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În pragul sărbătorilor
de iarnă
MUGUREL DRĂGĂNESCU

Foto: ALIN-CODRU MANU

Încheiem un an cu totul atipic, cu bune dar și cu mai puțin bune, un an marcat de apariția
și evoluția total neașteptată și gravă a pandemiei de Covid-19, care a afectat toate aspectele
cotidiene ale vieții, printre care și activitățile recreative de vânătoare și pescuit. În plus, a
continuat și s-a extins, aproape pe întreg teritoriul României, virusul pestei porcine
africane, ale cărui efecte s-au făcut puternic resimțite în fondurile cinegetice administrate
de asociațiile noastre.

C

u toate aceste dificultăți, membrii
vânători și pescari ai asociațiilor
afiliate la AGVPS, alături de personalul angajat, au dovedit încă odată
devotamentul și dedicația pentru împlinirea, atât cât a fost omenește posibil, a
activităților necesare, atât a celor planificate anterior cât și a celor de moment,
apărute din necesități urgente, generate
de fenomenul pandemiei de coronavirus.
Pentru toți, a fost demonstrată încă odată
convingerea că activitatea pentru gestionarea activității de vânătoare și pescuit
recreativ, într-un cadru bazat pe respect,
dialog și consens, dă roade chiar și atunci
când condițiile de desfășurare nu sunt
dintre cele mai facile.
Doresc să mulțumesc cu această
ocazie membrilor vânători și pescari,
personalului angajat al asociațiilor afi-

liate la A.G.V.P.S. pentru faptul că au
rămas solidari, și nu au precupețit nici
un efort pentru a duce la bună împlinire
activitățile specifice domeniului nostru,
chiar și atunci când lucrul nu a fost
deloc ușor, fiecare acolo unde își avea
locul, păstrând o atitudine pozitivă,
constructivă, de consens și unitate în
cadrul A.G.V.P.S. din România.
Realizările și reușitele fiecărui membru în parte al asociațiilor afiliate și al
asociațiilor în sine pe total, sunt cunoscute
și stau mărturie eforturilor depuse. Este
momentul să ne bucurăm de rezultatele
obținute, să nu-i uităm pe cei merituoși
și să avem satisfacția lucrului bine făcut
și împlinit, atât în ceea ce privește activitatea de vânătoare, de gospodărire a
fondurilor cinegetice și de pescuit aflate
în gestiune, cât și a gestionării durabile,

protejării și conservării faunei de interes
cinegetic și a faunei piscicole.
Anul care vine, nu va fi ușor. Cred
însă că, dificultățile întâmpinate, dar
și împlinirile, experiența acumulată în
urma tuturor acestora, ne pot da încrederea că, în noul an 2021, conștienți
fiind de noile provocări deloc facile ce
ne așteaptă, vom reuși să desfășurăm
și să continuăm cu succes activitățile
ce ne privesc, atât la nivelul A.G.V.P.S.
cât și la cel al asociațiilor afiliate, pentru
a putea oferi și pe viitor experiențe de
valoare privind vânătoarea și pescuitul
recreativ, membrilor vânători și pescari
ai asociațiilor noastre.
Acum, în pragul Sărbătorilor de iarnă, cu cele mai bune gânduri, vă doresc
un an prosper, cu sănătate, și La mulți
ani!
DECEMBRIE 2020
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Interviu Asociațiile noastre
A.J.V.P.S. Caraș-Severin
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU
Continuăm publicarea seriei de materiale - interviuri cu cei care își dedică activitatea
conducerii activității asociațiilor noastre, materiale care sperăm că vor contribui la o mai
bună cunoaștere și comunicare cu și între asociațiile afilate la A.G.V.P.S. din România, în
folosul membrilor vânători și pescari recreativi ai acestora.

Î

n numărul din decembrie al revistei VPR prezentăm interviul realizat cu dl. Dorin Marescu, președintele A.J.V.P.S. Caraș-Severin.
A.M. Domnule Marescu, știu că
sunteți Președintele A.J.V.P.S. Caraș-Severin de o perioadă bună de timp și,
înainte de a fi ales în această funcție,
ați fost membru al unuia dintre cluburile asociației județene, iar în prezent
aveți alături o conducere executivă relativ nouă a asociației. Cum vedeți momentul actual de pe poziția pe care o
aveți?
D.M. Într-adevăr, sunt prședintele
AJVPS Caraș-Severin din anul 2016, iar
anterior am făcut parte din Comitetul
Clubului Caransebeș. Ca și activitate în
cadrul asociției aș adăuga faptul că sunt
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membru pescar de mai bine de 40 de
ani. Pescuitul a fost prima pasiune, apoi,
să tot fi trecut 20 de ani de atunci, am
devenit și membru vânător.
La nivel de asociație, situația actuală este mult mai bună decât în perioada în care am preluat această funcție. În prezent, actuala conducere
executivă, ce a preluat conducerea în
anul 2019, și care este și semnificativ
mai tânără, este mult mai activă, vârsta
tânără aducând odată cu ea, cum este
și firesc, plusul de energie necesară
desfășurării activităților specifice domeniului nostru. Pentru a exemplifica
voi menționa faptul că inclusiv pe timpul perioadei de urgență – lunile aprilie
și mai, noi am desfășurat o activitate
susținută definitivând lucrările de re-

novare a sediului asociației și a magazinului acesteia. Toate lucrările, de la
tâmplărie, zugrăvit, podea, tavane noi,
toate au fost terminate cu ajutorul colegilor din conducere și al membrilor
asociației noastre. Am reușit astfel să
folosim eficient perioada de timp atât
de dificilă a restricțiilor impuse de începutul pandemiei de SARS-CoV-2, finalizând această modernizare utilă a
sediului asociației.
A.M. Câte fonduri cinegetice aveți
în gestiune și câte amenajări piscicole
aveți în cadrul asociației?
D.M. Privind fondurile cinegetice,
avem un număr de 40 de fonduri cinegetice în gestiune, cel mai mare număr
din țară aș spune. Cât privește amenajările/fondurile piscicole, avem două

amenajări piscicole, una proprie și una
în concesiune, și avem 8 fonduri de pescuit contractate de la A.N.P.A., două
fiind situate pe ape din zona de munte,
pe Râul Alb și pe Râul Lung, ambele
afluenți ai Timișului, și avem 6 tronsoane de râu, aflate pe cursul râurilor
Nera, Timiș și Miniș.
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?
D.M. Cât privește numărul de
membri vânători avem în prezent un
număr de 1853 de membri. Trendul
este în creștere, având în vedere condițiile/posibilitățile pentru vânătoare pe
care asociația le oferă, la care se adaugă
examenele organizate în ultimii ani

pentru noi membri vânători și, de asemenea, și examenul ce va fi organizat
în acest sens la începutul lunii decembrie a acestui an. Trecând la numărul
de membri pescari, am pierdut un număr aș spune imens dintre ei, în anul
2018, atunci când asociația a pierdut
cei peste 20 de kilometri de zone de
pescuit aflate pe râul Timiș și întreg
Lacul Secu, precum și o serie de alte
ape pe care le gestionam. Dacă înainte
de acest moment asociația avea peste
4.700 de membri pescari, acum avem
puțin peste 500 de membri cu permise
de pescuit. Dar, trebuie să menționez
că acum, după câștigarea procesului cu
A.N.P.A. și Ministerul Agriculturii,
după o perioadă de doi ani, sperăm ca
lucrurile să revină la normal, să primim

înapoi fondurile piscicole care ne-au
fost luate, și odată cu această îndreptare, pescarii să revină iar numărul
membrilor pescari ai asociației să
crească și să revină, de ce nu, la nivelul
avut anterior anului 2018.
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.
D.M. Despre speciile de vânat prezente în fondurile cinegetice pe care le
gestionăm, avem mistreț, căprior, cerb,
fazani și iepuri. Ponderea o deține mistrețul, iar dintre răpitori, în afara speciilor protejate – urs, lup, râs, avem
vulpe și șacal, ultimul fiind prezent, dar
nu la nivelul despre care am auzit că ar
fi în alte regiuni ale țării. Efectivele
crescute de vânat, înregistrate cu prilejul acțiunilor de evaluare a în fondurile cinegetice, au condus la obținerea
unor cote de recoltă mai mari. Efectivele de vânat existente în teren sunt rezultatul acțiunilor de gospodărire judicioase, constant și cu seriozitate
desfășurate în fondurile de vânătoare,
atât de personalul angajat cât și de
membrii vânători, aici incluzând distribuirea hranei suplimentare, combaterea răpitorilor cu păr și cu pene, dar
și paza și combaterea braconajului.
Mistrețul nu a fost afectat pe fondurile gestionate de către noi, de virusul
pestei porcine africane, un singur focar
fiind depistat la limita unuia dintre fondurile de vânătoare pe care le gestionăm,
focar care a fost stins rapid, grație măsurilor prompte luate de personalul cu
atribuții în acest sens din județul Timiș.
Căpriorul se poziționează pe un
trend crescător, la fel ca și cerbul. Interesul din partea vânătorilor pentru căprior și cerb a crescut de asemenea în
ultimii ani, dar pandemia apărută la
începutul acestui an, a diminuat semnificativ posibilitatea practică a desfășurării acestor activități, au fost multe
renunțări, deși la începutul anului cererea pentru aceste specii, în special
din partea vânătorilor străini care veneau an de an la noi, era la nivel obișnuit al anilor anteriori.
Cât privește păsările, avem practic
toate speciile de interes vânătoresc, dar
vânarea lor nu este permisă, acestea
aflându-se preponderent în zona Parcului Natural Porțile de Fier, în care vânătoarea este total interzisă. În afara
fazanului, în zonele permise pentru vânătoare, vânătoarea la pană, cred că putem spune, nu este semnificativă pentru
membrii vânători ai asociației noastre.
DECEMBRIE 2020
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Privind la vânatul mic, pe fondurile
cu suprafețe agricole, se simte influența
practicării unei agriculturi intensive,
mai alea asupra iepurelui, potârnichei
și fazanului. Chiar și la mistreț, lipsa
totală a adăpostului din aceste zone,
afectează sensibil prezența speciei în
aceste zone.
A.M. Să ne oprim și la managementul cinegetic. Ce ne puteți spune
despre activitățile și acțiunile pe care
le aveți în derulare?
D.M. În fondurile cinegetice desfășurăm o activitate continuă pentru întreținerea și îngrijirea și repararea instalațiilor vânătorești existente, hrănitori,
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sărării, scăldători, observatoare, iar acolo
unde este necesar, amenajăm altele noi
sau le înlocuim pe cele degradate. La activitate participă atât personalul angajat
cât și membrii vânători ai grupelor ce-și
desfășoară activitatea pe fondurile respective. Aș menționa în acest sens activitatea meritorie a Cluburilor Moldova
Nouă, Oțelu Roșu și Caransebeș.
Populări cu vânat am efectuat în fiecare an, iar cu fazani, chiar mai puțin
în acest an, din cauza condițiilor restrictive dictate de pandemia de Coronavirus.
A.M. Ce ne puteți spune despre acțiunile îndreptate spre gospodărirea
fondurilor și amenajărilor piscicole
pentru pescarii recreativi?
D.M. Referitor la apele de munte

am efectuat populări susținute cu puiet
de păstrăv indigen, în anul 2019 am introdus nu mai puțin de 10.000 de puieți de păstrăv indigen în zonele apelor
de munt epe care le gestionăm. Panta
terenului și configurația naturală a albiilor râurilor în aceste zone sunt cât
se poate de favorabile, astfel încât nu
este necesară amenajarea de cascade
sau pinteni pentru oxigenarea și dirijarea apei, relieful natural oferind condiții foarte bune de la sine, pentru creșterea și dezvoltarea păstrăvilor, de care
se vor putea bucura cei aproape 100 de
pescari muscari, membri ai asociației
noastre.
La Baziaș, continuăm lucrările pentru amenajarea unei noi cabane de vânătoare ce urmează a fi finalizată în

