ei, poate se „simte”. Însă asemenea celorlalți spinangii lipsiți de bun simț, care
nu-și strâng nici măcar firele textile
30 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Unele știuci le-am prins
pe zone cu ștepi și
agățături frecvente, altele au
intrat pe zone curate, fără prea
multe obstacole, iar altele au
intrat pe ceea ce numeam, în
pescuitul de competiție,
„cotețuri”, locuri cu potențial
maxim de a ține știucă mare.

încurcate sau rupte, și le lasă pe mal sau
în apă, nici aceștia nu au părut să se gândească vreo clipă că au intrat în „spațiul
vital” al unui alt pescar. Iar mie nu-mi
place să incomodez pe nimeni, dacă e
un loc ocupat, nu insist, plec imediat în
căutarea altui loc liber.

Trista situație
a spinningului românesc
În preumblările mele pe mal am dat
peste un adolescent care, după ce mi-a
adresat tradiționalele întrebări dacă
merge ceva și ce am prins, mi-a declarat
surescitat că prinsese o știucă de 50 de
centimetri, că mai avusese două atacuri,
și că, atenție, se află pe baltă de la 7:00
dimineața. În condițiile în care, în acea
dimineață, la 7:00 era întuneric beznă,
soarele răsărind abia la 7:30!
Acesta este adevărul și, toți cei cu care
discut îmi confirmă aceeași impresie: nu
mai sunt lacuri unde poți prinde o știucă
sau un răpitor, iar oamenii se înghesuie,
în weekend, în puținele locații cunoscute
pentru că încă mai țin ceva pește. Și nimeni nu face nimic pentru asta, deoarece

toți patronii de bălți, sunt în general preocupați de cum să extermine răpitorul,
fiindcă le mănâncă exemplarele de fitofag
și de caras din ape, fără să înțeleagă rolul
extrem de important al prădătorilor,
acela de a curăța lacul respectiv de exemplarele slabe, bolnave și fără șanse de supraviețuire. Din păcate, acești așa-ziși
„patroni”, mulți neavând educație în domeniu, nu înțeleg rostul unui inginer piscicol, care i-ar putea lămuri imediat în
privința echilibrului optim din populația
piscicolă din apele lor. Sau nu i-ar putea
lămuri, fiindcă „știe ei mai bine!”.

Finalul de vară a venit cu noi
capturi: 93 de centimetri
plus altele ceva mai mici
În timpul verii am punctat cu mai
multe știuci de 72 și 73 de centimetri,
iar în toamnă, a venit și cea mai mare
captură de până acum de pe Creața: o
știucă de 93 de centimetri, măsurată
până la baza cozii, deci în realitate avea
undeva la 95 de centimetri. Toate aceste
capturi au avut în comun aceeași nălucă,
și anume swimbaitul soft de 4.8”, Bariki

Shad, de la compania japoneză GAN
CRAFT. De asemenea, puteți urmări
capturile în ultimul episod din seria Încă
un lanseu, disponibile exclusiv pe canalul
meu de YouTube, Pescuit la răpitor de
la A la Z.

Abordări multiple
pe aceeași baltă
Unele știuci le-am prins pe zone cu
ștepi și agățături frecvente, altele au intrat
pe zone curate, fără prea multe obstacole,
iar altele au intrat pe ceea ce numeam,
în pescuitul de competiție, „cotețuri”, locuri cu potențial maxim de a ține știucă
mare. Pe toate acestea le-am găsit pescuind lacul metru cu metru, în decursul
anului, și unele zone nu le-aș fi descoperit
dacă n-aș fi avut ocazia să fac o partidă
în timpul săptămânii, în timpul concediului, atunci când malurile erau libere
de pescarii staționariști. Dar despre
pattern-uri prinzătoare, tehnici, năluci și
echipament, vom vorbi pe larg în ultima
parte a acestui articol.
– va urma –
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Tehnică Pescuit de sezon
O tripletă de succes
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Chiar dacă s-a răcit simțitor și norii amenințători sunt purtați de rafale de vânt din ce în ce
mai puternice și mai frecvente, vremea este încă binevoitoare cu pescarii, iar sezonul
răpitorilor este în plină desfășurare. Știuca, bibanul, avatul, uneori șalăul și, mai rar,
somnul, sunt capturile-țintă în această perioadă de sfârșit de toamnă. Și, dacă putem alege,
vom opta pentru un pescuit în Delta Dunării, unde vom avea o partidă reușită dacă
acceptăm invitația unei triplete care poate să ne asigure succesul.

