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VÅN~TOARE

Neutralitate politică
NECULAI ȘELARU

Foto: ALIN-CODRU MANU

Ca organizație neguvernamentală cu preocupări principale în domeniul ecologic ne-am
propus și am reușit să ne ținem cât mai departe de politică. Chiar dacă au fost și sunt
angajați ai organizațiilor afiliate care au găsit de cuviință, din proprie inițiativă sau forțați
de împrejurări, să se înscrie în vreun partid politic, împotriva recomandărilor conducerii
AGVPS, ne place să credem că au rămas loiali în primul rând obiectivelor celor ce i-au
angajat să le servească interesele. Membrii asociațiilor afiliate în schimb, vânători și
pescari recreativi de diverse profesii și preocupări, sunt liberi să facă orice fel de politică
doresc, dar în afara organizațiilor și reuniunilor noastre de la orice nivel. Cel puțin așa
ne-am impus și apreciem că așa și este.

S

-a dorit astfel și în mare măsură
am reușit să ne păstrăm neutralitatea politică și să avem prieteni din breaslă în toate partidele, fie
aflate la putere, fie în opoziție. Mai
presus de toate am reușit, cu unele excepții, să ne păstrăm verticalitatea în
societate și independența decizională
în domeniul preocupărilor comune. Excepțiile privesc doar anumite categorii
de angajați care au încălcat, uneori cu

fudulie, regulile reliefate mai sus și
s-au înregimentat în partide care le cer
ascultare, uneori fără crâcnire, chiar
împotriva intereselor noastre generale.
Fiindcă pădure fără uscătură nu se
poate și fiindcă interesele noastre generale nu au putut fi influențate de
comportamentele duplicitare ale celor
ce au ales să asculte mai mult de alții
decât de cei ce i-au angajat și îi retribuie, aspectele de deviaționism la care

ne referim au fost trecute cu vederea.
Și fiindcă sunt excepții rare de la regulă.
Așadar, prin strategia de neutralism
politic adoptată, dar nu numai, am reușit să avem relații de colaborare principială cu majoritatea politicienilor care
ne-au decis, în primul rând prin reglementările emanate în domeniile vânătorii, pescuitului și armelor, cadrul în
care ne desfășurăm activitatea util-reOCTOMBRIE 2019
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Vânătoare de căpriori
Neutralitate
politică

Acum, din cauza disputelor politice
purtate la vârful societății românești,
care afectează grav liniștea, economia
și siguranța majorității membrilor societății în care trăim, avem de suferit,
în plus, și ca vânători. De exemplu, refuzul nejustificat convingător al președintelui țării de a nominaliza un
ministru sau cel puțin un ministru interimar la Ministerul Mediului, face imposibile unele acțiuni stringente de
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creativă, cu caracter ecologic, benefică
societății în care trăim.
Totuși, atunci când interesele partinice sau sectare ale politicienilor
aflați la putere au primat în fața intereselor noastre generale, ne referim la
interesele majorității vânătorilor și pescarilor din asociațiile afiliate, a trebuit
să ieșim din neutralitate, să ne aliem cu
oricine a fost de partea noastră și să
„luptăm” pentru a evita riscurile majore care ne amenințau, chiar de disoluție, devenite iminente. Nu trebuie să
ne reamintim decât perioadele ostile,
extrem de periculoase din 1998-2000
(țărănistă) și din 2010-2011 (pedelistudemeristă). Nu au fost singurele perioade riscante și nu putem vorbi de ele
doar la timpul trecut.

Aș vrea să fiu în
continuare optimist
și să constat, cu reală
speranță, că lucrurile sunt
încă ținute sub control
și evoluția populațiilor
de faună cinegetică ne
garantează pentru viitor
durabilitatea vânătorii.

4 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

interes cinegetic, dar nu numai.
Aceasta, ca să fim și mai concreți, fiindcă se invocă faptul că nu are cine să
semneze și, din acest motiv, se întârzie
acordarea derogărilor de împușcare a
urșilor periculoși, inclusiv a celor ce au
ucis sau mutilat oameni sau avizarea
proiectului de ordin de aprobare a cotelor suplimentare de recoltă, la unele
specii cinegetice admise la vânătoare,
pentru unele județe din țară.
În astfel de momente de degringoladă păgubitoare, trebuie să ne reamintim că atât președintele țării cât și
guvernul României au fost în mod legitim aleși și, respectiv, nominalizați în
funcții, că actualul guvern a avut un
anumit program de perspectivă pentru
societatea românească și că acest program a fost de la început boicotat, pas
cu pas, de opoziție și, de necontestat,
de președintele tuturor românilor.
Dacă președintele și cei ce-l susțin, pe
față sau în mod ascuns, ar fi lăsat guvernul să-și aplice programul cu care a
venit în fața societății și acest program
se dovedea dezastruos pentru țară,
atunci vina „dezastrului” ar fi aparținut
exclusiv guvernului. Așa însă, vina nu
poate fi decât împărțită și, în mai mare
măsură sau în totalitate, este a celui ce,
cu încălcarea sfidătoare a unor prevederi constituționale, a împiedicat guvernanții să-și pună în aplicare, liniștiți,
și întocmai, programul de guvernare.
Ce altă concluzie s-ar putea trage
din demagogica și manipulatoarea dispută politică generată la vârf, de un
președinte care refuză să colaboreze cu
un guvern „care nu este al său”? Adică
cu un guvern care nu se conformează
fără crâcnire „politicii executive” a președintelui țării.
Deocamdată, fără un ministru al
mediului în funcție, activitatea cinegetică este parțial blocată, iar acest lucru
nu poate să ne mai lase indiferenți ca
vânători. Nici ca cetățeni lucizi ai României, fiindcă nu putem fi deloc liniștiți în
privința activității cinegetice imediat viitoare, blocate printr-o decizie președințială nejustificată convingător.
În acest context și al unei perspective îngrijorătoare pentru societatea românească, rămânerea în expectativă
nu mai pare deloc sănătoasă.
De aceea apreciem că este cazul să
realizăm că suntem totuși o masă importantă de votanți și că, împreună cu
membrii familiilor noastre și prietenii
noștri, putem încerca să ne spunem cuvântul în cadrul viitoarelor alegeri democratice, cu gândul la mai binele
nostru și, mai ales, al copiilor noștri.

Pe țeava puștii

OPINIE

Oameni fără suflet
ELIADE BĂLAN
Un aforism al lui Honoré de Balzac ar trebui să devină, pentru foarte mulți oameni care
provoacă indignare prin cinism în spațiul public, un prilej de meditație permanentă:
„Răutatea calculată este cea mai perfidă dintre toate răutățile”. Evident, dacă mai au ceva
rămășițe de judecată cât de cât în creier. Pentru că o simplă secțiune a faptelor de barbarism
comise voit pare decisă să ilustreze că aceste specimene de oameni, care târăsc pe jos cai și
vaci vii pentru a-i duce drept momeală pentru urșii care urmează să fie apoi împușcați de
braconieri, au toate atributele asasinatului cinegetic. Cât de mult le este rătăcită mintea
acestor indivizi care leagă animale bolnave de copacii din pădure și le lasă acolo pentru a
atrage urșii spre a satisface poftele celor care încalcă grosolan legea vânătorească?

Foto: ALIN-CODRU MANU

I

maginile sfâșietoare din Parcul Național Munții Rodnei, unde vânătoarea este interzisă, dar practica
lăsării de animale vii ca nadă pentru sălbăticiuni pare a fi larg răspândită, sunt
imposibil de tolerat, nici măcar cu titlu
de accident, pentru simplul fapt că avem
de-a face cu un derapaj toxic cu tente de
degradare umană. Vorbim de o răutate
calculată întețită de apucături mârșave,
o poluare gravă a minții omenești unde
semnele rațiunii sunt inexistente. Este
grav când derapajul devine experiență.
Aici nu este vorba de fisuri dintr-un domeniu, de o simplă intrare în sfera cruzimii săvârșită de niște derbedei, ci de
fapte terifiante comise în disperare, cu
încălcarea tuturor criteriilor posibile în
înțelesul legii și logicii existențiale. Este
greu de crezut că o ființă umană poate
fi capabilă de atâta cruzime, spun îngroziți cei care au filmat secvențele ce arată
un excavator care târăște după el un cal
încă viu, în apropierea ocolului silvic din
localitatea bistrițeană Romuli, cuprinsă
în Parcul Național Munții Rodnei. După
cum declară unii localnici, se pare că
toată lumea din zonă știe cum sunt
atrași urșii, de braconieri, în bătaia puștii, însă, până acum, nimeni nu a făcut
nimic și, mai ales, nimeni nu a vorbit.
Constat că reacțiile curente la o astfel de barbarie au tonul unei relativizări resemnate. Unii au tăcut, alții au
trecut cu vederea planul braconierilor
de a împușca urșii în timp ce devorează
caii aflați în agonie. Puțin le pasă acestor indivizi, care nu merită numele de
om, de faptul că, prin fapta lor nelegiuită, determină coborârea ulterioară
a sălbăticiunilor în localitățile din zonă
și atacul asupra animalelor din gospodării, uneori și asupra oamenilor, pentru că încep să fie obișnuite să mănânce
preponderent carne.
În acest moment, potrivit legii, nici
un urs nu mai poate fi împușcat decât
cu aprobare specială și numai în cazul
în care se demonstrează că animalul a

creat pagube sau este un pericol pentru
populație. Pe braconieri nu-i interesează astfel de reguli dacă au ajuns la
asemenea practici odioase, care au nevoie de rezolvare juridică prin localizarea vinei și a vinovaților, aplicând legea
cu maximă exigență. Am mai semnalat,
de asemenea, un braconaj grav, de
capre negre, în același parc național,
aflat în responsabilitatea RNP Romsilva,
care retribuie, din bugetul public, pădurari speciali, numiți „rangeri”, în scopul
descurajării unor astfel de braconaje,
care nu le pot fi necunoscute. Ce fac toți
aceștia de se ajunge în parcurile naționale în care vânătoarea este interzisă, la
astfel de braconaje îngrijorător de
grave? Nu cumva este vorba de o com-

plicitate distructivă pentru fauna cinegetică și echilibrul ecologic, a „rangerilor” plătiți să le apere și a celor ce le
distrug? Noi am mai semnalat în paginile acestei reviste nepotrivirea tristă de
atitudine dintre profilul profesional al
personalului de pază și al vânătorului
adevărat și practicile, în beneficiu propriu, ale braconierilor care se comportă
denigrator și periculos până la disperare
într-un domeniu în care nu au ce căuta.
Băieții cu pricina, deopotrivă rangeri
sau braconieri, asemeni celor care acționează într-o stare de iresponsabilitate
accentuată prin zonele bistrițene, s-ar
impune să fie lăsați să se piardă definitiv în șomajul vânătoresc fără capăt.
OCTOMBRIE 2019
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DE SEZON

Pe urmele caprelor negre
MAC

Foto: Orlando Tomassini / SHUTTERSTOCK

O dimineață senină, cu cer albastru și soare promițător se deschidea la orizont iar începutul
lunii octombrie se anunțase cu vreme stabilă și chiar călduță pentru acea perioadă din an.
Toamna își arăta deja semnele iar aurul și arămiul luau, încet dar sigur, locul verdelui în
frunzele arborilor, creând acea atmosferă specifică anotimpului autumnal. Masivul
Bucegilor rămânea undeva în partea stangă iar trenul continua drumul spre Brașov.
A doua zi aveam să urcăm în munte, pentru o acțiune de observații la capre negre…

Foto: MAC

A

cțiunea avea să se desfășoare
în zona Guțanului, cu acces
dinspre Bran, iar dacă rezultatele erau favorabile, sprijiniți de personalul silvic și cel de specialitate din
partea ICAS-ului, ar fi putut fi urmată
și de capturarea câtorva exemplare de
capră neagră, ce urmau a fi duse și eliberate în munții Buzăului, în încercarea repopulării zonei cu această specie.

Pe potecile muntelui
Am pornit dis-de-dimineață din Brașov iar ARO-ul încărcat cu tot echipamentul se așternuse deja pe drumul
spre Râșnov-Bran. Din Bran, am intrat
pe un drum forestier iar mașina ne-a
lăsat la locul unde o potecă avea nă ne
ducă direct spre munte. Alături de personalul silvic care ne însoțea, am pornit
urcușul lăsând în urmă, etajul fagului cu
frunze aurii, urmat de cel al amestecului
cu brad pentru ca, aproape de final să
depășim și împărăția molizilor cu ținute
zvelte, îndreptate spre cerul albastru.
Urcușul nu era tocmai ușor iar pauzele
binevenite au adus poveștile și aminti6 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

rile, deschizând calea spre destinația ce
ne aștepta undeva, chiar la limita golului alpin. Era o colibă de vânătoare, ce
găzduise și mai înainte, paznici de vânătoare, vânători și chiar turiști aflați în
căutarea frumuseților muntelui…!

La marginea golului alpin
După mai bine de cinci ore de
urcuș, încet-încet, pădurea a început să
se rărească iar luminișurile, din ce în
ce mai clare și mai largi, au luat locul
molizilor cu cetini până spre poale. În
deschiderile tot mai generoase, vârful
Guțanului apărea și dispărea, după

cum vederea era permisă de configurația pantelor și văilor printre care ne
purta poteca deschisă spre inima muntelui. Și nu mică a fost surpriza când,
parcă la un semn, molizii s-au dat la o
parte, lăsând loc pajiștei montane, cu
rare pâlcuri de jneapăn, iar la numai
câteva sute de metri am zărit profilul
colibei de vânătoare. Solitară, în mijlocul acelei deschideri de poveste, silueta
din bârne groase și acoperiș cu pantă
mare, pentru a rezista zăpezilor iernii,
coliba veghea parcă micul platou, asemenea unui străjer aflat în slujba muntelui. Iar primul gând se înfiripa cu o

Foto: MAC

curiozitate greu de stăpânit: oare câte
povești și amintiri de vânătoare o fi
adăpostind ființa ei…?

Pe urmele caprelor negre
În prag ne aștepta unul dintre paznicii de vânătoare, cu bucurie în privire
și probabil surprins de anii tineri ai
unora dintre noi, trimiși de data
aceasta pentru astfel de acținui. Cum
intrai, prima încăpere avea vatră pentru foc iar de o parte și alta, câte două
camere cu priciuri suprapuse, fiecare
pentru câte 3-4 persoane. De afară
n-ai fi zis că este atât de încăpătoare.
Aici aveam să ne petrecem cele mai
bine de 10 zile destinate acțiunii.

Au urmat câteva dimineți cu trezirea la orele patru, și urcușul de
aproape două ore, pentru a ajunge în
locurile de observație. Odată ajunși la
punctele stabilite, rămâneam înconjurați de liniștea muntelui, întrerupă
doar de croncănitul câte unui corb ce
lua în stăpânire înaltul cerului. Iar efortul avea să ne fie răsplătit cum nici nu
ne gândisem…
Sus, în puterea muntelui, am găsit,
în căldările dintre culmi, două ciopoare
de capre negre, ce păreu statornicite
acolo de ceva vreme. Timp de trei zile
am urcat la observații și le-am găsit de
fiecare dată pe aceleași locuri. Am avut
grijă să nu le deranjăm în vreun fel. Li-

GASTRONOMIE VÅN~TOREASC~

TOCĂNIȚĂ DIN MUȘCHIULEȚ
DE CERB
NANA NINA

Mușchiulețul de cerb, pregătit cu măiestrie, poate face deliciul
unei mese cu preparate vânătorești. Păstrarea cărnii la baiț,
înainte de preparare, va adăuga un plus de savoare. Povestea
vânătorii și deliciul bucatelor vor aduce laude gospodinei și
voie bună mesenilor.

Sus, în puterea
muntelui, am găsit,
în căldările dintre culmi,
două ciopoare de capre
negre, ce păreu statornicite
acolo de ceva vreme.
Timp de trei zile am urcat
la observații și le-am găsit
de fiecare dată pe aceleași
locuri.

niștea și tihna muntelui, lipsa prădătorilor, se numărau printre factorii determinanți. După o zi de pauză, am urcat
din nou spre locurile de observație, să
vedem dacă rezultatele se confirmă. De
sus, de pe marginea căldării, le-am
văzut nu departe de locul unde le găsisem de obicei. Era un rezultat deosebit
de bun și urma să se decidă pasul următor al acțiunii. Până atunci, măreția
muntelui rămânea atotstăpânitoare iar
Guțanul avea să aibă în continuare în
grijă ciopoarele pe care le adăpostea.
Iar gândul avea să revină iar și iar,
peste ani, la acel timp minunat, când
am urcat în Guțan, pe urmele caprelor
negre…!