2021. Terenul este amplasat chiar pe
malul Dunării, și, cu ajutorul unor
membri ai asociației, dar și a personalului angajat s-a efectuat nivelarea și
refacerea pantei terenului, s-au realizat
împrejmuirile și s-a edificat un foișor
de mari dimensiuni, tot aici sperăm că
vom putea amplasa și câteva căsuțe
pentru membrii noștri pescari.
Trebuie de asemenea să menționez
amenajarea de circa 2,5 ha de la GaiOțelu Roșu, o fostă păstrăvărie, teren
aflat în proprietatea asociației, pe care
avem în derulare un proiect de renovare a cabanei existente. În plus cele 3
bazine ale fostei păstrăvării, vor fi reabilitate urmând a fi destinate câte unul
pentru pescuit recreativ, pentru creșterea puietului și unul pentru păstrăv,
beneficiind astfel de calitatea corespunzătoare a apei ce alimentează bazinele.
Poziționarea terenului în zona intravilană, oferă de asemenea posibilitatea
dezvoltării de facilități pentru evenimente sociale și pentru divertisment, o
potențială sursă de venit suplimentar,
binevenit și necesar în viitor.
A.M. Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile,
noutățile, în rândul membrilor vânători și pescari ai asociației?
D.M. Pentru comunicare/mediatizare, avem site-ul asocoației pe internet
și o pagină de Facebook (doar aceasta
din urmă având în luna noiembrie circa
33.500 de vizualizări) pe care membrii
asociației le pot accesa și se pot informa
despre activitățile/acțiunile la zi pe care
le desfășurăm. Altfel, informația circulă
de la nivelul asociației la cluburi, la șefii
de grupă și de la aceștia către mebri.
De asemena, cu ocazia ridicării autorizațiilor de către embri, aceștia sunt informați în mod nemijlocit, despre ce

este nou și ce se întâmplă la zi în cadrul
asociației.
Voi menționa și acțiunile de sărbătorire și popularizare a activităților asociației noastre cu ocazia Festivalului
vânătorilor și pescarilor, organizat
anual. Avem deja trei ediții desfășurtae,
din păcate condițiile din anul acesta nu
ne-au permis organizarea ediției 2020.

Efectivele de vânat
existente în teren sunt
rezultatul acțiunilor de
gospodărire judicioase,
constant și cu seriozitate
desfășurate în fondurile de
vânătoare, atât de
personalul angajat cât și de
membrii vânători, aici
incluzând distribuirea
hranei suplimentare,
combaterea răpitorilor cu
păr și cu pene, dar și paza și
combaterea braconajului.

Pe aceeași linie de popularizare și promovare se înscriu și concursurile de
pescuit recreativ organizate pentru copii, pe categorii de vârstă și participarea
unora dintre membrii noștri vânători,
la competițiile de tir în poligon organizate în județul Timiș.
A.M. Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate?
Cum procedați vis-à-vis de această situație și dacă ați întâmpinat dificultăți
în desfășurarea activității de gestionare
din această cauză?
D.M. Parte din fondurile noastre
cinegetice se suprapun cu zone aflate
în perimetrul câtorva parcuri naturale
cum sunt Parcul natural Porțile de Fier,
dar și parcuri naționale precum Parcul
Național Domogled - Valea Cernei, Semenic - Cheile Carașului și Cheile Nerei
- Beușnița.
Este demn de precizat și faptul că,
în cazul acestor zone protejate vânătoarea nu este permisă, deși în ultimii
ani a început să fie mai atent analizată
această activitate, deoarece sunt situații
în care anumite specii de interes vânătoresc, cum ar fi mistrețul, periclitează
tocmai speciile protejate în interiorul
acestor zone protejate, astfel încât administratorii acestora au arătat o oarecare deschidere pentru colaborarea cu
asociațiile vânătorești.
A.M. Ne apropiem de finalul anului 2020. Cu ce provocări vă confruntați acum și ce întrevedeți pentru începutul noului 2021?
D.M. Pandemia de Coronavirus a
afectat toată gama de activități specifice
domeniului nostru, începând cu activitatea de vânătoare cu vânătorii străini
și mergând până la limitarea numărului de vânători ce pot participa la o acțiune de vânătoare. Pentru anul viitor,
vom avea alegeri la început de an la niDECEMBRIE 2020
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vel de asociație și pregătim totul pentru
o bună desfășurare a activității în condițiile pendemiei care nu dă semne că
va încetini prea curând. Vom continua
proiectele demarate și aflate în desfășurare, la fel și Festivalul vânătorilor și
pescarilor care, în timp, s-a dovedit a fi
o ocazie și un prilej de cunoaștere mai
bună a activităților asociației noastre
precum și a tradițiilor vânătorești și de
pescuit de pe meleagurile noastre, venind practic cu o contribuție demnă de
atenție în atragerea de noi membri vânători și pescari. Am promvat totdeauna ideea de mișcare, de recreere
și de cunoaștere, nu neapărat numai de
vânătoare, ci toate acestea împreună
pentru a putea înfăptui desfășurarea
unei activități sustenabile de vânătoare
și de management vânătoresc, de protecție și conservare a vânatului.
A.M. Aveți un mesaj pentru membrii vânători și pescari ai asociației pe
care o conduceți?
D.M. Da, doresc să mulțumesc
membrilor vânători și pescari pentru
întreaga activitate desfășurată și pentru
modul în care se implică în viața asociației. Voi continua să mă întâlnesc cel
puțin de două-trei ori pe an cu membrii
fiecărei grupe, pentru că am convingerea că astfel voi putea cunoaște și înțelege mai bine nevoile cu care se confruntă, dorințele lor, iar de aici îmi voi
putea concentra eforturile pentru a veni
în întâmpinarea, realizarea și împlini-
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rea acestora. Totodată, vreau să subliniez și faptul că, pentru mine a fost o
onoare să conduc A.J.V.P.S. Caraș-Severin în acești cinci ani și cred că rezultatele frumoase pe care le-a obținut
asociația se datorează în primul rând
fiecăruia dintre membrii asociației
noastre, dar și dăruirii de care dau dovadă angajații noștrii.
A.M. Înainte de a încheia, aveți un
mesaj pe care îl putem transmite colegilor
din celelelte asociații afiliate la A.G.V.P.S.?
D.M. Cel mai important mesaj, mă
gândesc că este cel de unitate a asociațiilor afiliate în jurul A.G.V.P.S. și al
actualei conduceri a acesteia. Cred că
un suflu nou în cadrul conducerii

A.G.V.P.S. se face deja simțit și am certitudinea că el se va manifesta tot mai
pregnant pe măsură ce această conducere nou aleasă se va familiariza și va
cunoaște tot mai bine problematica și
provocările specifice activității noastre.
A.M. Vă mulțumesc domnule președinte pentru atenția și timpul acordat și vă dorim să împliniți, alături de
colegii din conducere și de membrii asociației, tot ce v-ați propus, atât în prezent cât și în viitor, pentru a putea oferi
condiții tot mai bune de desfășurare a
activităților de vânătoare și pescuit,
membrilor vânători și pescari recreativi ai asociației pe care o conduceți,
A.J.V.P.S. Caraș-Severin.

Pe țeava puștii

Opinie

Ce înseamnă să aperi
fondul cinegetic

Foto: VLASTO OPATOVSKY / SHUTTERSTOCK

ELIADE BĂLAN

Am tot soiul de obiecții la adresa celor care s-au luptat prin
toate mijloacele să ajungă senatori sau deputați, unii pentru
prima oară, alții pentru al cincilea mandat! La fel ca oricare
om de bună credință am motive serioase să fiu nemulțumit.

N

u este vorba de vreun moft sau
că aș avea ceva cu oamenii politici. Dar nu poți să fii pasiv
când, timp de două luni, dacă nu trei,
cât a durat campania electorală pentru
alegeri parlamentare, n-am auzit un cuvânt despre întreținerea și protejarea
fondului cinegetic, adică a speciilor de
interes cinegetic și a habitatelor lor. Pur
și simplu acest domeniu a fost ignorat
nu doar de cei care, să zicem că profesional nu au vreo legătură cu fauna ginegetică, ci mai ales de aleșii cu ștate
vechi în Parlamentul României, unii dintre ei foști și actuali demnitari, care au
avut responsabilități privitor la mediul
înconjurător și care practică vânătoarea
în mod organizat. Nu sunt simple rătăciri
politicianiste, ci un soi de atitudine de
indiferență față de starea nu tocmai bună
a unui capital național de o mare valoare
economică și socială. O asemenea manieră superficială și păgubitoare de a privi
aleatoriu fondul cinegetic nu face decât
să întărească și mai mult convingerea că,
pentru acest domeniu important, nu
există cu adevărat un interes riguros și
constant. Nicio urmă de preocupare pentru evoluția populațiilor speciilor de

faună cinegetică, oprirea degradării habitatelor, nicio umbră de prețuire pentru
efortul făcut de vânătorii dedicați pasiunii lor, care încearcă prin eforturile lor
să apere și să mențină acel echilibru ecologic atât de necesar din punct de vedere
al dezvoltării acestor specii. Se înșeală
cine își închipuie că asigurările de sprijinire (dacă ar fi existat) date în timpul
campaniei electorale, de cei care au dorit
să devină făcători de legi, dau încredere
oamenilor în viitor privind necesitatea
protejării și gospădării mai bune a faunei
cinegetice. Transpus într-un plan mai general, acest mod defectos de abordare a
politicii mediului înconjurător din care
face parte și fauna cinegetică nu doar că
mă surprinde, mă și îngrijorează atâta

Din două una, dați-mi
voie: ori să se
revizuiască, primesc! Dar să
nu se schimbe nimica; ori să
nu se revizuiască, primesc!
dar atunci să se schimbe pe
ici pe colo, și anume în
punctele… esențiale”.

timp cât încălcarea Legii Vânătorii continuă să se manifeste sub diferite forme,
iar pedepsele acordate celor vinovați nuși ating nici sopul economic și nici cel social, cum ar trebui să fie. Cum să nu rămâi
perplex când constați că în pledoariile
pline de promisiuni ale unor candidați,
dominați de prea mare prețuire pentru
viitorul politic personal, nu se rostește un
cuvințel despre zona din care provin și pe
care o reprezintă, unde cazurile de braconaj sunt nenumărate iar defrișările necontrolate au distrus arealul animalelor
sălbatice în cel mai rău mod cu putință.
Cauți o explicație la o asemenea atitudine și te lovești de diverse cauze.
Adaptarea la nevoile și exigențele contemporane încă suferă. Ideal era să
avem oameni care să se bată pentru
protecția faunei cinegetice, să sprijine
prin diverse căi corpul vânătoresc și să
militeze pentru ca nimic să nu fie lăsat
deoparte. Realitatea cinegetică este o
provocare care are nevoie de o abordare
cuprinzătoare, pragmatică și permanentă, de o atitudine publică și majoră,
benefică acestei cauze naționale. Din
păcate, așa cum toți am observat, există
o indiferență ce pare liber consimțită
în rândul multor parlamentari, noi și
vechi, care mulțumește un segment restrâns de oameni a căror gândire este
comună cu a stimabilului Farfuridi,
atunci când legislația în domeniu necesită îmbunătățiri urgente: „Din două
una, dați-mi voie: ori să se revizuiască,
primesc! Dar să nu se schimbe nimica;
ori să nu se revizuiască, primesc! dar
atunci să se schimbe pe ici pe colo, și
anume în punctele… esențiale”.
Am fost martori la vioaie și imprevizibile schimbări de atitudine, la unele
demisii din guvern pentru a primi noi
funcții județene (vezi demisia ministrului Mediului) și, ne putem gândi, cu
o semnificativă grijă obiectivă, în contextul problemelor din prezent, la o necesară maturitate politică reală, care
presupune, chiar și în arena dezbaterii,
reguli de bun-simț, de bună cuviință,
izvorâte din nevoia de a pune umărul
la apărarea bogăției pe care o reprezintă
speciile de interes cinegetic într-un cadru evolutiv ce face parte dintr-un domeniu deosebit de important al economiei naționale.
DECEMBRIE 2020
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De sezon Vânătoare la iepuri și fazani
Camuflajul poate face
diferența
Text și fotografie MAC

Dimineața cu soare palid și cu lumină cernită anunța o zi obișnuită de decembrie. Lăsasem
în urmă satele Bărăganului și pornisem printre câmpuri. Ninsese cu ceva timp în urmă iar
pe canalele, foste cândva de irigație, mai stăruiau petice și chiar porțiuni bine acoperite de
neaua înghețată.

