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VÂNĂTOARE

A.J.V.P.S. Olt
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU
Pentru o mai bună cunoaștere și comunicare cu și între
asociațiile de vânători și pescari recreativi afiliate la
A.G.V.P.S. din România, continuăm publicarea seriei de
materiale - interviuri realizate cu cei ce își dedică eforturile
conducerii activității acestor asociații.

Î

n numărul lunii februarie - 2021,
al revistei VPR, prezentăm interviul
realizat cu dl. Mihai Albulescu, directorul A.J.V.P.S. Olt.
Alin-Codru Manu: Domnule Albulescu sunteți directorul A.J.V.P.S. Olt și
conduceți activitatea asociației județene
de câteva decenii. De-a lungul acestor
ani ați reușit să împletiți armonios și
să mențineți un real echilibru între ac-

Interviu

tivitatea dedicată membrilor vânători,
de gospodărire durabilă a vânatului și
a fondurilor cinegetice, cu cea dedicată
pescarilor recreativi și pentru gospodărirea apelor și a resursei acvatice piscicole din bazinele naturale pe care aceștia pescuiesc. Cum vedeți momentul
actual și cum priviți activitatea în perspectivă, de pe poziția de conducere pe
care o aveți?

Mihai Albulescu: Într-adevăr sunt
ceva ani de când mi-am început activitatea în cadrul A.J.V.P.S. Olt. De fapt,
sunt membru vânător al asociației județene Olt, din anul 1980, an în care am
venit în județul Olt, după absolvirea Facultății de Agronomie din Craiova, eu
fiind gorjean, din comuna Runcu, de
lângă Târgu Jiu. M-am născut într-o familie în care vânătoarea și pescuitul erau
o tradiție moștenită de la cei mai vârstnici ai mei. Îmi amintesc și acum faptul că din primul salariu de inginer miam cumpărat o armă de vânătoare, un
IJ 54, calibrul 12, și așa a început toată
istoria în cadrul asociației în care am activat ca membru vânător până în
anul1989. Imediat după evenimentele
din decembrie 1989, am participat la
Adunarea Generală a membrilor asociației județene de vânători și pescari
sportivi Olt, în cadrul căreia, din sală,
mi s-a propus să preiau conducerea asociației. La acel moment eu am înțeles că
voi avea o poziție onorifică și am continuat să merg la vechiul meu loc de
muncă. Mi s-a telefonat însă de la asociație și m-au chemat la sediu. Am fost
surprins când mi s-a spus că am fost ales
Secretar al asociației și urma să îndeplinesc de fapt funcția executivă. Era ca un
vis frumos, la care nu mă gândisem...
Am mers apoi la A.G.V.P.S. în București unde era încă președinte dl Ion
Cazacu. Am fost prezentat dlui Constantin Dumitrașcu, cu care am discutat despre noua poziție ce mi se propusese, ocazie cu care am aflat că și dânsul era tot
gorjean și că aveam chiar și cunoștințe
comune. Până la discuția cu dl Dumitrașcu nu eram decis să accept propunerea pentru noua poziție, fiind de altfel
mulțumit de locul în care lucram. M-a
convins însă, am acceptat propunerea și
am făcut alegerea, o decizie care s-a dovedit în timp cât se poate de inspirată.
În ianuarie 1990 am început noul serviciu la asociație și am trecut imediat la
treabă.
În acel moment asociația județeană
avea 36 de fonduri de vânătoare, cum
erau numite pe atunci, și 18 paznici, fiecare dintre ei gestionând câte două fonduri. Serviciul de Contabilitate avea contabil și casier, iar pe ansamblu asociația
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A.J.V.P.S. Olt
era compusă din filiale de vânătoare cu
sedii la Corabia și Caracal, ambele cu
secretari remunerați, și la Balș, Slatina
și Scornicești, acestea având secretari
onorifici. Nu dispuneam de nici un mijloc de transport pentru asociație iar paznicii aveau în dotare căruță cu cal și biciclete. În evidențe figurau 600 de
membri vânători și circa 2.000 de pescari. Comitetul pe care l-am găsit a fost
un noroc, pentru că erau oameni deschiși, care au înțeles și m-au susținut
pentru a face o schimbare majoră, atât
de necesară. Astfel am reușit ca pentru
cele 36 de fonduri de vânătoare să avem
câte un paznic pentru fiecare fond, cele
cinci cluburi să aibă toate secretari remunerați, și am achiziționat două autoturisme de teren, foarte necesare pentru
că, după 1989, braconajul era în floare.
În urma demersurilor la poliție, membrii vânători cărora li se reținuseră armele pe nedrept au fost repuși în drepturi, asociația ajungând astfel la un
număr de 1.600 de membri vânători.
În prezent am rămas organizați tot
pe cinci Cluburi de vânătoare, fiecare
club având sediu în proprietatea asociației județene, secretari remunerați, mașină și toată logistica necesară desfășurării activității în bune condiții. Am
pierdut însă câteva fonduri cinegetice în
urma reatribuirii acestora și avem un
număr de 1.000 de membri vânători. În
urma licitației pentru fondurile de pescuit, asociației i-au revenit toate cele 8
lacuri de baraj de pe râul Olt, ape ce adăpostesc o bogată și variată faună piscicolă, aspect reflectat și în numărul de
11.600 de membri pescari.
Din punct de vedere financiar
A.J.V.P.S. Olt stă bine, având posibilitatea de a ne dezvolta și pe viitor, chiar
dacă am fost afectați și noi atât de condițiile restrictive datorate pandemiei de
Covid-19, cât și de interzicerea vânătorii
la o serie de păsări. Din cauza restricțiilor
impuse de pandemie, numărul de vânători străini s-a redus practic la zero, dar
păstrăm în continuare legătura cu aceștia
în perspectiva revenirii lor la vânătoare
imediat ce restricțiile se vor ridica. În
același timp, respectând restricțiile și
măsurile impuse de autorități vis-à-vis
de protecția sanitară, am reușit să derulăm totuși în condiții bune activitatea internă atât de vânătoare cât și de pescuit
recreativ. Trebuie să menționez însă și
faptul că, în prezent, parcurgem o perioadă foarte grea la mistreț, din cauza
pestei porcine africane prezente în fondurile cinegetice pe care le gestionăm.
4 |
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Pe viitor, având în vedere baza solidă pe care o avem, cu toate aceste probleme ce apar, suntem optimiști și considerăm că lucrurile vor decurge
normal în cadrul A.J.V.P.S. Olt. Faptul
se datorează și Consiliului asociației cu
care avem o colaborare deosebit de
bună, membrii consiliului înțelegând
pe deplin contextul existent în prezent
și contribuind la luarea unor decizii corecte, constructive.
A.M. Câte fonduri cinegetice aveți în
gestiune și câte amenajări piscicole aveți
în cadrul asociației?
M.A. La ora acuală asociația gestionează 26 de fonduri cinegetice și, așa
cum am menționat anterior, 8 lacuri de
baraj cu o suprafață mare de luciu de
apă, de la 2.600 ha cel mai mare, la
600 ha, cel mai mic. Lacurile se întind
pe o distanță de 200 de km. În plus, în
zonele limitrofe lacurilor, s-au format
bălți naturale cu o bogată faună piscicolă.
Ca specii de pești, predomină crapul, carasul și plătica, linul s-a dezvoltat foarte
bine, iar dintre răpitori găsim șalău,
știucă, biban și avat, precum și somn.

A.M. Ce ne puteți spune despre evoluția/trendul ultimilor ani în privința
numărului de membri vânători și pescari ai asociației pe care o conduceți?
M.A. În ultimii ani numărul de
membri vânători este în scădere, poate
și din cauza faptului că examenul pentru
a deveni vânător se ține o singură dată
pe an. Avem în prezent, așa cum am
spus, 1.000 de membri vânători. Pot remarca însă un trend crescător al membrilor vânători tineri, fapt ce demonstrează că pasiunea pentru vânătoare
continuă să se transmită de la o generație
la alta, un aspect bun pentru viitor.
Cât privește numărul de membri pescari, acesta a crescut de la an, la an, trendul este clar crescător, așa cum am spus.
În urma concesionării celor 8 lacuri de
baraj, am ajuns de la 1.900 de mebri pescari, la 11.900 de membri în prezent.
Cele 8 lacuri, Strejești, Arcești, Slatina,
Drăgănești, Frunzaru, Rusănești, Izbiceni și Băbiciu, se întind practic de la
Vâlcea-Pod Drăgășani și până la vărsarea
Oltului în Dunăre. Pentru pescarii care
au permisele vizate la alte asociații afi-

În acest sezon am
eliberat 300 de
exemplare de fazan într-un
fond cinegetic cu condiții
propice pentru specie, nu am
făcut deloc vânătoare pe
acest fond și urmează să
vedem care este rezultatul,
în condițiile în care
răpitoarele au fost ținute
foarte bine sub control, iar
liniștea în teren a fost pe
deplin asigurată.

liate la A.G.V.P.S. acordăm reciprocitate,
iar pentru cei ce nu au permise vizate,
acestea se pot viza de personalul angajat
al asociației chiar pe malul apei, fără a
mai fi nevoie ca pescarii să se deplaseze
la sediul asociației.
A.M. Să rămânem tot la noțiunea de
evoluție/trend dar de data aceasta în ceea
ce privește speciile de vânat, mare, mic,
păsări, dar și răpitoare, pe fondurile cinegetice pe care le aveți în gestionare.
M.A. Pe fondurile cinegetice pe care
A.J.V.P.S. Olt le gestionează avem căprior, mistreț, iepure, fazan, potârniche,
iar dintre speciile de pasaj, prepeliță,
rațe, gârliță mare și gâscă de vară. Dintre
răpitoare găsim șacalul și vulpea. Dar să
le trecem în revistă pe rând.
Căpriorul înregistrează efective ce
cresc an de an, pe toate fondurile cinegetice având un fond genetic foarte bun
la această specie, dovadă fiind trofeele
de mare calitate și valoare, în fiecare sezon recoltând practic peste 20 de trofee
de căprior medaliabile cu aur.
Calitatea trofeelor se datorează în
mare măsură și selecției și hranei de calitate pe care o administrăm în teren. Sarea nu lipsește niciodată. Acordăm mare
atenție la efectuarea selecției. Practic
aceasta se face numai în prezența inginerului cu vânătoarea sau a mea personală. Acordăm de asemenea atenție
mare vârstei la care se extrag exemplarele
pentru torfeu.
Mistrețul, așa cum am menționat
anterior, a suferit foarte mult în ultima
perioadă. Dacă până anul trecut aveam
efective numeroase la această specie, în
urma apariției pestei porcine africane,
acestea au scăzut aproape în totalitate.
Spre exemplu, în cadrul clubului Corabia
extrăgeam de regulă peste 150 de exemplare pe sezon, în acest sezon am extras
doar două exemplare!
Să menționăm totuși că pe unele fonduri în care pesta porcină africană a fost
prezentă, după 7-8 luni am găsit totuși,
rar este drept, exemplare prezente, care

probabil s-au imunizat. Urmează să extragem câteva dintre acestea pentru
probe și analize, pentru a vedea care este
situația.
Iepurele, în ultimii cinci ani, este în
continuă scădere, cu mențiunea că, în
acest sezon, pe anumite fonduri cinegetice, pare că a început o oarecare revigorare. Ca motive pentru trendul descrescător bănuim agricultura intensivă și
substanțele insecto-fungicide și pesticidele folosite, braconajul intens cu câini
ogari, și nu excludem suspiciunea de boli.
Fazanul este în continuă creștere,
fapt datorat și vânătorilor care au înțeles
să nu împuște făzănițele. Am observat
de asemenea faptul că, în anii în care perioada de reproducere a speciei nu este
ploioasă, fazanii cresc și se dezvoltă
foarte bine, astfel că în toamnă, la deschiderea sezonului, efectivele sunt mari.
În acest sezon am eliberat 300 de exemplare de fazan într-un fond cinegetic cu
condiții propice pentru specie, nu am făcut deloc vânătoare pe acest fond și urmează să vedem care este rezultatul, în
condițiile în care răpitoarele au fost ținute foarte bine sub control, iar liniștea
în teren a fost pe deplin asigurată.
Să menționăm și faptul că în zonele
de câmpie, porțiunile altă dată acoperite
cu vegetație arbustivă sau rămase pârloagă, au fost complet distruse, arăturile

„neiertând” nici cel mai izolat loc de adăpost pentru vânatul mic. De asemenea,
obiceiul incendierii vegetației arbustive,
a stufului, este extrem de dăunător pentru aceste specii. Și pentru că tot am ajns
la acest subiect, ne punem întrebarea,
cred extrem de legitimă, unde sunt
ONG-urile cu pretenții ecologiste. Chiar
vor să credem că le scapă acest aspect!?
Potârnichea a fost prezentă în efective chiar mari până acum șase ani când,
după o zăpadă mare și o perioadă de îngheț prelungit în luna februarie din acea
perioadă, efectivele acestei specii au scăzut drastic. În prezent potârnichile se
găsesc în mai toate fondurile cinegetice
pe care le gestionăm, dar în nici un caz
la nivelul celor din perioada amintită,
din trecut. Distrugerea habitatului specific prin arături extensive, eliminarea în
cea mai mare parte a locurilor de cuibărit, dispariția hranei specifice, toate au
condus la starea de fapt actuală și, în
prezent, nu permit înmulțirea corespunzătoare a speciei. Familiile de potârnichi
sunt mici, de 6-8 exemplare, rar de tot
dacă găsim familii cu 10-12 exemplare.
În toamna anului trecut, în luna octombrie, am eliberat într-un singur fond 200
de potârnichi, urmând a vedea rezultatul.
În privința păsărilor de pasaj, beneficiem de o zonă foarte bună pentru
aceste specii.
Prepelița este bine reprezentată,
dar suferă enorm de pe urma arderii
miriștilor atunci când păsările sunt la
a doua pontă. Poate că ecologiștii ar
trebui să-și plece atenția și asupra acestui aspect al arderii arbitrare a vegetației în zonele de câmpie!
Gârlița mare predomină, avem, așa
cum spuneam, o zonă excelentă pentru
păsări, un mare avantaj fiind prezența
Oltului, cu cele 8 lacuri de baraj care
oferă locuri foarte bune pentru înnoptatul acestora și de unde, peste zi, păsările
se pot deplasa pe zone întinse unde găsesc hrană din belșug.
FEBRUARIE 2021
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Rațele sălbatice sunt prezente și ele
în număr mare, toate speciile fiind bine
reprezentate, profitând din plin de prezența locurilor foarte bune pentru cuibărit și de hrana abundentă.
Sitarii se regăsesc în câteva zone,
adevărate culoare de pasaj al păsărilor,
dar numai în toamnele cu multă umezeală.
Trecând la răpitoare, șacalul a devenit o mare problemă în ultimii ani datorită înmulțirii exagerate și pagubelor
mari pe care le provoacă la speciile de
vânat, și mai ales la iezii de căprioară.
Este foarte greu de combătut, la goană
reușind să se strecoare, mai eficientă fiind doar supravegherea și urmărirea dedicată a exemplarelor.
Vulpea s-a înmulțit și ea în ultii ani,
mai ales după ce blana nu a mai fost căutată. În prezent reușim să ținem efectivul
sub control, atât prin acțiunile de combatere organizate, cât cu ocazia partidelor de vânătoare la goană. Mai trebuie
spus și faptul că, anual, facem tratamente
veterinar-sanitare în teren contra rabiei
și nu ne-am confruntat cu prezența bolii
până în prezent.
A.M. Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, ce ne puteți spune
despre activitățile și acțiunile pe care le
aveți în derulare?
M.A. Managementul fondurilor cinegetice este urmărit permanent cu
mare atenție. Pentru obținerea hranei
complementare, pentru timpul iernii,
cultivăm în total o suprafață de 4 ha cu
lucernă, pe care o cosim de 3-4 ori pe
an, o balotăm iar baloții sunt distribuiți
pe fondurile cinegetice în funcție de
efectivele de vânat existente. Avem de
asemenea pajiști pe care le cosim iar
fânul obținut este repartizat de asemenea proproțional pe fonduri și, în plus,
în fiecare an cumpărăm, în cantitățile
necesare, furaje concentrate ce se distribuie în fondurile cinegetice pe care
le gestionăm.
În funcție de contractele de gestionare pe care le avem încheiate, pe fiecare fond avem numărul necesar de
hrănitori pentru speciile de vânat existente, hrănitori în care administrăm
hrana complementară pe timpul iernii.
La fiecare hrănitoare este amenajată și
câte o sărărie, având grijă ca sarea să
nu lipsescă de la aceste puncte. Acordăm o deosebită atenție hrănitorilor
pentru fazani și iepuri.
La începutul fiecărei luni, fiecare
paznic înscrie în condica de serviciu activitățile ce urmează a fi efectuate în
6 |
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luna respectivă, îndeplinirea acestor activități fiind controlată permanent, inopinat, în decursul lunii.
La nivel de cluburi se organizează
acțiuni de combatere a dăunătorilor cu
personalul angajat, acțiuni la care sunt
convocați și membri vânători din cadrul clubului respectiv.
Pentru combaterea braconajului cinegetic avem organizate planuri ce sunt
avizate de către poliția din zonele respective și ne bucurăm și de sprijinul
poliției în cadrul acestor acțiuni. Având
în vedere că în județul Olt există o adevărată „pepinieră” pentru ogari, folosiți
la braconaj la iepure și căprior, avem
permanent acțiuni de combatere a acestui fenomen, extrem de dăunător, în
toate zonele județului.
Cât privește acțiunile de populare,
în acest an avem în vedere continuarea
observațiilor pe fondurile cinegetice în
care am făcut populare cu fazani și po-