Cantități necesare: două kg mușchiuleț
de cerb, 3 cepe, 4 morcovi, 4 cartofi roșii,
150 grame de mazăre boabe, 2-3 linguri de
făină, 150 g unt, ½ cană de ulei de măsline,
4 căței de usturoi, 2 pahare de vin roșu, o
cană de suc de roșii, o lingură de sos de soia,
foi de dafin, cimbru, rozmarin, sare, piper.
Pentru baiț: se amestecă 3 pahare
de vin roșu, un pahar de apă, o lingură
de cimbru, 1-2 foi de dafin, sare, piper.
Preparare: Se curăță bine carnea și se
ține în baiț cel puțin 2-3 ore. Se scoate
carnea și se taie în cubulețe. Cubulețele
de carne se presară cu făină și se prăjesc
ușor în untul topit la foc mic. Se adaugă
ceapa tăiată felii înguste și se lasă în continuare la foc mic 3-5 minute. Adăugăm
uleiul, vinul roșu, morcovii, cartofii și usturoiul tăiați bucățele, mazărea și foile de
dafin, cimbrul și rozmarinul, sare și piper
după gust și completăm cu apă până acoperim carnea. Se dă la cuptor la foc mic
până scade, după care adăugăm sosul de
roșii și sosul de soia. Continuăm la cuptor
până când sosul se îngroașă iar carnea
este bine pătrunsă și ușor rumenită.
Servire: Se servește fierbinte, cu mămăligă și cu pătrunjel verde proaspăt.
Un pahar de vin roșu, sec/demisec, cabernet sauvignon/shiraz, va da un plus
de savoare bucatelor. Poftă bună!
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ASOCIAȚII DE SUCCES

A.J.V.P.S. ARGEȘ
N. ȘELARU

Foto: ALIN-CODRU MANU

Ne vom referi, în acest număr al revistei, la A.J.V.P.S. Argeș. Poate că merita să fie cea
dintâi prezentată, fiindcă nu există o altă asociație vânătorească în România care să stea
atât de bine și de liniștită din punct de vedere financiar. Iar aceasta, în condițiile unor
salarii stimulative acordate angajaților și achitării unor tarife deloc modice statului român,
asupra cărora vom reveni.

M

eritul, care se susține că nu
poate fi al unui singur om,
este, în opinia noastră, în
principal al celui ce s-a angajat la această
asociație în anul 1965, iar din 01.01.1986
ocupă funcția de conducător executiv al
acesteia. Mai exact spus, meritul este în
primul rând al directorului asociației,
care s-a angajat ca tehnician la asociație,
pe când avea 25 de ani, a crescut profesional odată cu asociația, a condus lucid
activitatea ei executivă în recenta perioadă
de recesiune economică și o conduce, în
continuare, cu rezultate economice greu
de egalat. Și greu de înțeles din partea
conducerilor asociațiilor vânătorești aflate
în derivă sau disoluție financiară.
Cheia succesului actualei AJVPS Argeș
se impune a fi căutată în istoria asociației,
în profesionalismul și experiența aparte
a conducătorilor acesteia și, în opinia
noastră, în continuitatea de 54 de ani,
din care 34 de ani în funcția de conducător
executiv, a „incomodului” secretar/director
de asociație Constantin Istrătescu.
Când ne-am referit la istoria acestei
asociații, ne-am reamintit că este urmașă,
în limitele județului Argeș, a Filialei Regionale de Vânătoare și Pescuit Sportiv
Pitești, din structura AGVPS din România.
O filială care s-a bucurat de o atenție
aparte din partea conducerii AGVPS,
motiv pentru care a fost beneficiara celor
mai importante repopulări cu căpriori
aduși din toată țara, localizate spre
8 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

limitele actuale cu județele Olt și Vâlcea.
A mai beneficiat în anul 1968, la constituirea ei ca persoană juridică doar afiliată
la AGVPS, de un patrimoniu important
aflat până atunci în folosința acesteia,
din patrimoniul asociației mamă. Dar
nu se poate susține că a beneficiat în
mai mare măsură decât alte asociații județene, care au moștenit sediile și patrimoniul fostelor filiale regionale ale AGVPS.
Când ne referim la profesionalismul
conducătorilor AJVPS Argeș, ne reamintim
că președinții acesteia au fost fără excepție,
din anul 1964 încoace, ingineri silvici,
printre care regretatul dr. ing. Mitică Georgescu (1964-1972). Asemenea acestora,

și conducătorii executivi, care au lucrat
sau lucrează la această asociație ca secretari
și respectiv director - Eugen Ionescu, Nicolae Dejan și Constantin Istrătescu - au
avut la bază o pregătire cinegetică temeinică, dobândită în centre recunoscute
de învățământ tehnic și silvic.
În continuarea profesionalismului,
doar experiența dobândită în timp, responsabilitatea și, mai ales, continuitatea
în funcții, au permis urmărirea și realizarea proiectelor, programelor și concepțiilor proprii pe termen lung, printro politică precaută a pașilor mărunți, în
vremuri nesigure, și una curajoasă, atunci
când oportunitățile s-au ivit.
După cum afirma domnul director
Constantin Istrătescu: „Drumul parcurs
de asociație nu a fost întotdeauna asfaltat,
a avut și gropi, probleme, necazuri, dar
de fiecare dată argeșenii și muscelenii au
găsit soluții de rezolvare a dificultăților
apărute, mai ales după 1990”.
În prezent, A.J.V.P.S. Argeș mai gestionează un număr de 24 de fonduri cinegetice, cu o suprafață totală de 296.204
ha, din care 175.424 ha, în zona de deal
și 120.780 ha, în zona de câmpie. Pe
aceste fonduri, pe care vânează actualmente
peste 1.350 de vânători, au fost evaluați
în anul 2019 circa 11.000 iepuri, 2.500
căpriori, 900 mistreți, 4.500 fazani etc.
Pentru membrii pescari recreativi,
A.J.V.P.S. Argeș a reușit să contracteze
16 zone de pescuit, din care 13 colinare

și de șes și 3 de munte. În aceste zone
pescuiesc anual peste 4.500 pescari recreativi cotizanți.
În ciuda cheltuielilor contractuale
mari, care se cifrează anual la cca.
140.000 lei – tarifele de gestionare a
fondurilor cinegetice, 63.000 lei – tarifele de exploatare durabilă a resursei
acvatice vii și 63.000 lei – taxa de
mediu, precum și a garanțiilor de bună
credință în executarea contractelor, de
cca. 115.000 lei în favoarea MAP și
55.000 lei în favoarea ANPA, cotizațiile
anuale ale membrilor vânători s-au
putut menține la nivelul de 1.500 lei,
iar ale membrilor pescari recreativi la
nivelul de 120 lei/2019.
Pentru o informare cât de cât completă despre A.J.V.P.S. Argeș, mai facem
următoarele precizări:
• asociația are în proprietate două
sedii reprezentative de asociație, în centrul Municipiului Pitești, un sediu în
Mun. Curtea de Argeș, un sediu în orașul
Topoloveni, 8 autoturisme, 30 de arme
de vânătoare și 32 de arme de pază;
• asociația are un număr de 34 angajați, dintre care 24 paznici de vânătoare
și pescuit și 10 alți angajați.
Pe aceeași linie se înscriu și activitățile
de amenajare și întreținere a instalațiilor
vânătorești – hrănitori, observatoare,
destinate îngrijirii vânatului, acțiunile
de populare cu fazani, cum au fost cele
efectuate pe fondurile de vânătoare Căteasca și Furduiești, acțiuni ce au constituit o reală reușită beneficiind și de
implicarea și sprijinul membrilor grupelor de vânători ce activează pe aceste
fonduri. Nu în ultimul rând trebuie
menționată popularea cu crap și caras

a lacurilor de acumulare Budeasa și Golești, în anul 2018, acțiune ce va fi
urmată de popularea cu știucă a lacurilor
pe care pescuiesc membrii pescari ai
asociației.
Așadar, deloc întâmplător, le-a fost
acordat titlul de „Membru de onoare al
AGVPS” d-lui Istrătescu Constantin – director și d-lui Filip Georgescu – președinte, ai A.J.V.P.S. Argeș.
Dar și A.J.V.P.S. Argeș, care are în
cont câteva zeci de miliarde, se confruntă,
asemenea multor alte asociații vânătorești
din România, cu probleme ecologice de
stringentă actualitate, a căror evoluție
este greu de anticipat. Astfel putem
exemplifica:
• au crescut îngrijorător efectivele
de urs, care produc accidente umane și
mari distrugeri în gospodăriile cetățenilor,
dar și populațiile de mistreți, care produc
pagube în culturile agricole, implicând

acoperirea acestor pagube de către
A.J.V.P.S Argeș;
• în ultima vreme a apărut, și în județul Argeș, pesta porcină africană
(PPA), mai întâi în gospodăriile individuale și apoi în 2 fonduri cinegetice:
Grădiștea și Mazgana, ultimul în gestiunea A.J.V.P.S Argeș;
• de necontestat este și scăderea
efectivelor unor specii cinegetice, cum
sunt: iepurele, potârnichea, prepelița,
sitarul, rațele sălbatice etc.; am sublinia
iepurii, cu efective prăbușite în majoritatea fondurilor cinegetice, deși se susține
constatarea unei ușoare redresări a efectivelor acestora în ultimul an.
Deteriorarea continuă și vizibilă a
condițiilor de habitat pentru majoritatea
speciilor cinegetice nu poate să nu îngrijoreze vânătorii și conducerea
A.J.V.P.S. Argeș. Este o situație care le
depășește posibilitățile de remediere și
îi demobilizează pe toți, atâta timp cât
din partea MADR și a fermierilor agricoli
nu se observă nici un semn de bunăvoință
pentru adoptarea unor reguli elementare
de bune practici agricole, cât de cât
protecționiste pentru fauna cinegetică.
Totuși, A.J.V.P.S. Argeș are posibilități
financiare să atenueze sau să compenseze,
prin populări periodice cu fazani și alte
specii cinegetice, dificultățile generate
de scăderea efectivelor speciilor de interes
vânătoresc. Fiindcă, așa după cum precizam, A.J.V.P.S. Argeș are rezerve financiare cum nu are nici o altă asociație
vânătorească din țară și nu ne îndoim
că le va folosi, cel puțin în parte și
rațional, în scopul satisfacerii intereselor
membrilor vânători și pescari recreativi
ai acestei asociații de succes.
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Profesionalism,
responsabilitate sau afacere
A.C.VILA

Foto: C. ALEXANDRESCU

Zilele trecute mi-a căzut în mână un „Caiet de sarcini”,
elaborat de Direcția Biodiversitate din Ministerul Mediului,
pentru realizarea unui „Studiu privind estimarea
populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din
România în vederea menținerii acestora într-o stare
favorabilă de conservare și a stabilirii numărului de
exemplare pentru care se acordă cote de intervenție în
perioada 2019-2020”.

L

-am lecturat și, probabil asemenea multora dintre profesionaliștii interesați, am rămas convinși că se trage de timp și șocați de
suma enormă oferită pentru realizarea
unei simple prelucrări de date statistice,
culese gratuit de personalul de teren
al gestionarilor de fonduri cinegetice,
privind efectivele unor astfel de specii,
estimate în acest an. Deci pentru o
simplă prelucrare statistică de date culese gratuit de alții, eventual analizate
subiectiv și modificare în mod interesat
în prealabil, precum și pentru realizarea
unor hărți GIS pe categorii de densitate
a acestor carnivore, obiectiv la fel de
facil, statul, prin Ministerul Mediului,
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alocă suma de cca. 125.000 euro.
Această generozitate extraordinară
a organismului decident al statului, în
legătură cu realizarea acestui studiu
simplu și subiectiv, este cel puțin suspectă dacă o comparăm cu suma de
cca. patru ori mai mică achitată în anii
precedenți (30.000 euro) ori cu „zero
euro” cât costă studiul similar, realizat
de Ministerul Apelor și Pădurilor, pentru
speciile admise la vânătoare.
Tocmai această sumă enormă, care
ne-a șocat, ne duce cu gândul la practica
contractării anumitor lucrări cu statul
și a subcontractării realizate de beneficiarii unor astfel de contracte cu anumite
fundații sau ONG-uri private în care

au interese și de unde urma banilor se
pierde. Mai ales în cazul de față, al
premeditării posibilității de încasare a
unor astfel de sume „în euro”, pentru
lucrări realizate fără vreun efort fizic
și intelectual care să-i merite, din partea
beneficiarilor de contracte, foarte probabil aceiași cu cei ce au conceput
„Planul de acțiune”, prin care au impus
studiul în discuție.
Ca să fim și mai clari când vorbim
de premeditare, ne referim la prevederea
cuprinsă în „Planul național de acțiune
pentru conservarea populației de urs
brun din România”, criticabil din multe
puncte de vedere, prin care s-a impus
premeditat un astfel de studiu realizat
și plătit anual. Studiu care, după cum
se poate constata, lasă și posibilitatea
împărțirii „strâmbe” a cotelor de recoltă
cu caracter preventiv, precum în trecut.
Deloc întâmplător, unele persoane
implicate în această inginerie de stors
bani de la stat în interes particular/personal, au mai făcut obiectul unor cercetări anterioare din partea DNA, în
condițiile în care corectarea evaluării
inițiale și împărțirea cifrelor de intervenție s-au făcut după criterii necunoscute, stabilite ad-hoc, în mod evident
subiective.
Chiar dacă primul aspect prezentat,
al cheltuirii a foarte mulți bani publici
pentru lucrări care nu-i justifică, nu ne
interesează decât din postura de contribuabili la bugetul țării, celălalt aspect,
al împărțirii subiective a cifrelor de intervenție/cotelor de recoltă cu caracter
preventiv, nu ne poate lăsa deloc indiferenți, oricât de „științific” și „convingător” s-ar încerca „prostirea” noastră.
Și oricât de minuțios a fost premeditată
fuga de răspundere a beneficiarilor financiari, implicați, de la un anumit
nivel în sus, în „ingineria” de transfer
a banilor din bugetul public în buzunarele proprii, inclusiv a unor personaje
cu putere de decizie în materie.
În concluzie, și din „Știința cinegetică” se poate trăi bine, și chiar se pot
îmbogăți, prin transferuri nemeritate
de bani din bugetul public în buzunare
proprii, oportuniștii „titrați” ai vremurilor pe care ne tot străduim să le depășim odată pentru totdeauna!

Eveniment

MAPAMOND

Conferința CITES de la
Geneva, decizii de ultimă oră
BIANCA IORIATTI
La cea de-a18-a Conferință CITES, desfășurată în perioada 17-28 august la Geneva, au
participat 170 de țări și multe organizații pentru conservarea naturii și industrie, fiind
analizate 57 de propuneri referitoare la comerțul durabil al speciilor sălbatice. Printre
animalele emblematice, CITES a introdus girafa în anexa II a convenției sale, ceea ce
înseamnă că de acum înainte această specie sau părți din ea vor putea fi comercializate
internațional doar pe baza unor permise speciale, cu condiția de a nu fi afectată
supraviețuirea speciei.

C

âmpul de acțiune al Convenției
CITES, creată în anul 1975, se
limitează la comerțul internațional cu specii sălbatice, fără a avea în
competența sa și alți factori responsabili
de distrugerea biodiversității, precum
pierderea habitatelor, supraexploatarea
resurselor naturale vii, poluarea sau
schimbările climatice. În momentul de
față, prin înscrierea în Anexa I sau II,
după caz, Convenția CITES acoperă
peste 35.000 de specii protejate, dintre
care 5600 animale și 30.000 vegetale.
Conferința, care are loc din trei în
trei ani, a fost foarte productivă în acest
an, potrivit declarației reprezentantului
Fondului internațional pentru protecția
animalelor sălbatice (WWF): „Deciziile
luate la Geneva, de către statele membre,
arată că există o conștientizare tot mai
puternică cu privire la necesitatea de a
reglementa comerțul internațional care
amenință numeroase specii”.

Girafa, victima unei
„extincții silențioase”
În ceea ce privește trofeele de vânătoare, girafa, care cuprinde 9 subspecii, a fost introdusă pe lista speciilor
protejate. La inițiativa a 6 țări – Kenia,
Mali, Niger, Republica Centrafricană,
Senegal și Ciad, girafa a fost trecută în
anexa II a Convenției. În urma acestei
decizii, comerțul internațional cu produse sau trofee care provin de la girafă,
va fi puternic controlat și va necesita
un permis de export. Specialiștii afirmă
că girafa a fost victima unei „extincții
silențioase” și că a cunoscut un declin
îngrijorător, de la 150.000 de exemplare la 100.000 în ultimii 30 de ani.
Animalul este pe cale de dispariție în
vestul Africii, iar în Eritreea, Guineea,
Mauritania și Senegal a fost eradicată.
Cauzele principale ale declinului speciei sunt pierderea teritoriului, braconajul, conflictele armate din zonele respective și, într-o mai mică măsură,

comerțul cu părți din corpul său. Din
datele existente aflăm că, în perioada
2006-2015, Statele Unite au importat
39.516 „articole” provenite de la girafe
(oase, piei, păr, picioare, cozi). În Europa, în urma analizelor vânzărilor pe
internet, s-a constatat că numai în lunile iunie și iulie ale anului trecut au
fost identificate 321 de produse derivate din girafă.