C

âmpul se deschidea jur împrejur
cu porțiuni arate alternând cu
benzi de grâu răsărit binișor grație umezelii din sol și temperaturilor nu
foarte scăzute din ultima vreme. Goanele
erau planificate în lungul arăturii pentru
a ușura cât de cât efortul gonașilor care
și așa purtau „șenile” pe tălpile cizmelor
devenite deja neâncăpătoare pentru lutul
adunat. Nu a trebuit mult pentru a ne
da seama că iepurii preferau să stea în
arătura vălurată decât pe câmpul înverzit
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de grâu. Cel puțin pe timpul zilei găseau
adăpost de privirile iscoditoare dar și
de vânticelul ce începuse să sufle subțire
peste câmpuri.

Primele goane
Nu mai ieșisem de o vreme la o vânătoare la câmp deschis cu gonași și
mă simțeam un pic stingher între obișnuiții locurilor care știau deja goanele,
și, pe cât etica permitea, prindeau standurile „cu tradiție”, majoritatea pe flan-

curi, unde, mă gândeam eu, și faptul
avea să se confirme, ieșeau cei mai
mulți iepuri. Este drept, plecasem în
grabă și purtam o jachetă maro deschis
și pantaloni kaki ce contrastau evident
ca și culoare cu ea și cu cizmele. În primele goane majoritatea iepurilor au
ieșit pe flancuri și doar doi, trei, au
ales direcția opusă gonașilor, preferând
să ia în pipt movilele de pământ decât
linia dreaptă dintre brazde. Oricum
nici unul nu trecuse prin dreptul meu

sau al vecinilor. Mă gândeam la un
moment dat că probail nici nu voi avea
ocazia să trag măcar un foc. A venit
însă o goană cu linia standurilor la
marginea unui canal. Am nimerit lângă
o tufă de măceș ce ieșea în evidență
dar fără a contrasta cu peisajul. M-am
așezat la baza ei și primul iepure a
ținut linia dreaptă între mine și vecinul
din dreapta. La vreo șaizeci de metri a
cotit direct spre mine, probail îl observase pe colegul meu. M-a luat pe nepregătite, mă împăcasem oarecum cu
soarta și, când am ridicat arma, chiar
dacă eram oarecum în „umbra” măceșului, urecheatul a surprins mișcarea
și a pornit glonț înapoi spre linia gonașilor. Nici nu l-am mai urmărit. Era
clar ce se întâmpla...

Camuflajul poate face diferența
Mi-am amintit că în mașină aveam
și un costum camuflaj, pantaloni, jachetă, mânuși, este drept cu model
grafic cu verde și alb, dar era totuși camuflaj. La pauza dintre goane m-am
schimbat. De fapt echipamentul prindea
bine odată în plus pentru că vântul se
întețise binișor și se făcea tot mai frig.
A urmat goana. Mi-am luat în primire
locul de stand pe care îl primisem și
am procedat după carte, așezându-mă
confortabil printre ierburile până la genunchi de la marginea canalului de irigație. Eram atent acum la orice mișcare
pe care urma să o fac.
Gonașii au pornit și am constatat cu
satisfacție că noua ținută funcționa. Nu
a trecut mult până când doi iepuri au
sărit dintre brazde și au ținut direcția
spre canal. Veneau acum de undeva din
stânga. Primul cred că l-a observat pe
vecinul meu și a cotit ușor, după care a
continuat spre mine. Cursa s-a terminat
undeva la vre-o 20 de metri. Primul
cartuș, primul iepure. Am rămas nemișcat.
A urmat apoi un altul întors dinspre
flancul drept. A venit o porțiune și a cotit
spre vecin iar după focul acestuia, dat
binișor în urma iepurelui, a venit croit
spre mine. Încă un foc, încă un iepure.
Partida s-a încheiat cu o goană
într-o porțiune cu rânduri de vie. Linia
vânătorilor a rămas la capătul dinspre
câmp iar gonașii au pornit dinspre marginea satului. Dintre cei doi fazani ridicați din laterale, unul s-a întors spre
mine, parcă spre dezamăgirea colegului
din dreapta mea. Era același din ultima
goană la iepuri. La încheierea partidei,
am avut senzația unei priviri iscoditoare
către jacheta mea în culori camuflaj.
Era fostul meu vecin, din ultimile goane.
Să fi fost echipamentul de vină sau a
fost, poate, doar o senzație…?!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

IEPURE LA CUPTOR CU BROCOLI
ȘI SOS DE VIN
NANA NINA

Un preparat din carne de vânat poate constitui centrul
atenției unei mese cu invitați. Pregătită cu atenție pentru a
pune în valoare calitățile cărnii, tocănița de iepure se va
bucura cu siguranță de aprecierile musafirilor.
Cantități necesare: patru pulpe de
iepure, 150 grame de slănină, două căpățâni de brocoli, două pahare de vin
alb, sare, piper, pătrunjel proaspăt.
Ingrediente pentru sos: 4 linguri de
ulei, 1 ceapă, 1 lingură faină, 3-4 linguri de
bulion de roșii, 3 pahare de vin alb, 4-5
căței de usturoi, foi de dafin, sare, piper.
Pregătirea cărnii: se curăță bine pulpele de pielițe și se țin în vin cel puțin 12
ore. Se scot, se împănează cu slănină și
se așează într-o tavă.
Prepararea sosului: ceapa se toacă
mărunt și se amestecă cu făina. Amestecul se rumenește și se adaugă bulionul, vinul și foile de dafin. Se pi-

sează cățeii de usturoi, se amestecă
cu piperul măcinat și se adaugă în sos.
Se pune sare după gust.
Preparare: se toarnă sosul peste
carnea din tavă și se dă la cuptor. Se
lasă până ce se pătrunde bine carnea
și se rumenește, se scoate și se stropește cu vin alb, după care se ornează
cu frunze de pătrunjel proaspăt.
Servire: se servește cald, cu garnitură de brocoli, eventual cu morcovi și
conopidă, natur sau date la abur.
Un pahar de vin roșu, demisec/sec,
shiraz, pinot noir, după preferință, va
adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Opinie Observații din teren
Deplasarea sezonieră
și zilnică a vânatului (I)
dr. ing. IOSIF BENKE
Animalele sălbatice trăiesc în populații, ale căror exemplare caută acele habitate, unde
condițiile de mediu înconjurătoare le sunt favorabile. Exemplarele migrează în spațiu și
timp, descoperă acele zone geografice unde cumulul de condiții de mediu le sunt cele mai
propice. Exemplarele populațiilor se distribuie în diferite moduri pe terenurile aflate la
dispoziție. Distribuția uniformă este foarte rară, în natură este mult mai întâlnită
distribuția randomizată. Distribuția spațială este variabilă, și se pot observa diferențe
sezoniere, sau diune (nocturne). Distribuția spațială a exemplarelor populațiilor se
schimbă prin migrație sau dispersie.

P

rin migrație, exemplarele populațiilor ocupă noi teritorii în
mod temporar sau permanent,
dar migrația poate fi și un fenomen repetat anual între două habitate.
Dispersia este un fenomen general
în regnul animal, și se poate observa
chiar și în cadrul acelor populații, care
de altfel trăiesc permanent în același
habitat, și practic nu ar fi constrânse la
dispersie. Acest fapt este foarte logic,
ține de programarea genetică, și răspunde, în beneficiul speciei, la o eventuală degradare a habitatului inițial, și
asigură în caz extrem salvarea speciei.

În cazul mamiferelor, în situația de
suprapopulație, exemplarele aflate la
periferia habitatului (sau acele exemplare care au fost „dislocate” de semeni)
își vor căuta noi terenuri vitale. Acest
fenomen nu este întâmplător (bazat pe
căutări repetate) ci este bazat pe căutare activă și decizie strategică.
La urs pionierii sunt în general masculii tineri, dar pot fi și femele tinere
cu pui de 1 an, care din cauza siguranței
sporite față de semenii maturi, și pentru că hrana este mai bogată, se poziționează lângă satele puțin populate de
oameni, dar unde totuși urșii mari se

încumetă mai greu să le viziteze.
Prezentăm în continuare concluziile
observațiilor din anii 1999 și 2020,
pentru a putea face o comparație, observații privind deplasările, în spațiu și
timp, a patru specii importante de vânat: cerb, căprior, mistreț și urs.

Cerb - observații din anul 1999
La sfârșitul verii, cerbii masculi în
urma hrănirii intensive cresc în greutate, pun coarnele, și devin leneși. Ei
umblă în mici grupuri, fără ciute, iar
cerbul mare poate fi împreună cu câțiva
cerbi tineri, pe care îi tolerează doar

Foto: RANTISEK HROMADA - SHUTTERSTOCK
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Combatere la răpitoare cu pene
până la începutul boncănitului.
La mijloc de septembrie, taurii mari
se alătură ciutelor și vițeilor care între
timp s-au grupat deja. Tot alaiul urcă
la locul de boncănit aproape tradițional,
și vor fi acompaniați de câțiva cerbi
masculi tineri așa-ziși „sateliți”.
Această urcare la locul de boncănit
este o deplasare sezonieră tipică, deoarece pornește din zonele joase mai bogate în hrană, către „munte”, unde în
golurile molidișurilor pline cu zmeuriș,
neumblate de om, cerbii boncăne chiar
și ziua la ora 12.
Drumul parcurs în două săptămâni,
de către ciute, circa 10-30 km, este mai
scurt față de cel al cerbilor masculi, care
pot parcurge în perioada boncănitului
chiar și 50 de km.
Și pe durata boncănitului există la
cerbi o deplasare zilnică deoarece spre
seară femela dominantă conduce cârdul
pe locurile mai joase, unde există otava,
lucerna sau terenurile agricole unde cerbii se hrănesc noaptea. Dimineața cârdul se reîntoarce în amonte, unde pe
timpul zilei cerbii se „culcă” și desigur
toată deplasarea diurnă și nocturnă este
deseori inflențată de cerbul dominant
care mai adună femelele ce se îndepărtează. Această deplasare zilnică poate
fi chiar de 5-10 km, funcție de habitat
și de distanța față de hrană.
Boncănitul va duce la scăderea greutății cerbilor masculi, care aproape că nu
se hrănesc timp de vreo două săptămâni.
După perioada de împerechere, cârdul se destramă, masculii se despart de
femele, care formează cârdul doar cu vițeii
lor de 1 an sau 2, și cu masculii de 2 ani.
Odată cu venirea iernii și creșterea
stratului de zăpadă, cerbii se mută în
locurile de iernat. Cerbii masculi maturi
vor forma un cârd propriu, în zone mai
înalte, unde există mure sau zmeuriș.
Femelele iernează împreună cu vițeii de 1-2 ani și cerbii sulițari de 2 ani
și caută versanții sudici.
Fapt interesant este că la cârdurile
de cerbi maturi, acestea sunt conduse
de cel mai puternic taur, dar după ce
și-a lepădat coarnele (cei bătrâni își leapădă cel mai repede coarnele, chiar începând cu sfârșitul lunii februarie), acel
taur, rămas fără coarne, va trece pe ultimul loc în ierarhia cârdului. Vedeți ce
repede se schimbă ierarhia!
La sfârșit de primăvară, fiecare cerb
mascul își pierde coarnele, apare hrana
din belșug, și începe dezvoltarea unei
noi perechi de coarne.
Foarte important este administrarea
sării în perioada primăverii, verii și înainte de boncănit deoarece sarea va
ajuta la dezvoltarea unor trofee mai