târnichi, iar dacă rezultatele vor fi cele
scontate vom continua acțiunile de populare.
Dotarea cu echipament corespunzător pentru salariații asociației, precum și tot ce ține de logistică în general,
este o prioritate permanentă pentru ca
aceștia să își poată desfășura în bune
condiții activitățile specifice.
A.M. Ce ne puteți spune despre activitatea și posibilitățile pe care le oferiți pentru pescuit și pentru pescarii recreativi?
M.A. A.J.V.P.S. Olt își desfășoară
activitatea pe o bază piscicolă naturală,
respectiv pe cele 8 lacuri de baraj, cu
bălțile naturale aferente acestora. Așa
cum aminteam, lungimea totală a lacurilor de baraj se întinde pe o distanță
de 200 de km. În sezonul trecut, am
populat lacul de baraj Slatina cu 700
kg de crap românesc, cu exemplare de
vara a doua. Și aici continuăm observațiile iar dacă rezultatele vor fi pozitive
vom continua și popularea celorlalte lacuri de baraj cu această specie.
Celelalte specii de pești, menționate
anterior, pașnici și răpitori, găsesc în
aceste acumulări condiții excelente de
viață iar efectivele piscicole se află la
un nivel corespunzător ca densitate.
Personalul angajat al asociației intreprinde zilnic acțiuni de control și pentru combaterea braconajului piscicol,
pentru a reduce amploarea acestui fenomen atât de dăunător. Lipsa posibilității de dare de sancțiuni, de către personalul angajat cu atribuții de control
al asociației, este însă un mare dezavantaj, micșorând considerabil șansele
de reducere a braconajului. Ar fi o realizare deosebit de bună obținerea prin
lege a acestui drept de sancționare a
celor ce încalcă legea. Din păcate, cu
toată bunăvoința și efortul inspectorilor
A.N.P.A., aceștia nu pot face față su-

prafeței enorm de mare pe care se desfășoară activitatea de pescuit. Asociația
noastră dispune de logistica necesară,
atât pe uscat cât și pe apă, pentru desfășurarea activității de control, fără a
pretinde sume suplimentare, această
activitate fiind parte întegrantă din
atribuțiile de serviciu.
Vreau să menționez și faptul că în
acțiunile de combatere a braconajului
piscicol pe râul Olt se implică și poliția
și jandarmeria, dar, la fel ca și în cazul
inspectorilor A.N.P.A., echipele lor, fiind angajate și în multe alte activități
specifice, nu pot fi prezente pe apă așa
cum o fac angajații asociației noastre.
O altă mențiune este și aceea că pe
lacurile de acumulare s-au creat insule
pe care diferite specii de păsări migratoare poposesc iar cele sedentare cuibăresc și scot pui. Din nefericire o mare
parte a acestor insule au fost și sunt în
continuare distruse prin deschiderea de
balastiere. Aceste insule fac parte din
arii protejate și ne întrebăm cine dă avizele de exploatare a acestor balastiere?
Acestea sunt adevăratele distrugeri pe
care, se pare, ecologiștii fervenți le trec
cu vederea. Și atunci ajungem să ne întrebăm, oare în obiectivele dumnealor
stă doar oprirea vânătorii la speciile de
păsări admise prin lege la vânătoare?
În toți acești ani de activitate nu am
văzut vreodată, vreun O.N.G. să aducă
hrană pe timp de iarnă pentru păsările
pe care susțin că vor să le protejeze. În
schimb, membrii vânători și personalul
angajat al asociației județene o fac cu
regularitate, an după an!
A.M. Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
M.A. Informarea membrilor vânători se face cu ocazia ridicării autorizațiilor de vânătoare la sediul cluburilor,

la fel și pentru pescari când vizează permisele de pescuit, ocazie cu care sunt
transmise toate informațiile la zi privind
activitățile curente și noutățile pe care
toți membrii trebuie să le cunoscă.
La nivel de asociație avem o pagină
de Facebook unde se postează toate acțiunile ce se întreprind, inclusiv acțiunile de combatere a braconajului. Din
când în când, în presa și televiziunea
locală, prezentăm parte din activitățile
desfășurate în cadrul asociației noastre.
Lunar, în cadrul ședințelor de Consiliu, se prezintă activitățile desfășurate, se
iau decizii dacă este necesar, toate acestea
fiind transmise cluburilor și persoanelor
implicate în activitatea specifică.
La deschiderea sezonului de vânătoare se face un instructaj cu toți șefii
de grupă, se predau cotele de recoltă,
urmând ca, ulterior, fie șeful de grupă
sau gospodarul grupei de vânătoare să
vină pentru a ridica autorizațiile de grup

În sezonul trecut, am
populat lacul de baraj
Slatina cu 700 kg de crap
românesc, cu exemplare de
vara a doua. Și aici
continuăm observațiile iar
dacă rezultatele vor fi
pozitive vom continua și
popularea celorlalte lacuri
de baraj cu această specie.

pentru vânătoare. La cerere, autorizațiile de vânătoare în grup se pot elibera
și la sediile cluburilor asociației. Doar
autorizațiile individuale pentru mistreț
și căprior se eliberează numai la sediul
central al A.J.V.P.S. Olt.
A.M. Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate?
Cum procedați vis-a-vis de această situație și dacă ați întâmpinat dificultăți
în desfășurarea activității de gestionare
din această cauză?
M.A. Toată zona râului Olt face
parte din arie protejată prin Natura
2000. Nu am avut nici un fel de probleme în desfășurarea activităților specifice în zonele respective, bineînțeles
respectând condițiile impuse de existența acestor zone de arii protejate.
A.M. Pentru că de curând am intrat
în 2021, care sunt provocările pe care
le întrevedeți pentru începutul noului
an?
M.A. Am început noul an 2021
chiar foarte bine, atât pe linie de vânătoare cât și de pescuit recreativ. Din
punct de vedere meteo vremea ne-a ajutat, neimpunând măsuri drastice în teren precum deszăpezirea potecilor pentru vânat, distribuirea în condiții dificile
a hranei complementare pentru vânat
sau combaterea suplimentară a dăunătorilor.
Pe de altă parte, apele Oltului neformând strat compact de ghață, pescarii au putut ieși pe malul apei pentru
pescuit recreativ, bineînțeles respectând
prohibiția pescuitului la știucă începând
cu 1 februarie.
În cadrul asociației avem permanent
în atenție posibilitatea accesării de fonduri europene pentru dezvoltare atât în
domeniul cinegetic cât și pescăresc. De
asemenea, ca și până acum, suntem alături de acțiunile intreprinse de
A.G.V.P.S. din România.
A.M. Înainte de a încheia, aveți un
mesaj pe care îl putem transmite colegilor din celelalte asociații afiliate la
A.G.V.P.S.?
M.A. Da, în condițiile actuale fac
apel la unitate tuturor colegilor de la
asociațiile afiliate la A.G.V.P.S. din România, pentru că este necesară mai mult
ca oricând, lăsând la o parte aspectele
particulare ale fiecărei asociații. Tuturor
colegilor le doresc un an mai bun și mult
succes în activitatea de zi cu zi!
A.M. Vă mulțumesc domnule director pentru timpul și atenția acordată și
vă dorim să îndepliniți tot ceea ce v-ați
propus, atât în prezent cât și în viitor,
pentru binele membrilor vânători și
pescari recreativi ai asociației pe care o
conduceți, A.J.V.P.S. Olt.
FEBRUARIE 2021
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In memoriam

Necrolog

Ioan Pop (1965-2021)
În data de 4 februarie 2021 s-a stins
din viață Ioan Pop. S-a născut la 18 martie 1965 și a fost director al A.J.V.P.S.
Maramureș din anul 2011.
Un excelent organizator și comunicator, a desfășurat o bogată activitate pe
linia gestionării fondurilor de vânătoare
și de pescuit ale asociației și pentru protecția, conservarea și managementul durabil al vânatului și peștelui, acodând
permanent o atenție deosebită promovării de noi membri, vânători și pescari,
cărora le-a insuflat spiritul corectitudinii
și al eticii și respectului pentru vânat, vânătoare și pescuit. A plecat dintre noi la
doar 55 de ani, lăsând în urmă o imagine
model ce va dăinui peste ani.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
–Conducerea A.G.V.P.S.
din România

... Multă tristețe și amărăciune în sufletele colectivului AJVPS Maramureș.
Am pierdut astăzi un om, prieten și partener dedicat în totalitate Asociației
noastre, care trăia cu sufletul tot ceea ce
făcea pentru bunul mers al activității de
vânătoare și pescuit din cadrul asociației.
Cu înalt profesionalism și multă perseverență, Ioan Pop a condus timp de 10
ani activitatea asociației din funcția de director, fiind iubit și apreciat de întregul
colectiv căruia azi îi este foarte greu să accepte că iată: L- am pierdut definitiv pe
„Ionică”, Directorul A.J.V.P.S. Maramureș.
Vei rămâne veșnic viu în inimile noastre.
Să-ți fie țărâna ușoară!
–CĂTĂLIN BOTIȘ
Președinte A.J.V.P.S. Maramureș
8 |
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Pe țeava puștii

Măsura
responsabilității
administrării
faunei cinegetice
Foto: CCRISTIAN MANOLESCU

ELIADE BĂLAN

Este, poate, cazul să adâncim lucrurile când vorbim de
prezența repetată a urșilor în zone unde oamenii își văd de
treabă sau unde își petrec timpul liber, în locuri destinate
refacerii după un efort susținut. N-ar fi rău ca autoritățile să
fie mai atente la ce se petrece în aria responsabilităților
oficiale și să constate că undeva-cineva a pierdut sensul
lucrurilor cu adevărat importante dacă ne referim la efectele
generate de defrișările pădurilor și antropizării, asupra unor
animale sălbatice, cum este ursul carpatin.

D

ecidenții din domeniul protecției biodiversității și a mediului
înconjurător trebuie să fie convinși pe deplin că teama trăită de oamenii care s-au aflat recent pe pârtia de
schi Clăbucet, din Predeal, determinată
de apariția unui urs în limita spațiului
turistic, este perfect justificată, eveniment ce ar trebui să fie trecut în față
inclusiv pe agenda ministrului Mediului. Oare unde ne aflăm? Sub ochii
noștri se petrec lucruri greu de imaginat, oameni care fie se închid în case la
vederea urșilor care le sar gardul curților în căutare de hrană, fie turiști care
sunt fugăriți pe pârtia de schi de un urs,
în timp ce ocupanții din telescaun
strigă: „Dă-i mai repede, dă-i mai repede! Hai, că te fugărește ursul! Dă-i
mai repede! Nu te mai uita înapoi!”.
Schiorul a fost inspirat să-și abandoneze
rucsacul, gest care i-a distras atenția ursului, câștigând timp și distanță față de
sălbăticiune. Omul a avut o idee genială,
fapt ce a făcut ca ursul, aflat în plină
fază de atac, să se oprească la rucsac și
să renunțe la urmărire.

Sutem prinși între două feluri de păreri: una aparține celor care consideră pe
bună dreptate că populația de urși și-a
schimbat în ultimele două decenii comportamentul datorită modificării brutale
a habitatului, a obișnuirii generațiilor de
pui de a căuta mâncare prin deșeuri menajere și gunoaiele comunităților chiar
și iarna, știut fiind că urșii nu mai hibernează în urma schimbărilor climatice tot
mai evidente, din ultimele decenii. Apoi,
există altă părere care constituie apanajul
autointitulaților iubitori de animale sălbatice, înregimentați în unele ONG-uri
cu un statut și scop îndoilenic. În timp
ce majoritatea susține că problema urșilor necesită o analiză atentă, pornind de
la cauze – vezi defrișările necontrolate,
alții își văd de „treabă” în domeniul lor,
ung continuu, cu tapaj, mecanismul pledoariilor favorabile înmulțirii necontrolate a urșilor oriunde și fără nicio argumentare bazată pe studii științifice.
Aceștia pot fi considerați de-a dreptul
campioni la o mediocritate fudulă dacă
neglijează conștient și lasă pe locul doi
integritatea omului și siguranța publică.

Opinie

Personal, sunt întru totul de acord
cu constatarea potrivit căreia urșii sunt
deranjati din bârloguri de exploatarea
forestieră necontrolată și că mamiferele
pot fi atrase și perturbate din somnul
de iarnă deoarece există destule „oferte”
de hrană, cum sunt resturile menajere
din zonele locuite.
Defrișările în masă, având ca efect
imediat reducerea resursei trofice naturale și a zonelor de adăpost, degradarea
habitatelor, extinderea suprafețelor construite fără respectarea reglementărilor
în domeniu și, nu în ultimul rând, lipsa
de reacție a administratorului fondurilor
cinegetice, temă abordată pe larg în numărul anterior al revistei noastre, pe fondul modificărilor climatice evidente din
ultima perioadă, sunt dovada și cauza invaziei urșilor în locuri publice cu aglomerație umană, chiar și în timpul iernii.
Și iată în ce situație am ajuns din cauza
fragmentării accelerate a habitatului datorită expansiunii spațiilor antropizate.
Numai un om de rea credință poate să
fie de acord cu apariția unui urs, identificat de specialiști ca fiind agresiv, pe o
pârtie de schi într-o stațiune cu un număr
foarte mare de turiști, sau cu apariția altui
urs adult, ajuns în apropierea unui centru
comercial din Brașov! Animalul a aleargat pe bulevard, speriat și dezorientat,
iar cei care au sistemul Ro-Alert, au fost
avertizați, în premieră, că se pot întâlni
pe stradă cu ditamai dihania.
Adevărul este unul singur și trebuie
înțeles de toată lumea, acela că siguranța
oamenilor este întodeauna prioritară.
Un alt mod de a gândi, referitor la acest
aspect, este deopotrivă strâmb și periculos. Și ca să adâncim lucrurile, așa cum
am spus la început, situații precum aceea
de la Predeal, trebuie analizate corect de
către autorități, deoarece greșelile de interpretare, respectiv învinovățirea ursului
care executa un atac decisiv, fără recunoașterea cauzei reale a prezenței printre
schiori, va conduce la o posibilă justificare
deviatorie. Este esențial ca specialiștii din
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor
să analizeze și re-evalueze în mod riguros
comportamentul ursului brun, în condițiile actuale, reflectând atent la observațiile pertinente și propunerile făcute inclusiv de A.G.V.P.S., privind expansiunea
urșilor din habitatul propriu într-un sens
nedorit, departe de mediul lor de evoluție
natural, la cauzele grave ale acestui fenomen, care nu trebuie trecute cu vederea. Escaladarea comportamentului agresiv al urșilor trebuie recunoscută, iar
împotriva ei trebuie acționat cu toate instrumentele legale, pe măsura responsabilității administrative în domeniul cinegetic care se impune.
FEBRUARIE 2021
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La zi
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Muniția cu plumb
MUGUREL DRĂGĂNESCU, ALIN-CODRU MANU
Continuând preocuparea permanentă pentru informarea
și susținerea intereselor majore ale vânătorilor din țările
membre ale U.E., F.A.C.E. a transmis membrilor săi noua
hotărâre adoptată de Comisia Europeană privind
restricționarea folosirii muniției cu plumb în zonele umede
și în zonele limitrofe lor, măsură ce urmează a fi aplicată în
toate țările membre ale U.E. începând cu luna februarie
2023.