Elefantul african,
măsuri de protecție
Elefantul african continuă să dea
naștere la controverse puterice, efectivele acestuia scăzând de la circa 12 milioane, acum un secol, la 400.000
exemplare astăzi. Se apreciază că peste
20.000 de elefanți sunt braconați
anual, în special pentru fildeș. Mai
multe propuneri și inițiative, care vizează întărirea măsurilor de protecție
a speciei, au fost aduse în discuție și
puse pe masa lucrărilor de la Geneva,
însă niciuna dintre ele nu a obținut majoritatea necesară. Cu toate acestea,
este menținută, în continuare, interzicerea comerțului cu fildeș, măsură care
a intrat în vigoare în 1989, odată cu
înscrierea speciei în anexa I a CITES.

Câteva țări, precum Africa de Sud, Botswana, Namibia și Zimbabwe, au reușit
să transfere elefantul în anexa II, ceea
ce le-a permis vânzarea stocurilor de
fildeș, care aparțineau guvernelor lor,
către Japonia și China. Aceleași țări au
cerut o nouă autorizare pentru vânzarea de fildeș în scopul finanțării și gestionării speciei, însă cererea a fost respinsă, pe motiv că o eventuală
redeschidere a pieței acestui produs ar
relansa piața neagră și, prin urmare,
braconajul care alimentează acest sector. O altă popunere, susținută de 32
de țări, de a introduce toate pachidermele în anexa I, pentru a le asigura o
protecție maximă a fost, de asemenea,
respinsă. Uniunea Europeană, prin
toate cele 28 de voturi pe care le deține, s-a opus și ea acestei propuneri,
susținând că cea mai eficientă măsură
de protecție constă în închiderea piețelor naționale de fildeș, așa cum au
făcut Franța și Statele Unite în 2016,
dar și China, începând din 2018. A fost
aprobată interzicerea vânzării, cu excepția „circumstanțelor excepționale”,
a elefanților capturați vii, în general
pui de elefant, către grădini zoologice
și circuri, practică autorizată până în
prezent de Botswana și Zimbabwe.

Fauna marină
O atenție specială a fost acordată
faunei marine: 18 specii de rechin și
de pisică de mare au fost nou înscrise
în anexa II a convenției.

Decizii la final
La finalul conferinței, participanții
CITES s-au declarat mulțumiti de „lista
impresionantă a deciziilor care contribuie
la conservarea și utilizarea durabilă a
vieții sălbatice pe întregul glob”, iar directorul său, Ivonne Higuero, a declarat
că „există o urgență de a schimba modul
în care gestionăm resursele naturale”.
OCTOMBRIE 2019 | 11

OPINIE

Legislație

O nouă derogare abuzivă
A.C.VILA
Ne referim la noua derogare acordată cu încălcarea legii,
în continuarea altora prezentate și neprezentate în paginile
revistei noastre, de la nivelul Ministerului Mediului.

D

e această dată vom aduce în
discuție prevederile bizare și
fără temei legal ale unor prevederi din „Ordinul nr. 256/2019 privind aprobarea derogării pentru unele
specii de floră și faună sălbatică în scopul cercetării științifice”. Despre ce cercetare științifică poate fi vorba?
Prin articolul 1 al ordinului precizat
„se aprobă... capturarea, transportul și

relocarea unui număr de exemplare de
faună sălbatică, de pe raza județelor
Giurgiu, Teleorman, Olt, Dâmbovița,
Argeș, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, CarașSeverin, Timiș, Arad, pentru monitorizarea biodiversității în cadrul Proiectului „Dezvoltarea pe teritoriul României
a sistemului național de transport gaze
naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”, din speciile pre-

zentate în tabelul de mai jos.
Trecând peste neconcordanța dintre titlul și conținutul ordinului, adică
între motivul cercetării științifice și scopul monitorizării biodiversității în cadrul unui proiect de infrastructură,
precum și peste lipsa de inspirație a
conceperii capului de tabel, care lasă
posibilitate de relocare a unor specii cinegetice prin câte două, cinci sau mai
multe „ouă vii” la momentul prelevării
și după prelevare, nu putem să nu remarcăm ilegalitatea unor prevederi referitoare la:

Foto: Allexxandar / Shutterstock

Nr.
crt

Speciile

[…]
48
109
111
114
159
162
269
274
284
322
332
336
373
[…]

[…]
Aythia ferina
Corvus corone cornix
Corvus frugilegus
Coturnix coturnix
Gallinago gallinago
Garrulus glandarius
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Pica pica
Scolopax rusticola
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Ursus arctos
[…]

Numărul
exemplarelor

[…]
2
100
50
20
5
100
20
50
50
15
50
100
1
[…]

Stadiul de dezvoltare Starea exemplarelor Starea exemplarelor
(ouă, larve imature, înaintea prelevării
după prelevare
plantule sau adulți, (vii, moarte, rănite, (vii, moarte, rănite,
pui, animale adulte)
cu dizabilități)
cu dizabilități)
[…]
[…]
[…]
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
Vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili/ouă
vii
vii
adult/juvenili
vii
vii
[…]
[…]
[…]

Notă: Speciile de mai sus au fost alese exemplificativ dintr-un număr de 18 specii cinegetice cuprinse în tabelul anexă la ordin.
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• acordarea derogării pe termen
nelegal de lung, până la data de 22 august 2024, cu încălcarea prevederilor
art. 38 din O.U.G. nr. 57/2019;
• posibilitatea utilizării, pentru capturarea păsărilor, de plase ornitologice
și „cuști (atrape)” neomologate, cu încălcarea prevederilor art. 33 lit. b) din
Legea 407/2006 actualizată;
• posibilitatea utilizării, pentru capturarea mamiferelor, de capcane tip
Shermann neomologate în România,
cu încălcarea prevederilor art. 33 lit. b)
din Legea 407/2006 actualizată;
• capturarea speciilor cinegetice în
cauză exclusiv de către „Unitatea de suport pentru integrare”, ceea ce contravine prevederilor art. 27 din Legea
407/2006 actualizată;
• restrângerea posibilității de con-

trol a aplicării derogării doar la personalul subunităților teritoriale ale Ministerului Mediului, ceea ce contravine
prevederilor mai multor legi în vigoare,
privind vânătoarea, pescuitul, ariile naturale protejate și regimul contravențiilor, prin care sunt împuterniciți în
acest scop polițiștii, jandarmii, personalul gestionarilor de fonduri cinegetice etc.;
• derogările pentru speciile admise
la vânătoare sunt aprobate fără consultarea și acceptul administratorului faunei cinegetice, singurul abilitat prin
lege în acest sens.
Ordinul în discuție, prin care se
acordă derogările nelegale precizate,
precum multe alte ordine similare anterioare, este semnat totuși de d-na ministru Gabriela Leocadia Gavrilescu –

Foto: Marcin Perkowski / Shutterstock

vicepreședinte al Guvernului la acel
moment, care ar trebui să fie exemplu
civic de respectare și impunere a respectării legii.
Același ministru care s-a opus și se
opune, prin diverse tertipuri și dintr-un
motiv imoral, vânătorii preventive și
chiar represive a urșilor, inclusiv în
cazul unora dintre cei care ucid sau
mutilează oameni.
Constatarea, ca să concluzionăm,
ne duce, vrând-nevrând, cu gândul la
incompetență sau grav abuz din partea
politicianului-demnitar, fără respect
față de lege și viața sau avutul concetățenilor, pe care toți ceilalți din țară
sunt obligați să le respecte întocmai!
Abuzul de la acest nivel nu reprezintă,
totuși, un semnal îngrijorător de început de anarhie instituțională?

Foto: Julian Popov / Shutterstock

Foto: C. ALEXANDRESCU

Foto: Marcin Perkowski / Shutterstock
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Cartușe cu alice

Verificarea acțiunii unor
cartușe de prepeliță la 25 m
MATEI TĂLPEANU

Vânătoarea la prepelițe a atras totdeauna un număr
impresionant de vânători la deschiderea sezonului.
Performanța cartușelor folosite depinde de o serie de
factori între care amintim firma producătoare, designul și
caracteristicile componentelor și, nu în ultimul rând,
modelul de armă din care sunt trase.

R

ezultatele unui test efectuat în
acest sens au fost publicate de
Robert Atanasov în revista Bâlgarski Loveț din luna August 2008, la
pag. 22-25, cu titlul Patroni za pâdpâdâcini lov - Cartușe pentru a vâna prepelițele. Între figurile color prezentate
se numără și cele ce arată alicele mici,
nr. 11/1,5 mm, nr. 10/1,75 mm sau
nr. 9/2,0 mm, dar și o alică mult mai
mare, rătăcită printre ele, și una deformată, rezultată din lipirea altor două.
Lipsa de uniformitate a alicelor dintr-o
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încărcătură va afecta negativ uniformitatea snopului pe traiectorie și implicit
eficacitatea la țintă a acestuia.

În cadrul testului au fost folosite
două arme și anume o semiautomată
Franchi, echipată cu șoc cilindric și
bock-ul rusesc MȚ conceput pentru tir
la skeet/talere aruncate din turn.

Cele șase modele de cartușe folosite
au fost după cum urmează:
1. SAGA - Roșu, 28 g, alice nr. 11,
bură cu dispersant/cruce;
2. Baschieri & Pellagri - GP,
Negru, 32 g, alice nr.11, bură cu dispersant/cruce;
3. Cheddite - free shots, Alb, 29 g,
alice nr. 10, bură cu dispersant/cruce;
4. SAGA - export, Roșu, 28 g, alice
nr. 11, bură tip concentrator/cu păhăruț;
5. Nobel Sport, Verde, 30 g, alice
nr. 10, bură cu dispersant/cruce;
6. Baschieri & Pellagri - Nike,
Negru, 32 g, alice nr. 9, bură cu dispersant/cruce.
Cu fiecare armă s-au tras câte un
cartuș din fiecare model la ținte amplasate
la 25 de metri. În centrul țintelor a fost
marcată o suprafață mai deschisă la culoare, cu dimensiuni de 5x7 cm, în care
se încadra silueta unei prepelițe în zbor.
Dacă cel puțin 4 alice pătrundeau
în acea zonă, focul va fi considerat că
a avut succes. Rezultatele obținute sunt
prezentate în continuare:
• Nr. 1 are 6 alice în țintă cu Franchi
și 5 alice cu MȚ, rezultat bun cu ambele
arme;
• Nr. 2 are 5 alice în țintă cu
Franchi, deci bine și numai 3 alice cu
MȚ, de evitat;
• Nr. 3 are numai 2 alice în țintă
cu Franchi, de evitat, și 6 alice cu MȚ,
perfect;
• Nr. 4 are doar o alică în țintă cu
Franchi, de evitat, și 6 alice cu MȚ,
perfect;
• Nr. 5 are tot o alică în țintă cu
Franchi, 2 alice cu MȚ, distanța peste
20 metri este mare;
• Nr. 6 are 11 alice în țintă cu
Franchi, ținta e prea aproape, 1 alică
cu MȚ, prea departe.
Rezultatele testului pun încă odată
în evidență faptul că diferite cartușe,
trase din arme diferite, la anumite distanțe, au performanțe ce diferă de la
caz la caz. De aceea, o recomandare
demnă de toată atenția este aceea de a
testa în poligon, înainte de a ieși în teren, la vănătoare, performanțele diferitelor modele de cartușe pe care le
avem în vedere, cu arma pe care o
vom folosi de-a lungul sezonului.

Cinegetică

STUDIU

Cinegetică (XXII)
INFLUENȚE DIRECTE ALE OMULUI ASUPRA EVOLUȚIEI MEDIULUI
Text și fotografie NECULAI ȘELARU
Omul primitiv, nomad, era parte a naturii netulburate și
acționa ca oricare alt prădător natural. El ucidea animalele
sălbatice pentru satisfacerea nevoilor sale de hrană și
îmbrăcăminte. Armele sale rudimentare nu-i permiteau
afectarea reproductivității populațiilor de faună sălbatică.
Așa se explică faptul că până prin sec. XVII-XVIII nu s-a pus
problema extincției vreunor specii de interes vânătoresc,
chiar dacă omul-agricol, înzestrat cu arme și mijloace de
locomoție din ce în ce mai eficiente, considera
incompatibile unele dintre aceste specii cu interesele sale.

Î

n exterminările faunistice care sau petrecut în ultimele secole, un
rol important l-a avut, pe lângă și
în condițiile deteriorării condițiilor de
mediu, pofta de câștig din activitatea
de vânătoare, pasiunea vânătorească
exagerată și nepriceperea. Aceasta
fiindcă o parte dintre vânători au continuat să vâneze, favorizați de mijloacele
tot mai performante de vânătoare și
locomoție, speciile devenite amenințate
sau vulnerabile, pe care marea majoritate a vânătorilor au înțeles să le protejeze. Alții au continuat să exagereze
în același sens, din interese financiare,
iar alții din lipsă de cunoștințe și responsabilitate civică. Altfel spus, o mică
parte dintre vânători „au pus bomboana
pe colivă”, continuând să vâneze specii
pe cale de dispariție în țările lor, contribuind din plin la extincția lor. Este

cazul lupului, ursului și râsului în multe
țări europene. Dacă ne ducem cu gândul
în trecut, nu putem nega rolul negativ
al vânătorilor, în dispariția bourului și
zimbrului, în condițiile în care aceste
specii au fost împinse din spațiul stepei
ierboase și silvostepei în spațiul forestier.
În spațiul forestier a supraviețuit mai
mult doar zimbrul, fiindcă bourul a
fost un mai mare locuitor al stepei și în
mai mică măsură al silvostepei și marginii de pădure.
Numai judecând lucrurile prin această prismă ne explicăm ordinea cronologică a extincției acestor două specii
de mare interes vânătoresc. Este cert
că ambele specii au ocupat un spațiu
întins în stepele Eurasiei și ambele au
fost eliminate din aceste stepe, periodic
străbătute de marile mutații de la est
la vest ale popoarelor migratoare. În

arealul european cele două specii au
fost împinse de la vest la est odată cu
dezvoltarea agriculturii. Așa se explică
rezistența mai îndelungată a celor două
specii, în special a zimbrului, în pădurile
din jurul României. Exemple mai concludente, în sprijinul acestei susțineri,
ne oferă zimbrii de pădure din Caucaz
și cei din pădurile Bialowieza.
Din date istorice insuficient de sigure, reiese că bourul ar fi rezistat în
România până în sec. XVII, iar ultimul
zimbru până în anul 1762, în Munții
Bârgăului (Ujfalvi, 1863) ori până în
1790 în Munții Călimani (Szaloy, 1916).
O soartă asemănătoare, dar numai
până la recolonizare, a avut-o și brebul
(castorul) în România. Blana sa valoroasă și secreția glandulară numită
„castoreum” se vindeau la prețuri mari,
ultima pentru industria farmaceutică.
În cazul declinului acestei specii pare
să fi primat interesul comercial.
Cele mai multe specii au dispărut
însă ori s-au împuținat drastic din cauza
incompatibilității cu agricultura modernă. Din această cauză au mai dispărut alte câteva specii sălbatice de interes vânătoresc, dar nu numai, din
peisajul stepei românești, printre care
saigaua și colunul. Mai aproape de
zilele noastre au dispărut din aceeași
cauză, a transformării stepei în teren
arabil, chiar în condițiile asigurării unei
protecții aparte de către vânători, dropia
și spurcaciul.
Cu toate măsurile cinegetice, de
ocrotire și îngrijire a speciilor amenințate
sau vulnerabile, procesul extincției unor
specii, inclusiv migratoare și nu doar
de interes sau fost interes vânătoresc,
va continua, dacă agricultorii nu vor
reveni la tehnologii mai prietenoase
față de natură, faună și echilibru ecologic. Și dacă anumiți vânători vor persista în greșeala de a nu fi atenți la
evoluția unor specii aflate în declin îngrijorător, listate deja ca amenințate
sau doar vulnerabile. Și dacă din interese comerciale vor fi ignorate semnalele
de alarmă trase din timp, în privința
involuției unor specii, precum iepurele,
potârnichea, ciocârlia și prepelița!
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A.M. Comșia.
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DE SEZON

Zile de octombrie
MARIA SĂVULESCU

Foto: ALECSANDRU CODRIN

Zile de început de octombrie, cu dimineți răcoroase, seri învăluite în lumina caldă a
apusului, culori pastelate ale vegetației ce încă nu și-a scuturat în totalitate bogăția
frunzișului… Trecerea spre anotimpul rece aduce parcă nostalgia despărțirii de căldura
soarelui de vară, de bogăția ogoarelor și de fructele dulci ale pomilor, dar și speranța
așteptării primăverii, când totul renaște. Până atunci zilele de toamnă târzie alină această
așteptare, iar zilele de vânătoare la pană fac trecerea să pară mai rapidă și plină de
neprevăzut. Vânătorile de octombrie sunt cu predilecție dedicate vânatului cu pene:
pasajul târziu al prepelițelor, apropierile la rațe, vânătorile la fazani, în grup restrâns sau
cu grupa, toate sunt așteptate atât de vânători, cât și de câinii lor de vânătoare.