mari și va și atrage cerbii care astfel vor
păstra locul lor obișnuit.
Pe timpul verii cerbii masculi fac
un efort biologic senzațional, și vor avea
până în luna august coarne complet
dezvoltate.
În septembrie totul reîncepe din nou
și se repetă ciclul anual.
Cunoașterea deplasării sezoniere și
zilnice a cerbilor, va ajuta la evaluarea
mai precisă a efectivelor care desigur
vor determina cota de recoltă atât cantitativ cât și calitativ.
La noi evaluarea de primăvară se întâmplă când încă cerbii sunt în zonele
de iernat mai joase, iar exemplarele observate pot să nici nu fie de pe teritoriul
fondului unde se efectuează evaluarea.
De aceea la evaluare se ține cont și de
observațiile din timpul boncănitului.
Raportul de sexe se poate aprecia
cel mai bine tot pe timpul boncănitului,
deoarece în orice altă perioadă a anului,
cerbii trăiesc în cârduri separate de femele și de tauri.
Aprecierea vârstei exemplarelor se
poate face cel mai bine tot în acest timp,
pentru că masculii, numărul lor și ponderea lor pe categorii de vârstă, sunt
observabile. Taurii tineri (2-5 ani) se
pot ușor deosebi de taurii maturi bătrâni (peste 10 ani), dar la cerbii de vârstă mijlocie (6-9 ani) nu totdeauna
coarnele arată vârsta, grosimea gâtului
putând fi un bun indiciu.
Este de dorit să se evite întinerirea
populației de cerbi sau modificarea raportului între sexe prea mult în favoarea
femelelor, și trebuie să se extragă prin
selecție exemplarele fără viitor.
Datorită faptului că cerbul carpatin
din zona Carpaților Orientali poartă
gene cu valori inestimabile, gospodărirea populației de cerbi trebuie să lasă
să îmbătrânească taurii de viitor chiar
până la 12 ani. Desigur teoria nu se potrivește totdeauna cu realitatea din teren, deoarece carnivorele pot oricând

Fapt interesant este că
la cârdurile de cerbi
maturi, acestea sunt
conduse de cel mai puternic
taur, dar după ce și-a
lepădat coarnele (cei
bătrâni își leapădă cel mai
repede coarnele, chiar
începând cu sfârșitul lunii
februarie), acel taur, rămas
fără coarne, va trece pe
ultimul loc în ierarhia
cârdului. Vedeți ce repede se
schimbă ierarhia!

prinde orice taur puternic, în condiții
speciale de vreme și strat de zăpadă nefavorabil cerbilor și favorabil lupilor.

Cerb - observații 2020
Cel mai important aspect pe care
trebuie să îl avem în vedere este faptul
că noi gospodărim cerbul în paralel cu
alte specii, pentru că avem și mari populații de carnivore mari (urs, lup, râs),
care consumă frecvent cervidele și progeniturile acestora.
Deținătorii micilor terenuri agricole
s-au mutat la oraș, aceste parcele, sau
livezi, au fost lăsate în paragină, sau
eventual s-a pus lucernă. Au apărut soiurile de hibrizi de porumb rezistente
la frig, care au determinat însămânțări
de suprafețe sporite, în scopul însilozării
acestora. Înainte de a se face recoltarea
mecanizată, când știuletele era deja în
lapte, în acele lanuri de porumb se instalau cerbii, urșii și mistreții, care an
de an produceau pagube importante.
Toate acestea au determinat femelele
de cerbi să creeze acele „creșe” pentru
vițeii lor, în acele zone agricole mai joase
și bogate în hrană. Pas cu pas cerbii au
rămas în aceste zone mai joase și a apărut și boncănitul aferent.
Totuși, aceste fenomene nu înseamnă că s-ar fi schimbat obiceiul de
boncănit al cerbilor, doar că acest fenomen grandios a devenit mai divers, iar
boncănitul în sine se desfășoară mai
nou pe zone mai extinse și mai variabile
în timp și spațiu. În zonele mai joase
boncănitul începe mai devreme, 10-15
septembrie, iar la finalul fenomenului,
se ajunge ca boncănitul să se desfășoare
pe cele mai înalte creste muntoase la
30 septembrie - 10 octombrie, în funcție
și de mersul vremii și variația temperaturilor zilnice din această perioadă. Se
cunosc motivele celor descrise, este
vorba de neuniformitatea ovulației la
ciute (cele bătrâne ovulează mai repede,
cele tinere vor ovula mai tîrziu, chiar
până în decembrie).
Rămâne însă întrebarea, de ce totuși
avem o creștere a populațiilor de cerbi,
cu tot cu prezența carnivorelor. Răspunsul este în maleabilitatea și adaptabilitatea speciei, de a căuta noi resurse
de hrană, precum cele de lângă sate.
Gestionarii ajută specia prin hrană
complementară, fân, suculente, cereale,
dar nu sunt compensați deloc de către
stat, deși carnivorele consumă progenitura cerbului și nu numai.
Pentru vânător, poate că nu există o
plăcere mai mare decât fenomenul boncănitului, unde parcă natura în sine îți
oferă o poartă de intrare și observare în
intimitatea ei.
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Deplasarea sezonieră și
zilnică a vânatului (I)
Căprior – observații din anul 1999
În Europa, cel mai răspândit vânat
cu trofeu este căpriorul, care are un areal
care ce cuprinde zonele împădurite și
până la culturile agricole.
Condițiile de habitat sunt determinante pentru dinamica populațiilor de
căprior, deoarece acesta preferă pâlcurile de pădure sau desiș de pe lângă culturile agricole, unde are hrană din abundență.
La aprecierea efectivelor de căpriori
și la stabilirea cotelor de extras, în condiții naturale trebuie avut în vedere teritorialismul pregnant al speciei. Țapii
își delimitează prin semne specifice un
home range propriu în care nu permit
să viețuiască și alți țapi, pe durata alergatului (împerecherii). Femelele au un
teritoriu care nu ține cont de teritoriul
țapului. Țapul va alunga de pe teritoriul
lui orice alt țap care manifestă tendințe
de ocupare și lasă semne prin frecare
cu coarnele pe arbuști sau cu picioarele
pe sol.
Femelele nu prezintă semne vizibile
mecanice de ocupare a teritoriului și în
general ocupă teritorii mai mari decât
țapii.
Aceste distribuții pe teren a exemplarelor de căprior asigură o diversitate
genetică și au o influență și asupra claselor de vârstă. Căpriorii rămân pe un
teritoriu cu diametrul de 3-5 km, iar în
cazuri mai rare între 5-15 km.
La căprior, totuși există o deplasare
sezonieră, legată de lucrările agricole
(cosit, recoltat, pășunat, etc.), care se
desfășoară pe locul lor de primăvară.
Atunci căpriorii se retrag în zonele mai
înalte din proximitatea acestor terenuri
agricole. După ce lucrările încetează, ei
reocupă acele terenuri.
Iarna pot forma cîrduri mari, în special pe terenurile unde a răsărit grâul de
toamnă sau eventual în pădurile de stejari unde a fost ghindă.
Mișcarea zilnică este cea clasică,
seara coboară pe fânețe sau parcele cu
lucernă, sunt selectivi în alegerea hranei,
iar dimineața devreme se retrag peste
zi în amonte. După ploi ies la vedere să
se usuce la soare.
Putem spune că se recoltează anual
trofee excepționale, mai ales în zonele
de câmpie și de deal. Despre mărimea
corpului, afirm că la munte și deal avem
exemplare de căprior deosebit de mari
la corp, față de cele din vestul Europei.
Probabil că este rezultatul unei selecții
naturale, pentru că au putut trece peste
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ierni grele cu strat mare de zăpadă, doar
exemplarele mai corpolente, care puteau
să și fugă din calea carnivorelor, mă refer
la lup, reușind să supraviețuiască. Râsul
consumă constant căpriori, iar ursul
caută iezii la sfărșit de primăvară.
Selecția ar trebui să se facă la femele
prin extragerea doar a exemplarelor
slabe, fără iezi, sau a iezilor născuți târziu. De ținut minte și pierderile constante cauzate de carnivore.
Dibuitul din zori la țap, sau pânda
de seară cu folosirea chemătorii, sunt
deliciul vânătorilor, și emoțiile nu se pot
exprima în cuvinte.
Căprior- observații 2020
Modul de folosire a terenurilor agricole influențează major deplasările căpriorului, având în vedere că această
specie este teritorială.
Renunțarea la folosirea unor terenuri agricole a generat unele ”oaze” unde
s-a dezvoltat desișul atăt de necesar pentru refugiul căpriorului de peste zi, fapt
valabil și pentru iepure.
Să nu uităm de uriașele pierderi cauzate vînatului mic dar și căpriorului, în
cazul unor parcele agricole mari unde
mecanizarea și chimizarea fac prăpăd în
rândul vânatului. Este necesară regân-

direa agriculturii care se face în prezent
pe parcele mari; statul ar trebui să oblige
producătorii mari agricoli să lucreze terenul pe parcele mai mici, cu asolamente
ecologice, pentru a păstra biodiversitatea.
Tarlalele agricole mozaicate, asolamentele, perdelele de protecție formate
din linii cu arbori și arbuști care crează
microbiotopul necesar și zone de refugiu
pentru vânat și păsări cântătoare, etc.
sunt mijloacele unei agriculturi sustenabile și prietenoase cu mediul (nu folosesc noțiunea de agricultură ecologică,
o consider o utopie), și care ajută menținerea vînatului pe aceste terenuri agricole. Nu dorim combinele multifuncționale care lucrează zi și noapte, cu o
viteză de 50 km/h; când și unde mai se
mai poate adăposti vânatul din fața
acestor monștri?
Modul de practicare a agriculturii
din Marea Britanie și Franța, unde se
acordă o grijă specială pentru vânat și
se pun în aplicare metode de lucru ce îl
protejează în perioada recoltării culturilor agricole, și nu numai, poate fi un
exemplu de bune practici pentru toți
specialiștii din acest domeniu.
– va urma –
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F.A.C.E.

Vânătoarea
și COVID-ul
VLADIMIR TALPEȘ
Efectele pandemiei s-au făcut resimțite și în domeniul
vânătorii. Pentru țara noastră, restricțiile impun
deocamdată prezența a cel mult 10 persoane, înscrise pe
autorizația de vânătoare. Măsurile adoptate în acest sens de
către statele lumii pentru reducerea riscului de răspândire a
coronavirusului diferă. Vă prezentăm, câteva exemple dintre
aceste măsuri, furnizate în scop orientativ de F.A.C.E.