T

eoretic, componentele tripletei
sunt știuca, bibanul și avatul.
Ocupând aceleași tipuri de habitat, având aceleași preferințe în alcătuirea listei de bucate, dar cu stiluri diferite de pândă și atac, și suportând un
oarecare grad de coabitare, aceste specii, prin abordarea lor succesivă pe același amplasament, pot încununa efortul
pescarilor care vor ști să aleagă locul
de pescuit și vor folosi tehnica și năluca
adecvată.
Pescuitul recomandat este cel din
barcă. Aceasta trebuie să aibă în dotare
una sau două ancore, chiar dacă poate fi
legată și de vegetație sau de structuri de
pe mal. Vom tatona zonele din apropierea malurilor, la intersecții de canale sau
confluența canalelor cu ghiolurile și japșele, cu ape fără curenți sau cu ușoare
deplasări, adâncimi mici spre medii,
structuri submerse și plutitoare, care
crează adăposturi pentru peștișorii-țintă.

Pentru început, știuca
Este cea mai căutată componentă a
tripletei, pentru spectaculozitatea atacului, forța și inventivitatea în timpul
drilului, dar și a teritorialității sale.
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Unde găsim știucă, mai rar poate fi găsită altă specie răpitoare.
Știuca pândește prada, camuflată în
vegetație sau structuri submerse sau plutitoare, de unde declanșează atacuri-sur-

priză fulgerătoare. Prada este prinsă, de
regulă, din lateral, după care este zdrobită și întoarsă pentru a fi înghițită.
Echipamentul utilizat va fi de putere medie, suficient de robust dar suplu, sensibil, capabil să amăgească un
prădător care nu refuză o pradă facilă.
Lanseta, cu lungimea de 2,10-2,40
metri, va fi echipată cu mulinetă încărcată cu fir fluo, preferabil multifilament, iar năluca se va atașa prin intermediul unei strune, metalice sau din
kevlar, mai maleabil, permițând o evoluție de finețe a nălucii.
Nălucile, atât cele metalice, cât și cele
din balsa, plastic sau cauciuc siliconic,
trebuie să fie de dimensiuni medii sau
mari și să acționeze bine la viteze mici
de recuperare, în special pe cădere. Tehnica utilizată în această perioadă poate
fi asemănătoare cu cea specifică pentru
pescuitului șalăului: dandinat pe substrat, cu pauze între recuperări, mișcări
lente, alternate cu scurte pauze pentru
căderea nălucii și reluarea ciclului.

Urmează bibanul
Dacă, epuizând toate metodele și nălucile specifice, nu reușim să stârnim nici

o știucă, facem pasul următor, în căutarea bibanilor.
Majoritatea pescarilor de spinning,
mai ales cei din barcă, au cel puțin două
lansete echipate diferit, pentru specii diferite sau condiții specifice locului. Pentru bibani vom folosi o lansetă light sau
ultra-light cu lungimea de 1,90-2,10
metri, și mulinetă micro, cu fir monofilament „fluo” de 0,16-0,18 mm, ansamblu menit să ne ajute în prezentarea unor
năluci de mici dimensiuni, corelate cu
mărimea peștilor căutați.
Nălucile care stârnesc atacurile bibanilor sunt extrem de diverse. Twisterele,
imitații din cauciuc siliconic ale peștișorilor sau ale altor vietăți acvatice cu care
acesta se hrănește, albe-sidefii sau colorate, simple sau cu inserție de glitter, cu
lungimea de 4-5 cm, armate cu jiguri de
2-5 g, ligurițele rotative de dimensiuni
mici, nr. 0 până la nr. 5, voblerele de mici
dimensiuni, îndeosebi cele scufundătoare
și, nu în ultimul rând, „bătrânele” linguri
oscilante, care pot face selecția, folosite
cu abilitate, în capturarea exemplarelor
mai răsărite ale speciei.

La final, avatul
Pescuitul cu năluci este specific
pentru capturarea acestui pește. Zona
sa de hrănire este la suprafață și între
ape, în apropierea suprafeței, unde sunt
cantonați peștișorii-pradă. Atacul avatului este violent, lovind cu forță bancul

de peștișori, după care se întoarce rapid
pentru a-i culege pe cei amețiți. Asupra
nălucii, lovitura de „torpilă” este urmată
de un drill, puternic la început, dar destul de scurt.
Echipamentul utilizat va fi cel folosit
și la pescuitul știucii. Preferă nălucile articulate, de dimensiuni mici sau medii,
atât pe cele metalice, cât și plasticele moi
sau muștele artificiale mari, de tip streamer. Lingurile oscilante folosite vor avea
formă alungită, dimensiunea de până la
7 cm și greutatea de 10-15 g. Rotativele
vor porni de la nr. 2 până la nr. 6. Dintre
nălucile articulate, nu vom neglija spinnerbaits-urile, de diverse forme și mărimi,

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

MUSACA DIN ȘTIUCĂ CU CARTOFI
MAMA PAȘA

Carnea știucii, musculoasă și deficitară în grăsimi, este
destul de apreciată de către cunoscători. Dacă avem câteva
știuci, le putem pregăti după o rețetă simplă, adaptată după
cele silmilare din gastronomia clasică, folosind ingrediente
alese cu pricepere pentru a obține o savoarea deosebită.