V

ânătorile de toamnă însoțite de
imaginea dimineților ce se deschid peste câmpul cu miriște sau
cu porumb uscat, rămas necules, sunt o
bucurie pentru membrii grupei noastre
de vânătoare. Pe lângă vânătoarea în
sine se adaugă și momentele de la sfârșitul zilei, când merindele alese sunt cu
drag împărțite. La un ceai sau o cafea
caldă, povestirile vânătorești sunt împărtășite iar planurile pentru noile escapade
cinegetice sunt stabilite. Sezonul de vânătoare este abia la început și noi și hazlii
întâmplări au să se ivească. Și chiar dacă
pare un șablon, nu uităm să ne reamintim, de fiecare dată, regulile ce trebuie
să le respectăm atunci când suntem în
teren, la vânătoare; ele ne protejează pe
noi, pe camarazii noștri, pe eventualele
persoane care pot fi prezente din întâmplare în teren și, nu în ultimul rând, pe
prietenii noștri patrupezi.
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O zi frumoasă, de început de octombrie, în care am ieșit cu grupa la
vânătoare, promitea o partidă interesantă. Eram nouă arme și șase câini, cu
toții nerăbdători să ne începem activitatea în teren. Zona pe care o alesesem
în acea zi era acoperită cu tufe și iarbă
înaltă, aflată în apropierea unei porțiuni cu teren cu sărătură care, în general, nu era cultivat. Acea zonă nu
putea fi acoperită decât în perioadele
fără precipitații. Locurile ofereau un refugiu primitor pentru vânat pe timp de
noapte și, din acest motiv, erau primele
care urmau a fi scotocite. Tufele înalte
și dese asigurau un culcuș primitor și
sigur. Zis și făcut. Câteva puști au închis în față și noi, cei cu câini, am început să scotocim sistematic tufele.
Fazanii, deranjați de trecerea noastră,
se ridicau zgomotoși spre înalt iar focurile de armă au început să se audă

din toate direcțiile. Făzănițele au fost
ca de obicei protejate iar la câteva secunde după încetarea focurilor, au început să se facă auzite îndemnurile de
aport. La finele primei treceri, fiecare
avea deja câte o piesă. Ne-am propus
să mai parcurgem la pas o parcelă pe
care fusese grâu recoltat la începutul
verii iar apoi mohorul și ciulinii pusereră stăpânire pe ea. Parcela era înconjurată de canale cu vegetație. Am
început bătaia de dincolo de canalul
care, din fericire pentru noi, nu avea
apă, dar s-a dovedit a avea mulți fazani
ascunși. Am continuat apoi cu deschiderea câmpului de unde am avut surpriza plăcută să ridicăm și câteva
prepelițe. Soarele bătea din spate așa
că am putut identifica cu ușurință și
găinile de fazan săltate de trecerea
noastră, lăsându-le să zboare liniștite
către alte adăposturi.

Tabloul final de vânătoare avea frumos așezate piesele dobândite, fazanii
și vreo zece prepelițe. Pe primul rând
ședeau, liniștite pentru totdeauna,
două coțofene care, contrar obiceiurilor lor, s-au apropiat în zbor mult prea
aproape de grupul nostru de vânători.
Ziua ne-am încheiat-o în jurul unui foc
de tabără unde, ca de obicei, ne-am povestit întâmplările de peste vară și cele
mai proaspete experiențe de la vânătorile de prepelițe și pândele la mistreți
petrecute în a doua jumătate a lui august și în luna septembrie.
Abia așteptăm cu toții deschiderea
la iepuri, pasajul gâștelor și apropierile
la rațe în zilele geroase de iarnă. Indiferent cum este vremea, caldă sau răcoroasă, ploioasă sau uscată, cu toții
așteptăm noua întâlnire cu camarazii și
cu locurile ce ne sunt atât de cunoscute
și atât de dragi.
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DIN TEREN

Vânătoare de prepelițe

La răsăritul soarelui
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

Deschiderea așteptatului sezon de vânătoare la prepelițe, la mijlocul lunii August, a oferit
un bun prilej vânătorilor pasionați de vânarea acestei specii să înceapă cu ceva timp
înainte, pregătirea celor necesare, pornind de la armă și muniție adecvate și nu în ultimul
rând, menținerea antrenamentului și a condiției fizice a câinelui de vânătoare.

D

in cauza faptului că sezonul de
vânătoare la prepelițe, este relativ scurt, pare firească forfota
vânătorească pe miriștile rămase și acestea nu pentru mult timp, după recoltarea
cerealelor de vară în special grâu și orz.
Agricultura zilelor de azi s-a schimbat,
monoculturile și modul intensiv prin care
se rotesc acestea, oferă din ce în ce mai
puțin răgaz, terenul fiind adesea arat
imediat după recoltare. Așa se face că
găsim tot mai puține locuri bune pentru
vânătoarea la prepelițe.
Revenind la vânătoarea în sine, agerimea și iuțeala zborului acestor „ghemotoace” te duc cu gândul la antrenamentul la talere, în poligon, când nu
știi de unde pleacă „farfuria zburătoare”, numai că acum ești față în față
cu o pasăre capabilă de șiretlicuri care
să-i salveze viața și să înșele vigilența
vânătorului.
Bine mânuită, arma cu țevi lise, cea
de tradiție, cu două focuri, în care folosim mai întâi cartușul cu alică de mărimea 10 și apoi pe cel cu nr. 9, ambele
cu un gramaj scăzut pentru a nu prăpădi
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carnea păsării, cât și nelipsitul câine de
vânătoare fără de care ar fi o ieșire în
teren lipsită de acel farmec aparte, toate
fac deliciul unei scurte prezențe, la răsăritul soarelui, în mireasma inconfundabilă a câmpului aburind precum pâinea scoasă din cuptorul de lut, pregătită
cu îndemânare de gospodari.

Mediul și bogăția hranei
Acolo unde s-a avut în vedere de către
agricultori, printre multe alte practici profesionale, menținerea acelei diversificări
a peisajului, prin cunoscuta varietate de
culturi pe parcele alternative, s-a eliminat
din start una dintre piedicile care condiționează existența vânatului mic. Practic

numai așa se poate vorbi, despre acea
putere a mediului natural, de a fi capabil,
prin grija omului, să asigure bogăția și
varietatea de hrană necesară vânatului.
Imensele întinderi de fânețe ori de culturi
de cereale, apoi dispariția drumurilor
agricole cu marginile pline de vegetație,
adevărate oaze cu adăpost și hrană, sunt
numai câteva dintre relele care duc la
împuținarea vânatului mic la câmpie.
Ar mai fi de adăugat faptul că și prădătorii au o influență apreciabilă prin
daunele pe care le produc vânatului
amintit, de aceea combaterile la dăunători, organizate planificat de către asociațiile profesioniste de vânătoare, aduc
partea lor de contribuție pozitivă. În plus
se pare că se vorbește și se face tot mai
puțin pentru culturile destinate vânatului, în special pentru vânatul mic, culturi
care îi oferă adăpost și atât de necesara
hrană. Fiind o adevărată știință, desigur
că sunt luați în considerare o serie de
factori cum sunt clima, locul de reproducere, tipul de sol, toate având importanța lor și contribuind la o bună reușită
din acest punct de vedere. Obișnuința
de a ne bizui pe ceea ce oferă natura
este o practică din ce în ce mai des folosită dar, din păcate, în multe dintre cazuri conduce la sărăcirea fondurilor de
vânătoare și, de aici, adesea, la lipsa
unor partide atractive pentru vânători
și, cu siguranță, la împuținarea fondurilor financiare ale asociațiilor de profil.

Zori de zi la Letca
În respect pentru credința ortodoxă
în care am fost educați de părinți, nu
ne-am avântat la 15 august, la o partidă
de sezon la prepeliță, considerând că în
zilele care urmează vom avea tot timpul
necesar pentru a mulțumi pasiunea și,
în schimb, am inventariat dotările de ri-

goare/echipamentul, am selectat cartușele și am revizuit cunoscutul ciochinar.
Astfel ne-am pregătit și, în a șaptea zi a
săptămânii, spre dimineață, înainte de
ivirea zorilor, trei Doamne și toți trei,
am pornit spre fondul în care aveam autorizație de vânătoare, înconjurați de
briza specifică acestui sezon care ne înviora fețele, amplificată de viteza mașinii
în care ne aflam.
La primul contact cu miriștea, de
undeva din apropiere, răzbate plăcutul
cântec de pitpalac prin care măiastra
pasăre parcă încearcă să-și semnaleze
prezența și să ne provoace la un inedit
spectacol. Un scurt și obligatoriu instructaj reamintește regulile impuse,
apelând la rațiune pentru evitarea oricărui incident nedorit.
Primele areturi ne mobilizează dar
ne crește și adrenalina, mai ales când așteptatele focuri de armă „sparg gheața”,
și trei „ghemotoace” sunt aduse, toate
de partenerul patruped, stăpânului, ignorându-i, ca și cum nici nu ar fi existat,

pe ceilalți co-participanți. Plăcut moment
și relaxant pentru noi, moment care apoi
s-a repetat de multe ori, parcă tras la indigo, în ciuda neobositelor curse făcute
de câinele de vânătoare Mișu, îndrăgostit
aevea de nobila misiune primită.
Parcelă după parcelă, am cutreierat
miriștile ademeniți de inconfundabilul
„pit-pi-tic”, „pit-pa-lac”, glasul păsărilor
ce pare că spun „aici sunt sau am zburat”,
nimic mai plăcut care să ne încânte auzul
până pe la ceasurile apropiate de prânz,
când soarele dogoritor le izgonește la
umbra deasă a zăvoaielor de pe lângă
apa din vecinătatea câmpului.
An de an cutezăm întru pasiune să
ne purtăm pașii pe alte și alte cărări pentru că vânătoarea își are calendarul ei
plin de reguli bine rânduite, cu grijă și
înțelepciune, de-a lungul sutelor de ani
de tradiție. Nu putem decât să fim
mândri că acest hobby face parte din
viață și până la o altă vânătoare să ne
bucurăm de ziua de mâine și să fim
mândri de tradiția vânătorii.

MAMIFERE: bizam, capră neagră
(exemplar de selecție), căprior (femelă), cerb comun (mascul de trofeu,
mascul de selecție, femelă și vițel),
cerb lopătar (mascul de selecție, femelă și vițel), câine enot, dihor comun, hermelină, jder, marmotă, mistreț, muflon, nevăstuică, șacal, viezure, vulpe;
de la 10 octombrie: cerb lopătar (mascul de trofeu); de la 15 octombrie: capră
neagră (exemplar de trofeu); până la 15 octombrie: căprior (mascul).
PĂSĂRI: becațină comună, becațină mică, cioară grivă, cioară grivă sudică, cioarăde-semănătură, ciocârlie-de-câmp, cocoșar, coțofană, fazan, gaiță, găinușă-debaltă, gâscă-de-vară, graur, guguștiuc, ieruncă, lișiță, porumbel gulerat,
porumbel-de-scorbură, potârniche, prepeliță, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață-cu-cap-castaniu, rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cârâitoare, rață-cu-cap-negru, sitar-de-pădure, stăncuță,
sturz-de-vâsc, sturz cântător, sturzul-viilor; de la 15 octombrie: gârliță mare.

CE VÅN~M
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Cartușe „tari”, cartușe „moi”
Text și fotografie CRISTIAN MANOLESCU

Alegerea cartușelor cu alice pentru vânătoare a fost dintotdeauna o chestiune de
preferință și, putem adăuga, și de experiență personală. Aici intervin însă o serie de
elemente dintre care putem aminti specia de vânat pentru care le alegem, distanța la care
considerăm că vom executa tirul, designul componentelor – praful de pușcă, modelul de
bură, alicele, etc. și, nu în ultimul rând, reculul și percepția acestuia de către trăgător.

F

iecare dintre noi a experimentat
pe teren, în poligon sau la vânătoare, diferite cartușe și, la un
moment dat, a făcut alegerea dintre
atât de multele modele de cartușe cu
alice existente pe piața de specialitate.
În afara preferințelor personale pentru
o anumită marcă, când vine vorba despre cartușele cu care tragem la o anumită specie de vânat, este recomandat
să luăm în considerare și alte câteva aspecte. Dintre acestea, în rândurile de
față, fără a avea vre-o pretenție exhaustivă, mă voi opri la așa numitele
cartușe „tari” și cartușe „moi”, la ce se
referă de fapt aceste denumiri populare în rândul vânătorilor, și la câteva
situații și condiții în care este recomandată folosirea lor.

Cartușe „tari”, cartușe „moi”
În mod obișnuit, când se vorbește
despre cartușe „tari” se face referire la
cele cu o încărcătură mai mare și cu o
putere mai mare de lovire a țintei la distanțe mai mari. Numirea lor în acest fel
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este totuși relativă pentru că totdeauna
trebuie ținut cont de specia de vânat și
condițiile în care vor fi folosite. Așa spre
exemplu, un cartuș cu o încărcătură de
36-38 de grame va fi considerat „tare”

față de unul de 28-30 de grame, să spunem în cazul rațelor mari. La fel se va
întâmpla și cu cartușele cu o încărcătură de 42-50 de grame, considerate
„tari” – cartușul de 42 de grame este cu-

În mod obișnuit, când
se vorbește despre
cartușe „tari” se face
referire la cele cu o
încărcătură mai mare și cu
o putere mai mare de lovire
a țintei la distanțe mai
mari. Numirea lor în acest
fel este totuși relativă
pentru că totdeauna
trebuie ținut cont de specia
de vânat și condițiile în
care vor fi folosite.

noscut drept baby-magnum, iar cel de
50 de grame, magnum, față de unele de
36-38 de grame, care vor fi considerate
„moi”, dacă de adata aceasta ne referim la cazul vânării gârlițelor mari.
Astfel se poate face relativ ușor deosebirea între diferitele modele de cartușe
pentru diferite specii de vânat. Luând
în considerare și distanța la care vom
efectua tirul, condițiile de vânt – din
față, din lateral sau din spate și, nu în
ultimul rând, șocurile țevilor, pe care le
vom folosi, putem contura un anumit
cadru al partidei de vânătoare, dacă îl
putem numi astfel, de care vom ține
seamă în alegerea cartușelor.
În plus, să nu uităm de reculul ce
este considerabil mai puternic, în cazul
cartușelor magnum. Este un aspect ce
nu trebuie ignorat, mai ales atunci
când vom trage multe focuri de armă.

Unde, când și cum
Având în vedere „scenariul” sau cadrul partidei de vânătoare, așa cum îl
numeam mai sus, să trecem în revistă
câteva aspecte legate de acesta, în situații concrete, luate drept exemple pentru
câteva specii de vânat, populare în rândul vânătorilor, considerând pentru
toate situațiile folosirea calibrului 12 la
arma de vânătoare.
Un prim exemplu în care putem observa diferențierea cartușelor „moi” și
„tari” sunt prepelițele, care fac obiectul
multora dintre primele ieșiri în noul
sezon de vânătoare. Având în vedere
condițiile de tir, zborul și, adesea, participarea câinelui de vânătoare, cartușele
„moi” sunt de regulă recomandate, în
cazul de față cu încărcături de 24, 28 de
grame, pentru că tirul se execută relativ
aproape, 12-15 metri, mai ales în cazul

în care câinele pontează și ține bine aretul. Dacă dorim să ne extindem cu focul
la peste 20 de metri, atunci putem opta
și pentru un cartuș mai „tare”, 30-32 de
grame, deși, în cazul prepeliței, în
această situație, șansele de a răni doar și
a pierde vânatul sunt destul de mari.
Tot aici mai trebuie precizat și faptul
că un cartuș cu încărcătură redusă va fi
mai „permisiv”, protejând practic calitatea cărnii vânatului, element demn de
apreciat. Iar pentru cei mai meticuloși
dintre noi există și varianta de a încărca
arma cu două țevi, cu două cartușe cu
gramaj diferit, ce vor acoperi astfel ambele situații.
Un alt exemplu ce ilustrează bine
folosirea diferențiată a carutșelor este
vânătoarea la rațe mari, folosind formații de atrape. În funcție de poziționarea atrapelor față de standul
vânătorilor și, în acest caz, și de prezența, intensitatea și direcția vântului,
vom putea opta pentru cartușe, „moi”,
cu o încărcătură de 30-32 de grame,
mai permisive așa cum mai spuneam,
atunci când vom trage în zona din
apropierea atrapelor, când rațele deja
s-au decis și se lasă deasupra formației
de siluete, undeva până la 20-25 de
metri. Dacă însă dorim să tragem și la
zbor, la peste 25 de metri, vom opta
pentru cartușe mai „tari”, cu încărcături de 34-36 de grame și chiar 38 de
grame în cazul vânătorilor pe timp de
iarnă, cu temperaturi foarte scăzute.
Sunt doar câteva exemple ce vin să
ilustreze diferențele, modul și situațiile
în care este folosită muniția cu alice
pentru vânătoare, în cazul de față așa
numitele cartușe „tari” și „moi”. Vedere
bună pe cătare!
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Câinele de vânătoare
că în lunga pauză de peste vară, câinele
nu a mai primit constant comenzile învățate și, firesc, ori le-a uitat ori și-a pierdut obișnuința și intersul de a răspunde
acestora. Aceasta se întâmplă în perioada
estivală, când sezonul de vânătoare este
închis, ieșirile în teren au fost rare sau
au lipsit complet. Stăpânul, deși de cele
mai multe ori nu recunoaște, nu are și
nu petrece timp suficient alături de câinele său de vânătoare, pentru a menține
o legătură constantă, mereu activă, cu
acesta, caz în care câinele nu are practic
nici o vină…!