Î

n cele mai multe țări europene,
Austria, Letonia, Slovenia, Serbia,
Croația, Cehia, Estonia, Suedia,
Norvegia etc. vânătoarea nu este restricționată, fiind percepută ca activitate esențială, ce urmărește obiective
care sunt exclusiv de interes general și
mai puțin recreativă.
Este totuși necesară respectarea
măsurilor de siguranță și igienă, precum și renunțarea la unele obiceiuri
tradiționale cum ar fi prezentarea vânatului recoltat la sfârșitul vânătorii,
evenimentele festive tradiționale de vânătoare, etc.
În Franța, vânătoarea în grup de
până la 30 de persoane este permisă la
mistreți, cerbi, căprioare și la specii care
pot provoca daune, cum ar fi iepurele
și porumbelul gulerat.
Numărul de participanți la vânătoare

este reglementat și în țări cum ar fi Luxemburg, unde vânătorile colective sunt
asimilate adunărilor publice, la care
este permisă prezența a 10-100 de persoane, dar cu respectarea regulilor de
biosecuritate. Malta a restricționat participarea la vânătoare a persoanelor în
vârstă de peste 65 de ani. În Olanda
grupurile de vânători sunt limitate la
două persoane, dar pentru membrii
aceleiași familii nu sunt restricții.
Vânătoarea nu este restricționată în
acest moment în Finlanda. Recomandarea generală este de a evita întâlnirile
cu mai mult de 20 de persoane în cadrul
festivității naționale „Moose-feast”, organizată anual de cluburile de vânătoare
în semn de recunoștință față de proprietarii terenurilor care asigură condițiile de gestionare a vânatului. Dacă evenimentul este în aer liber și distanțarea

La zi

poate fi asigurată, atunci nu există nicio
limită a numărului de participanți.
În Germania, fiecare dintre cele 16
landuri are o abordare diferită a modului de organizare și desfășurare a vânătorilor. În general vorbind, vânătorile
„la goană” sunt permise atâta timp cât
măsurile igienice (dezinfecție, mască
de față, distanță de 1,5 m) sunt respectate, iar cele desfășurate la alte specii
decât mistreții și căprioarele, sunt limitate la maximum 10 participanți. Totodată, au fost suspendate acțiunile de
vânătoare cu invitați. Regulile pot diferi
între statele federale și pot exista restricții suplimentare.
În Ungaria, unde există restricții de
circulație, vânătoarea este permisă între orele 05:00-20:00, dar nu este restricționată pentru personalul tehnic de
vânătoare.
Vânătoarea este permisă în Spania,
dar numai în regiunea în care locuiesc
vânătorii, deplasarea inter-regională fiind restricționată. Mai mult, fiecare regiune are reglementări diferite pentru
vânătoare. Acest lucru creează confuzie
absolută și incertitudine juridică pentru
vânători.
Nu există nicio restricție federală în
SUA cu privire la numărul de persoane
care se pot aduna la vânătoare. Unele
state au limite cu privire la dimensionarea grupurilor la vânătoarea pentru
anumite specii, cum ar fi fazanii (20 de
persoane pentru fiecare acțiune de vânătoare), dar acest lucru nu are nicio
legătură cu situația pandemiei COVID.
În ceea ce privește Rusia, deocamdată nu există restricții la vânătoare legate de pandemia COVID-19 la nivel
federal, dar există limitări la nivelul administrației locale.
Guvernul italian a stabilit recent un
regim de reglementare a vânătorii, diferențiate în funcție de zona de risc de Coronavirus căreia îi aparține fiecare regiune și a împărțit țara în trei zone (roșu,
portocaliu, verde) conform scenariului
de risc. În zona roșie vânătoarea este suspendată, fiind permisă în celelalte, dar
situația se poate schimba de la o zi la alta.
Începând cu 29 octombrie 2020, în
Belgia, vânătoarea este limitată la grupuri de 4 persoane. Este permisă organizarea unei zile de vânătoare cu mai
multe grupuri de 4 persoane, în funcție
de cerințe. Niciunele dintre aceste grupuri diferite nu se pot aduna împreună
și trebuie să rămână separate la minim
50 de metri sau mai mult și cu minim
25 de metri sau mai mult, în timpul vânătorii. În plus, trebuie respectate măsuri generale de siguranță și igienă (distanță socială, dezinfectanți etc.).
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De sezon

Vânătoare la iepuri
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Pasiunea pentru vânătoare
CONSTANTIN RĂDAN

A intrat în firescul de a fi al calendarului vânătoresc ca începutul de noiembrie să
marcheze momentul deschiderii pentru vînătoarea la iepurii-de-câmp. Deja Brumar a
predat ștafeta către harnica Undrea care îți îndreaptă gândurile spre acele vremuri când
neobositele gospodine, din ale căror mâini se nășteau variate împletituri din lână,
pregăteau minunate cadouri călduroase pentru nepoți, familie și prieteni.

E

ste o tradiție ca la masa de Crăciun fiecare vânător să guste,
printre altele, și din delicioasele
preparate din iepure. Dar parcă timpul
a schimbat ceva în felul nostru, al vânătorilor, de a fi. Trăim vremuri pentru
care nu am fost pregătiți, care au adus
schimbări, bune și mai puțin bune, dar
pe care sperăm că le vom trece cu bine,
iar pasiunea pentru vânătoare va dăinui, ca întotdeauna, peste timp.
S-au scris topuri întregi despre vânat și vânătoare, iar pasiunea pentru
vânătoarea la iepuri, a rămas un prilej
care ne amintește acum de vremurile
de demult, când oferea cu adevărat momente de reală socializare, loc de glume
și frunți descrețite. Deși este poate cea
mai populară specie de vânat și, de ce
să nu recunoaștem, probabil și cea mai
accesibilă multor vânători, aceasta trece
printr-o perioadă în care pare că tinde
să numai iasă din declinul în care a intrat. Situația efectivului tot mai scăzut
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al iepurilor, pe care îl observăm de mai
mulți ani, a oferit prilejul unor observații, analize, păreri și interpretări de
tot soiul, despre „demografia” iepurelui.
Iar iepurii continuăm să îi vedem tot
mai rar! Există, este drept, și excepții,
prea puține însă, dar cu o floare, nu se
face… „toamna iepurilor”!

Vorbind despre pasiuni
Dragostea pentru vânat și vânătoare
a constituit, din vremuri îndepărtate,

subiect de povești adevărate, dar și de
serioase preocupări în rândul vânătorilor adevărați și istoria cinegeticii românești o confirmă. Avem tradiție,
avem trofee, avem muzee!
„Pasiunea vânatului… ne vine de
departe și de demult, așa de departe și
de demult încât, cugetând, simt un aspru fior…” - Mihail Sadoveanu.
Cum, ne-cum, ieșind în teren avem
prilejul, rar și acesta, să constatăm că
în multe dintre cazuri, după o zi de „bănănăială” prin câmpie, de-abia poți întâlni, nu și de a vâna, unu, cel mult doi
iepuri pe kilometru pătrat. Desigur că
este trist, dar adevărat, când analizezi
din punct de vedere al densității, și nimeni nu poate afirma că este bine. Pasiunea vânătorului este dovedită prin
tenacitatea lui de a ieși în teren, de a
scotoci toate coclaurile, fiind încrezător
că zeița Diana îi va aduce în cătarea
puștii mult doritul urechiat…
La noi în țară nu ne putem mândri
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cu cercetări, de „calibru” mare, ca să zicem astfel, vizând iepurele. Un lucru
este însă foarte clar, când preocupare
nu este, nimic nu este!
În alte țări, precum la francezi, care
au apropiate asemănări din punct de
vedere topografic și geografic cu zona
noastră de câmpie, sunt vizibile cercetările privind această specie, marcate
de multe lucrări asupra iepurelui-decâmp și a celui de vizuină. Am totuși
convingerea, ascultând și părerea altor
directori ai asociațiilor județene de vânătoare și pescuit cu care am avut ocazia
să discut în ultimii 5-6 ani, că sunt posibile numeroase căi de colaborare, în
numele prieteniei care leagă tradițional
cele două țări, pe care le pot folosi decidenții de la noi, pentru a demonstra că
și vânatul și vânătoarea sunt în atenția
și în programul lor de preocupări, venind cu măsuri care să adapteze, nu neapărat acele valori absolute ale cercetărilor franțuzești, ci mai degrabă
punctele comune care ne-ar orienta
analitic, spre a ieși din impasul cunoscut
vis-à-vis de situația iepurilor de câmp.

Desigur că pentru mulți dintre noi,
vânătorii, iepurele-de-câmp rămâne o
speranță. Pe principiul înțeleptei și vechii zicale care spune că „toamna se
numără bobocii” câțiva vânători, în
grup restrâns, ne-am încercat și noi norocul în a număra iepurii și chiar a vâna
un urechiat, întrerupt cumva din cunoscutele-i obiceiuri diurne.
Natura ne înfățișează, undeva un
pic mai sus de zona de câmpie, o minunată priveliște specifică tabloului de
toamnă care întrece și pe cel mai talentat pictor din al cărui vârf de penel
se naște monument de culori fluide ale
ruginiului de toamnă, pătat încă de verdele verii trecute. E ca un vis trăit aievea, din care răzbate spre noi acel aer
al dimineții, îmbogățit de miresmele
naturii darnice și primitoare și care ne
însoțește până la locul de vânătoare autorizat. Pe drum îmi răzbat în minte
acele pilde pentru urmași, pe care Mihail Sadoveanu le spunea: „Fiecare generație de vânători apucă asemenea
vremuri fericite, care corespund cu
anume ani plini de forță și fantezie, și
fiecare generație recunoaște decăderea
contemporană. Interesant în toată chestia asta - cu toată degradarea pădurii
și împuținării sălbăticiei – e, mai ales,
vânătorul” („Vânătoarea, acum o sută
de ani, în Moldova”)
La primele scotociri, la picior, să fi
fost în număr de trei, n-am întâlnit nici
țipenie de iepure. Aveam impresia că
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Speranța moare ultima!

noi veniserăm de pe o altă planetă și
căutăm aici această vietate, care de fapt
nu există. Câteva scrovuri ne mai dau
totuși semn că vânatul căutat există,
dar se poate să fi fost vânat cu altă ocazie de frații ortaci, sau locatarii ne-au
simțit și și-au luat tălpășița. Oricum ne
cresc speranțele!

Fiecare generație
de vânători apucă
asemenea vremuri fericite,
care corespund cu anume
ani plini de forță și fantezie,
și fiecare generație
recunoaște decăderea
contemporană. Interesant
în toată chestia asta – cu
toată degradarea pădurii și
împuținării sălbăticiei – e,
mai ales, vânătorul”.
–MIHAIL SADOVEANU

Ne mutăm într-o zonă unde, pe
câmp, au rămas multe boabe după recoltatul mecanizat al culturii mari.
Consumăm circa două ore de căutări
ajungând, ca la efectul „fata morgana”,
să vedem parcă iepuri țopăind la mică
distanță, în bătaia puștii. Da de unde,
erau doar închipuiri deșarte…!
Spre ceasurile târzii ale după-amiezei zeiței Diana i s-a făcut milă de noi
și ne-a dăruit un iepure care a sărit speriat chiar de lângă picioarele lui Petrică.
Șansa i-a surâs colegului nostru, iar noi,
ceilalți, am răsuflat ușurați convinși că
totuși iepuri mai sunt! Dar unde oare
să-i mai căutăm…?
Și pentru că se apropie bucuriile Crăciunului și ale Noului An, care cuprind și
pe cei mici dar în egală măsură și pe cei
mari, înainte de a încheia, nu pot să uit a
spune, ca de obicei, că până la o altă vânătoare bucurați-vă de ziua de mâine și
fiți mândri de tradiția vânătorii!
La mulți Ani!
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Chinologie Câinele de vânătoare
Protecția împotriva frigului
ALECSANDRU CODRIN
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Este iarnă și vremea rece aduce temperaturi scăzute, adesea considerabil sub zero grade
Celsius. Sezonul de vânătoare este încă în toi, iar ieșirile, atât la vânatul mic, cât și la cel
mare, se fac adesea pe teren înghețat, fie cu zăpadă sau chiar numai gheață, iar lapovița,
ninsoarea sau ploaia înghețată sunt fenomene obișnuite pentru aceast timp din an.