REGULAMENTUL (U.E.) 2021/57 AL COMISIEI DIN 25 IANUARIE 2021
de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce
privește plumbul din proiectilele armelor de foc în zonele
umede sau în vecinătatea acestora
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie
2006 privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a
Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului
și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum și a Directivei
76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
și 2000/21/CE ale Comisiei, în special
articolul 68 alineatul (1),
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Anexa XVII la Regulamentul (C.E.)
nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 25 ianuarie
2021.
Pentru Comisie
Președintele
Ursula von Der Leyen

n data de 25 ianuarie 2021, la Bruxel, Comisia Europeană a făcut un
pas ferm înainte, în implementarea
noii decizii de interzicere a folosirii muniției cu plumb, la vânătoare, în zonele
umede și în perimetrele limitrofe acestora. Adoptată sub auspiciul programului EU chemicals regulation - Regulamentul Uniunii Europene (U.E.)
privind produsele chimice, măsura a
fost aprobată pentru protejarea mediului
prin reducerea poluării cu plumb.
Conform comunicatului de pe pagina
de știri Daily News, la punctul Chemicals: The EU protects wildlife from negative effects of lead in the environment - Produse chimice: U.E. protejază
viețuitoarele sălbatice de efectul negativ al plumbului în mediul natural, postat de Comisia Europeană în data de 25
ianuarie 2021, această măsură va preveni
moartea prin otrăvire a aproximativ un
milion de păsări de apă într-un an, plumbul fiind unul dintre elementele chimice
cu un grad foarte ridicat de poluare care
contaminează atât solul cât și apele. Conform aceluiași comunicat, anual între
4.000 și 5.000 de tone de plumb ajung
în mediul natural al zonelor umede, provenind din alicele de plumb. Măsura
adoptată de Comisie la această dată se
dorește a armoniza și îmbunătăți legisla-

ANEXA
În coloana a doua de la rubrica 63
din anexa XVII la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 se adaugă următoarele
puncte:
„ 11 După 15 februarie 2023, în
zonele umede sau pe o rază de 100
de metri în vecinătatea zonelor
umede se interzice efectuarea oricăreia dintre următoarele acțiuni:
(a) tragerea cu arma cu alice care
conțin plumb în concentrație (exprimată ca metal) de cel puțin 1 % în
procente de masă;
(b) transportul oricăror astfel de
alice în timpul activității de tragere
cu arma în zone umede sau în timpul
deplasării către o zonă umedă pentru
activitatea de tragere cu arma.În sensul primului paragraf:
(a) «pe o rază de 100 de metri în
vecinătatea unei zone umede» înseamnă pe o rază de cel mult 100 de
metri de la orice punct limitrof al unei
zone umede;
(b) «tragere cu arma în zone
umede» înseamnă tragerea cu arma

Combatere la răpitoare cu pene

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

țiile naționale privind limitarea folosirii
muniției cu plumb în zonele umede, legislație care este deja prezentă, în diferite
stadii și variante, în 24 de state membre.
Hotărârea adoptată va intra în vigoare
în doi ani de la această dată, respectiv în
luna februarie 2023, și vine în sprijinul
obiectivelor programelor privind Chemical Strategy for Sustainability – Strategia pentru sustenabilitate privind
produsele chimice și programul Green
Deal – Acordul verde, susținând de asemenea obiectivele programului Birds Directive - Directiva Păsări, și fiind prima

efectuată într-o zonă umedă sau pe o
rază de 100 de metri în vecinătatea unei
zone umede;
(c) în cazul în care o persoană este găsită transportând alice într-o zonă umedă
sau pe o rază de 100 de metri în vecinătatea unei zone umede în timpul activității
de tragere cu arma sau în timpul deplasării
către o zonă umedă în scopul tragerii cu
arma, tragerea în cauză este considerată
ca fiind o tragere cu arma într-o zonă
umedă, cu excepția cazului în care persoana în cauză poate demonstra că a fost
vorba despre un alt tip de tragere cu
arma.Restricția prevăzută la primul paragraf nu se aplică într-un stat membru
dacă respectivul stat membru notifică Comisiei, în conformitate cu punctul 12, că
intenționează să utilizeze opțiunea acordată de respectivul paragraf.
12 În cazul în care cel puțin 20 % din
teritoriul unui stat membru, cu excepția
apelor teritoriale, este constituit din zone
umede, în loc să aplice restricția prevăzută
la punctul 11 primul paragraf, statul membru în cauză poate să interzică, începând
cu 15 februarie 2024, următoarele acțiuni
pe întregul său teritoriu:
(a) introducerea pe piață a alicelor
care conțin plumb în concentrație (ex-

măsură ce urmează a fi pusă efectiv în
practică în cadrul noii strategii EU 2030
Biodiversity Stategy – Strategia U.E.
pentru 2030 privind biodiversitatea.
Prezentăm mai jos cominucatul oficial
transmis de la nivelul Comisiei europene
privind adoptarea și precizările/ modificările adoptate în legătură cu măsurile ce
urmează a fi implementate în cadrul tuturor țărilor membre ale U.E. privind folosirea muniției cu plumb în zonele
umede și în zonele limitrofe acestora.
Adoptarea noului Regulament de către Comisia Europeană va avea o serie

primată ca metal) de cel puțin 1 % în procente de masă;
(b) orice tragere cu arma cu astfel de
alice;
(c) transportul oricăror astfel de alice
în timpul activității de tragere cu arma
sau al deplasării în scopul tragerii cu
arma.Orice stat membru care intenționează să utilizeze opțiunea prevăzută la
primul subparagraf informează Comisia
cu privire la această intenție până la 15
august 2021. Statul membru comunică
de îndată Comisiei textul măsurilor naționale pe care le-a adoptat și, în orice
caz, până la 15 august 2023. Comisia
pune la dispoziția publicului, fără întârziere, orice astfel de aviz de intenție, precum și textele măsurilor naționale pe
care le primește.
13 În sensul punctelor 11 și 12:
(a) «zone umede» înseamnă zone de
mlaștini, bălți, turbării sau apă, naturale
sau artificiale, permanente sau temporare, cu apă stagnantă sau curgătoare,
dulce, salmastră sau sărată, inclusiv zone
marine în care adâncimea apei la reflux
nu depășește șase metri;
(b) «alice» înseamnă alice utilizate
sau destinate utilizării într-un sigur cartuș de pușcă;

de efecte și implicații majore asupra vânătorilor și a exercitării vânătorii în zonele umede precum și în zonele limitrofe
acestora. Aceste implicații urmează a fi
analizate la nivelul fiecărui stat membru
în perioada ce urmează, pentru a se putea determina efectele concrete ale noilor
reglementări asupra practicării vânătorii
la nivel național, F.A.C.E. continuând să
susțină interesele vânătorilor din țările
membre și a posibilităților de a aduce
amendamente la noul regulament adoptat, în funcție de particularitățile specifice fiecărui stat în parte.

(c) «pușcă» înseamnă o armă cu țeavă
lisă, cu excepția armelor cu aer comprimat;
(d) «tragere cu arma» înseamnă orice
tragere cu o pușcă;
(e) «transport» înseamnă orice transport nemijlocit efectuat de către o persoană sau orice transport prin orice alte
mijloace;
(f) atunci când se stabilește dacă o
persoană asupra căreia s-au găsit alice
transportă alicele «în cadrul deplasării
către o activitate de tragere cu arma»:
(i) se ține seama de toate circumstanțele cazului;
(ii) persoana asupra căreia s-au găsit
alicele nu trebuie neapărat să fie aceeași
persoană care efectuează tragerea cu arma.
14 Statele membre pot menține dispoziții naționale care vizează protecția
mediului sau a sănătății umane în vigoare la 15 februarie 2021 și care prevăd,
în legătură cu utilizarea plumbului în
alice, o restricție mai strictă decât cea
prevăzută la punctul 11.
Statul membru comunică fără întârziere Comisiei textul respectivelor dispoziții naționale. Comisia pune la dispoziția publicului, fără întârziere, orice
astfel de texte ale dispozițiilor naționale
pe care le primește”.
FEBRUARIE 2021 | 11

De sezon

Vânătoare la iepuri și fazani
Liniștea și bogăția locurilor

Final de sezon
Text și fotografie MAC
O vreme schimbătoare, atipică am putea spune cred fără a greși,
asemenea parcă anului care tocmai a trecut, a adus o
combinație mai puțin obișnuită de vreme blândă, la începutul
lui ianuarie, urmată de câteva zile cu ger aspru ce a pus covor
de ghață și ceva zăpadă peste fire, apoi, la început de Făurar,
a adus zile de-a dreptul primăvăratice, temperaturi ce au urcat
chiar și până la plus 16 grade Celsius în mercurul ermometrelor.

T

oate acestea au marcat mersul
vremii la închiderea sezonului
la iepuri, la final de Gerar, urmată de încheierea sezonului la fazan,
la finele lunii februarie.

Ultimile zile din Gerar
Rememorând timpul trecut, am revenit, la finele lunii ianuarie, la o partidă
de vânătoare pe câmpurile Călărașilor,
într-o zi în care soarele avea să se dovedească extrem de darnic, topind încet,
dar sigur, peticele de zăpadă rămase pe
marginile nearate ale câmpului. Doar
canalele înțelenite cu vegetație arbustivă, mai adăposteau zăpada, de altfel
așternută cu dărnicie de natură cu câteva săptămâni înainte. Zona pe care
urma să desfășurăm partida de vânătoare fusese oarecum protejată, deoarece
nu se mai făcuse vânătoare pe acele locuri de mai bine de un an. În plus, după
vânătoarea la iepuri, urma și o bătaie la
fazani, în viile ce se întrezăreau undeva,
dincolo de o vale, spre marginea depărtată a unui sat. Ziua de final de Gerar se
anunța mai mult decât promițătoare...
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Odată ajunși la locurile stabilite de
organizator, după instructajul de rigoare, ne-am luat fiecare în primire
standul desemnat și, până să pornească
goana, am avut suficient timp pentru a
observa și împrejurimile. Canalul din
spatele liniei vânătorilor, fost probabil
cândva de irigație, găzduia generos vegetație sălbatică ce crescuse fără opreliște de-a lungul lui. Peste valurile de zăpadă, mormănite de vânt de-a lungul
canalului, puteai desluși arbuștii ce alternau cu pâlcurile de trestie ce-și înălțau voinicește pămătuful vârfurilor mlădioase spre înalturi. Apoi, tufe de măceș
și porumbar își etalau bogăția fructelor
în lumina soarelui darnic, de o parte și
alta a malurilor canalului, toate la un
loc oferind locuri perfecte pentru adăpostul și protecția vânatului mic. Verdele grâului răsărit de-o șchioapă, plus
rapița dintr-o parcelă alăturată, completau varietatea hranei naturale disponibilă pentru vânat, de data aceasta
din abundență pe aceste locuri. Și, ca
un adevărat bonus, pe câmpul arat se
vedeau din loc în loc insulițe de vegetație
arbustivă sălbatică, lăsate fie pe adânciturile naturale ale terenului, fie de-a lungul unor făgașe rămase cine știe de când
pe acele locuri. Era un fapt devenit extrem de rar în ultima vreme, când goana
după îmbogățire a dus la eliminarea
acestor adevărate mici oaze de vegetație,
înlocuindu-le cu arătură dusă la extrem,
extinsă pe câmpuri cât vezi cu ochii, fără

Când goana a mai
avansat spre capătul
benzilor de vie, fazanii nu au
întârziat să apară și spre noi,
iar ultimile focuri din linia
vânătorilor au încheiat ziua
de vânătoare.

pic de grijă pentru binele viețuitoarelor
sălbatice de pe acele locuri. Aici însă,
câmpul în sine oferea un adevărat mozaic
cu nuanțe de verde, ce evidențiau alternanța vegeației pe parcelele cultivate.
Toate acestea nu făceau altceva decât să
aducă un plus de bine pentru vânatul din
teren. Rar să mai vezi așa minune în zilele
noastre, dar un semn că totuși, atunci
când este înțelegere, înțelepciune și bunăvoință, încă se mai poate...!
Zarva gonașilor apăruți în depărtare
mi-a readus atenția la vânătoarea care
începuse. Nu a trecut mult și, odată cu
apropierea goanei, au apărut și iepurii
stârniți din adăposturile lor. Unii direct
spre noi, alții căutând să iasă pe flancuri. Focurile vânătorilor nu au întârziat să răsune și, preț de câteva momente, au frânt liniștea locurilor. Prima
goană fusese o reușită deplină iar ziua
începuse sub buni auguri, perfect pentru partida cu care aveam să încheiem
astfel sezonul la iepuri…

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

Țesătura viilor
Așa cum fusesem anunțați la începutul zilei, pentru ultima goană, la fazani, am pornit spre vale, către viile ce
se vedeau spre sat. De data aceasta terenul era parcelat în benzi nu foarte
late, pe care gospodarii satului lăsaseră
fâșii ceva mai lungi de butași de vie,
unii mai bătrâni, alții plantați de curând, prinși pe araci și spaliere, toți
foarte bine îngrijiți. La capătul benzilor
cu vie terenul era cultivat fie cu grâu
fie cu rapiță, un adevărat mozaic de culturi agricole bine gospodărite.
Gonașii au pornit și, în scurt timp,
s-au auzit și primele focuri. Cei ce optaseră să mergă în bătaie aveau să fie și
cei ce vor trage cele mai multe focuri,
primii fazani ridicându-se în zbor relativ aproape. Când goana a mai avansat spre capătul benzilor de vie, fazanii
nu au întârziat să apară și spre noi, iar
ultimile focuri din linia vânătorilor au
încheiat ziua de vânătoare. Nu peste
mult timp, la finele lui Făurar, sezonul
la fazani avea să se încheie și el, aducând din nou tihna pentru vânat și
peste locuri și lăsând natura să-și ducă
la bună împlinire menirea cu care a fost
hărăzită…!

SUPĂ DE FAZAN CU TĂIȚEI DE CASĂ
NANA NINA
Ingrediente: un fazan, o ceapă, doi
morcovi și jumătate de țelină de mărime medie, boabe de piper, o legătură
de pătrunjel verde, sare, 5 linguri de
ulei și 200 grame tăiței de casă.
Pregătirea fazanului: se ține fazanul în pene, eviscerat, una-două zile,
la rece. Se curăță apoi de pene, se pârlește, se fracă cu puțin mălai și se spală.
Preparare: se pune fazanul la fiert în
apă rece. Se ia spuma după primul clocot,
se adaugă uleiul, sare și câteva boabe de
piper, după gust și se fierbe totul la foc
mic. Când carnea este aproape fiartă, se
adaugă legumele tăiate rondele sau cubu-

lețe. Se lasă în continuare la foc mic până
fierb și legumele. Se scoate carnea și legumele iar zeama se strecoară într-un alt vas.
În zeama strecurată se pun tăițeii și se fierb
la foc mic 5-7 minute.
Servire: supa cu tăiței, cu bucățele
din carnea de fazan și cu legumele
fierte, se servește fierbinte, garnisită cu
pătrunjel verde proaspăt. După servirea
supei, înainte de felul următor, un pahar
de vin alb sec/demisec, fetească regală/sauvignon blanc, va aduce un plus
de savoare gustului rafinat al preparatelor din vânat.
Poftă bună!
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Din teren

Câinele de vânătoare: dresaj
exercițiile de mai sus trebuie efectuate
în sesiuni scurte care să nu plictisească
și pe care cățelul să le facă cu bucurie,
în joacă. Pentru rezultate rapide este
indicat lucrul cu recompense.

Lucrul cu vânat
Putem continua acasă cu lucrul pe
vânat proaspăt adus de la vânătoare: o
prepeliță sau chiar un fazan, dacă dimensiunile și vârsta micului patruped o permit. În ceea ce privește lucrul pe vânatul
cu păr, la început ne putem concentra pe
aportul unui așa numit „iepure fals”. Este
o bucată mai mare de lemn, care poate
avea de la câteva sute de grame până la
jumătate de kilogam, pe care o înveliți
într-o bucată de blană de iepure. Aportul
acestei piese coroborat cu mersul pe
urmă de sânge pot reprezenta începuturile pentru lucrul la vânatul cu păr. Dar
de această parte aș dori, cu voia dumneavoastră, să ne ocupăm în numărul următor al revistei. În acest număr doresc
să ne oprim asupra lucrului la vânatul cu
pene. Deci, după ce învățăcelul se familiarizează cu mirosul fazanului, îl aportează pe lungimi scurte, în curte, și dă
dovadă de un nivel satisfăcător de obediență, poate fi scos în teren pentru o
primă întâlnire cu mirosurile, cu zborul
fazanului și așa mai departe.

Primul foc de armă

Început de drum (I)
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU
Lucrul alături de câinele de vânătoare și perioada de dresaj
a acestuia în lunile tinereții lui sunt pline de satisfacții,
inedit și provocări. Este nevoie de răbdare și perseverență
din partea celui care dorește să își formeze câinele.

În ceea ce privește focul de armă,
cel mai indicat ar fi să ieșiți cu încă un
camarad care să se depărteze un pic și,
la semnul dumneavoastră, să tragă un
foc. Trebuie să urmăriți reacția câinelui.
În majoritatea cazurilor un câine de vânătoare, provenit din linii folosite la vânătoare, nu ar trebui să se sperie la zgomotul de foc de armă. Dar mai sunt și
excepții. Eu sper că nu veți experimenta
astfel de reacții pentru că atunci câinele
este în mod cert mai dificil de dresat și
sunt cazuri când nu poate scăpa de
acest trac.