în diferite combinații. Voblerele tip popper pot fi, de asemenea, o alternativă. De
multe ori, când avatul vânează dezlănțuit,
combinațiile de două năluci pe aceeași
montură ne pot aduce surprize plăcute.

O partidă hiperactivă
După un asemenea „maraton”, când
timpul trece pe neobservate și constați
că seara se apropie, poți să faci bilanțul
zilei care, oricum, va ieși pozitiv. Ori bogat, mai mult sau mai puțin, în capturi,
ori ca o experiență în plus, cu abordarea
și exersarea diverselor tehnici, scule și
năluci, ca pregătire pentru o viitoare expediție.

Ingrediente: 3-4 știuci în jur de 1 kg/buc.,
5 cartofi, 4 roșii, 4 ardei grași, 3 cepe, 200 ml
ulei de măsline, sare, piper, boia de ardei
dulce, pătrunjel verde.
Preparare: peștele se curăță de solzi
și se eviscerează, sunt îndepărtate capetele și cozile, se filetează, iar fileurile se
tronsonează. Se pudrează cu sare, piper
și boia și se lasă o jumătate de oră la rece.
Curățăm legumele și le tăiem rondele.
Turnăm un strat de ulei în tava de coacere
și aranjăm un strat de cartofi, rondel lângă
rondel. Punem un strat de ceapă, un strat
de fileuri, un strat de ardei, pudrăm cu
sare, piper și boia, stropim cu ulei și reluăm aranjamentul cu rondele de cartofi,
ceapă, ardei și pește, punem stratul de
roșii, pudrăm din nou cu sare piper și boia,
stropim cu ulei și completăm cu apă.
Introducem tava în cuptorul încins în prealabil și o lăsăm până la evaporarea lichidului și coacerea compoziției.
Servire: combinația din pește și legume se servește rece, ornată cu pătrunjel
verde. Paharul aburit de vin sec/demisec,
alb/roze, îi vor spori savoarea.
Poftă bună!
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Tehnică Pescuit la răpitori
Din secretele
știucilor tomnatice
Text și fotografie MAC

Răcirea vremii se face tot mai mult sințită iar nuanțele
toamnei târzii au luat locul culorilor verii deja demult
trecute. Frigul a pus stăpânire peste fire iar apele se răcesc
treptat dar sigur. Vegetația bălților capătă tot mai mult
culori arămii iar peștii încep să-și reducă simțitor
activitatea, pregătindu-se pentru vremea rece a iernii care,
în curând, va bate la ușă.

R

ăpitorii, știuca, bibanul, șalăul,
pun la cale ultimile pregătiri
pentru anotimpul friguros, profitând de orice ocazie pentru a-și rotunji
rezervele de energie.

Cumpătare și precauție
Chiar și la pești, la acest timp din
an, energia cheltuită cu grijă devine
preocuparea numărul unu iar instinctul
pare să țină cont de acest fapt. Atacurile
răpitorilor asupra prăzii nu mai au vigoarea de la începutul toamnei, semn
că efortul pentru a obține o captură în
plus este foarte bine drămuit, iar ținta
trebuie să fie suficient de atractivă pentru a merita „deranjul”. Pânda știucii,
de la adăpostul stufului sau al vegetației
submerse ce a coborât deja binișor sub
nivelul apei, este parcă mai atentă decât
oricând, fiecare gram de energie ce urmează a fi consumată fiind bine „cântărit” înainte de declanșarea atacului.
Iar prada, cu cât este mai mare și mai
consistentă, cu atât va constitui un
punct mai mare de atracție…!
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Năluci pentru apele toamnei
Când vom alege nălucile, va trebui
să ținem seamă de câteva aspecte importante pentru acest timp din an.
„Bătaia” nălucii prin apă să fie cât mai
ondulată, mai domoală, în conformitate
cu starea reală a peștilor în această pe-

rioadă rece a anului. Pentru lingurile
oscilante, vom alege modelele cu curbură largă, ce pot coborî lent pe verticala apei, iar la recuperare vor undui
domol deasupra substratului sau la nivelul vegetației submerse. Ideea generală este aceea de a imita pe cât mai
mult posibil mișcările naturale ale peștișorilor pradă, mult mai lente acum,
decât la vremea caldă a verii.
Oscilantele în formă de „pișcot”, la
14-20 de grame, jucate pe verticală, în
apropierea substratului, în locurile cu
apă adâncă, pot oferi surprize plăcute.
Pentru zonele cu apă de mică adâncime,

Pentru zonele cu apă
de mică adâncime,
la marginea stufuluisau
în apropierea brădișului
coborât la câteva palme sub
oglinda apei, modelul „pară”
– Dollinger, de 7-9 grame,
poate fi soluția prinzătoare.