ABC-ul comenzilor

Din nou
la vânătoare
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN
Este octombrie și sezonul de vânătoare este deja în plină
desfășurare. Ieșirile în teren, având alături câinele nostru,
se anunță a fi tot mai dese așa că atenția ne este îndreptată
spre condiția fizică a acestuia dar și spre comportamentul,
executarea comenzilor și obediența acestuia.

S

-a întâmplat însă, nu de multe
ori dar s-a întâmplat, să aud comentariile colegilor de vânătoare spunând despre partenerul lor
patruped, mai tânăr sau trecut de vârsta maturității canine, că deodată nu
mai ascultă comenzile și nu mai răspunde îndemnurilor obișnuite. Nu este
o situație de excepție ci mai degrabă
una ce se poate întâmpla oricăruia dintre noi, situație care poate fi, relativ,
ușor corectată.

Cauze comportamentale
Comportamentul „indisciplinat”
poate să țină de o serie largă de cauze.
Una dintre ele este aceea că, la revenirea în teren, câinele întâlnește o gamă
nouă, necunoscută până atunci, de factori care îi pot distrage atenția, cum ar
fi apariția unui vânat nou pentru el,
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prezența altor câini de vânătoare sau
întâlnirea, deloc dorită, cu câinii sălbăticiți, care, pentru moment, „stăpânesc” terenul respectiv de vânătoare.
O altă cauză ar putea fi, spre exemplu, în cazul cățeilor sau câinilor tineri,
lipsa unui dresaj consistent, care s-a desfășurat pe o perioadă insuficientă de
timp sau, în cazul câinilor adulți, faptul

Se întâmplă însă și ca
stăpânii să prefere să
lase o așa numită
„libertate de alegere”
câinelui, fără a impune un
control și, când este cazul, o
constrângere fermă,
necesară și binevenită la
momentul respectiv.

În cazul câinilor tineri „tratamentul”
comportamentului neascultător necesită reluarea abc-ului în cea ce privește
comenzile de bază. Corecțiile necesare
trebuie aplicate cu răbdare dar și cu
fermitate. În cazul unui câine adult, corecția trebuie aplicată imediat, fără a
lăsa impresia că există și „varianta” de
a tolera ne-ascultarea și ne-executarea
comenzilor. Se întâmplă însă și ca stăpânii să prefere să lase o așa numită
„libertate de alegere” câinelui, fără a
impune un control și, când este cazul,
o constrângere fermă, necesară și binevenită la momentul respectiv. Este
poate cea mai nerecomandată variantă,
deoarece poate genera confuzie din
partea câinelui iar toleranța poate fi
înțeleasă ca o slăbiciune din partea celui care de fapt trebuie să fie permanent
perceput drept conducătorul „jocului”.

Din nou la vânătoare
Petrecerea constantă a timpului alături de partenerul nostru patruped,
poate câteva ieșiri în plus pe teren,
fără altă companie, reluarea și practicarea în „liniște” a comenzilor simple,
cum sunt „șezi”, „înapoi” sau „vino aici”,
cu răbdare dar și cu fermitate indiscutabilă, sunt în măsură să strângă legătura între parteneri și să păstreze acea
comunicare specială de care este nevoie. De cele mai multe ori lucrurile
revin la normal destul de repede și vom
avea din nou atenția și răspunsul
prompt al câinelui nostru de vânătoare.
Este, poate, una dintre marile satisfacții
pe care le putem avea după efortul depus și timpul acordat. Apoi, în compania partenerului nostru patruped, vom
ieși în teren, după perioada prelungită
a verii, alături bineînțeles de colegii de
vânătoare. Ne vom bucura astfel din
plin de timpul special pe care îl putem
petrece împreună și de faptul că suntem cu bine, din nou la vânătoare…!

ATELIER

Îngrijirea dispozitivelor
optice - lentilele
COSTIN ALEXANDRESCU
orice fel de intervenție
în interiorul opticelor
este recomandat să fie
lăsată în grija specialiștilor,
care pot efectua reparații
sigure și de calitate”.

Majoritatea modelelor noi de dispozitive optice au corpul
închis ermetic, cu garnituri extrem de rezistente atât la
acțiune mecanică cât și chimică, fiind umplut cu diferite
gaze, cum ar fi azotul, care protejează împotriva
condensului și a coroziunii pe interior.

F

ie că este vorba despre binocluri, lunete sau alte dispozitive
optice pentru observații, toate
au o construcție robustă și sunt, în general, protejate împotriva pătrunderii
în interior a particulelor de praf sau a
apei. În aceste condiții, orice fel de intervenție în interiorul opticelor este recomandat să fie lăsată în grija
specialiștilor, care pot efectua reparații
sigure și de calitate. Pentru îngrijirea
exterioară există o serie de accesorii
special concepute, ce oferă protecție și
eficiență în procesul de curățare, atât
pentru corpul dispozitivelor, cât mai
ales a lentilelor. Câteva recomandări

utile în acest sens merită toată atenția,
mai ales când avem de-a face cu dispozitive optice de foarte bună calitate și
bineînțeles foarte scumpe.
Urmele amprentelor: curățarea lor
trebuie făcută cu materiale textile dedicate acestei operații, confecționate de
regulă din microfibre. Putem aburi ușor
lentilele și apoi îndepărta amprentele cu
materialul amintit, prin mișcări circulare
repetate. Folosirea hârtiei uscate, chiar
și a șervețelelor, nu este recomandată.
Picăturile de apă: după uscare, picăturile de apă lasă urme atât pe lentile
cât și pe inelele de fixare a acestora.
Aceste reziduuri trebuie mai întâi umec-

tate și apoi îndepărtate folosind material
textil, dedicat acestui scop.
Praful: îndepărtarea se face cu pensule speciale și/sau prin suflarea cu aer
din pompițe de cauciuc ce se găsesc la
magazinele foto sau pentru optice. Înainte de folosirea unui material textil
dedicat, particulele grosiere de praf sau
alt material, ce poate fi abraziv, trebuie
îndepărtate cu grijă.
Uleiuri și grăsimi: pot fi curățate
de pe lentile folosind un material textil
adecvat și puțin alcool. Atenție la punctele de contact cu inelele de fixare a lentilelor; și aici trebuie curățat cu atenție.
Mucegaiul: se poate dezvolta pe
exteriorul dispozitivelor optice. Apariția
și dezvoltarea mucegaiului la exterior
este favorizată de păstarea în medii cu
umidiatate ridicată, la întuneric, pe perioade lungi de timp. De aceea se recomadă păstrarea opticelor în locuri bine
aerisite, luminate, în care umiditatea
este îndepărtată de căldura soarelui sau
de temperatura ambientală adecvată.
Mucegaiul poate fi înlăturat prin curățare cu materiale textile dedicate. Urmele lăsate însă de produsele metabolice eliminate de mucegaiuri adesea
rămân și sunt destul de greu de înlăturat, necesitând proceduri speciale. Este
mult mai ușor să prevenim apariția mucegaiurilor decât să reparăm efectele
produse după instalarea acestora.
Folosirea produselor de curățat neadecvate, poate duce la deteriorarea
straturilor acoperitoare ale lentilelor și
implicit a calității acestora, precum și
a garniturilor de ermetizare. Acesoriile
folosite pentru îngrijire se pot achiziționa atât separat cât și în truse/kit-uri
ce conțin atât ustensilele – perii, pompițe, soluții speciale etc., și nu trebuie
să lipsească din trusa de teren. Calitatea accesoriilor pentru îngrijirea lentilelor este foaarte importantă, este
drept, costă mai mult, dar merită!
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Bolile animalelor

Dirofilarioza cardiovasculară
DOCTOR VET
țită și ziua, prin injectarea a 1,0-1,5 ml
adrenalină soluție 1% diluată în 9 ml
de ser fiziologic.

Tratament

Parazitoza, cunoscută și sub denumirea de filarioză, poate
afecta câinele, pisica, ursul, lupul, șacalul, vulpea, dihorul
și celelalte mustelide din fauna României, iar în puține
cazuri și omul.
Prezentare
Agentul etiologic al bolii este Dirofilaria immitis, un vierme subțire și lung
care poate atinge 12 cm în cazul masculului și până la 30 cm în cazul femelei.
Adulții se localizează în arterele pulmonare și ventriculul drept, dar pot fi găsiți
și în venele cave, arterele femurale, bronhii, ochi, creier sau interdigital.
Femelele sunt ovovivipare. Embrionii
născuți, numiți microfilarii, se localizează în fluxul sanguin periferic, unde
pot rămâne până la 2-3 ani.
Pentru un ciclu biologic complet este
necesară dezvoltarea microfilariilor, pentru trecerea lor în stadiul de larve infestante, în corpul unor gazde intermediare
specifice, care sunt țânțari din genul Culex, Anopheles și Aedes. Pentru microfilariile din genul Dipetalonema, gazdă intermediară poate fi și puricele.
Insectele hematofage precizate mai
sus preiau microfilariile odată cu sângele supt din corpul animalelor infestate. În corpul insectelor gazdă intermediară, microfilariile se dezvoltă în
cca. două săptămâni, ajungând până
la 1 mm lungime. Numai după aceea
migrează și se fixează în aparatul bucal
al insectei hematofage. Când o astfel
de insectă înțeapă animalul receptiv,
pentru a se hrăni cu sânge, introduce
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în corpul acestuia larvele infestante. O
perioadă relativ lungă de timp, de cca.
85-120 zile, aceste larve se localizează
în mușchii sau în țesutul adipos al animalului receptiv, după care, pe cale venoasă, ajung în inimă. Aici devin adulte
și se înmulțesc după încă cca. 4 luni de
maturizare. Pot trăi până la câțiva ani.

Tratarea animalului bolnav trebuie
începută printr-o revigorare a acestuia,
uzând de hrană de calitate, vitaminizare
și administrare de antihistaminice în
scopul prevenirii reacțiilor alergice. Asupra viermilor adulți se poate interveni
în principal cu arsenicale. În acest scop
se procedează la injectare 3 zile succesive sau, mai lent, 15 zile succesive, cu
substanțe medicamentoase care conțin
astfel de principii active. De exemplu,
se injectează intravenos fuadin timp de
3 zile, câte 2,5 ml/10 kg greutate vie,
dar nu mai mult de 5 ml pentru 30 kg
greutate vie. Tratamentul scurt, de numai 3 zile împotriva viermilor adulți,
poate fi însă periculos în situația parazitării puternice, din cauza mortalității
bruște a viermilor, strângerii acestora
ghem și blocării circulației sanguine. De
aceea este recomandat tratamentul îndelungat.
Tratamentul medicamentos poate fi
înlocuit printr-un tratament chirurgical,
care constă în pătrunderea cordului prin
puncția ventriculului drept ori a arterei
pulmonare pentru a ajunge în cord, în
scopul extragerii filariilor cu dispozitive
speciale.

Prevenția
Semnele parazitozei
Pentru început se observă obosirea
rapidă la efort a animalelor parazitate.
Apoi putem constata apariția unor noduli mici și duri sub piele, urmată de
edeme, plăgi crustoase, cheratite și otite.
Într-o fază mai avansată a bolii, se pot
constata anemii grave, ciroze, nefrite,
tulburări cardiace etc.

Diagnosticare
Parazitul este pus cel mai ușor în
evidență prin examenul microscopic al
sângelui periferic, în care se pot observa, fără dificultăți, microfilariile. Este
indicat ca prelevarea sângelui pentru
un astfel de examen să se facă noaptea,
recomandabil spre miezul nopții când
concentrarea de microfilarii este maximă. La ora 10.00 dimineața, de exemplu, concentrația de microfilarii este minimă. Concentrația acestora, în sângele
animalului receptiv, poate fi îmbunătă-

În afara măsurilor de distrugere a
țânțarilor și puricilor, posibilă în mediul
domestic, se recomandă purificarea sistematică a sângelui animalelor parazitate cu microfilarii, prin injectări periodice cu anumite substanțe medicamentoase. În acest sens se recomandă
injectarea, în perioada de primăvarătoamnă și la intervale de 1,5-2 luni, cu
ivermectină, în cantitate de 0,30,6 ml/10 kg greutate vie. Din experiența practică pe care o avem, putem
afirma că microfilariile mor în totalitate,
iar filariile nu se mai reproduc, se
răresc și dispar după 2-3 ani.
Asemenea multor altor boli, prevenția, în cazul dirofilariozei animalelor din
mediul domestic, este mai ușoară, mai
ieftină și fără riscuri de aplicat, comparativ cu tratamentul curativ, la care se
impune să apelăm cât mai urgent, dar
cu precauția care se impune, în caz de
infestare.

Plante tămăduitoare

FLORA

Porumbarul
DOCTOR PLANT

Foto: ALIN-CODRU MANU

Flori

Frunze

Fructe

Porumbarul (Prunus spinosa) face parte din familia Rosaceae și este un arbust sălbatic ce
crește până la 1-3 m înălțime. Are ramurile spinoase, florile sunt albe iar fructele sferice
au culoarea vineție-închis. Popular, porumbarul mai este cunoscut și sub denumirile de
mărăcine, porumbel, scorombar, spin sau spinul cerbului.

C

a plantă medicinală, ceaiurile
pe bază de fructe sau flori de
porumbar sunt cunoscute pentru efectele benefice în cazul dereglărilor echilibrului digestiv, al afecțiunilor
renale, dischineziei biliare, precum și
pentru refacerea după răceli și gripe,
tuse convulsivă, refacerea poftei de
mâncare și a stării generale de sănătate.
Porumbarul crește de la câmpie
până în zonele montane, până la 1.1001.300 m altitudine, și este întâlnit în
Europa, Asia de Sud-Vest, Caucaz și
Africa de Nord. În America de Nord,
inițial nu a existat ca specie autohtonă
ci a fost adus din Europa. Poate fi găsit
frecvent la marginea terenurilor cultivate, pe marginea drumurilor, pe pășuni
sau fânețe, la liziera pădurilor, preferând
terenurile cu substrat calcaros, întâlnindu-l adesea alături de măceș, păducel, alun și soc.

În scop terapeutic, de la porumbar
se folosesc atât frunzele, florile cât și
fructele. Florile se culeg imediat după
înflorire, frunzele prin luna iulie iar
fructele, numite porumbe, se culeg
toamna târziu, adesea după primele
brume, când au căzut deja toate frunzele de pe ramuri.
Florile de porumbar conțin săruri
de magneziu și potasiu, flavone, glicozide și acizi organici, și sunt recomandate ca diuretic în tratamentul nefritelor și cistitelor precum și în afecțiuni
gastro-intestinale. Frunzele pot fi folosite drept ajutătoare pentru boli de rinichi, vezică și pentru eliminarea toxinelor din corp. Fructele au acțiune
astringentă și diuretică și se recomandă
pentru dureri și deranjamente stomacale, afecțiuni renale, dischinezii biliare
și pentru stimularea digestiei. Trebuie
consumate însă cu atenție, deoarece
pot avea și efecte negative din cauza

unui glicozid al acidului cianhidric pe
care îl conțin.
Pentru tratamente se folosește ceaiul din fructe sau flori, decoctul, tinctura
precum și sucul și siropul din fructe.
De asemenea fructele de porumbar sunt
tot mai des folosite în prepararea gemurilor și a dulcețurilor, a compotului
sau marmeladei, precum și drept garnituri în diferite rețete culuinare.
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 porumbar să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului specialist
este neapărat necesară și se impune ca
o măsură de prevedere și siguranță.
OCTOMBRIE 2019 | 25