B

ineînțeles că partenerul nostru
patruped ne va însoți în aceste
ieșiri și va fi expus condițiilor
de vreme nu tocmai prielnice și nici
prietenoase. Cum pasiunea pentru vânătoare îi domină covârșitor simțurile,
cățelul se lasă cuprins de febra partidei
și, cel mai adesea nu lasă să se vadă
semnele fie ale oboselii sau frigului ce
depășește limita normală a suportabilității. De aceea atenția noastră vis-avis de el trebuie sporită, mai ales în zilele
cu temperaturi scăzute sau cu precipitații cum sunt lapovița și mai ales ploaia
înghețată. Acestea afectează negativ
structura blănii câinelui, udând părul
fin de la bază și reducând astfel protecția naturală împotriva frigului. Asta ca
să nu mai vorbim de cazul în care vânăm la baltă iar câinele intră în apă pentru aportul pieselor doborâte.
Pentru a preveni și ne proteja cățelul
trebuie să avem grijă de câteva aspecte.
Înainte și după vânătoare îl putem acoperi cu o pătură, astfel încât să nu-l pătrundă frigul în timpul transportului.
Pe vreme geroasă, înainte de începerea
partidei de vânătoare, lăsați-l să alerge
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ușor, câteva minute sau plimbați-l în
lesă pentru a-și dezmorți și încălzi un
pic musculatura după ce a stat ghemuit
în cușcă, pe durata drumului. Este la
fel ca încălzirea sportivilor înainte de
începerea competiției.
Pe teren cu zăpadă și gheață aveți
grijă de picioarele cățelului. Părul dintre
degete, la rasele la care acesta este mai
lung, poate fi tuns pentru a reduce acumularea gheții care poate produce leziuni neplăcute ale pielii. Dacă este
vreme cu vânt rece, protejați cățelul în
pauzele dintre goane și mai ales, la finele
partidei. Dacă este ud, frecați-l cu un
prosop pentru a îndepărta excesul de

apă de pe blană și acopeirți-l cu o pătură
pe timpul transportului înapoi spre casă.
Așa cum vara trebuie să fim atenți la
semnele încălzirii excesive a câinelui,
iarna trebuie să avem grijă la semnele
acestuia în cazul hipotermiei. Dacă observați un tremurat excesiv sau semne de
nesiguranță la deplasare, opriți câinele și
puneți-l la adăpost. Pasiunea lui pentru
vânătoare îl poate solicita la efort maxim,
până la epuizare, și atunci s-ar putea să
fie prea târziu pentru a-l putea proteja.
Pentru rasele cu păr scurt, dar nu
numai, vestele protectoare pentru
vreme friguroasă pot fi o soluție de ajutor. Vestele au un rol important și au
fost concepute pentru a păstra căldura
corpului și a-l feri de precipitații și temperaturile scăzute ale iernii. Fie că sunt
confecționate din materiale impermeabile la exterior, căptușite pe interior cu
polarfleece, fie din alte materiale ce izolează termic, combinate cu gore-tex,
pentru a avea o rezistență sporită la
abraziune-agățături, vestele pot proteja
foarte bine câinele împotriva frigului și
a umezelii. Modelul confecționat din
neopren este poate cel mai des folosit
pentru cazurile în care cățelul trebuie
să intre în apa rece pentru aport. Acest
model este folosit atât pentru rasele cu
păr scurt, cum este viszla maghiară sau
bracul german cu păr scurt, cât și pentru cele cu păr mai lung, cum este spre
exemplu labradorul retreiver sau bracul
german cu păr sârmos.
Confecționate în croieli ingenioase,
modelele noi se pot fixa foarte ușor pe
corpul câinelui, protejând atât spatele
cât și abdomenul iar unele chiar și o
parte din picioare. Pentru cazul în care
câinele va intra în apă, relativ mai nou,
vestele au și o flotabilitate sporită pentru a-i ușura efortul în timp ce înoată.
Culorile camuflaj, kaki sau maro simplu, se pot alege în funcție de tipul de
vânătoare la care participă câinele, iar
cele potocaliu fluorescent conferă o vizibilitate sporită necesară pentru protejare în timpul vânătorii. În plus, toate
modelele, cu croieli care de care mai sofisticate, oferă, de ce să nu recunoaștem,
și un plus de atractivitate prin designul
lor ingenios!

4x4

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Din teren

De patru ori 4 –
Vânătoare 4x4 (I)
COSTIN ALEXANDRESCU
Se spune că înainte vreme, în afară de culegători am fost și
vânători. Și odată cu trecerea mileniilor, omul, vânătorul a
început să-și garnisească tolba cu din ce în ce mai multe
accesorii necesare vânătorii. Probabil că a început cu pietre
mai multe și mai aerodinamice, bețe mai ascuțite sau mai
lungi, mai apoi arcuri, săgeți, flinte, puști, lunete, binocluri
și multe altele. Brusc tolba a devenit prea grea și omul,
vânătorul, a apelat la cal pentru a-l purta pe el și tolba lui
mult prea grea.

A

poi a venit o vreme când nici
calul, nu a mai putut face față
provocărilor. Și atunci a apărut
mașina. Cea „de familie” întâi. Cu sacrificiile aferente. Câți dintre noi nu au
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trebuit să facă față tiradelor de genul
„Dragă, ți-ai bătut joc de mașină, uite
în ce hal este, pur și simplu așa nu se
mai poate! Dacă mai vrei vânătoare să
pui mâna și să-ți iei mașină”. Și așa

am făcut mulți dintre noi. Astfel s-a
ajuns la 4x4 în cele din urmă, mașina
pentru vânătoare.
De la bătrânele IMS sau ARO, trecând prin uimitoarea Dacia „papuc” și
până la Mitsubishi, Toyota, Jeep, Mercedes G, Nissan, Land Rover, Range
Rover, Suzuky și multe altele, cel puțin
la fel de celebre, toate ne sunt dragi și
ne bazăm pe ele în ieșirile noastre. Au
devenit o necesitate mai mult decât un
lux. Îmi aduc aminte de vremea când
ne rupeam genunchii urcând la capre
negre sau la cocoși de munte, sau de
timpurile când căram cu spinarea tot
harnașamentul vânătorilor la gâște. Era
mai frumos? Poate. Era mai provocator? Probabil. Însă astăzi, totul este în
mșină, totul este mult mai simplu și,
de ce nu, mult mai „funny”.
Dar „ce” sau „care” este mașina pentru vânătoare? Cred că orice mașină
este bună atâta vreme cât este capabilă
să te ducă dar mai ales să te scoată din
teren. Fiecare dintre noi ne cunoaștem
limitele mașinilor, până unde și în ce
fel putem „trage” de ele. Întâlnim pe
marginea tarlalei aproape toată gama
brandurilor 4x4 clasice sau a suv-urilor.
Este drept că selecția se face, cum spuneam, odată intrați în teren. Acolo, prin
noroaie teribile, gropi feroce și zăpezi
fară limite, se face selecția nemiloasă,
de-a dreptul „naturală”. De asemenea,
vedem mașini standard sau preparate,
mai vechi sau mai noi, conduse cu mai
multă sau puțină îndemânare.
Probabil, mă repet probabil, dar cea
mai potrivită mașină este una ceva mai
veche, dar în stare tehnico-funcțională
„spre perfectă”. Gradul de accesorizare
sper că va fi unul dintre cele mai savuroase subiecte ce poate fi discutat. De
ce mai veche? Ca să nu ne pară rău când
se mai lovește de un buștean, sigur se
zgârie rău prin crengile înghețate stană
în gerul năpraznic, sau, ca să nu plângem după frumusețe de mochete năclăite de noroi sau făcute praf de câinele
proaspăt ieșit din nămol ori, și mai rău,
camuflat temeinic de tăvălitul prin balegă. Asta ca să nu mai amintim de faptul că, la orice vânătoare cu pretenții,
mai luăm pe unii și pe alții în mașină.
Deh, colegi, prieteni, bătăiași sau pur și
simplu năpăstuite echipaje ale altor mașini rămase împotmolite prin câmp. Împreună cu cizmele din dotare, pline de
noroi și zoaie, și, de fiecare dată ne jurăm că este pentru ultima dată când
mai luăm pe cineva în mașină (sic!).
Nici mașinile noi nu sunt foarte rare
la vânătoare și nicidecum mai prejos.
Trebuie să recunosc că vopseaua zgăriată și tabla îndoită a celor vechi se
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Dragă, ți-ai bătut joc
de mașină, uite în ce
hal este, pur și simplu așa
nu se mai poate! Dacă mai
vrei vânătoare să pui mâna
și să-ți iei mașină”.

asortează perfect cu vopseaua perlată
și ornamentele nichelate ale noilor modele de pick-up-uri ori cu ținuta maiestoasă a unor Tuareg-uri, Land Cruiser-uri, sau mai știu eu ce frumuseți
potente. Asta ca să nu mai spunem de
alura nervoasă a unui Rubicon. Am văzut chiar și Q7 la vânătoare, prin noroaie, și am rămas profund impresionat
de ceea ce poate, chiar și cu anvelope
mai de drum întins.
De multe ori este o încântare să te
uiți la mașinile unora dintre vânători.
Unele sunt adevărate monumente de
tehnică îmbunătățită, imaginație și performanță. Indiferent cum ar fi, mașina
pentru vânătoare trebuie să îndeplinească un minim de cerințe. Esența mișcării este setul de anvelope cu care ai „încălțat-o”. Mașina fără cauciucurile
potrivite este ca motorul de barcă fără
elice. Merge excelent dar nu se mișcă. Un
cauciuc cu un profil de noroi este ideal
iar dacă nu, unul A/T este musai necesar.
Este drept că uneori parcurgem distanțe
destul de mari până la locul de vânătoare
iar aceste tipuri de anvelope nu sunt dintre cele mai comode la drum întins, însă
confortul personal în teren face să merite
tot efortul și răbdarea. Dacă nu, deznodământul este cunoscut. „Dă-i a doua,
trage așa, hai acu’ cu balans. Moșule, mă
tragi și pe mine, etc., etc., etc.…”
– va urma –
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Din teren Sfârșit de an
Gânduri de final…
dar și de început de an
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU

Se termină un an dificil și inedit prin evenimentele pe care
le-am trăit, atât la nivelul societății, cât și în lumea noastră
cinegetică. Nu știu cum va fi anul ce vine, foarte probabil
unul cu multe încercări și momente grele, dar, sper eu, și cu
multe reușite și bucurii pentru fiecare dintre noi. Important
este să ne păstrăm optimismul și pasiunile cinegetice
aproape, pentru a ne ușura trecerea prin lunile ce vin.