la marginea stufului sau în apropierea
brădișului coborât la câteva palme sub
oglinda apei, modelul „pară” – Dollinger,
de 7-9 grame, poate fi soluția prinzătoare. Iar dacă vegetația acvatică/brădișul persistă la suprafața apei și avem la
dispoziție doar câțiva centimetri de apă
liberă, un crankbait floating - vobler plutitor, cu bătaie laterală amplă sau, de ce
nu, un popper, vor fi cele preferate. Conduse din vârful lansetei, aceste năluci vor
produce suficient zgomot și vibrații, atât
cât să scoată din apatie suratele ce stau
ascunse în universul submers, incitândule pentru a porni atacul.

Unde, ce și cum…
Șansele de a prinde câteva dințoase
„bine îmbrăcate”, acum, înainte de venirea iernii, depind nu numai de nălucile folosite și de îndemânarea personală, ci și de modul în care vom ști unde
să le căutăm și cum să le facem să iasă
din începutul de amorțeală generat de
răcirea apelor. Acum mai mult ca oricând le vom căuta la marginea stufului
unde stau la adăpost și de unde atacă
selectiv, momeli ce nu trec la mai mult
de câțiva centimetri distanță. Regula
pare a fi următoarea: efort minim, captură maximă. De aceea vor prefera pră-

zile mai mari, care pot compensa energia consumată pentru a se deplasa și a
o prinde. Vor ieși din adăpostul de unde
pândesc mai degrabă pentru o pradă
mai mare, ce se mișcă mai încet și care,
în consecință, necesită un efort mai
mic.
Va trebui deci să pescuitm cu linguri relativ mari dar nu foarte grele și
care oscilează foarte bine pe cădere.
Vom lansa cât mai aproape de linia stufului și vom lăsa lingura să coboare liber, pe cât posibil pe verticală. Atacul
de cele mai multe ori survine pe cădere
și nu în timpul recuperării. Va trebui
să insistăm cu lansările și să batem
practic fiecare metru de margine de
stuf și fiecare pâlc de vegetație submersă, până vom reuși să plasăm lingura la nasul suratei.
Cât privește culorile nălucilor, rămâne să experimentați la fața locului.
Argintiul pare să rămână la putere dar
la acest timp din an regulile, considerate până acum cunoscute, se schimbă
și este posibil ca cea mai neobișnuită
combinație de culori, fără nici o legătură cu experiențele anterioare, să fie
cea care va înclina sorții spre izbândă.
Dar, așa după cum știm cu toții, asta
face parte din pescuit, iar dacă știucile
își vor arăta aripioarele, vor face deliciul
unei partide de pescuit în luna lui Brumar!
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Tehnică Pescuit pe râu
Avații toamnei –
„juniori” și „seniori”
Text și fotografie DORU DINEA

Chiar dacă nopțile coboară mercurul din termometre la doar câteva grade Celsius, cu plus,
zilele, în mare parte senine, urcă vertiginos temperaturile pozitive, uneori chiar și peste
16-18 grade Celsius. Pe ici, pe colo, petice de frunze verzi încă mai stăruie prin coroanele
zdrențuite ale copacilor. În multe zile, după orele prânzului, norișori de minuscule gâze
zumzăie, în șoaptă, pe raze călduțe de soare. Toamna e cam năstrușnică și neastâmpărată
și-l face pe Brumar ciudat și neașteptat de generos.

S

eceta prelungită și-a lăsat amprenta asupra râului care e la
cote scăzute, iar apele, în general, sunt deosebit de limpezi. De multe
ori, când ajung pe malul râului și privesc dintr-un mal în celălalt observând
aproape toate detaliile de pe substrat,
mă întreb, în gând, ce mai caut la pescuit și parcă-mi vine să fac cale întoarsă
către casă. Noroc cu „microbul”, care
nu mă lasă și insistă să mai rămân.

„Torpilele” argintii
Avații, nu mai sparg, atât de intens,
în atacuri brutale oglinzile râului dar
rămân destul de activi. Dovada o reprezintă grupurile de obleți ce țâșnesc,
când și când, în zbateri haotice la suprafața apei, aparent fără vreo explicație. Dar micuții peștișori pradă au motive bine întemeiate să se comporte așa
deoarece, între apele râului patrulează
avații, „torpilele” argintii.
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Datorită cotelor scăzute și apelor
limpezi, când configurația terenului îmi
permite, lansez nălucile și de la doi-trei
metri depărtare de mal, pentru că peștii
sunt deosebit de suspicioși și prudenți.