POVESTIRI

La pescuit în Deltă (II)
ȚIȚI

E

ram în deltă, aveam pește care
în curând urma să fiarbă pentru
ciorbă ori să fie pus pe grătar,
totul ca într-un vis frumos ce nu doream
a fi întrerupt. Așa că am continuat și
am dat la iveală cutiile cu momeli, am
scormonit după scule și, fără alte comentarii, am montat lansetele iar pe
când ne îndreptam spre deschiderea
aflată nu prea departe de locul în care
poposisem și care de fapt era o intersecție
a canalului, l-am văzut pe Pavel cum
așezase pe iarbă o scândură și se apucase
de curățat solzii peștilor aruncând măruntaiele în apa canalului:
- Ce faci Pavele, nădești racii? –
i-am strigat eu pornind spre locul unde
eram sigur că voi face treabă.
- Îs buni și ăia, numai să aibă o adunare generală că doar pentru doi-trei
nu merită să punem ceaunul la foc.
Ajuns în deschiderea care mă atrăsese și care nu arăta deloc rău, am ales
mulinetele cu guta ceva mai groasă, că
doar eram în Deltă, nu? Apoi, la una
dintre lansete, am prins o montură cu
cârlige măricele în care am agățat două
coropișnițe și o râmă zdravănă și foarte
nervoasă, lansând-o undeva cam în lungul malului și nu departe de stuf. Celelalte două lansete le-am lansat, având
numai râme în cârlige, undeva spre
mijlocul deschiderii.
Șuieratul molcom al adierii care înviora
stuful mă îmbia la meditație. M-am întins
pe iarba fragedă așezându-mi geanta cu
scule sub cap și am început ca să mă delectez cu norii fugăriți de vânt pe cer,
străduindu-mă să construiesc din ei tot
felul de figurine. Îmi aminteam astfel de
copilăria mea frumoasă, petrecută întrun sat din Munții Buzăului, unde, la fel
mă delectam cu norii de pe cer în timp
ce stăteam întins în fâneața fragedă pe
care pășteau vacile.
La un moment dat am avut o presimțire și m-am întors privirea spre lansete. Vârful uneia se încovriga încet,
încet, dar sigur. Am scos-o încetișor din
suport dar cum aceasta ori se arcuia, ori
își revenea de îndată, m-a pus pe gânduri
așa că, la următoarea arcuire am înțepat
brusc și, cu hotărâre, am început să recuperez. Însă, după ce am simțit niște
zvârcoliri certe transmise prin lansetă,
guta a rămas înțepenită refuzând să mai
fie recuperată pe mulinetă.
- „Precis că este mare!” – și un nou
fior mi-a vagabondat prin șira spinării,
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făcându-mă astfel să țin mâna încleștată
de mânerul lansetei. Într-un târziu am
forțat cu orice preț recuperarea peștelui,
preț de câteva momente, însă riscul
ruperii gutei m-a determinat să renunț
repede la idee. Apoi i-am zărit pe Marin
și pe Nuțu care se îndreptau grăbiți
spre mine.
- Ori e așa de mare că nu-l poți
trage singur la mal ? – m-a luat imediat
Nuțu peste picior.
- Ia apucă de lansetă și spune-mi tu
cam ce greutate consideri că are, i-am
răspuns eu cam înțepat. Hai, ce mai
aștepți?
Mi s-a cam strâns sufletul când am
văzut cum forțează mulineta în timp
ce vârful lansetei ajunsese aproape de
apă. La un moment dat, vârful s-a
smuls pur și simplu fără ca să mai fie
arcuit iar lanseta a revenit la linia inițială.
- Na că s-a rupt ori peștele a scăpat!!!
– i-am reproșat eu supărat. Așa puteam
și eu să trag, ca disperatul, dar n-am
avut chef să-l pierd.
În tot acest timp Nuțu s-a încruntat
de ciudă fără ca să mai spună ceva,
însă la un moment dat apa s-a învolburat
aducând din adânc un cap de somn
rupt de restul trupului. În colțul gurii
se afla cârligul meu, bine înfipt, iar de
la terminarea capului șuvițele de carne
dovedeau că peștele a fost victima unui
animal răpitor care l-a atacat, rupând
bucăți din trupul lui.
Mi-am strâns ustensilele de pe iarbă
și am pornit cu toții spre șalupă, lângă
care Pavel făcuse focul, pe care instalase
un grătar măricel, ornat cu bucăți mari
de crap puse la rumenit.
- Hai, să vezi năzbâtie și să nu crezi
- l-a cuprins Marin pe după umeri arătându-i capul somnului.
- Chiar năzbâtie – a murmurat Pavel
cu năduf. Am mai văzut așa drăcie dar
ceva mai de soi când, cu ceva ani în urmă,
un pescar de la oraș a dat după răpitor cu
pește viu și a agățat o vidră sau nurcă, ceo fi fost, că mai avea puțin și mânca struna
de sârmă oțelită, iar un lipovean de-al
meu mi-a povestit că a prins în cursa de bizam, un animal asemănător, care avea un
ac de pescuit înfipt în gură cine mai știe de
când, deoarece nu mai sângera iar rana
era vindecată. Așa că, aici în Deltă, vedem
toate minunile.
- Atunci, a intervenit și Marin, noi
am adunat vrei două chile de caras și

roșioară iar după ce am văzut ditai
grătarul tău acoperit cu pește sper să
nu jinduiți la peștișorii noștri așa că,
având îngăduința voastră, o să-l duc
mâine acasă. De acord?
- Du-i liniștit acasă ca să-i facă
ciorbă nevastă-ta dar nu strică să completezi materia primă și cu capul de
somn care e cea mai bună bucată la
borșul de pește.
Și astfel, deoarece se cam lăsase și
întunericul, ne-am adunat în fumul din
jurul grătarului pentru a-i îmbolnăvi
astfel de nervi pe țânțari și ne-am delectat cu minunații crapi prinși de Pavel
cu minciogul, bine făcuți pe grătar și
stropiți din belșug cu vodca adusă de
noi de la București.
Dimineață, tocmai pe când pregăteam ceva pentru micul dejun, ne-am
pomenit cu Pavel care venea cu juvelnicul ce fusese lăsat scufundat în apă,
să ferească peștii de muscă, și pe care
îl găsise acum pe mal. Când Pavel l-a
așezat însă pe iarbă lângă ei, i-a trecut
un fior. Juvelnicul era rupt ferfeniță
iar în el nu se mai afla nici un pește.
- Doamne, dar ce naiba-i asta?! – a
exclamat Nuțu uluit și fluturând nedumerit ațele juvelnicului. Nu mai este
pește în el ? Dar cum naiba de s-a rupt
în așa hal?
- Îți spun eu imediat – l-a liniștit
Pavel râzând, voi ați lăsat juvelnicul în
apă cu peștele viu în el ca să rămână
așa și să-l duceți proaspăt acasă, corect?
- Foarte corect – i-a răspuns Nuțu,
cam înțepat. Să nu-mi spui că și peștele
nostru a fost halit tot de lighioane submarine ca și somnul lui Țiți!
- Nu, eu am găsit juvelnicul întins
pe mal și cu gaură mare în el iar treaba
asta au făcut-o șobolanii. Au simțit
peștii din el și au tras juvelnicul, cu
ghearele, pe mal, după care au ronțăit
plasa și au păpat peștele. Or fi proști
șobolanii?
- Nuțule – i s-a adresat Marin străduindu-se ca să nu izbucnească în hohote de râs, multe complimente de la
tuciuriul din Tulcea!
Urarea acestuia se împlinise și nu
avusesem parte de ceea ce prinsesem...
În drum spre casă ne-am reamintit cu
lux de amănunte aventurile prin care
am trecut dar, datorită minunatei noastre Delte, n-am simțit nici cea mai mică
urmă de regret!

OCTOMBRIE

Competiții
Pescuit la răpitori
Pescuit de sezon
Pescuit în Delta Dunării
Pescuit pe râu
Muscărit

28
30
32
34
36
38

PESCUIT

Toamna este în plină desfășurare,
amintirile verii s-au estompat, iar vremea schimbătoare este o caracteristică a acestei luni. Zilele cu nori, vânt
și ploi, alternează cu zile senine, soare și temperaturi ceva mai agreabile. Condițiile de pescuit sunt încă destul de bune. Puteți practica pescuitul staționar
sau la răpitori, de pe mal sau din barcă. Delta își păstrează, poate mai mult ca
oricând în această perioadă, atracția magică, este luna capturilor capitale. În
ghioluri, canale sau în japșe, veți găsi știuca, bibanul, șalăul, avatul și somnul,
dar și crapul, carasul și alți pești pașnici. Pescuitul în apele de munte, la salmonide, este interzis începând cu 15 septembrie, de data asta până pe 30 aprilie
2020!

Foto: MUGUREL IONESCU

CE PESCUIM
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COMPETI}II

Competiții A.G.V.P.S. 2019 (II)
MUGUREL IONESCU

Competițiile programate în calendarul 2019 al A.G.V.P.S. din România au continuat să se
desfășoare, conform progamului stabilit în cadrul Comisiei de Pescuit Competițional
Privat. În cursul lunii august s-au desfășurat etapele II, finale, ale disciplinelor Pescuit cu
Musca Artificială și Pescuit la Feeder.

P

otrivit Hotărârii nr. 10/
19.03.2019 a Consiliului
A.G.V.P.S., în Competiția Privată
de Pescuit a A.G.V.P.S. pot participa doar
membrii pescari ai asociațiilor/cluburilor
afiliate care respectă reciprocitatea, dacă
au cotizația achitată la zi. Responsabilitatea respectării acestei hotărâri revine
șefilor de zonă, șefilor de subcomisii și
organizatorilor competițiilor.

Pescuit cu Musca Artificială
În clasamentul A.G.V.P.S. punctează cele mai bune 5 participări din
an la concursurile desfășurate pe râu
și cea mai bună participare la concursurile desfășurate pe lac. Punctele
aduse de la un concurs extern, pot înlocui punctele pentru un concurs intern, astfel încât orice concurent să
puncteze în clasamentul anului cu
punctajele cumulate din maximum 6
concursuri.
Printre cele 10 etape prevăzute în
calendarul competițional al acestei discipline în anul 2019, două au fost alese
ca, prin cumulul de puncte realizate de
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participanți, să desemneze campionii
A.G.V.P.S.
Etapa OPEN „Aventuri în Apuseni”,
organizat de Clubul Muscarilor „Baia
de Arieș” - responsabil Luca Moga, s-a

desfășurat în perioada 25-26 mai, pe
râul Arieș, în județul Alba, în colaborare cu ROMSILVA. Au participat 30
de concurenți. Primele locuri au fost
ocupate astfel:

1. Raul Tătar - 4 p, 27 pești, 285 cm
2. Darius Buciu - 5 p, 19 pești, 260 cm
3. Radu Boncuț - 6 p, 14 pești, 271 cm
4. Florin Buzaș - 7 p, 30 pești, 265 cm
5. Dănuț Giurgiucă - 7 p, 13 pești, 286 cm
Etapa OPEN „Someșul Rece”, organizat de Aqua Transilvae Club și Best
Friends Fishing Club, responsabili Darius
Buciu și Alin Hirișcău, s-a desfășurat în
perioada 24-25 august, pe râul Someșul
Rece, în județul Cluj, în colaborare cu
ROMSILVA. Au participat 16 concurenți.
Primele locuri au fost ocupate astfel:
1. Adrian Pop - 5 p, 41 de pești, 247 cm
2. Andrei Bodea - 6 p, 41 pești, 227 cm
3. Ioan Buzaș - 8 p, 41 pești, 280 cm
4. Vasile Cocian - 9 p, 29 pești, 264 cm
5. Alin Hirișcău - 10 p, 30 pești, 246 cm.
Clasamentul final al primelor locuri
ocupate, alcătuit prin cumulul de
puncte, pentru toți cei 37 de concurenți
participanți le cele două etape, a fost
următorul:
1. Adrian Pop - 13 p, 61 pești, 527 cm
2. Florin Buzaș - 15 p, 71 pești, 545 cm
3. Darius Buciu - 17 p, 45 pești, 499 cm
4. Alin Hirișcău - 19 p, 44 pești, 491 cm
5. Raul Tătar - 28 p, 27 pești, 285 cm
Campionatul a continuat cu etapele
OPEN „Bucovina”, organizat de Clubul
„Fly Fishing Bucovina”, responsabil
Ioan Bedrulea (07-08 septembrie, râul
Bistrița Aurie, jud. Suceava, concurs pe
râu) și OPEN „Zetea”, organizat de Clubul Sportiv „Fly Reghin”, responsabil
Adrian Trâmbițaș (21-22 septembrie,
râul Târnava Mare, jud. Harghita,
A.V.P.S. Târnava Mare, concurs pe râu,
pe echipe de 3 concurenți, punctează
și la individual).
Campionatul se va încheia cu etapa
OPEN „Câmpul Cetății”, organizat de
„Fly Fishing Dedicated”, responsabil
Râul Tătar (12-13 octombrie, Câmpul
Cetății, jud. Mureș – Incinta piscicolă
privată „Han Pescăresc”, concurs pe lac
la păstrăv, de pe mal).

Pescuit la Feeder - INDIVIDUAL
După etapa I, desfășurată în perioada
21-23 iunie la Racovița, pe râul Olt, în
organizarea A.V.P.S. Silva Marpod Sibiu,
a Ligii de Feeder și a C.S.P.S., pe care
am prezentat-o în numărul precedent al
revistei, cu podiumul câștigător, a urmat
etapa a II-a, în perioada 23-25 august,
tot la Racovița, în aceeași organizare.
Reamintim câștigătorii primei etape:
Adrian Petrișor, 3 puncte, 14.100 g, Cosmin Brola, 4 puncte, 13.600 g și Adrian
Rednic, 4 puncte și 10.950 g. Spre de-

osebire de această manșă „productivă”,
nivelul scăzut al Oltului nu a mai permis
capturarea unor cantități similare, concurenții luptând din greu pentru fiecare
gram contabilizat.
În fruntea acestei etape s-au clasat
Doru Poiană, 1 punct, 3.425 g, Bogdan
Vuculescu, 2 puncte, 1.975 g și Claudiu
Banu, 1 punct, 1.650 g. Cei clasați pe locuri fruntașe, în etapa I, au pierdut
puncte prețioase în această etapă, clasamentul final modificându-se substanțial.
După desfășurarea celor două
etape, podiumul de premiere s-a prezentat astfel:
1. Doru Poiană – 8 p – 13.150 g
2. Sorin Iovescu – 8,5 p – 12.400 g
3. Bogdan Vuculescu – 9 p – 14.125 g
Finala campionatului pe ECHIPE al
disciplinei „Pescuit la Feeder” se va desfășura în perioada 4-6 octombrie, la Călinești – Oaș, în organizarea A.J.V.P.S.
Satu Mare, în colaborare cu Liga de
Feeder și C.S.P.S.
Vă vom ține la curent, în numerele
viitoare, cu desfășurarea, în continuare,
a campionatului.
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Pescuit la răpitori

Nu evitați nălucile mari! (V)
Text și fotografie ANDREI ZABET
În ultima parte a seriei, vom discuta despre suma trăsăturilor specifice care au
transformat această categorie de năluci, într-un stil de pescuit în sine și chiar într-un stil
de viață pentru unii. În țările civilizate, unde respectul pentru natură înseamnă inclusiv
capturi care ajung la dimensiuni record, tocmai pentru că pescarii au ajuns la acea
conștiință colectivă de a mai și elibera peștii, acolo fenomenul pescuitului cu swimbaituri
a cunoscut o adevărată explozie de popularitate în ultimii ani. Și nu vorbesc de Statele
Unite, țara care a inventat acest stil de pescuit, sau de Japonia, care l-a perfecționat prin
crearea unor năluci aproape perfecte, ci despre Europa, peste tot unde există bass, din
Spania în Portugalia, Italia, Franța și chiar Ungaria.

P

robabil că în viitor va apărea și
la noi, iar când o va face, oferta
cu echipamente de pescuit va
înregistra, la rândul său, o diversificare
fără precedent. Fiindcă bass-ul este
acel pește pe care îl poți prinde în
foarte multe feluri, cu năluci și tehnici
diversificate, și care, de multe ori, face
„jocul” și mai incitant tocmai pentru
că refuză prezentările noastre pe bandă
rulantă.

Care sunt trăsăturile-cheie
ale swimbaiturilor?
În primul rând, vorbim despre dimensiuni. Dacă veți avea curiozitatea să
citiți poate cel mai popular website de
swimbaiting din lume, www.swimbaitunderground.com, veți vedea că din sondajul făcut, primele două definiții care
au strâns cele mai multe voturi sunt:
• orice nălucă artificială care imită
înotul peștilor-pradă (any bait that im30 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

itates the natural swimming motion of
a forage species);
• orice nălucă artificială de 15 cm
lungime sau mai mare, care imită înotul

peștilor-pradă (any bait 6” or larger
that imitates the natural swimming motion of a forage species).

Swimbaiturile sunt o
clasă liber definită de
năluci care imită peștii.
Swimbaiturile au apărut
spre finele anilor 1980 ca
năluci create să imite
păstrăvii curcubeu din
lacurile din California de
Sud, cu care bass-ul cu gură
mare și bass-ul dungat se
hrăneau. Aceste năluci erau
mai mari și imitau mult
mai bine înotul natural al
peștilor decât nălucile
obișnuite, disponibile la
vremea respectivă.
Ce spune Wikipedia
despre swimbaituri
Dacă veți da o căutare simplă pe
Google după cuvintele „swimbait definition”, veți găsi suficiente informații,
iar printre cele mai obiective se numără
cea de pe Wikipedia, o redau integral:
„Swimbaits are a loosely defined class of
fishing lures that imitate fish. Swimbaits
originated in the late 1980’s as lures
designed to imitate rainbow trout in
Southern California reservoirs that Largemouth Bass and Striped Bass fed on.
They were larger and more lifelike imitations than most available mass-produced lures at the time.”
Deci, ce spune Wikipedia: „Swimbaiturile sunt o clasă liber definită de
năluci care imită peștii. Swimbaiturile

au apărut spre finele anilor 1980 ca
năluci create să imite păstrăvii curcubeu
din lacurile din California de Sud, cu
care bass-ul cu gură mare și bass-ul dungat se hrăneau. Aceste năluci erau mai
mari și imitau mult mai bine înotul natural al peștilor decât nălucile obișnuite,
disponibile la vremea respectivă.”

lăsați să se scufunde deasupra acestor
structuri, și apoi începeți recuperarea liniară, cu scurte pauze între turele de
manivelă. Și nu în ultimul rând, fiți atenți
la ultimii metri, fiindcă mulți răpitori urmăresc năuca pe distanțe mari și atacă
doar atunci când văd că le scapă prada.