Moștenirea genetică

Î

n plus, este nevoie de mult timp
alocat, constanță în efectuarea sesiunilor de antrenament, programare a activităților pentru a tot ceea ce
se dorește a fi însuțit de câine și, mai
ales, de observarea atentă a modului în
care micul patruped răspunde la comenzile noastre, la nivelul lui de docilitate și obediență, precum și la specularea cu inteligență a celor mai
favorabile momente oferite de ieșirile
în teren. Atenție la reacțiile micuțului,
la mediul înconjurător, la condițiile atmosferice, la durata antrenamentelor,
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duce la obținerea unor rezultate foarte
bune, dacă îi acordăm toată grija.
Totul începe însă cu mult timp înainte de a ajunge în teren și, cu siguranță, înainte de prima vânătoare. Comenzile simple precum „șezi”, „culcat”,
„stai”, „vino”, „aici”, trebuie făcute
într-un spațiu familiar ce oferă siguranță micuțului. Învățarea aportului începe cu obiecte ușoare, apoi cu obiecte
din ce în ce mai grele, bineînțeles proporționale cu dimensiunile și greutatea
cățelului. Se pune mai întâi accent pe
aducerea obiectului și apoi pe predarea
lui corectă din poziția de „șezi”. Toate

După cum spuneam, aspectul legat
de liniile de proveniență coroborat cu
utilizarea părinților la vânătoare sunt
două aspecte importante care trebuiesc
verificate la achiziția unui câine pe care
doriți să îl folosiți la vânătoare. Moștenirea genetică îmbinată cu un dresaj
corect reprezintă cheia succesului. O
dovadă în sprijinul celor precizate este
exemplul lui Harry, un springer născut
la jumătatea lunii august a anului trecut și care, la jumătatea lui ianuarie, a
avut primul său fazan aportat. La prima
lui vânătoare avea deja parcurse toate
exercițiile menționate mai sus. Ambii

părinți merg la vânătoare și la rândul
lor provin din linii de vânătoare.
Micuțul a ieșit pe teren într-o zi din
acest ianuarie prietenos, cu temperaturi
destul de ridicate, împreună cu stăpânul
său. Acesta le-a împărtășit camarazilor
de vânătoare planul. Văzuse cum se lăsaseră câțiva fazani pe unul din canalele
ce se desfășurau în marginea zonei de
vânăotare. El avea să se ducă singur cu
Harry pe acel canal. Vegetația pe canal
nu era înaltă. Pe o parte se întindea un
covor verde de grâu și pe cealaltă parte
un ogor înmuiat de ploaia ce căzuse în
zilele trecute. Vânătorul a ales să parcurgă canalul cu vântul din lateral-față
pentru a ajuta și mări șansele de reușită.
Harry, apropiindu-se de locul unde s-au
lăsat fazanii, a scotocit pe miros și a reușit să ridice un fazan. Pasărea, lăsată să
se ridice pentru a fi urmărită vizual de
câine, a căzut apoi în foc la circa 30 de
metri de locul unde se afla câinele. Exista
contact vizual. Stăpânul și-a îndemnat
câinele să aducă piesa. Harry a ajuns la

Important a fost faptul
că la doar cinci luni
Harry a reușit să
scotocească, să găsească, să
ridice, să urmărească
zborul și căderea fazanului,
și să îl aducă, ajungând prin
tatonări succesive și la
priza cea mai potrivită: este
combinația optimă de
moștenire genetică,
pasiune, determinare și
dresaj de bază, făcut corect
și la timp.

fazan, l-a luat de spate și a pornit cu el
pe arătură înapoi. Dâmburile înalte de
pământ lunecos și lipicios l-au obosit pe
micuț care, după vreo zece-cincisprezece
metri, a lăsat vânatul jos, ca să se odihnească. Apoi, l-a luat din nou dar de
această dată de gât. Purtarea vânatului
în această poziție s-a dovedit foarte ane-

voioasă, cățelul călcând fazanul pe coada
din care a și smuls câteva pene. Iar l-a
pus jos, căutând să găsească o soluție, și
l-a apucat din nou de spate, reușind să îl
aducă până la stăpân. Micuțul de doar
cinci luni a aportat primul lui fazan. Predarea corectă a vânatului urma să o facă
la aporturile următoare. Important a fost
faptul că la doar cinci luni Harry a reușit
să scotocească, să găsească, să ridice, să
urmărească zborul și căderea fazanului,
și să îl aducă, ajungând prin tatonări succesive și la priza cea mai potrivită: este
combinația optimă de moștenire genetică, pasiune, determinare și dresaj de
bază, făcut corect și la timp.
Nu este complicat, dar totul necesită răbdare, pasiune, determinare și,
da, un câine cu o moștenire genetică
bună. Vom mai povesti despre primii
pași în lumea vânătorii pentru micii
noștri prieteni patrupezi în articolul de
luna viitoare.
– va urma –
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Din teren Sfârșit de sezon
Iepuri la vreme de Gerar
CONSTANTIN RĂDAN

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Cred că iarna cu omătu-i mare oferă cel mai plăcut spectacol al naturii, la o vânătoare la
iepuri-de-câmp. Aproape de finalul unui sezon de vânătoare la această specie, mult
apreciată de vânători, câțiva „prieteni” cu gerul ne-am aventurat în câmp, pe albul
imaculat al zăpezii, spre a înscrie în calendarul cu amintiri încă o poveste minunată de
iarnă, la vreme de Gerar...

N

umai că vor lipsi acele imagini
de vânătoare cu mulți vânători,
tineri gonași anume echipați,
și vânat, nu din belșug, dar suficient
pentru a marca pe albul zăpezii geruite
acea pată de culoare, a tabloului final al
partidei. Clipele de magie oferite de natură te fac să uiți de zgârcenia soarelui
de final de ianuarie. La acest final de sezon de vânătoare putem afirma că actorii principali, cu roluri de primă vedetă,
sunt „urecheații” dar și pasionații vânători, iubitori ai acestui hobby, vânătoarea. Omătul a astupat multele canale de
irigații, uitate de vreme și în mare parte
părăsite, în care trestia a devenit o adevărată „armătură” de rezistență pentru
podurile de gheață înșelătoare.
Cât despre vulpi, roșcatele pare că au
reușit să se ferească și să nu ne cadă în
„plasa” bătăilor sau, poate că este timpul
să spunem, că acele combateri la răpitoare s-au făcut la timp și cu eficiență.

Vicleniile urechiatului
Cred că nu greșesc dacă voi spune
că reputația de „fricos”, care îi este atribuită nejustificat lui „urechilă”, poate fi
contrazisă mai ales de către cei care trudesc pe ogoare din primăvară până
toamna târziu și pot observa vicleniile
acestuia, curajul pe care îl are în luptele
cu alți masculi, dar mai ales atunci când
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este urmărit de câini hoinari, ori alți
prădători. Datorită lungimii picioarelor
din spate, întregii conformații fizice pe
care o are, iepurele este construit cu
adevărat pentru fugă, dar oricum nu rușinoasă ci mai degrabă spectaculoasă.
Urmărit de câini sau alte răpitoare, iepurele recurge frecvent la o serie de viclenii pentru a scăpa: adesea își pune
capul pe labele din față și urechile pe
lângă corp, pentru a se camufla în peisajul natural, sau face salturi largi pentru a-și pierde urma, lăsând urmăritorii
în totală derută.
După un sezon în care, nu fără efort
dar cu pasiune, ne-am bucurat totuși
și de partide reușite de vânătoare la iepuri, trecând peste greutăți și respectând restricțiile impuse de situația de
pandemie a acestor vremuri, finalul de
Gerar aduce închiderea la vânătoare la
această specie.

La acest final de sezon
de vânătoare putem
afirma că actorii principali,
cu roluri de primă vedetă,
sunt „urecheații” dar și
pasionații vânători, iubitori
ai acestui hobby,
vânătoarea.

Acum a sosit momentul să-i acordăm liniștea cuvenită, să-l lăsăm să-și
ducă la bună împlinire menirea hărăzită
de natură, până-n toamnă, când se va
da din nou dezlegare la vânătoarea la
această specie. Atunci avem a vedea!

Hălăduind prin nămeții
cu zăpadă
Fiecare dintre noi, vânătorii, atât
cei mai vârstnici cât și cei mai tineri,
au primit botezul momentului când au
vânat primul iepure, prima gâscă de
vară sau gârliță mare, primul mistreț
și nu numai. A existat atunci un prim
moment, unic, care nu se uită niciodată, un moment de reușită, de trăire a
clipei. Au urmat apoi alte și alte partide
de vânătoare...
După ce am intrat pe un drum cu
multă zăpadă, stârnită de vântul care
bătea în rafale și care o depusese pe
marginile unui canal de irigații de pe
meleagurile ialomițene, am mai mers
o bună bucată de drum și a trebuit să
cobărâm din mașini și să parcurgem pe
jos o porțiune la fel de înzăpezită care
traversează o pădure de stejar. Abia
dacă ne stăpâneam picioarele călcând
pe zăpada înghețată și alunecând prin
șleaurile adânci rămase din toamnă,
într-o adevărată echilibristică. Urme
erau peste tot, intersectându-se parcă
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După un mic plan de acțiune,
ne-am desfășurat în linie de vânători,
bucurându-ne de prezența a doi gonași
care au făcut treabă cât alții zece asemenea. I-am văzut de multe ori afundându-se în zăpadă până la brâu, luptându-se cu nămeții, ieșind din capcana
straturilor groase de zăpadă și înaintând, cu gălăgie, către noi.
N-am parcurs nici măcar o sută de
pași, către marginea unui canal, când,
din senin, țâsnesc din fața gonașilor doi
iepuri lăsând în urmă crovurile lor. Am
tras primul foc dar n-am reușit să
opresc iepurele cel mai apropiat de
mine, așa că am dublat, însă tot fără
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după legi știute numai de viețuitorele
sălbatice...
După circa douăzeci și cinci de minute de mers pe un parcurs șerpuit, cei
patru am ajuns la cealaltă margine a
pădurii, în față deschizându-se o imensă câmpie, desprinsă parcă din povești,
o mare de zăpadă cuprinsă parcă de o
liniște înfiorătoare. Pășeam cu mare
atenție neștiind pe unde sunt diversele
„capcane” ale terenului, cum ar fi canale
de irigații camuflate de zăpadă, puțuri
de apă părăsite și acoperite de mantia
albă, în niciun fel marcate, și multe altele de acest fel. Cât privește existența
unor pârloage, nici vorbă de așa ceva.

reușită. O glumă vânătorească spune
că puștile clasice, cele cu două țevi, au
doar două cartușe tocmai pentru a te
face de două ori de rușine, dacă le irosești pe amândouă… Noroc cu vecinul
din dreapta mea care a oprit avântul
urechiatului.
După această primă întâlnire cu cei
doi iepuri ne-am mai înviorat, convinși
fiind că și zăpada… are iepurii ei.
M-am gândit că primul eșec poate
n-are darul de a mă urmări toată ziua.
Am trecut cu toții de partea opusă a
următorului canal, după ce ne-am
afundat în zăpadă până mai sus de genunchi, și am lăsat un timp suficient
pentru ca gonașii să ajungă la capătul
terenului ce urma a fi parcurs către noi.
După poziția soarelui pe bolta cerului
să tot fi fost ora prânzului, timp în care
am acumulat ceva frig dar și speranța
că va fi totuși o vânătoare reușită.
A doua întâlnire cu iepurii mi-a dat
posibilitatea să mă revanșez în ochii colegilor, adăugând încă un șoldan, alături de cel al unui alt ortac. Cu astfel
de rezultat am încheiat, la sfârșit de sezon vânătoarea și, mulțumiți de oferta
naturii, ne-am retras pe același drum
pe care venisem, dar ceva mai grei decât
la ducere.
Acum, ecoul sezonului de vânătoare
s-a stins. Ca vânători, este momentul
pentru a mulțumi organizatorilor, paznicilor de vânătoare, conducerii asociațiilor de vânătoare, pentru preocuparea
și eforturile lor, în numele inegalabilei
și nobilei noastre pasiuni, vânătoarea.
FEBRUARIE 2021 | 17

Chinologie Câinele de vânătoare
Atenție la
terenul înghețat!
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Este încă iarnă și, cu toată evoluția imprevizibilă a vremii,
cu temperaturi ce pot varia chiar și cu diferențe de 10-15
grade Celsius de la o zi la alta, gheața poate pune stăpânire
peste noapte pe locurile și vegetația din teren.

E

ste acel timp din an când frigul
este încă stăpânul locurilor iar
pojghița de gheață formată la
suprafața solului, pe firele de grâu deo șchioapă sau pe frunzele de rapiță, ori
pe trestia sau stuful și papura din marginea bălților, pot crea probleme pentru câinele nostru de vânătoare. Și asta
pentru că acestea sunt tocmai locurile
în care, în această perioadă din an,
ieșim la vânătoare, de regulă dis-de-dimineață, însoțiți de partenerul nostru
patruped.
La orele dimineții mai ales, când
temperaturile de peste noapte au înghețat totul în jur, fie că este vorba despre zăpadă, de vegetația uscată, ori pur
și simplu de câmpul arat sau cultivat,
gheața este un element de care trebuie
să ținem seama atunci când vine vorba
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despre protejarea și grija pentru câinele nostru de vânătoare.
De la ramurile înghețate ale arbuștilor și vegetația de la nivelul solului, la
papura și stuful înghețat de pe vechile
canale sau văioagele câmpurilor sau de
la marginea apelor, toate pot deveni
adevărate „lame” ce pot tăia pur și simplu sau pot produce răni greu de vindecat. La fel este cazul gheții de la
suprafața apelor, spartă și înghețată
din nou, cu colțuri acuțite și muchii tăioase care nu iartă. Toate acestea constituie un pericol permanent pentru
câinii noștri de vânătoare, mai ales
pentru labele acestora.
Indiferent dacă au părul scurt – cum
sunt bracii, sârmos, sau mai lung – cum
sunt seterii, câinii de vânătoare sunt supuși pericolelor datorate gheții, vegetației

sau terenului înghețat, pernuțele labelor
fiind practic permanent expuse. Pericolul
este cu atât mi mare cu cât terenul pe
care câinele stă în mod obișnuit, acasă, în
curte sau în grădină, este mai permisiv,
de exemplu acoperit cu iarbă sau pământ
moale. În aceste condiții pernuțele labelor nu capătă duritatea și rezistența necesară pentru a face față asprimii
terenului înghețat sau gheții, când iese la
vânătoare în timpul iernii. Exemple cu
tăieturi adânci în pernuțele labelor sau
între acestea, avem nenumărate mai ales
când căutăm fazanii în papura și stuful
de la marginea bălților înghețate sau pe
canalele acoperite cu vegetație, dintre
câmpuri. Sunt răni urâte, periculoase și
adesea greu de vindecat!
Dacă totuși, printr-un concurs nefericit de împrejurări ajungem să avem de
tratat asemenea răni, un lucru înțelept
de făcut este să ducem câinele la medicul
veterinar care va determina severitatea
afecțiunii și va stabili tratamentul și,
foarte important, perioada în care va trebui să oferim o pauză pentru refacere
„pacientului” aflat sub tratatament. Este
drept, uneori balsamurile sau diferitele
creme folosite „după ureche” de mulți
dintre noi pentru a-l trata, să recunoaștem și acest fapt, pot da rezultate, dar
dacă avem ghinionul ca rănile să se agraveze sau chiar să se infecteze, atunci tratamentul și implicit costurile și timpul
pentru refacere, vor fi serios mai mari.
„Ghetuțele” pentru câini, dacă le
putem numi astfel, pot fi una dintre soluții pentru situațiile dificile când gheața
acoperă terenul, și pot oferi protecția necesară pentru partenerii noștri patrupezi
de vânătoare. Confecționate din materiale rezistente, cu design și croieli special
concepute pentru a oferi nu numai protecție dar și suport și confort, aceste accesorii pot fi de un real folos și ajutor
pentru câinii noștri, în cazul condițiilor
drastice pe care le putem întâlni iarna pe
teren, la vânătoare. Pot fi un cadou inspirat pentru câinele nostru, rămâne doar
să vedem cum se va obișnui cu ele și dacă
le va accepta. Merită încercarea pentru
că îi pot fi cu siguranță de folos!

De sezon
Cum alegem bocancii de
iarnă pentru vânătoare
Echipamentul de vânătoare
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Iarna, vânătoarea presupune perioade lungi de mers și stat
în condiții de frig, zăpadă și umezeală. Având în vedere
aceste condiții, încălțămintea trebuie să facă față
provocărilor impuse de acest sezon.

T

rebuie să fie durabilă, călduroasă
și confortabilă și să reziste la intemperiile ce pot să o solicite în
acest anotimp. Alegerea corectă a unei
perechi de bocanci poate face diferența
între reușita sau eșecul unei partide de
vânătoare la vremea iernii.

Aderența și tracțiunea pe teren
Mersul în siguranță și fără efort pe terenuri alunecoase, fie ele cu zăpadă, gheață,
cu zloată sau noroi, este unul dintre factorii
cheie pentru confortul unei zile la vânătoare în timpul iernii. Asigurarea stabilității
piciorului și a suportului ferm la mers este
un element ce trebuie avut în vedere în
alegerea unei perechi de bocanci de încredere pentru vânătoare. Talpa trebuie să
aibă atât configurația pentru aderență pe
teren alunecos dar să și ofere o platfotmă
solidă, pe care piciorul să se poată sprijini
în siguranță pe o varietate de suprafețe, fie
ele gheață, zăpadă sau noroi. Vibram este
un bun exemplu de material pentru talpa
bocancilor, un material rezistent la torsiune, ce oferă suport, aderență dar și rezistență la abraziune și intemperii.

Materialele de confecționare
Partea superioară a bocancilor trebuie să fie confecționată din materiale

rezistente, nu numai la apă dar și la abraziune și să ofere un suport ferm piciorului. Pielea de bovină tăbăcită, așa numitul
năbuc, tratată pentru rezistență la apă,
este una dintre variante, alături de o serie
de materiale sintetice, precum Gore-Texul, special concepute pentru a oferi protecția, confortul, suportul și siguranța necesare în condițiile severe ale iernii.

Structura pe ansamblu
a bocancului trebuie să ofere
stabilitate
Bocancul trebuie să ofere prin structura sa atât suport cât și stabilitate și
protecție piciorului. Un model cu configurație înaltă aduce un plus de protecție
și suport atât pentru gleznă cât și pentru
gamba piciorului, atunci când ne deplasăm pe câmp, prin pădure sau pe un teren accidentat cum este spre exemplu
zona de munte.

Bocancul trebuie să râmănă uscat
pe interior și să protejeze
împotriva apei
În timpul iernii, protejarea de umiditate la nivelul picioarelor, înseamnă confort și garantează desfășurarea în condiții
adecvate a activității propuse, în cazul
nostru vânătoarea. Un exemplu de ma-

terial testat și apreciat în acest sens este,
așa cum am mai amimtit, Gore-Tex-ul,
care nu numai că este rezistent și impermeabil la apă, ci oferă și un grad sporit
de respirabilitate, prevenind umezirea interiorului bocancului din cauza tanspirației. Astfel, se păstrează un nivel de confort
sporit la nivelul picioarelor, un element
esențial în menținerea stării fizice pozitive
per total pentru ziua respectivă.