T

rebuie să recunosc că anul
acesta tolba cu amintiri nu este
la fel de plină ca și anul trecut
când vine vorba despre povestiri din
universul necuvântătoarelor. De aceea,
una din dorințele pentru anul ce vine
este să ajung mult mai des în mijlocul
naturii, alături de camarazii mei de vânătoare, să ne bucurăm împreună de
diminețile senine, de verdele crud al
câmpului, de zborul prepelițelor, de
plescăitul apei răscolite de așezarea rațelor, de fuga jucăușă a iepurilor, de
privirea iscoditoare a căpriorilor, de salturile vulpilor, de pufăitul nervos al
porcilor mistreți, de șoaptele stufului
și de răspunsul vântului.
De ce? De ce vânătoarea? De ce povești vânătorești? Pentru bucuria lucrului cu câinele, pentru amintirile din co-
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pilărie, pentru urmele crude lăsate în
noroiul pământului, pentru mirosul
proaspăt al fânului, pentru răsărituri de
soare ivite printre crengile pline de cocoși de fazan, pentru hrana dusă în teren vânatului, pentru scotocirea reușită
a câinelui, pentru aportul dificil, pentru
ratările tirului, pentru șopotul apei,

Ascultând poveștile
bunicilor, ale
părinților și chiar privind la
ritmul vieții din copilărie
îmi pare că toate lucrurile
se făceau mai tihnit și parcă
oamenii trăiau mai mult
momentul, nu se grăbeau
atât de mult ca azi.

pentru zbaterea aripilor de rață sălbatică, pentru boncănitul cerbilor, pentru
zborul de fluture al sitarului, pentru serile tihnite în care aștepți la pândă în
din înaltul observatorului, pentru zecile
de kilometri parcurși alături de câine,
pentru fiecare zi de vânătoare ce ți se
descoperă de fiecare dată altfel.
Ascultând poveștile bunicilor, ale
părinților și chiar privind la ritmul vieții
din copilărie îmi pare că toate lucrurile
se făceau mai tihnit și parcă oamenii
trăiau mai mult momentul, nu se grăbeau atât de mult ca azi. Tihna, cumpătarea și împărtășirea bucuriei cu cei
din jur erau parcă mai prețuite. Nu numărul pieselor, ci frumusețea sau greutatea obținerii lor erau mai de preț. Îmi
tot revine în minte o istorisire spusă de
unchiul meu al cărui bunic îi povestea
că, atunci când dorea să iasă în teren,
lua câinele și două cartușe și, dacă era
demn, se întorcea cu piesa ce avea să
se odihnească pe masă pentru a se bucura întreaga familie de ea. Erau suficiente două catrușe, o pușcă simplă, nu
semiautomată, și un câine. Tihna ar
trebui să fie prețuită mai mult de noi
căci animalele cu siguranță și-o doresc.
Mulți dintre noi fugim de goana cotidiană și încercăm să ne refugiem în
mijlocul naturii. Ar fi bine să ne reușească și să nu ajungem să alergăm și
aici ca să facem numărul de piese.
Vă doresc din suflet ca acest sfârșit
de an să vă găsească pe voi și familiile
voastre sănătoși și cu planuri frumoase
pentru anul ce vine. Sărbătorile să vă
aducă numai bine și multe zile de vânătoare reușite în noul an. Dacă aveți
deja un câine, să vă bucurați împreună
de escapadele cinegetice. Dacă micul
patruped abia a ajuns în casa voastră,
să îl dresați cu răbdare și pricepere pentru a vă deveni partenerul dorit. Iar
dacă nu îl aveți încă, încercați să porniți
în acestă aventură, luându-vă un câine
de vânătoare în anul ce urmează. Tot
efortul vă va fi răsplătit. Vă asigur!
Acestea fiind spuse, închei articolul
ultimei luni din 2020 gândindu-mă cu
bucurie la vânătorile și întâlnirile cu
toți camarazii, în jurul unui ceaun aburind, povestind pățaniile la care au fost
părtași. Vor fi, sper eu, multe de povestit și împărtășit!

Plante tămăduitoare

Flora

Porumbarul
DOCTOR PLANT

Flori

Foto: DOCTOR PLANT

Frunze

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

C

a plantă medicinală, ceaiurile
pe bază de fructe sau flori de
porumbar sunt cunoscute pentru efectele benefice în cazul dereglărilor echilibrului digestiv, al afecțiunilor
renale, dischineziei biliare, precum și
pentru refacerea după răceli și gripe,
tuse convulsivă, refacerea poftei de
mâncare și a stării generale de sănătate.
Porumbarul crește de la câmpie
până în zonele montane, până la 1.100
- 1.300 m altitudine, și este întâlnit în
Europa, Asia de Sud-Vest, Caucaz și
Africa de Nord. În America de Nord,
inițial nu a existat ca specie autohtonă
ci a fost adus din Europa. Poate fi găsit
frecvent la marginea terenurilor cultivate, pe marginea drumurilor, pe pășuni sau fânețe, la liziera pădurilor, preferând terenurile cu substrat calcaros,
întâlnindu-l adesea alături de măceș,

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

Fructe
și pentru stimularea digestiei. Trebuie
consumate însă cu atenție, deoarece pot
avea și efecte negative din cauza unui
glicozid al acidului cianhidric pe care
îl conțin.
Pentru tratamente se folosește ceaiul din fructe sau flori, decoctul, tinctura
precum și sucul și siropul din fructe.
De asemenea fructele de porumbar sunt
tot mai des folosite în prepararea gemurilor și a dulcețurilor, a compotului
sau marmeladei, precum și drept garnituri în diferite rețete culuinare.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat.
Înainte de a utiliza plantele medicinale în general, sub orice formă, este
recomandată vizita la medic iar administrarea preparatelor naturiste din porumbar să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului este
neapărat necesară și se impune ca o
măsură de prevedere, precauție și siguranță.
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Povestiri Amintiri la vânătoare
Bătaie la iepuri (II)
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ȚIȚI

D

imineața a sosit cam repede și
încet, încet, am întredeschis
ochii cu toții, fiind astfel încurajați de nea Dragu care ținea în mână
o găleată din care năvăleau aburi cu un
miros foarte tentant de cafea.
- Haideți, boieri mari, haideți că a
venit cafegiul!! – ne recita nea Dragu
râzând în hohote. Eu v-am trimis aici
ca să dați zăpada și nu să chefuiți! Păi,
grătarul încă mai fumegă iar vulpile și
șacalii precis tot dau târcoale cabanei
fiind atrași de mirosurile care au pornit
de aici. Cu ce i-ați păcălit?
- Păi, am intervenit și eu continuând ca să mă uit prin jur în căutarea
lui Nenea Fănică. Păi, i-am angajat ca
să ne ajute la dat zăpada iar de-abia
acum constat că nenea Fănică nu-i aici
și mi-e teamă să nu fi plecat cu ei la
plimbare.
- S-o fi dus acolo unde și împăratul
mergea singur, mi-a tăiat-o nea Dragu,
după care a pus găleata pe masă ca să
ne servim fiecare cu cafea. Luați dragilor, treziți-vă cu cafeaua asta fierbinte
după care, luați-vă durdele și haideți
să aflăm cu ce ne va premia pădurea
că, deocamdată nu știu cine naiba s-a
apucat să facă bătaie.
- Cum așa?, l-am întrebat eu surprins fiind cel mai aproape de el.
- Păi, …așa cum m-ai auzit! Venind
înspre voi, pe la jumătatea drumului
am auzit de departe hăulit de bătăiași
așa că, am întins pasul crezând că voi
sunteți mai vrednici ca mine pornind
deja vânătoarea.
- Măi nea Dragule, te ții de șotii?,
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l-am chestionat eu căutându-i privirea,
deși asemenea glume nu făcea el care
era totuși un om cât se poate de sobru.
În momentul următor, nea Dragu
s-a oprit în pragul ușii ciulindu-și urechile și făcându-mi iute un semn ca să
mă apropii șoptindu-mi:
- Ia ascultă și tu!, și, încordândumi atenția, am auzit cât se poate de deslușit un glas care hăulea prin pădure și
parcă se și apropia de noi așa că, i-am
întors privirea uluit:
- Cine naiba face vânătoare fără ca
dumneata să știi de treaba asta? Se
poate și așa ceva?, l-am întrebat eu mirat la culme.
- Nimeni, mi-a răspuns nea Dragu,
afară de voi nu mai este nimeni în pădure.
Încet, încet, am ieșit cu toții în curtea din fața cabanei și am rămas concentrați pentru a recepționa semnalele
specifice bătăiașilor de la vânătoare și
exact în acel moment am și auzit cu toții același strigăt cunoscut, așa că,
ne-am uitat buimaci unii spre alții fără
ca să mai înțelegem nimic.
Foarte curând însă, glasul bătăiașului s-a auzit din ce în ce mai aproape
iar tocmai pe când intenționam ca să-i
ieșim în cale, dintre pomi își face brusc
apariția nenea Fănică îndreptându-se
către noi și făcându-ne semn ca să rămânem pe loc. Oricum eram blocați de
apariția lui așa că am rămas ca stanele
de piatră.
- Unde vă duceți?, a fost prima întrebare din partea lui nenea Fănică cercetându-ne înarmați până-n dinți cum

eram. Ori au venit nemții ori turcii? Ce
v-ați înarmat așa?
- Măi nene Fănică, eu te tot căutam
iar nea Dragu s-a gândit că poate ești
la budă și când acolo, dumneata faci
bătaie la iepuri.
- Care iepuri?, mi-a răspuns nenea
Fănică, înfoindu-și mustața gata de
scandal.
- Cum adică, … „care iepuri?”, i-am
replicat eu gata, gata de pus pe ceartă.
N-am venit la vânătoare de iepuri?
- Păi, … eu nu știu la ce naiba ați
venit voi, dar în ceea ce mă privește eu
am venit ca să mă plimb prin pădure
la aer curat și doar așa, ca chestie, să
mai mișc și vânatul doar ca să-l văd. În
rest, toate bune și la locul lor.
Auzindu-l, nea Dragu și-a stăpânit
destul de greu râsul iar după ce s-a mai
potolit l-a întrebat și el:
- Să-nțeleg că n-ați văzut nimic?
- Ba da, i-a răspuns nenea Fănică,
am zărit câteva urme de cerb și de ciute,
două urme de vulpi și una singură de
iepure care în mod cert a fost speriat
de ceva care l-a și pus pe goană în timp
ce, restul precis că stau ascunși sub zăpadă la odihnă și nu umblă teleleu ca
niște țicniți nemâncați care vin la pădure să se îmbuibe cu bunătăți iar apoi
s-o șteargă pe la casele lor.
- Adică, am intervenit și eu stăpânindu-mi râsul, vrei să spui că n-ai dat
de urmă de iepure?
- Bravo! M-ai ghicit! Exact asta am
vrut ca să vă spun, că le-am căutat
urma, am lovit cu un retevei în pomi,
apoi am și urlat ca bătăușii dar nimic!
Nici urmă de iepuri!
- Hm..., a intrat în vorbă și nea
Dragu, s-ar putea să aveți dreptate iar
datorită viscolului de azi noapte, mai
mult ca sigur că s-au adăpostit în luncă
unde au la dispoziție canalele secate
prin care ei își sapă vizuinile. Se pare
că aveți dreptate.
Încet, încet, ne-am mai domolit,
pornind agale spre cabană unde l-am
invitat pe nea Dragu:
- Nea Dragule, după cafeluța asta
minunată cu care ne-ai cinstit nu crezi
că, înainte de a te duce acasă, ți s-ar
potrivi o mică gustărică cu ceva la grătar?
Invitația mea a stârnit zâmbetele
tuturor așa că, sub razele blânde ale
soarelui dimineții, am servit cu toții un
mic dejun extrem de gustos, ștergând
astfel toate urmele parangheliei din
seara precedentă după care am pornit
spre casele noastre, venind de la o vânătoare de iepuri în care nu s-a tras
nici un foc de armă și nici n-am zărit
vreun alergăreț.
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PESCUIT

Ne apropiem de sfârșitul unui an atipic, bulversat de fenomene extreme pe plan intern și internațional,
despre evoluția cărora nu putem anticipa prea multe. Totuși, pescarii, atât cei rectreativi, cât și cei de
competiție, și-au exercitat pasiunea. Astfel am ajuns la momentul evaluării rezultatelor anului care a
trecut și la prognoze, planuri, obiective, pentru anul care va veni. Dar, din ce în ce mai greu de calculat,
în condițiile în care lumea este în continuă schimbare. Este vremea bilanțurilor, dar și a activităților de „service” pentru sculele din
dotare, începând cu mulinetele și vergile și încheind cu echipamentul de deplasare în teren. Asta nu înseamnă că vom abandona
activitatea noastră preferată, pe care o vom practica în continuare, adaptându-ne condițiilor anotimpului. Să privim totuși, cu
speranță, încredere și optimism spre viitor. Natura ne așteaptă, în continuare, cu frumusețile ei, personalizate pentru noi în râurile,
–Mugurel Ionescu
iazurile, lacurile, ghiolurile și japșele în care ne așteaptă partenerii noștri eterni, peștii. La mulți ani!