Ce trebuie reținut
despre swimbaituri

Primii pași în pescuitul
cu swimbaituri

Mai ales dacă sunteți la început, e
bine să încercați niște swimbaituri de dimensiuni mici spre medii, în special
swimbaituri soft, fiindcă sunt mai ieftine,
mai suportabil de pierdut și foarte ușor
de pescuit - le aruncați în apă, le lăsați
să se scufunde până pe substrat, dacă nu
există vegetație sau agățături, sau le

Alegeți năluci soft între 12,5 și 15
cm lungime, dar atenție că nu orice
plastice moi existente pe piață pot funcționa ca swimbaituri, fiindcă nu au o
evoluție suficient de atractivă. Căutați
produsele firmelor americane, japoneze
sau chiar europene care investesc în
testare și dezvoltare, precum Gambler,
Gan Craft sau Keitech.
Dacă vreți să treceți la swimbaituri
hard, căutați unele cu lungimi de minimum 15 cm, ideal între 15 și 18 cm,
pentru început. Nălucile de calitate
sunt scumpe, fiindcă este vorba de
multe mii de ore de teste și refaceri ale
prototipurilor, pentru a ajunge la un
rezultat care să funcționeze constant
bine, și apoi pentru că în nălucile mari
intră mai mult material, iar construcția
lor este, de multe ori, mai complexă
decât a nălucilor obișnuite. Nu mai
vorbim despre finisaje, care, în cazul
acestor artificiale, trebuie să imite cât
mai bine natura. Iar suma tuturor acestor caracteristici, strânse într-un swimbait hard, costă. Dar, în același timp,
merită toată atenția!
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Pescuit de sezon

Partener de spinning…
„torpila”!
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Primele luni ale toamnei ne vor găsi, cel puțin pe cei dedicați, pe „cărările de apă” ale
Deltei. Canale sau ghioluri, japșe sau aglomerări de plauri, provocări cărora nu le putem
rezista, sunt toate ispite ale îndepărtării de stresul aglomerărilor urbane. Și dacă gândul
și determinarea ne va duce și la o partidă de pescuit „torpila”, lucrurile vor deveni și mai
palpitante!

S

upranumit „torpila”, sau „lupul
obleților”, avatul trăiește atât în
Dunăre și râurile de șes, până în
zona colinară, cât și în bălți mari și lacuri cu apă dulce sau salmastră. În
Deltă îl vom căuta la confluența canalelor navigabile mai mici cu brațul principal, locuri în care observăm anafoare
sau intersecții de curenți, în general
acolo unde găsește hrana sa predilectă,
obleții.

Scurtă prezentare
Avatul este un pește interesant.
Chiar dacă este rudă cu crapul, făcând
parte din familia Cyprinidae, ca și cleanul, este un răpitor redutabil. Are gura
foarte largă și maxilare puternice. Maxilarul inferior, mai lung, se termină cu
o protuberanță care pătrunde într-o
scobitură amplasată simetric, pe maxilarul superior. Astfel se formează „capcana” care se declanșează în momentul
atacului, suplinind lipsa dinților în reținerea peștilor, caracteristică răpitorilor. Ca orice ciprinid, posedă „dinți
faringieni” pentru zdrobirea hranei.
Dimensiunile maxime uzuale la care
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ajunge avatul sunt în jur de 40-50 cm și
1,5-2 kg, dar există și excepții, de până
la 70-90 cm și 5-6 kg.

Momelile potrivite
Pescuitul cu năluci este specific pentru capturarea acestui pește. Am prins și
cu peștișor viu, pe substrat, la montura

pentru șalău, dar foarte rar și, cu siguranță, întâmplător. Zona sa de hrănire
este la suprafață, în apropierea ei și între
ape, unde sunt cantonați peștișoriipradă. Atacul avatului asupra nălucii
este violent, lovitura de „torpilă” fiind
urmată de un drill destul de scurt, puternic la început, venind apoi relaxat la
minciog.
Preferă nălucile articulate, de dimensiuni mici sau medii, atât pe cele metalice, cât și plasticele moi sau muștele
artificiale mari, de tipul streamer-elor.
Lingurile oscilante folosite vor avea
formă alungită, dimensiunea de până la
7 cm și greutatea de 10-14 g. Rotativele
vor porni de la nr. 2 până la nr. 6. Foarte
eficiente sunt nălucile articulate Sebile
Spin Shad sau cele tip cicadă cu paletă
articulată.
Dintre nălucile articulate, nu vom
neglija spinnerbaits-urile, de diverse
forme și mărimi, în diferite combinații.
Voblerele tip popper pot fi, de asemenea,
o alternativă.
De multe ori, când avatul vânează
dezlănțuit, combinațiile de năluci ne pot
aduce surprize plăcute. Combinațiile pot

fi formate dintr-o oscilantă, rotativă sau
spin shad la capătul liniei și un streamer
sau un plastic moale pe săltătoare, un
plastic lestat la capătul liniei și un streamer pe săltătoare, adică orice combinație care să dea impresia de „cârd”. Se știe
că avatul lovește puternic bancul de
pești-pradă, după care îi culege pe cei
năuciți. Nu o dată am avut surpriza de a
prinde doi pești la aceeași recuperare.
Folosirea strunei nu este necesară
dar, dacă avem suspiciunea că ar putea
fi și o știucă în zonă, un capăt de linie
din fluorocarbon sau din fir textil ne va
scuti de anumite emoții.

GASTRONOMIE PESC~REASC~

CIORBĂ DIN AVAT
LA CEAUN
MAMA PAȘA

Acțiune!...
Pentru început, vom imagina un
scenariu potrivit, începând cu alegerea
locului. După care vor urma obsevațiile
vizuale. Un binoclu îndreptat spre locurile vizate ar fi, cu siguranță, un
avantaj. Îmi amintesc perioada în care
frecventam cabana de la Crișan. Urmăream jocul pescărușilor care se odihneau
pe
anrocamentele
care
mărgineau Canalul Caraorman, ce începea pe malul celălalt, peste Canalul
Sulina, vis-à-vis de cabană. Dacă îi vedeam pe pietre, liniștiți, rămâneam și
noi la fel, dar dacă îi vedeam agitați,
zburând razant cu suprafața apei, cu
plonjoane și reveniri, însemna că avații
erau în acțiune. Cu o barcă la îndemână, ajungeam la timp pentru a participa și a ne integra în spectacol. Acolo
am făcut și câteva duble.
O zi cu soare, care va anima obleții
la suprafața apei, va spori șansele. Cu o
interpretare corectă a datelor care vi se
oferă, puțină experiență constructivă și
perseverență, rezultatele nu vor întârzia
să apară. Mai ales, când căutați imprevizibila… „torpilă”!

Avatul nu este la fel de căutat în gastronomie pe cât de
apreciat este ca partener în pescuitul la spinning. Dar pentru
o ciorbă tradițională, în comunitățile pescărești, mai ales
dacă îl mai acompaniază și alte soiuri, ceva crap, caras,
plătică, babușcă, roșioară, biban sau știucă, rezultatele vor fi
pe măsura așteptărilor.
Ingrediente: 2-3 avați potriviți (dimensiunea minimă legală pentru reținere este
30 cm, măsurată de la vârful botului până
la baza înotătoarei caudale) și, dacă este
posibil, și alți pești din speciile pe care le
avem la îndemână, cam 2 kg curățat și
eviscerat, 2 cartofi, 2 morcovi, două cepe,
două ouă, o rădăcină de păstârnac, o rădăcină de pătrunjel, 2 ardei grași, o căpățână
de usturoi, leuștean și pătrunjel proaspăt
pentru aromă, ulei, oțet, sare, piper boabe,
după gust.
Preparare: peștele se curăță de solzi,
se eviscerează, iar capetele peștilor mai
mari se păstrează, dar fără opercule. Se
taie legumele, cartofii, morcovii, ardeii și
păstârnacul cubulețe, iar cepele se taie în

patru, se călesc ușor în ulei încins, după
care se fierb. După ce acestea sunt aproape
fierte, se adaugă ouăle, bătute și diluate cu
zeama fierbinte, apoi se pune peștele crestat temeinic. Se completează compoziția
cu puțin ulei, oțet și sare, după gust, și usturoiul mărunțit. După ce oprim focul,
adăugăm leușteanul și pătrunjelul tocat și
acoperim vasul.
Servire: putem servi ciorba în două feluri, zeama împreună cu peștele sau, lipovenește, separat, caz în care vom prepara un
mujdei de usturoi pentru pește folosind o
parte din zeamă. Un ardei iute, proaspăt sau
murat, eventual mămăligă fierbinte, țuică
bătrână, rachiu „de la popa” sau palincă, vor
accentua gustul. Poftă bună!
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Pescuit în Delta Dunării

Bibani în prag de Brumărel
Text și fotografie MAC
„Totul este să-i găsiți”…! Așa ne spusese la plecare prietenul meu după ce îmi mai dăduse
o cutiuță cu „silicoane” de toate culorile. „Încearcă-le pe toate și vei vedea”… iar ultimile
cuvinte au rămas undeva în urmă. Plecam în Deltă pentru câteva zile și adunasem câte
ceva de pe la toți, cu speranța că vom prinde și ceva pește, în ciuda apelor scăzute drastic
din cauza secetei prelungite…

O

dată ajunși, suficient de obosiți
de drumul pe asfalt și apoi cu
șalupa pe valurile legănate ale
Dunării Vechi, am pus echipamentul
de pescuit în ordine și am admirat primul apus de soare, printre sălciile pletoase de pe malul udat de ape, la vreme
de început de Brumărel…

În zori de zi
Orele dimineții ne-au găsit deja porniți spre locul unde auzisem că de câteva
zile începuse să tragă știuculița. Când
primele raze ale soarelui se ridicau peste
vârfurile stufului eram deja ancorați în
primul golfuleț iar oscilantele argintii
străluceau prin apa clară a lacului. Cum
însă vestea circulă rapid în Deltă, în mai
puțin de o oră au apărut o mulțime de
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ambarcațiuni care de care mai motorizate și care au ocupat aproape tot ce însemna un potențial loc de știucă. Era în
același timp o schimbare continuă deoarece „insulele” de iarbă, antrenate de
curentul apei, se mișcau necontenint
după cum le purta vântul. Iar bărcile le
urmau mișcarea într-un adevărat dans
pe luciul lacului. Și chiar s-au prins câteva știuci, fără însă a vedea și exemplare capitale. Totul a durat până ce
soarele s-a ridicat la o lungime de lansetă deasupra stufului, după care s-a așternut liniștea. A urmat o perioadă de
căutări insistente și, una câte una, bărcile au plecat care de unde veniseră.
Doar câțiva pescari, probabil știucari împătimiți, au trecut să bată sistematic malurile și ochiurile de apă limpezi. Venise

timpul să încercăm ceea ce îmi spusese
la plecare prietenul meu…

„Sălașul” bibanilor
Știam că bancurile de bibani se ațin
de obicei chiar pe canal, nu departe de
intrarea acestuia în lac sau nu departe
de această intrare, de o parte sau alta a
malurilor locului. Am înlocuit oscilantele cu plasticele moi, atotcunoscutele
„silicoane”, și am început căutările. Ancoram și lansam la distanțe progresive,
în evantai de o parte și alta a bărcii, încercând să acoperim complet cercul imaginar în centrul căruia ne aflam. Ici și
colo, câte un biban rătăcit entuziasma
atmosfera dar totul revenea repede la
calm după ce lansările următoare rămâneau fără rezultat. Apoi schimbam

locul, cu câteva zeci de metri, ancoram
și o luam de la capăt. Au trecut probabil
mai bine de două ore până să dăm peste
„sălașul” bibanilor. Am înțeles că i-am
găsit atunci când fiecare a început să
scoată câte un pește la fiecare a doua
sau cel mult a treia lansare. De data
asta erau undeva la vreo 40 de metri
de mal și cam la 20 de metri lateral
stânga de intrarea canalului în lac. Neam ocupat fiecare poziția în barcă și a
urmat un adevărat recital. Bibanii erau
peste tot și nu mai făceau nici un fel de
mofturi. Eram curios să văd dacă au
vre-o „preferință” anume. De la lingurițe rotative, năluci soft/silicoane, la voblere de suprafață sau scufundătoare,
mușcau la tot ce li se oferea. La rotative

Au trecut probabil mai
bine de două ore până
să dăm peste „sălașul”
bibanilor. Am înțeles că
i-am găsit atunci când
fiecare a început să scoată
câte un pește la fiecare a
doua sau cel mult a treia
lansare. De data asta erau
undeva la vreo 40 de metri
de mal și cam la 20 de metri
lateral stânga de intrarea
canalului în lac. Ne-am
ocupat fiecare poziția în
barcă și a urmat un
adevărat recital.

mușcau adesea imediat după ce începeam recuperarea iar la „silicoane” de
regulă pe cădere. Și nu era un loc
anume unde trebuia să lansezi. După
un timp bancul se mai muta cu câțiva
metri la stânga sau la dreapta dar îi regăseam rapid și continuam pescuitul pe
bandă. A fost atunci unul din acele momente în care peștele nu făcea nazuri
și mușca la practic oricare dintre nălucile oferite. Aveam ocazia să asist la așa
numita „bibaniadă” despre care, până
atunci, auzisem numai la alții.
Soarele cobora spre vârfurile stufului
și timpul trecuse fără a-i lua seama, iar
noi participasem la un spectacol inedit,
pe apele Deltei, oferit cu mărinimie de
bibanii începutului de Brumar…!
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Pescuit pe râu

Mustăcioșii și umbra uriașă (I)
Text și fotografie DORU DINEA

În aval de cele câteva insulițe peticite cu pâlcuri de ierburi și cotropite de tufe mărunte,
râul se gâtuie amenințător în strânsoarea malurilor iar apele prind a curge grăbite săltând
jucăușe peste prundiș. Sclipiri ștrengare se ițesc și dispar, pe vuiet zburdalnic. Elegante
egrete sculptate în porțelan așteaptă răbdătoare în margini de maluri.