Asigurarea confortului termic
Menținerea unei temperaturi adecvate la nivelul picioarelor în deplasările
pe timp de ger este o condiție esențială
pentru confortul general necesar desfășurării activității. Știm cu toții că, dacă
ne îngheață picioarele, totul se transformă într-un chin nedorit. Izolația termică din structura bocancilor pentru vânătoare trebuie să fie în măsură să ne
protejze de acest impediment. Materiale
termoizolante consacrate precum Primaloft sau 3M - Thinsulate insulation
pot asigura confortul necesar pentru a
depăși fără probleme rigorile anotimpului hibernal. Atenție însă la specificații,
respectiv la gramajul materialului termoizolant inserat în structura bocancului. Spre exemplu, 400 de grame de 3M
- Thinsulate insulation vor fi suficiente
pentru a oferi confort termic pe parcursul unei zile întregi petrecută afară, la
vânătoare, la minus 10 grade Celsius, și
chiar și la o partidă de pescuit pe gheață,
la copcă!
FEBRUARIE 2021 | 19

Muniție

Alice

Alicele - trecut,
prezent și viitor (I)
COSTIN ALEXANDRESCU
La finele lunii ianuarie a acestui an Comisia Europeană
a aprobat REGULAMENTUL (U.E.) 2021/57 AL COMISIEI,
de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 al Parlamentului, în ceea ce privește
plumbul din proiectilele armelor de foc în zonele umede
sau în vecinătatea acestora.

N

oua hotărâre adoptată de Comisia Europeană privind restricționarea folosirii muniției
cu plumb în zonele umede și în zonele
limitrofe lor, urmează a fi aplicată în
toate țările membre ale U.E. începând
cu luna februarie 2023. În acest context, toate țările membre ale U.E., urmează a implementa prevederile acestei
noi hotărâri. Noile reglementări presupun o serie de schimbări, unele destul
de drastice, ce vor trebui să fie însușite

de vânători. Și chiar dacă unele dintre
statele membre au introdus deja, treptat, o parte dintre aceste prevederi privind folosirea muniției netoxice în zonele umede, marea parte a vânătorilor
va fi nevoită să și le însușească complet,
pentru a putea practica în continuare
vânătoarea în conformitate cu noile reglementări.
În acest sens, cunoașterea caracteristicilor balistice ale alicelor netoxice,
de regulă cele din oțel, a tirului cu aces-

tea și a calităților pe care armele de vânătoare trebuie să le aibă pentru a putea
fi folosite cu aceste cartușe, este un aspect pe cât de important, pe atât de util.
Fără a avea pretenția unei abordări
exaustive a subiectului, să ne oprim la
câteva aspecte ce pot contura o imagine
asupra acestora, pentru a ne familiariza, a înțelege și a putea folosi, în cunoștiință de cauză atunci când timpul
o va cere, la vânătoare, cartușele cu
alice netoxice, conform legii.
Când vine vorba despre alegerea între alicele din plumb, tradiționale, și
alicele din oțel, considerate drept reprezentantele progresului în materie
de muniție pentru vânătoare, părerile
au fost cel mai adesea împărțite. Fiecare dintre cele două categorii de alice
au avantaje și dezavantaje pe care vănătorii le privesc prin prisma modului
în care cele două tipuri de alice le influențează tirul la vănătoare. Pare o
problemă controversată, fiecare dintre
cele două variante având adepți și oponenți în același timp.
Să vedem însă câteva dintre argumentele pro și contra vis-à-vis de cele
două opțiuni, plumbul și oțelul, pentru
muniția de vânătoare. Să mai notăm și
faptul că, în afara oțelului, există și alte
metale folosite la fabricarea alicelor
netoxice, cum sunt spre exemplu tungstenul, bismutul sau cuprul. Pentru
comparație cu plumbul s-a ales oțelul
deoarece datele existente vis-à-vis de
„comportamentul” acestuia, ca muniție
pentru vânătoare, sunt mult mai numeroase și mai detaliate, și, deloc de
neglijat, prețul făcându-l practic cel
mai accesibil după plumb, comparativ
cu celelalte alternative de metale folosite pentru încărcături netoxice.

De ce oțelul în locul plumbului?
Practic s-a pornit de la constatarea
de către cei desemnați în acest sens, a
faptului că alicele din plumb sunt toxice
pentru mediul natural și pentru păsările de apă, care le înghit odată cu pietricelele de care au nevoie pentru dige-

Pentru comparație
cu plumbul s-a ales
oțelul deoarece datele
existente vis-à-vis de
„comportamentul” acestuia,
ca muniție pentru vânătoare,
sunt mult mai numeroase
și mai detaliate, și, deloc
de neglijat, prețul făcându-l
practic cel mai accesibil
după plumb.
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Oțelul înmagazinează
și poartă la distanță o
energie considerabil mai
mică decât plumbul.
(…) Alicele din oțel au o
balistică deosebită față de
cele din plumb, viteza mai
mare și grupajul mai strâns
(…)

rarea hranei. Toxicitatea ridicată a
plumbului, un element care nu se degradează în mediul natural, produce
îmbolnăvirea păsărilor și duce, într-un
timp mai lung, sau mai scurt, la moartea acestora. De cealaltă parte, în mediul natural, oțelul ruginește după un
timp și se descompune, nemaifiind un
pericol toxic nici pentru păsări și nici
pentru mediul natural.

nere”, dacă le putem numi așa. Primele
încercări cu alice din oțel datează din
perioada anului 1949, când s-au făcut
primele teste ce luau în considerare oțelul ca o alternativă pentru încărcarea
muniției pentru vânătoare. Testele au
continuat de-a lungul timpului, obținându-se o îmbunătățire remarcabilă
a rezultatelor balistice.

Câteva aspecte balistice
Câte ceva despre istoria alicelor

Pentru o lungă perioadă de timp
oțelul a fost considerat inferior plumbului, avându-se în vedere o serie de
motive practice. Oțelul înmagazinează
și poartă la distanță o energie considerabil mai mică decât plumbul. Datorită
energiei reduse la impact a alicelor din
oțel, la distanțe mai mari de 25-35 de
metri, procentul de rănire a vânatului
la distanțe peste 40 de metri, în cazul
unui tir neexperimentat, este sensibil
mai ridicat decât în cazul alicelor din
plumb. Alicele din oțel au o balistică
deosebită față de cele din plumb, viteza
mai mare și grupajul mai strâns, deza-

– va urma –
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Alicele din plumb au apărut practic
odată cu armele de foc. Pe atunci,
plumbul, un metal ușor de prelucrat,
răspundea foarte bine cerințelor privind energia pe care o înmagazina și o
purta la distanță, grație densității-greutății sale, comparativ cu alte metale.
Primele cazuri de intoxicare cu
plumb a vânatului de baltă au fost înregistrate în SUA în anul 1874. De la
apariție și până în prezent alicele din
plumb au devenit practic alicele tradiționale pentru vânătoare în general.
Alicele din oțel sunt mult mai „ti-

vantajând, cel puțin pentru o perioadă
de timp, trăgătorii obișnuiți cu alicele
din plumb. Acest fapt implică o perioadă de antrenament din partea trăgătorilor, pentru a se familiariza cu balistica diferită a încărcăturilor cu alice
din oțel, perioadă de timp ce poate varia de la individ la individ. În plus, fiind
practic nedeformabile, alicele din oțel
exercită o presiune mai mare pe interiorul țevilor, putând astfel deteriora
țevile armelor de vânătoare mai vechi,
aspect de care trebuie ținut seamă cu
mare atenție pentru a evita posibilele
accidente nedorite.
De partea cealaltă, alicele din plumb
se deformează în interiorul țevii, după
darea focului, o parte își modifică traiectoria în urma acestei deformări și, ca
urmare, împrăștierea snopului este mai
mare și mai greu de controlat. Fiind însă
maleabile, alicele din plumb nu pun însă
în pericol țevile armelor de vânătoare,
chiar dacă acestea sunt mai vechi.
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Flora Plante tămăduitoare
Pătlagina
DOCTOR PLANT

Floare

Rădăcină

Pătlagina este amintită încă din vechime pentru calitățile
sale, având proprietăți terapeutice, în special pentru
afecțiunile aparatului respirator și grăbirea cicatrizării
rănilor superficiale ale pielii.

P

ătlagina lată (Plantago major)
face parte din familia Plantaginaceae și este o plantă erbacee,
perenă, cunoscută și sub denumirile populare de minciună, iarbă-grasă,
iarba-de-cale, limba-oii sau mama-pădurii, fiind foarte răspândită atât în zona
de șes cât și în cea colinară și alpină. Din
aceeași familie face parte și „ruda” sa
apropiată, pătlagina îngustă (Plantago
lanceolata), care se și cultivă, fiind denumită popular și iarba-tăieturii, coadașoricelului, limbariță sau limba-șarpelui. Frunzele plantelor au gust sărat –
amărui la gust, iar rădăcina este săratdulceagă.
Pătlagina crește în cele mai variate
condiții, uneori chiar și mai puțin ospitaliere pentru alte plante, pe marginea
drumurilor, în luminișuri sau la marginea pădurilor, pe pășuni sau în locuri cu
buruieni. Plantele cresc de regulă până
la 10-50 cm înălțime, au rizom gros și
scurt, cu numeroase rădăcini fasciculate,
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frunze ovate sau lanceolate, tulpini florifere drepte ce susțin inflorescențele terminale ovoidale sau cilindrice, în formă
de spic lung de 2-8 cm, având floricele
mici, alb-gălbui sau ușor violacee.
Recoltarea plantelor poate începe înainte de înflorire și durează pe tot timpul
verii, din luna mai și până în septembrie-octombrie. Se face pe timp uscat,
după ce roua dimineții s-a evaporat, iar
după recoltare plantele se pun la uscat
în locuri umbrite, bine aerisite.
Pentru diversele preparate naturiste
se folosesc frunzele, uscate sau în stare
proaspătă, și semințele. Plantele conțin
o varietate de componenți chimici printre care saponine, tanin, ulei volatil, rezine, substanțe proteice, carotenoizi, zaharuri, vitaminele A, C și K și substanțe
minerale.
Grație conținutului complex de substanțe, plătlagina este amintită în medicina populară pentru efectele sale hemostatice, cicatrizante și antiinfecțioase,

Frunze uscate și măcinate
pentru ameliorarea deranjamentelor
gastrice, a afecțiunilor aparatului respirator - bronșite, tuse, unele afecțiuni ale
vezicii biliare și ficatului, precum și pentru ameliorarea efectelor rănilor, arsurilor, leziunilor sau inflamțiilor cutanate
și în cazul înțepăturilor de insecte. Preparatele tradiționale din pătlagină sunt
ceaiul/infuzia, pulberea, terciul din
frunze, sucul și siropul.
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 naturiste
din pătlagină să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului
este neapărat necesară și se impune ca o
măsură de prevedere, precauție și siguranță.

De prin magazine
HUNTERSHOP

Urmărirea câinilor
de vânătoare unde nu există
semnal GSM

Setul DOG GPS X20 GPS este un
dispozitiv de urmărire a câinilor cu o
rază de acțiune de până la 20 km. Este
alcătuit dintr-un transmițător fixat pe
zgarda câinelui și dintr-un receptor pe
care proprietarul câinelui poate privi direcția și distanța la care se află câinele.
Transmițătorul își stabilește poziția cu
ajutorul sateliților GPS și transmite informațiile către receptor cu ajutorul unui
semnal de frecvență radio, astfel încât
dispozitivul poate fi utilizat și în locuri unde nu există acoperire GSM.

Pachetul conține un receptor cu
LCD portabil, un emițător (zgardă electronică), zgardă portocalie din plastic,
încărcător, valiză pentru transport. Receptorul poate urmări concomitent maxim 9 câini și are următoarele funcții:
• Funcția BEEPER este de obicei folosită pentru vânătoare, puteți obține feedback despre intensitatea deplasării câinelui sau despre prezența/vecinătatea
vânatului. Aceasta apare pe receptor ca
vibrație, semnal sonor sau cu afișaj vizual.
Semnalele de sunet și vibrații pot fi setate

ARROW INTERNATIONAL

Noutăți

pentru până la 4 zgarde, afișajul vizual
poate fi setat pentru toate cele 9 zgarde;
• Funcția gard virtual: semnalează
când cîinele depășește distanța maximă
prestabilită inițial de receptor. Receptorul va emite un semnal sonor (BEEP
lung) și va afișa un indicator circular intermitent. Această distanță poate fi setată între 30m și 2km;
• Funcția busolă: afișajul indică
nordul magnetic;
• Funcția WAYPOINT: această
funcție salvează coordonatele GPS ale
receptorului și mai târziu permite, dacă
este necesar, întoarcerea la punctul memorat. Un receptor poate memora până
la 4 puncte pentru un receptor;
• Funcția CAR MODE: se folosește
în timpul deplasării cu un vehicul. În
aceast caz, echipamentele electronice pot
afecta funcționarea busolei magnetice,
fapt pentru care se vor folosi sistemul de
orientare GPS. Bateria reîncărcabilă de
1.850 mAh permite o autonomie de 40
ore! Zgarda electronică se poate opri
doar cu atingerea acesteia cu receptorul.
Atât zgarda electronică cât și receptorul
sunt submersibile!
–www.huntershop.ro

OUTDOOR & MORE

Carabina Benelli Lupo

PANTALONI PINEWOOD® CARIBOU
HUNT EXTREME - 5986
Pantaloni de
outdoor, vânătoare și lifestyle,
cu izolație termică, impermeabili, în mărimi
ce se potrivesc perfect,
cu două talii (lungimi
diferite). Pantalonii au
multe zone stretch,
elasticitate în 4 căi, pe
genunchi și la spate,
pentru flexibilitate și
confort maxim.

Benelli se pregătește să cucerească
încă un segment din piața de specialitate a armelor de vânătoare. Italienii
anunță lansarea unui nou produs, de
această dată fiind vorba despre o carabină bolt-action, Benelli Lupo.
Carabina este creată în stilul caracteristic celor de la Benelli, cu o foarte
mare atenție la detalii, și incorporează
cele mai importante tehnologii deja
celebre, patentate de constructorul italian, precum țeava Free-Floating Crio
Barrel, tratată prin procedeul Crio
System, sistemul de reducere a reculului Progressive Comfort, și Combtech

Cheek Pad, tehnologii ce asigură confortul, ergonomia și durabilitatea componentelor, alăturate unui tir de
maximă precizie. Conform celor de la
Benelli, noul model de carabină boltaction a fost inspirat de spiritul de vânător de top al lupului, prădător aflat
în vârful lanțului trofic, în permanență
stăpân al teritoriului pe care îl domină.
În România, carabina va fi disponibilă prin Arrow Internațional la începutul lunii mai, în calibrele: .300
Win.Mag., .30-06Sprg., .308Win., .270
Win., 6,5 Creedmoor și .243Win.
–www.arw.ro

Descriere produs:
• Cusături lipite și fermoare hidrofuge;
• Genunchi articulați;
• Buzunare duble cu fermoar, pe laterale;
• Deschideri pentru un flux suplimentar de aer;
• Tratați cu impregnare organică-Bionic Finish® Eco pentru proprietăți suplimentare
de respingere a apei și murdăriei;
• Partea inferioară a piciorului are fermoar
și este reglabilă cu dispozitiv de prindere;
• Material: 88% poliester, 12% poliamidă;
• Întărituri la baza piciorului - 100% poliamidă.
Îi găsiți online și în showroom-ul
Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-222.256.
www.articole-vanat.ro
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Povestiri Amintiri la vânătoare
Vulpea este deșteaptă,
șmecheră ori hoață? (II)

Foto: ALDENGHI / SHUTTERSTOCK

ȚIȚI

A trecut ceva timp de atunci. Îmi amintesc cum, hălăduind
prin minunata Dobroge, ne-a prins noaptea așteptând
gâștele pe malul unui lac iar ele, de venit, au venit, însă
doar le-am auzit gâgâind pentru că, de văzut n-a fost chip,
mai ales că se lăsase peste noi și o nesuferită de ceață
groasă care se depunea pe țevile armelor ca bruma.