Chiar dacă sunt atent la cât mai multe
detalii, în apropierea malului de pe care
pescuiesc, am atacuri asupra nălucilor,
în general, de la avații de dimensiuni
mici. Avații de dimensiuni mai mari,
„seniorii”, mai vicleni și prevăzători,
sunt în apele din largul râului, la distanțe mari față de maluri. Le mai observ, uneori, atacurile în forță, la suprafața apei, ce tulbură liniștea
locurilor. Hoțomanii, sunt distanți, nu
mai bagă pescarii în seamă!
În apropierea malurilor, rezultatele
cele mai bune le am la cicade de 3,2 și
3,5 centimetri lungime. La cicadele cu
format slim, cu lungimi cuprinse între
4,5 și 5,5 centimetri, nu am atacuri. În
schimb, am atacuri la voblere lipless vibration soft de 5,8-6 centimetri lungime. Din punctul meu de vedere,
aceste voblere soft, la acționarea prin
apă, au o vibrație mai discretă decât a
cicadelor metalice, fapt ce e pe placul

avățeilor ce controlează apele din apropierea malurilor.

Tentații pentru „seniori”
Pentru avații mai mari, „seniorii”,
aflați în largul râului, am rezultate și la
voblere lipless vibration soft de 6 și 7
centimetri lungime, cu greutăți de până
la 18 grame, dar cele mai bune rezultate
le am la cicadele cu format slim de 5-6
centimetri lungime și greutăți de până
la 14 grame. Un efect deosebit au cicadele, asupra avaților, atunci când le îmbunătățesc aspectul și le lipesc bucăți
de autocolant ce imită solzii de pește.
Atunci când acționez cicadele prin apa
limpede și e însorit, lucirile bucăților
de autocolant, de pe aceste năluci, sunt
de-a dreptul fascinante, iar prudenții
avați, uneori, nu rezistă tentației.
În cele mai multe cazuri, ambele tipuri de năluci le recuperez cu viteze
medii și mari, cu accelerări, jerk-uiri,
pe distanțe de 20-30 centimetri și până
la 50-60 de centimetri. Uneori am rezultate și când las năluca să ajungă pe
substrat, având vârful lansetei orientat
către înainte iar apoi ridic vârful lansetei până aproape de verticală, cu o
mișcare energică, iar năluca evoluează
în aproape toată coloana de apă. Nu de
puține ori, am atacuri din partea avaților, pe căderea nălucii.
Pentru că apele sunt mai reci nici
atacurile avaților nu mai sunt atât de
brutale și hotărâte. Am destule prezentări ca o lăsare pe fir sau chiar veniri
înot ale peștilor către mine, având năluca în gură. Dacă reușesc și mă prind
la timp de tertipurile avaților, execut
înțeparea cât mai scurt dar energic.
Dacă nu, hoțomanii avați scapă după
câteva clipe de drill.

Echipamentul face diferența
Datorită limpezimii apei folosesc,
în special la pescuitul avaților, numai
fir monofilament florocarbon. Acesta

Avații de dimensiuni
mai mari, „seniorii”,
mai vicleni și prevăzători,
sunt în apele din largul
râului, la distanțe mari față
de maluri. Le mai observ,
uneori, atacurile în forță, la
suprafața apei, ce tulbură
liniștea locurilor. Hoțomanii,
sunt distanți, nu mai bagă
pescarii în seamă!

este aproape invizibil prin apă și nu trezește suspiciunea peștilor. Grosimea firului nu depășește 0,20 mm chiar dacă
folosesc năluci de până la 18 grame
greutate. Un fir subțire, uneori, nu mă
ajută să înțep ferm dar, e de un real folos ca să lansez nălucile la depărtare.
În plus, când folosesc nălucile de dimensiuni mai mici, firul subțire nu le
afectează evoluția corectă prin apă.
Chiar dacă apele sunt destul de reci
iar atacurile avaților sunt mai anemice,
în drill peștii sunt cât se poate de puternici. În special la avații de dimensiuni mai mari, e necesar ca frâna mulinetei să fie foarte bine reglată
deoarece peștii execută, de multe ori,
sărituri, evadări și rondouri în forță.
Trebuie să păstrez permanent contactul
cu peștele, să am firul mereu întins, ca
să pot să am speranța că pot să aduc
peștele la mal.
Toamna neașteptat de lungă și
blândă are și avantajele ei, dacă pot să
mă exprim așa. Îmi oferă posibilitatea
să pescuiesc, la spinning, la avați, acești
adevărați păstrăvi argintii ai apelor colinare și de șes. Sunt momente de mulțumire și relaxare ce îmi crează amintiri
de neuitat.
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Echipament Atelierul muscarului
Vremea
streamerelor (II)
ALEX CODRESCU

Foto: A. ZABET

După ce am văzut câteva aspecte legate de pescuitul cu
streamere la începutul toamnei, la vreme de Brumărel,
să vedem cum stau lucrurile atunci când luna lui Brumar și-a
luat în serios atribuțiile, iar vremea s-a răcit, la fel și apele.
Vegetația acvatică a lacurilor și bălților începe să coboare,
lăsând tot mai multe locuri deschise, cu apă liberă, în care
putem manevra cu mult mai multă lejeritate nălucile, inclusiv
cele meșterite în atelierul personal de muscărit, streamerele.