D

upă mai bine de treizeci de
metri de zbateri rapide, malurile deschid larg brațele, îmblânzesc tumultul apelor ce încep să
șușotească înfundat, în taine de nepătruns. Râul își poartă în huzur apele leneșe până la liziera pădurii de plopi, ce
abia se zărește, în aval.
Câteva codobature de apă, mai curajoase, se tot fâțâie pe lângă mine și
ciugulesc de zor în marginea apei după
insecte. Mă uimesc dar mă și amețesc
cu balansările pe care le execută ritmic
din codițele lunguiețe. Le las să-și îndeplinească ritualirile ciudate și lansez
voblerul top water curbat, de 9 centimetri lungime, pe mijlocul înspumat al
curentului apei, din zona cu prundiș.
După ce năluca ajunge pe suprafața
apei o las să fie purtată puțin în aval
după care o recuperez cu viteză medie
sau mare. Alternez jerk-uiri scurte sau
ceva mai ample uneori cu vârful lansetei ridicat iar alteori cu vârful lansetei
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Pentru că pe ape
limpezi dau rezultate
nălucile într-un colorit
natural sau translucide,
montez și pentru vicleanul
avat un vobler lipless,
translucid, soft, de 5
centimetri lungime și 5,5
grame greutate.

aproape mângâind oglinda apei râului.
Voblerul execută deplasări stângadreapta, sus-jos, rotiri sau mici salturi
pe suprafața apei, cu un talent ieșit din
comun. Mult mai rar recuperez voblerul cu viteză constantă.
Lansez năluca, perpendicular pe direcția de curgere a apei, puțin înspre
aval, dar și către amonte. Voblerul execută la fel de bine mișcările, de fiecare
dată. De două ori apa explodează în
zona nălucii dar, vicleanul avat nici
măcar nu atinge năluca. Adrenalina
atinge cote nebănuite mai ales că observ că am de-a face cu un exemplar
respectabil. Cunosc avații, sunt pești
pretențioși și prudenți, în special cei
mari, care s-au călit în timp față de născocirile și vicleniile pescarilor. Schimb
năluca și încerc, pe rând, la un vobler
minnow floating, de 5 centimetri lungime și la o cicadă argintie, de 3,5 centimetri lungime. După mai bine de o
oră de încercări, fără nici un rezultat,

revin la voblerul curbat. Îl activez, din
nou, în toate felurile posibile și către
toate direcțiile, timp de încă o jumătate
de oră, dar eforturile mele sunt în
zadar. Se vede treaba că avatul nu mă
mai ia în seamă!
Las rucsacul lângă mal, iau doar
borseta cu năluci și lanseta și merg, în
aval, în zona unde se lățește albia râului. Vreau să încerc la somni și schimb
voblerul top water din capătul firului
de linie cu un vobler lipless, soft, translucid, de 6 centimetri lungime și 11
grame greutate. În apropierea malului
de pe care pescuiesc, apele au adâncimi
mici, de aceea lansez năluca cât mai departe, în largul râului, unde apele au
adâncimi și de peste trei metri. După
lansare, aștept ca năluca să atingă albia
râului, apoi recuperez cu viteze mici și
medii, cu tehnica stop&go. Știu că
atunci când râul are cotele scăzute iar
apele sunt deosebit de limpezi, cum se
întâmplă acum, mustăcioșii preferă siguranța apelor cu adâncimi mari aflate
la depărtare de maluri.
Tatonez două zone ale râului și
merg încă vreo zece metri în aval. Aici
râul are cea mai mare lățime și încep să
lansez cât pot spre larg. La un moment
dat, după ce năluca atinge suprafața
apei și ajunge pe substrat, doar ce încep
să recuperez și simt câteva țacuri timide
pe fir. Continui recuperarea iar după
încă doi-trei metri de evoluție a nălucii
am și un atac mai hotărât. Execut înțeparea și, după cum bate peștele albia
râului, îmi dau seama că este un somn.
Îl aduc destul de repede din largul râului și numai în apropierea malului mai
face câteva volte. Nu-i un exemplar
foarte mare și, cu lanseta tensionată,
fără să mai recuperez, merg ușor către
înapoi și aduc peștele pe mal.
Mă întorc în zona cu prundiș și aștept să văd ce se întâmplă. După
aproape zece minute observ două atacuri de avat tocmai în apropierea celuilalt mal. Hoțomanul, s-o fi mutat pe
partea cealaltă a râului?! Știu că, dacă
pe cotă scăzută și ape limpezi, încerc să
intru prin apă, șansele de a mai prinde
avați sunt aproape nule. În special
exemplarele mai mari de avați, dacă
simt și cea mai mică mișcare suspectă
prin apa scăzută și limpede, ori părăsesc imediat zona, ori nu mai atacă nici
în ruptul capului nălucile. Deci, rămân
răbdător pe malul pe care mă aflu deja.
Pentru că pe ape limpezi dau rezultate
nălucile într-un colorit natural sau
translucide, montez și pentru vicleanul
avat un vobler lipless, translucid, soft,
de 5 centimetri lungime și 5,5 grame
greutate. Cu o nălucă ca aceasta,

aproape transparentă, cu o lungime relativ mică, cu o greutate nu foarte
mare, deci care la impactul cu apa să
aibă un zgomot cât mai discret, mai am
ceva șanse să păcălesc vigilența acestui
pește exagerat de prudent.
Încep lansările, întâi mai aproape
de mal apoi, la depărtare, în șuvoiul de
ape ce saltă grăbite peste prundiș. Observ că, în aceste ape repezi, dacă recuperez voblerul cu viteză mare, acesta
se dezechilibrează și curentul apei îl
scoate la suprafață. De aceea, îl recuperez cu viteză medie dar, de cele mai
multe ori, îi imprim și accelerări, în general, pe distanțe scurte. Îl recuperez
până în imediata apropiere a malului,
deoarece știu că de multe ori avatul urmărește și chiar mai atacă năluca până
în aceste zone.
Și uite așa trec zeci de secunde, minute, zeci de minute... După aproape o

oră de pescuit cu aceeași nălucă, speranțele de a mai avea și măcar un atac
mai anemic, scad la cote îngrijorător de
mici. Dar totuși, încăpățânat cum sunt,
îmi zic să mai încerc încă puțin. Și,
după o lansare, în timp ce ajung cu năluca cam la vreo opt-zece metri de
mine, observ că o urmărește o umbră
uriașă. S-a mai înorat, îmi zic și privesc
grăbit, cu coada ochiului, cerul. Dar
cerul e senin și clar ca un calcul simplu
la matematică, ce nu lasă loc de interpretări. Scutur din cap să-mi revin și
privesc, din nou, către direcția nălucii,
care între timp s-a mai apropiat de
mine cu încă vreo doi metri. Dar culmea, umbra uriașă se ține scai în urma
nălucii. Ei, hotărât lucru, m-a cam
bătut soarele în cap și musai trebuie să
iau o pauză!
– va urma –
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Toamna - sub oglinda apei
STREAMERE
Text și fotografie ALEX CODRESCU

Este toamnă în toată puterea cuvântului iar sezonul de
pescuit punctează poate una dintre cele mai productive
perioade din decursul anului. Temperaturile marchează
destul de frecvent gradele Celsius cu plus și doar
diminețile și serile răcoroase aduc acea notă ce ne
amintește că vremea lui Brumărel este la putere…

R

ăpitorii sunt cei ce dau nota
aparte acestei perioade iar
dacă avatul, bibanul, șalăul și
somnul pot oferi partide atractive,
știuca este cea care pare că aduce acel
farmec deosebit și satisfacția unor capturi ce cu greu pot fi uitate.
Și pentru că vegetația acvatică abia
începe să coboare, brădișul formând în
continuare insulițe-obstacol destul de
greu de evitat, nălucile folosite în
această perioadă trebuie să răspundă
„cererilor de rigoare” pentru a permite
explorarea în detaliu a locurilor ce promit capturi de amintire. Iar dacă rotativele, oscilantele și spinnerbait-urile
sunt de regulă preferatele pescarilor,
streamerele pot produce surprize deosebit de plăcute pe malul apei.
Folosite cu tehnica fly, cu lansete și
fire dedicate acestui stil de pescuit,
streamerele sunt folosite tot mai des folosite de pasionații pescuitului cu muște
artificiale în această perioadă a anului,
poate și pentru faptul că pescuitul în
ape de munte, la păstrăv, s-a închis deja
la 15 septembrie și va rămâne oprit
până la 30 aprilie anul viitor.
Pescuitul la știucă, și nu numai, folosind streamerele cu lansete și fire de
pescuit la fly, oferă posibilitatea pasionaților de a continua practicarea acestui stil și pe perioada rece a anului,
când răpitorii încă răspund „ofertelor”
artificiale, meșteșugite cu măiestrie din
pene și materiale sintetice. Câteva precizări utile în acest sens pot ajuta și
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sprijini încercarea, poate prima oară
pentru unii dintre noi, de a aduce la
mincig o dințoasă urnită din umbra
adăpostului submers.
Streamerele oferă, și în pescuitul la
știucă, o serie de avantaje în ceea ce
privește manevrabilitatea și controlul
lor în masa apei, fiind destul de ușor
de condus, în funcție de spațiul liber
din apă, adâncimea la care dorim să
pescuim și viteza de recuperare. Pentru
pescuitul la fly se recomandă folosirea
unor streamere neutre din punctul de
vedere al flotabilității. Aceasta deoarece
putem controla evoluția pe adâncime
a acestora folosind fire de muscă adecvate locului și momentului, fie floating
- plutitoare, medium/slow sinking - cu
scufundare lentă, sau fast sinking - cu
scufundare rapidă, pentru prezentarea
adecvată pe adâncime a artificialei/
streamerului.

Și dacă dorim să aducem
realismul în prim-plan
putem opta fără reținere
pentru modele ce seamănă
evident cu un șoarece sau o
broscuță de toată isprava.

O precizare demnă de atenție privește materialele din care trebuie confecționate aceste streamemre. Fie că le
confecționăm noi sau le cumpărăm
gata legate, vom alege materiale cât
mai rezistente, de regulă sintetice sau
în combinație, sintetice cu fulgi-pene
naturale, deoarece acestea trebuie să
reziste atacurilor ce le vor aduce în contact cu dinții neiertători ai știucii. Dacă
în cazul altor răpitori acest aspect este
mai permisiv, în cazul știucii dinții nu
iartă și putem avea surpriza nedorită
ca după fiecare atac sau captură să trebuiască să înlocuim sau să reparăm
streamer-ul deteriorat din cauza dentiției extrem de „aspre” a știucilor.
Cât privește culorile folosite râmâne
la altitudinea fiecăruia dintre noi să facă
alegerea. De la tonutile complet închise,
negru-maron-bordo, la contrastele extravagante, alb-roșu, sau la pluricoloritul
fistichiu, imaginația este liberă să aleagă.
Ochii cu inflexiuni holografice pot fi un
atuu semnificativ. Folosirea unui model
de streamer nu trebuie să fie absolută
iar dacă nu primim nici un răspuns după
câteva încercări, schimbarea acestuia este
soluția evidentă. Și dacă dorim să aducem realismul în prim-plan putem opta
fără reținere pentru modele ce seamănă
evident cu un șoarece sau o broscuță de
toată isprava. Merită încercat mai ales
acum când soarele încă oferă cu dărnicie
zile de neuitat iar surprizele plăcute pot
apare în orice moment, la vremea toamnei, de sub oglinda apei…!

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

noi dintre care să le reții numai pe cele mai
plăcute și mai interesante. Ai băgat la bilă?

BULINE
ȚIȚI

- Tati, în cartea noastră este scris cuvântul „AMNEZIE” dar noi nu știm ce înseamnă iar nici doamna nu ne-a spus pentru că, până să ne explice, a sunat de pauză
și am rupt-o cu toții la fugă prin curtea școlii, așa că, n-am aflat ce înseamnă. Tu știi
ce-i aia ?
- Ehei, fiule, …amnezia este cam atunci
când organismul tău se mai relaxează și
el, străduindu-se ca să uite ori să treacă cu
vederea o sumedenie de prostii intitulate
de fraieri „treburi importante!” Altfel spus,
amnezie e atunci când nimic nu te doare
și nici nu te deranjează iar cu toate astea,
fără absolut nici un efort cât de mic din
partea ta, zilnic afli o sumedenie de lucruri

***
Doi vânători se apropie de locurile din
stand unde vor aștepta vânatul iar unul
dintre ei îl întreabă în șoaptă pe celălalt:
- Ia explică-mi și mie ca să nu mor
prost, …de ce naiba îți cocoți tu copilul, ca
să doarmă noaptea, tocmai pe șifonier ?
- Păi, băi fraiere, tu te prinzi cam greu,
dar până acum, de câte ori a căzut noaptea
din pat nici eu și nici nevastă-mea nu l-am
auzit, așa că, mie mi-a venit ideea ca să-l
culcăm sus pe șifonier iar astfel, când va
pica de acolo să auzim și să ne trezim imediat. Mișto soluție, nu-i așa ?
***
La un moment dat un tânăr medic cardiolog dorea ca să devină membru vânător
în asociația noastră și astfel, într-una din
pauze, mi-a povestit cum scrisese și astfel
publicase, la revista medicilor, o lucrare apreciată de el ca o adevărată noutate în domeniu
deoarece, potrivit propriilor sale păreri, descoperise particularitatea mai puțin ori deloc
cunoscută a ochilor feminini de a descoperi
de îndată și cu maximă ușurință prezența

pe costumul soțului, de la mai bine de 5-6
metri distanță, a unui fir de păr oxigenat
blond însă, deodată și total inexplicabil,
aceeași ochi nu mai sunt capabili să vadă
ușa garajului, aflată la distanța de 1-2 metri!
Se pare că, lucrarea a fost în cele din
urmă depusă la Academia de studii medicale unde este încă studiată intens, nu
pentru a înțelege împrejurările în care privirea femeii capătă instantaneu inexplicabilele calități, ci mai ales pentru a se stabili
urmările posibile, datorate acestui fenomen de-a dreptul miraculos!
Bulă împreună cu prietenul său Țiți
stau pitiți în stuf în așteptarea pasajului
de gâște iar amândoi sunt torturați de înțepăturile roiului de țânțari care nu le dau
pace. Așa că Țiți își tot cârpește disperat
palme peste față în timp ce Bulă îi culege
cu mare grijă de pe obraji iar apoi le dă drumul șoptindu-le drăgăstos, arătându-le
spre amicul său de alături:
- Hai, duceți-vă de aici, …căutați pe altul!
Enervat la culme Țiți nu se mai poate
abține și îl apostrofează supărat:
- Ce-ai mă, ori nu ești în toate mințile?!
În loc să-i omori tu le dai drumul, ba îi mai
și îndrumi spre mine?!
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Kuusamo Professor:
toamna asta, dă lecții
în pescuitul știucii
Fără îndoială că lingurile rămân în
continuare unele dintre cele mai folosite năluci pentru știucă, în
special datorită plurivalenței lor, pentru că
le puteți pescui
aproape oriunde în
apele din Deltă, de
la ghioluri cu vegetație abundentă la
canale ceva mai
adânci sau chiar în
curentul Dunării.
K u u s a m o
Professor este una dintre acele linguri clasice, ale
cărei forme ne sunt cumva familiare, fiindcă am văzut-o în cărțile de
pescuit ale vremii sau chiar am pescuit
cu linguri similare. Kuusamo Professor
este o lingură care crește odată cu aptitudinile noastre de știucari, fiind potrivită atât pentru novice, cât și pentru
pescarii experimentați. Fie că o trageți
rectiliniu prin apă sau că o jucați în pla-

nul vertical și că o lăsați să cadă în
ochiurile dintre tufele de brădiș,
Professor va evolua întotdeauna la superlativ. Disponibilă în mai
multe dimensiuni și
gramaje, acest model
parcă a fost special
creat pentru pescarii
de știucă din România. Oricum ați pescui-o, dă rezultate
oriunde și oricând din
primăvară până în
toamnă și chiar iarna,
pe cele mai reci ape. O lingură care nu trebuie să lipsească
din trusa niciunui împătimit al pescuitului la știucă.
Gama de linguri Kuusamo este disponibilă în România, prin Abrevis
Outdoors și pot fi achiziționate din magazinul online www.abrevis.ro și din
cel fizic, aflat în București.
–www.abrevis.ro

FISELA

FOARFECA PENTRU TRANȘAT
PEȘTE - MUSTAD
Foarfeca poate fi folosită atât pentru prepararea momelii de cârlig în
pescuitul cu pește viu, cât
și în bucătărie, pentru
prepararea bucăților de
pește pentru prăjit. Este de asemenea utilă
și în situațiile în care dorim să îndepărtăm
spinii de la înotătoarele peștilor cât și pentru separarea bucăților de coaste sau a fâșiilor din fileuri. Datorită învelișului
cauciucat, mânerul este confortabil și
nu permite alunecarea palmei, chiar și
în condiții de umezeală ridicată.
Specificații tehnice:
• Lungime totală: 23.5 cm;
• Lungime lame: 8 cm;
• Culoare mâner: albastru;
• Material mâner: ABS ergonomic;
• Sistem de blocare cu clapetă de
închidere pentru depozitare facilă;
• Oțel norvegian extrem de rezistent;
• Capacitate de tăiere oase;
• Poate fi folosită și pentru tranșarea
cărnii de pui sau curcan;
• Lame acoperite cu teflon pentru rezistență în timp;
• Șurub central pentru desfacere
lame, util în procesul ascuțirii.
–www.fisela.ro
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2.46 8.31 15.19 21.05
3.37 9.26 16.11 21.52
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2.11 7.54 13.36 20.16

FAZELE LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

mica publicitate
VÂNZ~RI

Vând armă de vânătoare Merkel Shul
cal.16 cu toc de piele. Preț: 2.000 lei.
Tel. : 0741-013.022
P.P.

6.56

17.01
Vând căței din rasa Epagneul Breton,
născuți pe data de 15.09.2019.
Tel.:0742-100.378

L.P.

7.07

16.51
REBUS

VÂNĂTOARE… POLITICĂ
Rezolvarea din numărul trecut
U.P.

7.16

16.45

L.N.

7.25

16.39

PUȘCA PE UMĂR
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Caracteristic oamnilor cu arme.
2) Vânatul …din război – Fără microbi (masc.).
3) Cu pușca pe umăr prin pădure (pl.). 4) O evoluție a cercului – Prezente în aulă! 5) Din cale
afară! – A face zulufi. 6) Chemarea câinelui când
descoperă vânatul – Dumneata. 7) Populare curelușe din piele – Ansamblu de piese interconectate. 8) La sapă! – Crud la miez! – Conținutul
unei legi! 9) Te duce …ca din pușcă (adj.). 10) A
trage cu pușca – Ține …aproape.
VERTICAL: 1) O pușcă pusă pe foc întețit. 2) Învins!! – Constructorul unor vase de apă dulce –
Lasat la urmă! 3) Aruncată dintr-o gură de foc
naturală – Frigăruie. 4) Necopt (fig.) – Puțin.
5) Noroi – În mijlocul câmpului! – Răspunsul miresei. 6) Căzute în păcat! – Pantaloni populari.
7) Gură de foc cu calibru mare – A lovi mingea
cu piciorul. 8) Purtătorii gradelor militare – Vă
sucește! 9) Cenușiu – Aduce ținta aproape de
pușcă. 10) Folosirea fără permis a armei – Pătrunzător.
Dicționar: IRE, ACA.
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