Î

n atari condiții, cum nu mai
aveam ce face acolo, am pornit
tacticoși spre gazda noastră iar ca
un făcut, imediat ce ne-am depărtat de
malul lacului, s-a ridicat și ceața.
Cum luasem cu noi de acasă toată
buna dispoziție de care dispuneam, neam pus imediat pe bancuri și pe șotii
iar la un moment dat, am tăcut instantaneu deoarece, o minune de vulpe frumoasă ce nu se poate, ne-a tăiat tacticoasă drumul de parcă avea prioritate
asemenea pietonilor și, fără să ne învrednicească măcar cu o privire, a trecut podețul din fața unei curți pătrunzând nepăsătoare și sigură pe ea în
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curtea gospodarului, de parcă se întorsese la ea acasă.
- Măi oameni buni, am șoptit eu,
vedeți și voi ce văd și eu? Dacă spun
prostii, ciupiți-mă, faceți ce veți face ca
să mă treziți și să nu mai visez. Eu am
văzut o vulpe care ne-a trecut la doi
metri prin fața mașinii și nici măcar o
privire nu ne-a aruncat. Spuneți-mi
dacă și voi ați văzut la fel.
- Am văzut, am văzut și noi la fel –
mi-a răspuns Marin în timp ce Dănuț,
instalat pe banca din spate, moșmondea
la tocul armei pentru a scoate pușca.
- Ia lasă tu pușca la locul ei! Doar
n-oi gândi că vom trage cu ea în curtea

omului!
- Pppăi, … dddoar mă gândem și
eu, a încercat Dănuț ca să dreagă busuiocul.
În acest timp, la lumina becului de
la stâlpul aflat aproape de gardul gospodarului, am zărit-o pe vulpe cum s-a
apropiat tacticoasă de fereastra casei
sub care s-a oprit, s-a scărpinat îndelung, precis că de purici, iar apoi a rămas cu privirea ațintită în sus, spre
crengile pomului din vecinătatea casei.
- Ce naiba face asta acolo? Ori așteaptă ceva? – am bombănit eu nemulțumit că ne-a oprit din drum.
- Mmmăi, …mmmăi, dddar dobrogenii ăștia nnn-au și ei cccâini?! – s-a
enervat Dănuț - împrejurare în care se
bâlbâia groaznic.
- Da, chiar așa – i-a dat dreptate
imediat Marin. Cum naiba umblă cumătra asta prin sat ca prin vizuina maicăsii, și n-o latră nici un câine?
Între timp, ne-am îndreptat iar privirile asupra lighioanei, iar eu și Marin,
am coborât din mașină și, luând numai
arma mea cu noi, în caz că surata ar fi
fugit afară din curte, spre câmp, am pășit încet și noi pe urma vulpii. Când s-a
mai micșorat distanța dintre noi și ea,
am rămas perplecși, potolindu-ne cu
greu hohotele de râs și asta deoarece,
apropiindu-ne, am descoperit că pomul
respectiv era plin cu găini și curci care
dormeau nepăsătoare pe crengi, în
timp ce vulpea, fără să ne acorde nici o
atenție, stătea nemișcată privind fix galinaceele!
Deoarece nici măcar nu se putea
pune problema unui foc de armă care
să fie tras sub fereastra oamenilor, care
precis dormeau duși la ora aia, am mai
aruncat o ultimă privire spre vulpea
aflată la doar câțiva metri de noi, complet nemișcată, de parcă era împăiată,
și cu privirea ațintită spre găinile din
pom, după care ne-am întors spre mașină. După câțiva pași, Marin mi-a șoptit râzând:
- Măi să fie, nu cumva La Fontaine
a scris o fabulă cu o vulpe care, de
foame, încerca să hipnotizeze găinile
dintr-un pom? Cert este un lucru, cumătra asta a venit întins la pomul ăsta
din care, sunt sigur că a mai păpat ea
câte ceva, altfel nu venea ea aici ca după
hartă…!
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

Competiții
Echipament
Pescuit la clean
Pescuit de sezon
Pescuit pe râu
Atelierul muscarului

Cei care se încumetă pe malurile apelor vor căuta peștii, atât pe cei pașnici, cât și pe cei răpitori, în funcție de evoluția și permisivitatea vremii capricioase. Peștii răpitori, incitați de peștișorii vii sau de năluci
atractive, dar și unii dintre peștii pașnici, atrași de o momeală potrivită, reprezintă o adevărată provocare. În cazul în care vremea va duce la instalarea gheții, vom putea încerca pescuitul la copcă, dacă
grosimea acesteia o va permite. Pescuitului știucii este restricționat prin „Ordinului 43/310/2020, privind stabilirea perioadelor și
zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020”, CAPITOLUL II, ART. 6, pct. (1), astfel: „Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează: a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie 2020 inclusiv și de
–Mugurel Ionescu
la data de 1 februarie 2021, până la data de 15 martie 2021, fără a aduce atingere prevederilor ART. 1.”

CE PESCUIM
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Competiții Anul competițional 2020
Scurtă retrospectivă
în condițiile pandemiei (II)
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Campionatul Privat de Pescuit Competițional al A.G.V.P.S. din România s-a desfășutat în
anul 2020 cu restricțiile impuse de extinderea epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 la
nivel mondial și a declarării „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la
începutul anului.
Locul 2 – Rareș Boeriu –
Mircea Horobeț
Locul 3 – Vasile Jarda – Pavel Calance
Divizia MAL
Locul 1 – Cristian Trombițaș
Locul 2 – Attila Kerekeș
Locul 3 – Paul Maluțan
Locul 4 – Aron Jakab
Locul 5 – Roberto de Bortoli
Locul 6 – Alex Blaga

Î

ncepând cu data de 15 mai 2020,
în România, „starea de urgență” a
fost înlocuită cu „starea de alertă”,
iar reluarea și desfășurarea Campionatului Privat de Pescuit Competițional,
cu un regulament strict și cu distanțarea fizică necesară, a fost reanalizată la
nivelul subcomisiilor, pe discipline și
categorii, și la nivelul Comisiei de Pescuit Competițional, după care au fost
supuse aprobării Consiliului A.G.V.P.S.
din România
Vă vom prezenta, în continuare,
campionii A.G.V.P.S., desemnați în
competițiile organizate și desfășurate
în anul 2020.
CAMPIONATUL DE PESCUIT
STAȚIONAR
Categoria SENIORI – 21-27 septembrie – Călinești Oaș
Locul 1 – Octavian Tudor – A.J.V.P.S.
Bihor/A.V.P.S. Silva Marpod Sibiu
Locul 2 – Andrei Bucur – A.V.P.S.
Silva Marpod Sibiu
Locul 3 – Botond Koszorus –
A.V.P.S. Silva Marpod Sibiu
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Categoria
ASOCIAȚII/ECHIPE/
CLUBURI – 27 iulie-2 august – Călinești Oaș
Locul 1 – A.V.P.S. Silva Marpod Sibiu
Locul 2 – A.J.V.P.S. Bihor –
Sensas România
Locul 3 – A.J.V.P.S. Satu Mare
CAMPIONATUL DE PESCUIT
LA CRAP
Categoria FEMININ – 18-21 iunie –
Bila 2, jud. Giurgiu
Locul I – C.S. Abbara Crap Team
Locul II – C.S. MG Special Carp
Locul III – C.S. Champions - The One
Locul IV – C.S. MG Special Carp (II)
Categoria SENIORI – 1-4 octombrie
– Bila 2, jud. Giurgiu
Locul I – C.S. Enjoy Fishing
Locul II – C.S. Carp Zone
Locul III – C.S. Green Lake
CAMPIONATUL NAȚIONAL
AL LIGII ROMÂNE DE SPINNING
Divizia BARCĂ
Locul 1 – Gheorghe „Gicu” Galin –
Cătălin Avasiloaie

CAMPIONATUL DE PESCUIT
LA FEEDER CLASIC
Categoria INDIVIDUAL – 27-30 august – Lac Rădești jud. Alba
Locul 1 – Mihai Marisiu –
A.C.S. Pescăria Rădești
Locul 2 – Andrei Dincă –
C.S. APS București
Locul 3 – Claudiu Incău –
C.S. Corvin Hunedoara
Categoria
ASOCIAȚII/ECHIPE/
CLUBURI – 2-4 octombrie – Lac Rădești, jud. Alba
Locul 1 – Lucky Team
Locul 2 – E-Bmix
Locul 3 – A.C.S. Pescăria Rădești
CAMPIONATUL DE PESCUIT
LA FEEDER METHOD
Categoria INDIVIDUAL – 9-11 octombrie – Lac Rădești, jud. Alba
Locul 1 – Norbert Farkaș –
A.C.S. Peascăria Rădești
Locul 2 – Remus Cătălin Ciolacu –
A.C.S. Champ Iași
Locul 3 – Bogdan Sidor –
A.C.S. Champ Iași
Categoria
ASOCIAȚII/ECHIPE/
CLUBURI – 11-13 septembrie – Lac
Rădești, jud. Alba
Locul 1 – A.C.S. Pescăria Rădești
Locul 2 – 220 Baits
Locul 3 – Romtravel Cluj
Urmează un nou an, în care sperăm
ca evoluția situației epidemiologice să
permită revenirea la normalitate și în
domeniul pescuitului competițional.

Spinning

Competiții

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SPINNING DIN BARCĂ
AL L.R.S. 2021, SUB EGIDA A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
ANDY ARIF

Pe 30 ianuarie 2021 a avut loc Adunarea Generală a Ligii Române de Spinning, afiliată la
A.G.V.P.S. din România, unde cluburile sportive membere A.L.R.S. au decis regulamentul,
modul de desfășurare și etapele campionatului național de pescuit din barcă al LRS 2021.

E

xistă câteva modificări față de
anul trecut în privința desfășurării etapelor, acestea vor fi patru
la număr și toate vor conta în clasamentul general. S-a hotărât eliminarea antrenamentului oficial și permiterea pescuitului în săptămâna concursului,
pentru toate etapele, iar antrenamentele
se vor desfășura în sistem Catch and Release. În fiecare manșă a fiecărei etape
vor puncta maximum 20 de pești din
minimum două specii de pești răpitori
(avat, biban, clean, șalău, știucă). După
definitivarea noului regulament de desfășurare a campionatului, arbitrajul ar
putea fi realizat cu ajutorul aplicației
pentru telefon Predator Challenge, folosită anul trecut la Cupa Ligii Danube
Delta Predator Challenge.
Programul competițional C.N.
A.L.R.S. Barcă 2021:
• Etapa 1: Valea Argovei 15-16 Mai,
organizator ACS Brașov Spinning Team
• Etapa 2: Delta Dunării 19-20 Iunie,
organizator ACS Delta Spinning Club
• Etapa 3: Bicaz 6-8 August, organizator ACS Bucovina Fishing
• Etapa 4: Snagov 11-12 Septembrie,
organizator CPS Drill
• Cupa Ligii Delta Predator Challenge 23-24 Octombrie, organizator LRS
& ACS Delta Spinning Club
Noutățile stabilite în Adunarea Generală nu se opresc aici. Minorii care vor
participa în competiții vor avea gratuitate la plata taxei, de asemenea L.R.S.
pregătește și concursuri dedicate copiilor. O parte din taxele încasate pentru
înscrierea în competițiile L.R.S. va fi re-

direcționată către asociațiile care se
ocupă de pistele de concurs pentru populări cu speciile țintă în vederea refacerii populației piscicole.
Pentru pescarii de competiție, în anul
2021, A.L.R.S. va organiza peste 30 de
competiții în sistem de campionat național la disciplinele „Pescuit la răpitori
din barcă” și „Pescuit la răpitori de pe
mal”, „Street Fishing” și „Trout Area”,
sub egida A.G.V.P.S. din România.

Acest calendar împreună cu cele ale
celorlalte discipline de spinning, precum
și modificările și completările la regulamentele competiționale vor fi prezentate
și aprobate și în ședința Comisiei de Pescuit Competițional privat amator al
A.G.V.P.S. de la începutul lunii martie
2021.
Mai multe informatii pe:
www.lrs.ro.
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Tehnică

Echipament

Cine ar fi crezut…
șalăi la swimbaituri (III)
Text și fotografie ANDREI ZABET
Pentru mine, pescuitul cu swimbaituri este cel mai fascinant și mai plin de adrenalină stil
pentru că aduce cu sine iminența unor capturi mari. Asta nu înseamnă că nu prind și pești
de talie mică sau medie, însă, dacă în apa respectivă există niște trofee de știucă, șalău sau
de bass, nu există să nu cedeze, mai devreme sau mai târziu, atracției irezistible pe care o
exercită nălucile mari și în special swimbaiturile.

Î

n România sunt mai mulți factori
care împiedică explozia de popularitate pe care acest stil a câștigat-o peste tot în lumea civilizată. La
noi, puterea de cumpărare scăzută și
braconajul constant care duce la sărăcirea apelor, ca să nu mai zic de lipsa
de reacție a autorităților și de lipsa totală a unor programe de populare cu
răpitor, au făcut ca pescuitul cu swimbaituri să fie rezervat celor care fie își
permit, fie au văzut cât de eficient poate
fi în capturarea exemplarelor record
din aproape orice specie de răpitor.

Swimbaiturile soft, cel mai
accesibil debut în acest stil
Dacă swimbaiturile hard au prețuri
de multe ori prohibitive chiar și pentru
pescarii cu dare de mână, având prețuri
pe măsura dimensiunii lor, nu același
lucru se întâmplă cu swimbaiturile soft,
care sunt mult mai accesibile tuturor
categoriilor de pescari de răpitor. Pe
vremuri, am început direct cu swimbaituri hard cumpărate direct din Japonia, dar și cu cele soft, care mi-au
adus multe capturi de știucă și chiar
somn, pe lacurile de lângă București,
mă refer la Căldărușani și Snagov.

Swimbaiturile cel mai des folosite
Un blister cu Sawamura One Up
Shad de 15 cm sau un plic de Gambler
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Big EZ sau GZ ori un set de Bariki Shad
de 4.8” de la GAN CRAFT pot fi achiziționate fără mari eforturi financiare de
aproape oricine, iar plicurile cu cârlige
offset de la 4/0 până la 10/0 sunt disponibile la comandă în majoritatea magazinelor online din România. Prin anii
2000 nu era atât de simplu, fiindcă trebuia să-mi comand totul din alte țări.

de cârlige pot fi cumpărate lestate sau
fără lest ne asigură mai multe moduri
de prezentare a nălucilor, deci o libertate de exprimare și mai mare. Iar în
cazul în care se agață și nu le putem
salva, suma pierdută este incomparabil
mai mică și mai suportabilă decât în
cazul unui swimbait hard al cărui preț
începe de la 150 de lei, de exemplu.

Cârligele offset extind opțiunile de
prezentare

Armarea suplimentară crește
șansele de înțepare

Aceste swimbaituri soft sunt făcute
pentru a fi pescuite prin montarea lor
pe cârlige offset precum Owner Beast
sau Nogales Monster, iar faptul că astfel

Acum vreun an, am prins mai mulți
șalăi frumoși la swimbaituri soft de 18
cm (Bariki Shad) decât știuci, culmea!
Nu există dubiu că, prin folosirea unor

asemenea năluci, vom declanșa instinctele predatoriale ale peștilor din apa în
care pescuim. În general, aceste swimbaituri sunt construite total diferit de
plasticele moi pentru jig, în sensul că
swimbaiturile au fante și buzunare care
permit cârligului ascuns să iasă imediat
și să pătrundă în gura știucilor și a șalăilor, în momentul înțepării. Însă, pentru
a-mi spori șansele, mai ales că nu toți
peștii atacă decisiv sau la fel de agresiv
de multe ori, am ales să folosesc sistemul
cu o triplă „stinger”, adică o ancoră nr. 2
sau 1, amplasată dorsal, pe tija cârligului
offset, după montarea swimbaitului soft
pe offset. Astfel, am crescut punctele (și

șansele) de înțepare de la 1 la 3, iar
uneori ori, această triplă „stinger” a reușit
să securizeze captura, după înțepare. În
ambele cazuri, însă, asta nu vă scutește
de la a vă dezvolta o mișcare de înțepare
extrem de puternică, de rapidă și de amplă, fiindcă în caz contrar, există riscuri
mari să pierdeți peștele în dril.

Swimbaituri hard care nu se agață
Există și așa ceva, și nu mă refer la
nălucile pe care le țineți în cutie. Regula
numărul 1 pentru ca o nălucă să prindă
pește este să petreacă mai mult timp în
apă decât în cutie. Pentru a evita agățarea și pierderea nălucii, există dezagă-

țătoare performante în ziua de azi. Însă
și nălucile au evoluat: swimbaitul care
mi-a adus cele mai multe capturi mari
de șalău toamna trecută are aproape 56
de grame și o barbetă imensă, care îl
ajută să coboare în zonele cu ștepi aflate
la 2,5-3 metri, și să evite, în același timp,
orice obstacol submers, fără să se agațe.
În patru partide de pescuit l-am agățat
o singură dată și a fost nevoie să folosesc
dezagățătorul. Este vorba de Nekosogi
DSR (Dead Slow Retrieve) și a fost creat
pe malurile Lacului Biwa din Japonia,
pentru exemplare record de bass. Însă
iată că prinde șalăi și știuci fără oprire
și la antipozi, tocmai în România.
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Pescuit la clean
rent moderat, lipindu-le de pietre, mai
rar de plante. În epoca reproducerii
apar, la ambele sexe, butoni nupțiali
mărunți pe cap și pe marginea solzilor
dorsali, ceva mai evidenți la masculi.
Este un pește omnivor, hrănindu-se cu
insecte – viermi, cărăbuși, insecte ce cad
în apă, larve de insecte – peștișori, broscuțe, crustacee, alge și resturi vegetale.

Un pește mofturos

Amintiri
ale toamnei
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Suntem în ultima lună a iernii, cu manifestări care
alternează între cele tradiționale și cele atipice. Este o
perioadă incertă, în care suprafața apelor este acoperită,
doar pe alocuri, cu un strat prea subțire de gheață pentru a
ne încuraja către pescuitul la copcă, dar nici nu permite alte
variante, de pe mal sau din barcă. Pentru a nu abandona
total pescuitul, rămâne varianta râurilor sau a canalelor
de fugă, dacă ne sunt accesibile, activitățile de întreținere
a echipamentului sau rememorarea unor partide trecute,
cu depănarea unor amintiri ale toamnei.

O

zi frumoasă de început de
toamnă, într-un peisaj în care
dealurile îngălbenite se întretaie la orizont, formând unduiri de
dune pe malul lacului de baraj cu apa
ca smaraldul, te duce cu gândul la pescuitul cleanului.
Este un pește întâlnit din zonele colinare până la începutul zonei de munte,
care se hrănește în tot timpul anului,
într-o diversitate de locații. Este ceva
mai greu accesibil multora dintre noi,
dar destul de la îndemâna pescarilor
care locuiesc pe malul râurilor, mai
mari sau mai mici, sau a lacurilor de
acumulare din zonele colinare.