M

odelele de streamere ce pot
fi confecționate este practic
nelimitat. Creativitatea, inventivitatea și, nu în ultimul rând, imaginația, sunt elementele ce stau de cele
mai multe ori la baza noilor modele de
streamere ce pot fi folosite pentru pescuitul răpitorilor - știucă, biban, clean
sau avat.
O precizare privind materialele din
care trebuie confecționate aceste streamere, fie că le meșterim noi sau le cumpărăm gata legate, le vom alege pe cele
cât mai rezistente, de regulă sintetice
sau în combinație cu fulgi/pene naturale, deoarece acestea trebuie să reziste
atacurilor ce le vor aduce în contact direct cu dinții neiertători ai peștilor, mai
ales cu cei ai știucii.
Trecând la modelele de streamere
ce pot fi confecționate sau disponibile
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gata fabricate, vom menționa streamerele clasice, legate simplu pe cârlig, apoi
streamerele articulate și, relativ mai noi
și mai sofisticate, jig-streamerele, acestea din urmă oferind un plus de atractivitate și manevrabilitate, dacă putem
spune astfel, având în vedere acțiunea
lor mai „complexă”, datorată cozii siliconice atașate.

Streamerele clasice.
După ce trecem de mijlocul toamnei, în special în cazul uneia cu vreme
mai „prietenoasă”, știucile par să răspundă tot mai des „prezent” la oferta
acestui fel de năluci artificiale. Cât privește modelele folosite, practic, imaginația nu are limite. Am văzut modele
ce imită șoricei, broscuțe, peștișori sau
modele care pur și simplu nu imită nimic, dar s-au dovedit atractive și prin-

zătoare. Probabil că materialele din
care sunt confecționate fac diferența,
iar modul de prezentare diferit pe/în
apă, beneficiind de o flotabilitate sporită grație construcției, vine să sporească ineditul și poate de aici și atractivitatea streamerelor.
Materialele pentru confecționare
sunt cât se poate de diverse. Piele, pene,
lână sau materiale textile sintetice, dopuri de plută sau lemn de balsa, beteală
sau lamé, legate cu ață de montaj sau
lipite, toate oferă un eventai larg de posibilități. Culorile pot fi de la neutre la
cele mai năstrușnice, simple, fluo sau
cu glitter, iar asocierea lor este cât de
poate de liberă. Un element atrage cu
siguranță atenția, și anume ochii artificialei. Ochii reprezintă așa numita
„țintă” ce atrage și concentrază atenția.
Piața de specialitate oferă o gamă largă
de modele de ochi artificiali pentru dotarea nălucilor.
Pescuitul cu streamere, fie el la
știucă sau la alți răpitori, poate fi o provocare pentru sezonul autumnal ce se
derulează. Despre celelalte modele de
streamere vom reveni.
– va urma –

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

BARACUDA
Baracuda (Sphyraena sp.)
este o specie de pești marini
ce trăiește în mările și oceanele
globului, ușor de recunoscut
datorită formei corpului
asemănătoare unei torpile și
dentiției caracteristice, ușor
vizibilă și caracterizată prin
dinți ascuțiți, asemănători
colților, extrem de eficienți în
reținerea prăzii.
• Există peste 50 de specii de baracudă,
iar dimensiunea lor variază de la mai puțin de
jumătate de metru, 40-50 cm precum
Baracuda nordică- Northern barracuda (Sphyraena borealis), ce trăiește în apele coastei atlantice a continentului american, de la Capul
Cod și până în Florida, sau Baracuda mare Great barracuda (Sphyraena barracuda) ce
poate ajunge la peste 2,5 m lungime;
• Baracuda mare se regăsește în majoritatea apelor marine temperate și tropicale;
• Femelele de regulă cresc sensibil mai
mari decât masculii;
• Unele cercetări au relevant faptul că
barracuda a evoluat la stadiul actual de

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
prădător acvatic de mai bine de circa 50 de
milioane de ani;
• Partea superioară a corpului este acoperită cu solzi de culori variind de la negru,
la gri, maro sau albastru, cu puncte închise
la culoare pe ambele flancuri, iar abdomenul este de culoare argintie;
• Dieta baracudei constă în cea mai
mare parte în pești marini, uneori consumând și calamari și crustacee;
• Exemplarele adulte trăiesc de regulă
solitar, iar tineretul se grupează de cele
mai multe ori în bancuri ce pot junge până
la sute sau chiar mii de exemplare;
• Când sunt atacate de alți prădători,

bancurile de baracude încep să se rotească
foarte rapid, asemenea fuiorului unei tornade, dezorientând atacatorii și făcând
practic imposibilă ”fixarea în cătare” a unui
singur exemplar, de cele mai multe ori reușind să scape fără a fi prinse de prădător;
• Baracudele sunt atrase de strălucirile
din apă, reflex generat de lucirea peștilor
pradă, fapt pentru care scufundătorii și cei
ce se află în ape în care specia este prezentă, sunt sfătuiți să nu poarte bijuterii
sau alte articole lucitoare ce ar putea declanșa atacul baracudelor, cu efecte nedorite, chiar periculoase;
• Sezonul de reproducere este primăvara iar femelele pot produce circa 1.000
de icre ce vor fi fecundate de lapții masculilor, în apa liberă. Se estimează însă că un
procent extrem de redus dintre icrele fecundate ajung să supraviețuiască;
• În regiunea caraibelor, au fost înregistarte cazuri de intoxicție la oameni care
au consumat carne de baracudă, afecțiunea fiind numită ciguatera, și se datorează
unor toxine provenite de la peștii consumați de baracude, intoxicați cu alge de genul Gambierdiscus or Ostreopsis;
• Baracudele pot atinge viteze de până
la 40 de km/oră, ajung la greutăți apropiate
de 50 de kilograme iar durata de viață este
apreciată la 14 ani.
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Noutăți

De prin magazine

ABREVIS

FISELA

Dacă e toamnă, e vremea
oscilantelor Kuusamo

Seria Rasanen este printre cele mai
prinzătoare create vreodată în lume și
disponibilă într-o gamă largă de tipodimensiuni, acoperiri speciale și culori
unice. Pentru japșele din Deltă sau lacurile din țară cu adâncimi medii de 11,5 metri, modelele Rasanen 70/8 și
70/10 acoperă toate cerințele pescarului pentru prezentări tehnice, pentru
știuci care le-au văzut pe toate la viața
lor. Greutățile reduse, de numai 8 și
respectiv 10 grame, fac din aceste modele ușoare de Rasanen, ligurile oscilante perfecte pentru zonele cu ape mici
și știuci selective, extrem de mofturoase.
Datorită designului dus la perfecțiune de finlandezii de la Kuusamo,
Rasanen cu mărgică roșie reprezintă
cumulul optim de stimuli pentru a de-
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clanșa atacurile frumoaselor dințoase,
iar oscilațiile unice ajută lingura să
emită semnalele unui pește-pradă rănit, funcționând la orice viteză de recuperare și pe orice stil, fie verticalizat,
fie recuperat rectiliniu.
De asemenea, Rasanen-ul clasic, de
7 cm și 10 grame, este lingura
allaround ideală, care dă rezultate în
orice condiții. Acoperirile variază de la
cele argintate, cuprate, cu desene speciale și chiar cu modele naturale, pentru a putea fi folosite cu succes chiar și
pe cele mai limpezi ape sau pe cele tulburi. Lingurile oscilante Kuusamo sunt
disponibile în România prin firma
Abrevis și pot fi achiziționate în magazinul din București, precum și online, pe www.abrevis.ro.

SUPORT FEEDER MOSTIRO
SUPER GUARD DLX - 11 POSTURI
Unul dintre cei
mai fiabili suporți pentru lansetele de feeder, datorită
multiplelor reglaje care îi permit adaptarea la necesități, indiferent de inclinația
malului sau tipul apei pe care pescuiți.
Oferă 11 locașuri individuale pentru
așezarea lansetei. Brațele laterale cu extremități alungite de securizare Super
Guard, sunt utile în cazul trăsăturilor
laterale violente, împiedicând smulgerea lansetei din suport. Zonele de contact cu lanseta au fante speciale, pentru
eliminarea riscului ca firul principal să
se blocheze între lansetă și suport.
Design original și dimensiune compactă, ușor de transportat în echipamentul pescarului de feeder. Compatibilitate cu majoritatea brațelor și
picheților de pe piață datorită șurubului
cu filet universal.
Specificații tehnice:
• Lungime: 24 cm;
• Înălțime brațe laterale: 70 mm;
• Distanța între posturi: (măsurată la
extremitățile superioare): 14 mm;
• Culori ușor de identificat;
• Material: Hard EVA + Plastic ABS.
www.fisela.ro.

MG CARP

Amestec de nădire Feeder apă
rece - Râme & Viermuși - 1 kg
Amestecul pentru
feeder conține o multitudine de pelete și semințe atent selecționate și măcinate.
Datorită acestui proces,
uleiurile nutritive rămân intacte și se înglobează în mixul final.
Doar că, pentru apă
rece, nivelul de uleiuri
trebuie diminuat, iar
cel de proteină crescut.
De aceea, amestecului de Feeder apă
rece - Râme & Viermuși i s-au adus aceste modificări, special pentru a lucra și a se descompune
în mod corect în apele reci. Astfel, aromele naturale emanate atât de ingredientele proteice, cât și de cele cerealiere, se vor dispersa în masa nadei și
vor putea transmite semnale de hrănire către pești.