Câte ceva despre clean
Cleanul este un pește teleostean dulcicol bentopelagic din familia ciprinidelor, răspândit în apele curgătoare din
regiunile colinare și de șes din Europa
și Asia Mică. În mod obișnuit atinge 25
– 30 cm, foarte rar depășind 50 cm și 1
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kg greutate. Trăiește în ape curgătoare,
dar și în marile lacuri de acumulare de
pe acestea, iar în râuri, din zona păstrăvului până la vărsarea acestora. Se
reproduce în lunile aprilie, mai, iunie
și, mai rar, în iulie. Depune icrele în cu-

Despre clean se spune că este „peștele cu o mie de ochi”, sau că „are câte
un ochi pe fiecare solz” și zicala este cât
se poate de adevărată. Este extrem de
suspicios, capricios și versatil, oferind
o varietate de ipostaze. De la acalmie
totală, de cele mai multe ori, când îl vezi
plutind în bancuri, nemișcat, în oglida
apei, la atacuri hotărâte în anumite condiții inopinate, știute numai de el. Pentru a avea șansa de a-l surprinde este
nevoie de observații amănunțite pe malul apei, perseverență, prezență frecventă în zonele observate și, de ce nu,
consiliere din partea localnicilor pricepuți. Și, deodată, vei avea surpriza de a
descoperi că poți să-l prinzi!
Datorită meniului său variat și a comportamentului său agresiv, cleanul poate
fi pescuit prin toate tehnicile cunoscute.
Poate fi ademenit cu o diversitate de momeli naturale, la pescuit staționar, sau cu
năluci, la spinning sau muscă artificială.

Tehnica pescuitului
Pescuitul cu năluci este cel mai spectaculos, atât prin dinamica sa, cât și prin
surprizele atacurilor violente, de cele
mai multe ori neașteptate, dar niciodată
singulare. Cele mai bune rezultate se
obțin pescuind cu lingurițe rotative nr.
1, 2, și 3, cu paletă în formă de picătură,
frunză de salcie sau ovală, imprimate
cu imaginea insectelor pe care le vânează, atît pe râu cât și pe taluzul lacurilor de acumulare.
Din barcă, dau rezultate bune în
special mini-voblerele, floating sau sinking, în funcție de adâncimea apei și
configurația substratului, sau mini-twisterele de diferite forme și culori.
Pescuitul cu musca artificială este
mai dificil, presupunând un echipament
mai sofisticat, o tehnică perfectă și modele deosebite de muște, care să incite
curiozitatea și agresivitatea peștelui.
Teoria spune că musca nu trebuie să fie
așezată lent, ci să „biciuiască” suprafața
apei, atrăgând atenția peștelui. Trebuie
să fiți pe fază, pe cât de repede o va
ataca, pe atât de repede o va scuipa când
va simți păcăleala.
Pescuitul staționar poate fi, deasemenea, eficient. Folosiți linie plutitoare

lestată, calculată ca finețe în funcție de
viteza curentului, a greutății momelii
folosite sau a dimensiunilor capturilor
preconizate, un bun camuflaj, o apropiere discretă de standul de pescuit și o
diversitate de momeli naturale: viermuși de carne, furnici, râme, carii-delemn, gândaci de Colorado, licurici, coropișnițe, broscuțe sau peștișori vii.

Amintiri plăcute
Pentru aceste zile de iarnă, când accesul în zonele în care sunt cantonați
peștii este dificil, uneori imposibil, iar
aceștia sunt greu de ademenit, debusolați
de evoluția vremii, ne putem păstra în
formă și cu un tonus ridicat, chiar și prin
recapitularea unor cunoștințe teoretice
dobândite în sezonul trecut, apelând la
amintirea unei zile frumoase de toamnă.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

RASOL DIN CLEAN CU MAIONEZĂ
DE USTUROI
MAMA PAȘA

Cleanul nu prea este întâlnit în literatura gastronomică, deși
este desul de răspândit în zonele colinare și de șes, ajungând în
ultimul timp și în lacurile montane, curate, fără sedimente.
Fiind ciprinid, dar totuși un răpitor, poate fi gătit după rețetele
dedicate răpitorilor, iar valoarea sa culinară va capăta noi
valențe.
Ingrediente: 2-3 cleni dolofani,
4 cartofi, 3 morcovi, o rădăcină de păstârnac, o rădăcină de pătrunjel, o țelină, o căpățână de usturoi, o linguriță
de boabe de piper, sare, ulei, oțet, un
gogoșar murat pentru potențarea gustului și pentru ornat.
Preparare: se curăță peștii, se eviscerează, se crestează transversal și se
tranșază în bucăți potrivite. Legumele se
curăță de coajă, se taie în bucăți mai mari
și se fierb în apă cu sare, până se frăge-

zesc ușor. Adăugăm bucățile de pește,
boabele de piper, 5 căței de usturoi tăiați
mărunt, ulei, oțet și sare, după gust, și
lăsăm să clocotească. Pregătim maioneza clasică lipovenească, din restul de
usturoi, ras sau zdrobit, sare și ulei.
Servire: se servește rece sau cald,
ca aperitiv sau fel principal, o porție de
pește cu legume și maioneză, ornată cu
felii de gogoșar murat, însoțită de un
pahar aburit de vin alb sec/demisec.
Poftă bună!
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Mozaic de pescuit
într-o iarnă atipică (II)
Text și fotografie MAC

Făurar pare să continue trend-ul meteorologic instaurat de trecutul Gerar, cu o vreme
de-a dreptul alandala, dacă ne este permis să spunem astfel. De la temperaturile aflate
sensibil peste zero grade și zile ce aduceau mai degrabă cu primăvara, la ger aspru cu
temperaturi sub minus 10, minus 15 grade Celsius, urmate din nou de vreme călduță și
apoi viscol și ninsori abundente, toate continuă în aceeași notă de amalgam meteorologic,
ce caracterizează nimic altceva decât o iarnă complet atipică…

Î

n numărul din ianuarie al revistei
ne-am oprit asupra pescuitului la
răpitori în apele reci, dar fără
gheață, ale anotimpului hibernal. De
data aceasta, având în vedere episoadele cu ger ale vremii, de faptul că pe
unele ape s-a instalat o „podișcă” de
gheață, vom continua mozaicul nostru
de pescuit, având în perspectivă și eventualitatea posibilă de a pescui la copcă,
dacă, bineînțeles, iarna va aduce și gerul prelungit atât de necesar formării
gheții sigure pe luciul apelor.

Despre siguranța pe gheață
„Citirea” gheții ne poate furniza informații de mare ajutor. Gheața cristalină, clară, ca și cea albăstruie sau verde,
este considerată mai sigură decât cea
mată sau cenușie. În cazul gheții cenușii, cu impurități sau cu bule de aer,
este nevoie de o grosime dublă față de
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cea a gheții clare, pentru a susține
aceeași greutate. În preajma trunchiurilor sau cioatelor, gheața de contur
poate fi și ea mai subțire. Când nu avem
informații despre gheață pe locul în
care vrem să pescuim la copcă, vom
porni de la mal făcând copci de testare
la fiecare 2-3 metri, pe direcția pe care
dorim să avansăm, până la locul dorit.
Putem vedea astfel dacă gheața este sigură și uniformă pe toată suprafața pe
care o avem de parcurs. Atenție la zilele
cu soare și temperaturi peste zero grade
Celsius, gheața se poate subția mai repede decât am fi înclinați să credem.
Pe o baltă sau un lac, cu apă stătătoare și fără curent de curgere spre suprafață, o gheață groasă de 10 cm este,
de regulă considerată sigură pentru o
singură persoană de greutate medie,
cea de 12-14 cm pentru mai multe persoane aflate la cel puțin 2-3 metri una

de alta, iar la o grosime de 16-18 cm,
gheața poate suporta un ATV sau un
snowmobil. Aceste dimensiuni sunt
doar orientative și este recomandat să
consultați autoritățile locale pentru o
opinie oficială, autorizată.
Echipamentul de siguranță va conține obligatoriu mânerele cu cuie, pentru sprijinirea pe gheață, o bucată de
cordelină de 10-15 metri, cu plutitor,
un fluier și poate chiar și o vestă de salvare, ce poate fi de mare ajutor în caz
de nevoie.

La gura copcii
Odată ajunși pe gheață vom căuta
să identificăm zonele unde sunt grupați
peștii, fie după datele cunoscute din perioada caldă, fie prin sondare, și, bineînțeles, în funcție de adâncimea apei
și de configurația și natura substratului.
Pentru speciile pașnice mormâștele

Finețea
echipamentului, de la
fir, la dimensiunea și forma
plutei sau a nălucii folosite,
fie ea mormâșcă, dandinetă
sau jig, și, deloc de neglijat,
sensibilitatea și agerimea
vârfului lansetei, sunt
factori cheie pentru
succes.

garnisite cu libelule - larvele de chironomide, sunt de regulă recomandarea
universală ce pare să funcționeze în mai
toate situațiile. Originalitatea momentului va consta în forma, culoarea și jocul specific modelului de mormâșcă pe
care o vom folosi.
Răpitorii preferă de regulă zonele
cu structuri, fapt ce îngreunează accesul

spre locul unde peștii sunt grupați.
Având în vedere aceste aspecte avem
nevoie de un fir mai rezistent și năluci
cu joc și bătaie specifică, pe verticală.
Cât privește nălucile folosite, culorile
flourescente, finisajul holografic al suprafețelor și, nu în ultimul rând, „jocul”
acestora, sunt toate elemente ce pot înclina sorții unei partide la copcă.
Finețea echipamentului, de la fir, la
dimensiunea și forma plutei sau a nălucii folosite, fie ea mormâșcă, dandinetă sau jig, și, deloc de neglijat, sensibilitatea și agerimea vârfului lansetei,
sunt factori cheie pentru succes. Rămâne doar ca și vremea să coopereze,
deși ce mai urmează din punct de vedere meteo este greu de spus, probabil
chiar și pentru cei instruiți a urmări
mersul vremii…
Vom continua însă să fim optimiști.
Fir întins!
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„Arginții”
începutului de iarnă
Text și fotografie DORU DINEA

Acum, când filele calendarului marchează deja trecerea spre mijloc de Făurar, iar
anotimpul hibernal continuă să ne surprindă cu schimbări neașteptate și deloc obișnuite
de vreme, cu influențe greu de deslușit asupra comportamentului peștilor, gândul ne
poartă înapoi în timp, spre vremea începutului de iarnă…

S

ub povara temperaturilor destul
de ridicate, Undrea pare că s-a
uitat prin vreun ungher ascuns
al timpului. Mercurul din termometre
ce refuză să coboare la cote normale de
iarnă însoțește și ultimii pași ai anului
până la început de Gerar. Copacii, fără
frunze și cu crengile dezgolite, nu-și
mai prezintă bogăția coroanelor dar,
destui dintre ei, derutați de mersul neobișnuit al vremii, au început să-și etaleze, îngrijorător, muguri dolofani. Fulgii jucăuși de nea se lasă așteptați iar
din văzduh se cern, arar, ploi asemenea
unor triste lacrimi.

La începutul iernii
Termocentrala funcționează, în general, la capacitate minimă dar, chiar
și așa, apele ce se deversează din procesul tehnologic sunt cu câteva grade
mai mari față de temperatura apei râului. În aceste condiții, peștii, fie ei pașnici sau răpitori, au zile când sunt destul de activi. Aceste zile sunt în strânsă
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nea atmosferică, cotele râului și nu numai. Deci, dacă pot să zic așa, e bine ca
omul potrivit, adică pescarul, să fie la
locul și momentul potrivite. Bineînțeles, în cazul că ai norocul să găsești locul
potrivit liber…!
Ei, dar ce să mai zic, că la teorie fiecare dintre noi mai știm câte ceva, dar
când vine vorba de practică atunci
treaba devine mai complicată. Și asta
pentru că peștii, nu de puține ori, sunt
prudenți și bănuitori, și asta ca să nu
zic că sunt exasperant de indiferenți, la
multe din eforturile și trucurile noastre.
După câteva partide de pescuit la
spinning și după ce am încercat mai
multe tipuri de năluci, am observat că

Atunci când apa râului
a fost mai opacă au dat
rezultate voblerele lipless
soft cu lungimile de 5 și 6
cm precum și voblerele
sinking cu format minnow
și cu barbeta scurtă (…)

cele mai bune rezultate pentru atacurile
și prinderea „torpilelor” argintii, adică
avaților, le am doar la câteva dintre ele
și, de aceea, le-am folosit mai mult pe
acelea. Pe lângă condiția de început de
iarnă, turbiditatea apei a reprezentat
un alt factor major de folosire a anumitor tipuri de năluci.

Năluci diverse și tehnica adecvată
Atunci când apa râului a fost mai
opacă au dat rezultate voblerele lipless
soft cu lungimile de 5 și 6 cm precum
și voblerele sinking cu format minnow
și cu barbeta scurtă și aproximativ perpendiculară pe corpul nălucii, adică
cele de tip thrill, tot cu lungimile de 5
și 6 cm. Culorile cele mai potrivite pentru aceste tipuri de năluci au fost green
tiger, red tiger, roach fluo și perch fluo.
Atunci când apa râului a avut o turbiditate mai mare, pentru aceste tipuri
de năluci, am folosit pe cele într-un colorit chartreuse sau white-chartreuse.
Am folosit și tehnica de recuperare
stop&go dar și pe cea jigging, cu viteze
de recuperare mici și medii.

Pentru cazurile când apa a fost limpede, a avut o claritate mare, cu rezultate notabile am folosit în special voblerele cu format slim și chiar
ultra-slim, de tip twichbait, cu lungimile de 5 și 7 cm. Culorile cele mai potrivite pentru aceste tipuri de năluci au
fost green silver, silver holografic dar
și natural roach.
Am avut ceva rezultate și atunci
când am recuperat năluca aproximativ
liniar, cu viteză mică sau medie dar
aceasta și-a demonstrat calitățile și adevărata valoare când, pe o recuperare cu
o viteză mică sau medie, aproximativ
constantă, executam, la anumite intervale de timp, accelerări, ori smucind
din vârful lansetei, ori recuperând mai
repede din manivela mulinetei. În acest

fel năluca executa ieșiri în laterale combinate cu flash-uri accentuate. Atunci
când vremea a fost însorită iar temperaturile au trecut chiar și de cincisprezece grade Celsius, am folosit, uneori,
și o viteză de recuperare rapidă.
De cele mai multe ori atacurile avaților asupra nălucilor au fost asemănătoare cu ale unei „țineri” mai discrete
de fir și mult mai rar ca o oprire, nu
foarte bruscă, a nălucii într-un obstacol.
Însă, după ce executam înțeparea, drillurile au fost cât se poate de palpitante.
În special, atunci când apa a avut o claritate foarte mare, cele mai bune rezultate în prinderea avaților au fost dimineața, până în ora zece și după amiaza,
cu o oră, o oră și jumătate, înainte de
apusul soarelui.

În aceste perioade ale anului, malurile râului au fost mult mai alunecoase, devenind adevărate piste de nămol pe care alunecam, fără voie, pe
distanțe apreciabile, chiar dacă cizmele
aveau o talpă cu foarte bună aderență.
Trebuia doar să fiu foarte atent ca
aceste alunecări să nu se sfârșească cu
plonjoane și aterizări forțate în apă,
care nu mi-ar fi produs, absolut, nici o
plăcere.
De anumite căzături prin nămol am
mai avut parte, dar, ca o consolare pentru mine, au făcut parte și ele din regulile jocului. Importante au fost ieșirile
în mijlocul naturii, iar când s-a întâmplat să am și câteva capturi de „arginți”,
distracția și relaxarea au fost totale.
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Pescuit de sezon

După topirea gheții
Text și fotografie ADRIAN DUMITRAȘCU
Oricât ne-ar place anotimpul alb, vine o vreme când am
dori parcă o schimbare atât în buletinele meteo cât și pe
malul apei. După ce ne-am testat rezistența la frig și
răbdarea împrejurul copcii, vine timpul când gheața începe
să cedeaze pas cu pas, lăsând apele libere din strânsoarea
cleștelui de ger.

C

hiar dacă temperatura apelor
este încă scăzută, putem ieși să
testăm apetitul și activitatea
peștilor. Pentru pasionații spiningului,
topirea gheții este semnul că nălucile
pot ieși iar din cutiuțe și își pot relua
locul obișnuit în trusa de pescuit. Apele
sunt însă reci iar peștii sunt încă amorțiti de frigul iernii care, în multe locuri,
nu se dă încă bătută. Și totuși merită să
încercăm pentru că, după regimul drastic din timpul anotimpului hibernal la
care au fost supuși fără voia lor, peștii
își recapătă încet, încet, apetitul și devin
mai activi cu fiecare grad Celsius în plus
pe care apa îl recâștigă.

Răpitorii la apel
Bibanul este printre primii răpitori
care prinde viață odată ce apele s-au eliberat de gheața iernii și, dacă vom folosi
tehnica adecvată, putem avea surprize
plăcute chiar de la primele ieșiri. Pentru
că, așa cum spuneam, peștii sunt încă
apatici și nu au energie suficientă pentru a urmări prada/năluca, prezentarea
acesteia trebuie făcută cu atenție, viteza
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de recuperare și „jocul” nălucii fiind
mult mai lente decât de obicei, pentru
a da timp peștelui să reacționeze.
Șalăul, deși pare a sta mai mult în
espectativă, poate fi totuși ademenit
dacă alegem năluca potrivită și prezentarea corectă la momentul respectiv. Locurile cu cocioc, sau cele cu structuri
submerse, cum ar fi praguri sau arbori
scufundați, pe care le știm deja din vară,
mai ales când acestea nu sunt prea departe spre larg, putând fi ajunse cu lanseuri de pe mal, rămân favoritele numărul unu.