Mod de preparare:
se umectează în două
etape. O primă umectare
presupune adăugarea la
1 kg de nadă a 300 ml de
parte lichidă (apă sau
apă-aditiv), urmată la un
interval de 20 de minute,
de o a doua umectare, ce
constă în adăugarea a
150 ml parte lichidă (apă
sau apă-aditiv). Fiecare
etapă presupune un
timp de mixare manuală
de 2-3 minute sau cu mixerul, timp de 1 minut.
Tips & tricks: înainte de utilizare,
nada poate fi sitată, proces care conduce la o mecanică extraordinară pe
substrat a nadei. După sitare se pot
adăuga micropeleții, semiuscați sau
umectați, folosind aditivul propriu al
gamei MG Apă Rece.
–www.mgcarp.ro
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ZIUA

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

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

1.51
2.43
3.34
4.26
5.17
0.09
0.52
1.43
2.35
3.27
4.19
5.08
0.48
1.40
2.31
3.23
4.14
5.05
5.52
6.43
0.49
1.40
2.32
3.24
4.15
5.07
5.51
7.32
0.29
1.20
2.12

7.49
8.40
9.32
10.24
11.15
5.49
6.40
7.31
8.23
9.15
10.07
10.53
5.28
6.19
7.10
8.02
8.53
9.45
10.36
11.28
6.31
7.23
8.15
9.06
9.49
10.40
11.32
12.24
6.49
7.39
8.30

14.05
14.53
15.44
16.35
17.27
11.21
12.20
13.12
14.03
14.54
15.35
16.26
11.10
12.02
12.51
13.43
14.34
15.26
16.18
17.09
11.15
12.09
13.01
13.48
14.39
15.30
16.22
17.14
12.21
13.12
14.03

19.06
19.47
20.38
21.29
17.51
18.43
19.34
20.26
21.17
22.08
16.51
17.43
18.35
19.27
20.19
21.10
22.02
17.25
18.17
19.09
20.02
21.55
22.46
23.38
17.15
18.07
19.01

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

mica publicitate
DIVERSE

L.N.

7.34

16.36

A.J.V.P.S. HUNEDOARA face prenotări pentru căței de copoi ardelenesc.
Cățeii provin din părinți excelenți! Pentru detalii sunați la: 0722-387.454.

VÂNZĂRI
Vând arma de vânătoare calibrul 12,
Merkel Suhl. Arad. Tel. 0741-013.022

P.P.

7.41

16.35

Vând armă de vânătoare cu țevi lise,
bock, cal.12, marca BAIKAL MP 27 M,
stare excepțională, și armă de vânătoare belgiană, cu țevi lise, bock, cal. 12.
Tel.:0753-460.275

L.P.

7.47

16.37

STROPITE CU VIN

REBUS

Rezolvarea din numărul VPR nr. 106

U.P.

7.51

16.42

SEMNE DE RELIEF
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Modelat cu semne în relif.
2) Dă semne de dereglare – Moț fără moț!
3) Întins pe o parte! – E un munte de mirare
(masc.). 4) Sunetul grav – 13 din Banat! –
Greutate pe un platou. 5) Jumătate din plug!
– Iese în relief (masc., fig.). 6) Cafeaua fără
foc – Masivi prin pădure. 7) Semn de cultură
– Femeile imaginare din poiană. 8) A readuce în amintire – Tivul de pe margini!
9) Culoarea argilei – Gustat pentru iuțeală.
10) Plimbare scurtă prin vecinătate – Au
gust de murături (fem.).
VERTICAL: 1) Nu dă semne de iertare (masc.).
2) Scoase din salină! – Sprinten printre formele
de relief – Începutul câmpiei! 3) Precum un
vârf de munte – Metru cub de lemne (pl.).
4) Nespațiat – Unul care deține forme de relief.
5) Se schimbă de Revelion – Animal de tras la
deal. 6) Situată în interior (fem.). 7) A se arăta
puțin! – Ieri …pe înserat. 8) Trece de la o formă
la alta (masc.) – 13 decenii! 9) Dau semne de
prietenie – Văzduh. 10) Una care cuprinde întregul – Dă semne de energie (fem.).
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

Cu abonamentul pentru un an poți primi acasă 12 reviste consecutive.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.

Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte
Text anunț:
............................................................
............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Data: ...................................................
Nume și prenume: ........................
............................................................
Tel: ......................................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
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CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

PREȚ
ABONAMENT 12 LUNI: 80 LEI
Cuponul este valabil în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2021
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.