Despre echipament
Putem folosi un echipament light,
chiar ultralight, care să ne permită prezentări de finețe. Dintre năluci, în
această perioadă, rezultate bune pot da
twisterele deoarece ne permit o gamă
largă de prezentări pe verticala și pe orizontala apei atât pe profiluri plane cât
și pe structuri. Putem folosi capete de
jig cu greutăți de 2-5 grame, 2 grame
dacă vom pescui pe verticală pentru a
permite o coborâre mai lentă a nălucii,

5 grame dacă pescuim la adâncime și
dorim un control riguros al nălucii în
apropiere de, și pe fundul apei. Dacă
pescuim pe râu putem mări greutatea
capetelor de jig, pe care montăm nălucile soft, până la 7-8 grame, în funcție
de puterea curentului și adâncimea apei.
Este recomandat firul monfilament cu
dimensiune corelată cu greutatea nălucii
folosite. Fluorocarbonul este recunoscut
pentru rezistența sa și poate fi o alegere
utilă, deoarece permite folosirea unor
diametre mai mici la aceeași rezistență.

Năluci ce promit
Nălucile soft se pare că sunt cuvântul
de eordine la acest timp din an.
Graburile au dat de regulă rezultate
bune în această perioadă. Cu dimensiuni
și forme diverse, acestea se montează pe
cârligele capetelor de jig și, în funcție de
greutatea acestora vor coborî pe verticala apei mai repede sau mai încet, până
la substrat. De asemenea, în funcție de
forma lor, vor răspunde diferit la diferitele viteze de recuperare pe care dorim
să le imprimăm nălucilor. Cele cu coadă
mai lungă vor avea mișcări mai ample,
cele cu formă slim, vor putea fi jucate
mai bine pe suprafața substratului.
Atenție însă la agățături, mai ales acum
când accesul cu barca pe apă, pentru a
le dezagăța, este destul de dificil.
Swimbaiturile de dimensiuni mici
pot da și ele rezultate bune, mai ales spre
finele lunii, dacă vremea se mai încălzește. Forma lor și mai ales faptul că pot
fi montate pe cârlige offset, lestate sau
nu, al căror vârf se „ascunde” în corpul

nălucii, constituie un mare avantaj, în
special în ceea ce privește evitarea agățăturilor. În plus, forma cozii și poziționarea ei la diferite unghiuri față de corpul nălucii, permite un control mai
riguros la recuperare, năluca răspunzând practic imediat ce începem mulinarea, chiar și la viteze foarte mici de
recuperare. Este un alt mare avantaj la
acest timp din an, când apele sunt reci
iar peștii încă foarte molateci.

Culoarea poate face diferența
Culoarea nălucii poate fi aleasă în
funcție de condițiile și momentul la
care pescuim, luminozitatea, limpezimea apei, culoarea structurilor și a fundului apei. Dacă alegerea greutății nălucii este relativ ușoară, culoarea
rămâne un subiect permanent deschis
și supus schimbărilor de moment. Rezultate bune par să ofere culorea albă,
mat și transparent, chartreuse, la fel,

mat și transparent. Unele culori devin
fluorescente cu cât coboară pe adâncime, sporindu-și astfel vizibilitatea în
apă. Fiecare dintre noi poate avea însă
o preferință personală sau pur și simplu
o culoare cu care suntem confortabili
și în care avem încredere. Indiferent de
condițiile pe care le găsim pe malul
apei, merită să o încercăm și pe aceasta,
cine știe, ar putea fi chiar culoarea norocoasă!
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Echipament Atelierul muscarului
Îngrijirea
echipamentului (II)

Foto: ALEX CODRESCU

ALEX CODRESCU

După ce ne-am ocupat de îngrijirea cizmelor, a bocancilor
și a combinezonului pentru pescuit cu muscă artificială, să
ne plecăm atenția și asupra firelor, a mulinetelor și
lansetelor pentru muscărit. Le-am pus la păstrare la
venirea iernii iar acum, când februarie încă ne ține departe
de freamătul undelor cristaline ale apei, vom reveni asupra
lor pentru revizuire, control și pregătire pentru sezonul ce
urmează, acordându-le, dacă putem spune așa, un
binemeritat plus de atenție.

Foto:

Firele pentru muscărit au fost curățate de depunerile de material organic dar și mineral, și aici mă refer la
„praful” rămas pe fir după evaporarea
apei. Le vom curăța din nou cu o cârpă
moale, bine umezită, apoi cu una uscată. Pentru protejarea firelor vom folosi vaselinele special concepute în
acest scop. Pe o cârpă uscată sau pe o
rondea din bumbac, punem câteva picături de vaselină și trecem firul, de la
un capăt la altul, prin cârpa îmbibată.
Astfel, pe fir va rămâne o peliculă fină
de vaselină protectoare. După aceasta
putem rula din nou firul, liber, în rondele lejere, fără tensionare sau noduri.
Vom controla eticheta atașată, cu
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clasa/tipul firului pentru a evita orice
confuzie.
Lanseta, atât blank-ul cât și mandrina, au fost curățate de resturile de vegetație acvatică, de nisip, nămol sau alte
impurități, și apoi spălate cu o cârpă
moale înmuiată în apă călduță cu puțin
săpun lichid, de preferință cu pH neutru,
și șterse tot cu o cârpă moale. Acum vom
verifica din nou filetul mandrinei după
care îl putem unge din nou cu puțină vaselină siliconică ce va preveni formarea
ruginei și îi va menține funcționalitatea.
Inelele lansetei au fost deja curățate
de eventualele impurități și, foarte important, vom verifica acum, la fiecare în
parte, integritatea inelului interior, atât

starea inserției cât și suprafața ce vine
în contact direct cu firul pentru muscărit.
O metodă simplă și practică constă în
folosirea unei dischete din bumbac, cum
sunt cele pentru machiaj, pe care o trecem prin inel. Dacă acesta are fisuri sau
asperități, materialul se va agăța în ele,
semnalând evident prezența lor. Este recomandat să reparăm sau să înlocuim
tot ce nu este în regulă, pentru ca, în primăvară, să avem totul gata pregătit pentru prima ieșire din noul sezon.
Mulineta, are o serie de componente
mobile, ce trebuie protejate. A fost deja
curățată și gresată ușor, după ce am scos
complet firul și backing-ul de pe tambur.
Acum putem scoate din nou tamburul
de pe pivot și verificăm mecanismul de
frânare, după care putem adăuga pe angrenajele mulinetei încă un strat fin cu o
vaselină special concepută în acest scop.
Trusele pentru întreținere pot ușura considerabil munca necesară. Timpul iernii
târzii va trece ca un vis iar până la vremea
primăverii avem tot timpul să facem planuri, pornind cu gândul pe potecile apelor cristaline din munte…!

Curiozități
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Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

ANTILOPA PRONGHORN
Pronghornul ( Antilocapra americana)
sau antilopa nord-americană, este întâlnită doar în America de Nord și Centrală,
din preeriile Canadei – provinciile Saskatchewan și Alberta, apoi pe platourile dintre culmile muntoase ale regiunii Nevada
și ajungând până în Mexic.
• Deși este numită antilopă, este departe de a fi înrudită cu antilopele din Africa
sau cele din regiunile euroasiatice, fiind nativă pe continentul nord-american;
• Fără a avea o talie impresionantă,
antilopa pronghorn este considerată a
ocupa locul doi în clasamentul mondial
al vitezei pe care animalele sălbatice o
pot atinge, după ghepard. Ea poate dez-

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
volta o viteză de 80,5 km/oră și chiar de
90,5 km/oră în sprinturi pe distanțe
scurte. Cu această viteză ocupă însă locul
întâi pe continentul nord-american;
• Spre deosebire însă de ghepard,
pronghornul este capabil să mențină
această impresionantă viteză pe distanțe
luni, asigurânduse odată în plus că va
scăpa de pericol atunci când este urmărit;
• Secretul acestei capacități de a
alerga cu asemenea viteză constă în su-

pradimensionarea inimii dar și a plămânilor care sunt capabile să susțină un astfel de efort fizic excepțional;
• Ambele sexe poartă coarne, dar cele
ale femelelor nu depășesc 8-10 cm, față
de cele ale masculilor care adesea depășesc 30-35 de cm lungime. În fiecare an
ambele sexe leapădă coarnele, de regulă
după încheierea sezonului de împerechere;
• Ochii sunt depărtați, plasați de o
parte și alta a capului, oferind capabilitatea
unui câmp vizual de aproape 360 de grade,
încă o adaptare pentru a menține permanent sub supraveghere împrejurimile,
pentru a observa eventualele pericole;
• Acuitatea vizuală le permite observarea obiectelor în teren deschis până la
impresionanta distanță de 6,5 kilometri;
• Pronghornii au o greutate medie între 40 și 60 de kilograme, o înălțime la
greabăn de 80-100 cm și pot trăi în mediul natural până la 10 ani;
• Deși pare că pot să sară, este o ciudățenie faptul că nu trec peste gardurile
de sârmă nu foarte înalte ce împrejmuiesc proprietățile private de pe teritoriile
în care trăiesc. O inițiativă a fermierilor
locali are în vedere construirea unor noi
tipuri de garduri pe care pronghornii să le
poată trece pe dedesubt.
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ABREVIS

FISELA

Gan Craft Bariki shad 4.8”
- dimensiunea perfectă
pentru știuci

Bariki Shad au fost lansate inițial
în două tipo-dimensiuni: 6.8” și 4.8”,
adică 17 și respectiv 12 centrimetri lungime. Dacă modelul mare cântărește 42
de grame, cel de 12 cm are „doar” 18
grame greutate, ceea ce vă permite să-l
lansați la distanțe mari cu orice echipament de pescuit, inclusiv cu cel de
baitcasting. Faptul că are o greutate
proprie atât de mare nu înseamnă și că
acest swimbait soft unic se scufundă ca
bolovanul pe substrat. Dimpotrivă, are
o rată de cădere foarte lentă, ceea ce-l
face extraordinar de eficient atunci când
îl montați pe cârlige offset nelestate.
Dacă vreți să coboare ceva mai repede,

îl puteți monta pe offset-uri lestate cu
greutăți între 1/8 și 1/4 oz., însă greutățile scăzute de 3,5 și 5 grame dau cele
mai bune rezultate pe apele cu adâncimi
de până la 3,5 metri. Pentru atingerea
adâncimilor mai mari, se recomandă
lesturi mai grele, dar nu exagerate.
Construcția specială și materialul
siliconic extrem de suplu fac ca Bariki
Shad să evolueze cu bătăi din coada
pronunțată chiar și la cea mai mică
viteză de recuperare. În coadă se
poate introduce un insert de tungsten
de 1-2 grame, care îl face să evolueze
cu mișcări mai ample, la recuperarea
continuă. Cârligele recomandate sunt
offseturile cu deschidere mare (wide
gap) de 4/0 sau 5/0. Montarea pe jiguri este posibilă, dar datorită construcției cu buzunar ventral, se recomandă doar cârligele offset.
Swimbaiturile GAN CRAFT Bariki Shad 4.8”, sunt disponibile în magazinul Abrevis din București, precum
și online.
www.abrevis.ro

VÂNĂTORUL ȘI
PESCARUL MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ
DE INFORMARE
Serie nouă
în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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EXPOZITOR SUPORT LANSETE
ENERGOFISH - 16 POZIȚII
Dacă vrei să ai
lansetele pregătite
de atac înaintea partidei de pescuit,
acest suport este cel
de care ai nevoie. Se
recomandă păstrarea suportului într-o
încăpere cât mai înaltă, în așa fel încât lansetele să rămână
montate, iar dacă preferi așezarea lansetelor pur și simplu în husele proprii,
în suport, tot este un avantaj față de o
stivuire haotică, pentru că sunt protejate de zgârieturi și împotriva curbării nedorite.
Suportul este un accesoriu extrem
de util pentru acei pasionați care sunt
adepți ai mai multor stiluri de pescuit,
întrucât pe suport putem așeza deopotrivă vergi, bologneze, lansete de crap,
feeder sau spinning.
Specificații tehnice:
• Construcție: plastic ABS;
• Capacitate: 16 lansete/vergi;
• Logo Energofish Frontal;
• Dimensiuni: 90x44x20 cm.
www.fisela.ro

MG CARP

NADĂ PENTRU APĂ RECE MG SPECIAL CARP
Dorința tot mai
mare a pescarilor
de a reveni pe malul apei, presupune
și o serie de modificări necesare în
compoziția nadei.
Când apele sunt
încă reci, groundbait-ul trebuie să
se desfacă rapid, chiar dacă temperatura
apei măsoară doar câteva grade Celsius.
Din acest motiv, pe lângă amestecurile de nădire de 1 kg, special concepute
pentru pescuitul pe apă rece, se recomandă și introducerea unei noi game de
pop-up-uri. CSL de 250 ml și Dumbellurile de 6 și 10 mm, au o flotabilitate
adecvată, de durată, fiind special concepute pentru a echilibra cât mai bine un
cârlig nr. 8. Aromele folosite sunt persistente, pe bază de alcool, tocmai pentru
a nu bloca sau îngreuna transmiterea
semnalului de hrănire pentru pești.
www.mgcarp.ro

ZIUA

MARTIE 2021

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAZELE
SOARE
FAVORABILE PESCUITULUI
LUNII
RĂSARE APUNE
1 L
0.31 6.12 11.45 17.18
2 M
1.22 7.04 12.37 18.09
3 M
2.14 7.53 13.29 18.52
4 J
3.08 8.46 14.21 19.43
5 V
3.49 9.37 15.13 20.25
U.P.
6.44
18.10
6 S
4.41 10.28 16.07 21.16
7 D
5.33 11.19 16.51
8 L
0.31 5.35 10.49 17.14
9 M
1.26 6.27 11.41 18.05
10 M
2.19 7.18 12.33 18.48
11 J
3.11 8.09 13.25 19.41
12 V
4.03 8.51 14.18 20.34
L.N.
6.31
18.19
13 S
4.47 9.43 15.09 21.26
14 D
5.39 10.34 15.48
15 L
0.21 5.29 10.39 16.41
16 M
1.12 6.20 11.31 17.40
17 M
2.03 7.12 12.23 18.33
18 J
2.53 8.05 13.15 19.25
19 V
3.45 9.49 14.06 20.14
20 S
4.38 10.41 14.51 21.06
P.P.
6.16
18.29
21 D
5.29 11.33 15.43 21.53
22 L
6.21 12.25 16.35
23 M
0.25 5.27 12.19
17.21
24 M
1.17 6.19 13.08 18.13
25 J
2.09 7.11 13.53 19.05
26 V
2.52 8.03 14.46 19.52
27 S
3.45 8.49 15.37 20.44
L.P.
7.04
19.38
28 D
5.36 10.41 17.29 22.36
29 L
6.28 11.33 18.21
30 M
1.19 6.25 12.12 18.25
31 M
2.11 7.16 13.03 19.17
În noaptea de 27 spre 28 martie se trece la ora de vară, ora 3.00 devenind ora 4.00.

Mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând armă de colecție calibru 6,5x54
Merkel Suhl, unicat, an de fabricație 1903.
Stare foarte bună. Tel.: 0745-312.050.

Vând Mauser, calibru 6,5x57, cu lunetă.
Tel.: 0774-571.834.

Vând armă cu glonț cal. 5,6x38, marca
Bars-Baikal, armă de tir cu percuție pe
ramă, cal. 5,6x16, V.MC (unicat) și armă
basculantă cu glonț cal. .243Win., marca
IZH-18MN. Tel.: 0269-84.19.70.

REBUS

URME PE OMĂT
Rezolvarea din numărul anterior

BUNE DE PUS
LA RANĂ
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Bune de pus la rană.
2) Vânător obișnuit – Cui care nu mai înțeapă!
– Jumătate fixe! 3) Pansamentul celor nedretptățiți (fig.). 4) Tocit la vârf! – Compresă la
fierbințeală – 3, 4 alice! 5) A coase marginile
- Doborât de boală. 6) Plimbă firul la război –
Puse în interior ...la pușcă! 7) Umblă din loc în
loc. 8) Se ridică la luptă – 25 pansamente! 9)
14 sterile! – Semnal de plecare. 10) Au suferit
o scădere de preț.
VERTICAL: 1) Pun pansament în exprimare
(masc., fig.). 2) Te face să-ți pierzi echilibrul
(fem.). 3) Dansul bunicilor. 4) Șiruri de trepte
– Apărut pentru puțin la vedere. 5) Săli de
conferință – Pene ...fără coadă! 6) În acest loc
– 43 pansați! 7) Obositori psihic. 8) Pe jumătate neagră! – Răsărit – Pansat la cap! 9)
Exercițiu cu pușca – Exprimă o îndoiala …la
vânătoare! 10) Vânat cu predilecție de politicieni.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data abonării.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.

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

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 75 LEI
NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ...................................................................................... Nr. .......
Bloc ...... Scara ...... Etaj ...... Apartament ...... Localitate ................
................................. Județ/Sector .................. Cod poștal ................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura .....................
Am achitat suma de ............................................................ în data de
.................................... cu ......................................................................
Ordin de plată nr. ............................................................................
Mandat poștal nr. ............................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12
reviste consecutive începând de la data abonării. Completează cuponul
alăturat și trimite-l împreună cu dovada plății abonamentului (copia
ordinului de plată sau a mandatului poștal) pe adresa: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