CE PESCUIM
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Competiții Campionatul A.L.R.S. 2020
Campionatul A.L.R.S. sub
egida A.G.V.P.S. în anul 2020
Text și fotografie ANDY ARIF

În condițiile în care pandemia de Covid-19 a blocat majoritatea desfășurării manifestărilor
sportive în anul 2020, Liga Română de Spinning a reușit să ducă la bun sfârșit campionatul
național A.L.R.S. de pescuit la răpitori din barcă, sub egida A.G.V.P.S. din România.

B

ineînțeles, în condițiile date,
numărul de pescari participanți a fost sub măsura anilor
trecuti, dar, având în vedere că toate
etapele propuse în calendarul competițional s-au și desfășurat, în plus și fără
incidente, putem vorbi despre o nouă
reușită a Ligii Române de Spinning.
Nu au lipsit nici premierele, anul
acesta campionatul A.L.R.S. a avut prima
oară un echipaj 100% feminin, compus
din Ioana Pârlog și Nicoleta Munteanu,
clasate la final pe poziția 35 din 109
echipe, în clasamentul general 2020.
Matei Dobrotă, în vârstă de 13 ani,
este primul minor care a reușit să câștige o etapă de campionat național în
toată istoria A.L.R.S. Împreună cu tatăl
său, Mihnea Dobrotă, nu au câștigat
doar competiția de la Valea Argovei în
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2020, ci și Mr. Kopyto Predator Challenge ediția a VIII-a, tradiționalul maraton de pesccuit la șalău de pe lacul
Sărulești.
Tot la capitolul premiere, la Cupa
Ligii Danube Delta Predator Challenge
s-a pescuit în Delta Dunării, pe un sector mare (pe o rază de 25 de km față de
Crișan), au punctat 4 specii de pești
(avat, biban, șalău, știucă), iar sistemul
de măsurare și clasament s-a făcut prin
intermediul unei aplicații pe telefon.
Declinul populațiilor de știucă din
Delta Dunării și lacul Snagov, al poulațiilor de șalău (Valea Argovei) și clean
(Bicaz) a făcut ca acest campionat să se
desfășoare sub semnul bibanului. Încă
de pe acum, la nivel de cluburi membre
A.L.R.S. se discută introducerea punctării mai multor specii de pești în fie-

care concurs, la fel ca la Campionatele
Mondiale F.I.P.S., mărirea sectoarelor
din Delta Dunării, introducerea de
piste noi mai mari și folosirea aplicației
Predator Challenge ca sistem de măsurare, punctare și control în campionatul național. Dar despre toate acestea
vom afla detalii după Adunarea Generală A.L.R.S. din ianuarie 2020.
Până atunci să îi felicităm pe câștigătorii din 2020, noul lot național
A.L.R.S. compus din echipele: Gheorghe Galin - Cătălin Avasiloaie (campioni
naționali), Rareș Boieriu - Mircea Horobeț (vicecampioni naționali) și Vasile
Jarda - Pavel Calance (rezerve).
Clasamentul general în forma extinsă poate fi accesat pe link-ul:
http://www.lrs.ro/clasamente/
clasament-barca-2020.php

Competiții
Tinerețea învinge încă o dată
Campionatul de pescuit privat al A.G.V.P.S.

Text și fotografie VERONICA ISPAS

Pescăria Rădești a găzduit în perioada 01-04.10.2020, Finala Campionatului privat de
pescuit al A.G.V.P.S. - feeder classic echipe. Concursul a fost organizat de Liga de Pescuit
Sportiv Feeder în colaborare cu ACS Pescăria Rădești.
Un concurs greu, cu cei mai buni pescari de feeder pe pistă și mulți pescari
tineri care „au crescut” și s-au format
în campionatul nostru. Prezența acestor tineri alături de Zsolt Benzar și de
pescarii consacrați ai nostri, a dus la
reușita acestei finale și implicit la rezultul ei spectaculos.
Au participat: Oasfishing - Negrești
Oaș, Fishermen’s Timișoara, E-BMix
Benzar Mix, Lucky Team Sibiu și ACS
Pescăria Rădești.
A fost o întrecere frumoasă, în trei
zile de concurs, cu răsturnări de clasament în fiecare zi, iar fiecare cântărire a
dat emoții uneia sau alteia dintre
echipe. A fost o finală în care nu s-a știut
rezultatul final decât după ultima cântărire. Echipa Lucky Team – având în
componența sa cei mai tineri și mai bătăioși pescari, a invins în cele din urmă –
cred că și numele le-a purtat noroc!

Felicităm toate echipele participante și le mulțumim că au ales să participe în campionatul nostru, care,
după cum se știe, are o miză mare:
oportunitatea de a participa la Campionatele Mondiale de Pescuit organizate de C.I.P.S. - F.I.P.S.
Mii de muțumiri oamenilor deosebiți care dețin și administrează Pescăria Rădești de lângă Aiud, jud. Alba,
Geza Bolgar și Mihai Mariasiu, pescari
campioni care s-au implicat, în acest
an, masiv în organizarea și desfășurarea mai multor finale din Campionatul
privat de pescuit al A.G.V.P.S., punând
la dispoziția noastră și a concurenților
Balta 2, fără a percepe taxe pentru
această locație.
Astfel, un vis al unor tineri buni, ambițioși, muncitori și talentați în pescuit
și competiții, a devenit realitate: sunt
CAMPIONII A.G.V.P.S. 2020!!!

CLASAMENT
Locul I
Lucky Team
CAMPIONI
A.G.V.P.S. 2020
Locul II - E-BMix
Locul III - ACS Pescăria Rădești
Componenții echipei campioane:
Petruță Lucian - căpitan
Doru Poiană
Andrei Bucur
Mihai Mărginean
Cecilius Magdin
Marc Coste
Darius Magdin - cel mai tânăr
concurent
DECEMBRIE 2020 | 27

Competiții Campionatul Privat de Pescuit Competițional al A.G.V.P.S.
Anul competițional 2020
SCURTĂ RETROSPECTIVĂ ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Anul 2020 a fost un an atipic devenind, din toate punctele de vedere, extrem de complicat,
în toate componentele vieții economice și sociale. Influențele s-au resimțit din plin în toate
domeniile, culturale, religioase, sportive și de agrement. Sub aceste auspicii s-a desfășurat
și Campionatul Privat de Pescuit Competițional al A.G.V.P.S. din România.

L

a sfârșitul anului 2019, potrivit
Art. 5 din Hotărârea Consiliului
A.G.V.P.S. din România, a fost
aprobat noul REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S. din
România, cu aplicabilitate începând cu
anul competițional 2020. În conformitate
cu Art. 8 din Regulament, Președintele
Comisiei a convoacat Ședința ordinară
a Comisiei pentru anul competițional
2020 pe 7 februarie.
Cu această ocazie, s-au discutat măsuri
organizatorice și procedurale de interes
general, rapoartele de activitate anuale,
calendarul competițional intern al fiecărei
sub-comisii, pentru fiecare disciplină și
categorie, propuneri de participare, propuneri de modificări, completări și revizuiri de regulamente și norme competiționale, propuneri de aplicare de sancțiuni
pentru încălcări de regulamente, statut,
legislație și aprobarea de măsuri pentru
ridicarea unor sancțiuni. Calendarul
competițional pentru anul 2020 a fost
discutat și adoptat pentru fiecare disciplină și categorie în parte.
Datorită extinderii epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 la nivel mondial
și a declarării „pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, precum
și a decretării Stării de Urgență pe teritoriul
României, s-a ajuns în situația în care
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calendarul competițional al A.G.V.P.S.,
adoptat în cadrul Ședinței ordinare a Comisiei de Pescuit Competițioal Privat a
A.G.V.P.S. din România, pentru anul
competițional 2020, să fie reanalizat.
În perioada aprilie-martie a urmat
sistarea, amânarea și reprogramarea pentru anul 2021 a tuturor competițiilor internaționale de pescuit organizate de forurile internaționale la care A.G.V.P.S.
este membră, și anume de Cofederația
Internațională de Pescuit Sportiv - C.I.P.S.
și de federațiile componente: Federația
Internațională de Pescuit Sportiv-apă
dulce - F.I.P.S.-e.d., Federația Internațională de Pescuit cu Musca Artificială F.I.P.S.-mouche și Federația Internațională de Pescuit în Mare - F.I.P.S.-mer.
De asemenea, a fost amânată și desfășurarea celui de-al 41-lea Congres C.I.P.S.,
programat să se desfășoare la AcapulcoMexic, în perioada 7-9 mai 2020.
Începând cu data de 15 mai 2020, în
România, „starea de urgență” a fost înlocuită cu „starea de alertă”. În condițiile
intrării în vigoare a unor noi măsuri de
prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și a Deciziilor
Comitetului Director al F.I.P.S.- e.d. din
data de 12 mai 2020, domnul Teodor
Bentu, vicepreședinte al A.G.V.P.S. și
președinte al Comisiei de Pescuit Competițioal Privat a A.G.V.P.S. din România,

a emis un comunicat către Liga de Pescuit
Sportiv Staționar, Liga de Pescuit Sportiv
la Feeder, Asociația Liga Cluburilor de
Crap, Liga Română de Spining și Club
AquaTransilvae, pentru a analiza și modifica, în consecință, activitățile competiționale proprii din cadrul Campionatului de Pescuit Competițional Privat
amator 2020 al A.G.V.P.S. În acest context, s-au luat următoarele decizii:
• Liga de Pescuit Sportiv Staționar a
renunțat la competițiile programate pentru categoriile tinere, cu modificarea
unor date de desfășurare, ulterior renunțând și la categoria SENIOARE;
• Liga de Pescuit Sportiv la Feeder a
păstrat competițiile programate, cu modificarea unor date de desfășurare;
• Asociația Liga Cluburilor de Crap
a păstrat competițiile programate, cu
modificarea unor date de desfășurare,
în funcție de numărul cluburilor înscrise
în competiție;
• Liga Română de Spinning a păstrat
competițiile programate, cu modificarea
unor date de desfășurare;
• Club AquaTransilvae a renunțat la
competițiile de pescuit cu musca artificială
programate pentru anul 2020.
Pentru o completă informare asupra rezultatelor, clasamentelor și campionilor
A.G.V.P.S. ai acestui an, ieșit din tiparele obișnuite, vom reveni într-un număr viitor.

Din secretele
avatului
ADRIAN DUMITRAȘCU

Spinning

Foto: OCTAVIAN ALEXANDRU TALPEȘ

Pescuit la răpitori

Foto: OCTAVIAN ALEXANDRU TALPEȘ

Cât despre năluci,
există o întreagă gamă,
de la rotative, la voblere, la
cicade, la swimbait-uri, la
care avatul răspunde.
Pentru momentele mai
delicate, dacă le putem
numi astfel, nălucile soft,
soft-bait-urile, rămân se
pare, alegerea numărul unu.

Pescuitul la avat poate oferi, cred că pot spune fără
exagerare, un adevărat spectacol. Atunci când îl găsim, va
trebui să profităm din plin de momentele de frenezie care
declanșează adrenalina, iar capturile vor fi pe măsură.

C

a orice altă specie de pește, și
avatul are momentle lui, cu
„plus”, cînd atacă orice mișcă,
inclusiv nălucile pe care i le oferim, la
suprafața apei sau în profunzimea curenților turbionari, sau cu „minus”,
când își face cunoscută prezența, dar
ofertele noastre, năluci de toate felurile,
rămân fără răspuns. Îl vedem, dar nu
îl putem prinde. Este poate unul dintre
secretele încă nedeslușite ale avatului.
Trecând mai departe, trebuie să
menționăm, că sunt partide de pescuit
în care pornim inițial în căutarea altor
specii de pești, precum știuca, bibanul
sau șalăul, și ajungem, în cele din urmă,

să pescuim cu succes la avat. Adesea,
locurile în care căutăm speciile amintite, mai ales la pescuitul din barcă
de-a lungul malurilor pe canale sau
chiar de pe cursul principal al Dunării,
sunt locuri preferate și de avat, cu diferența că acesta, de regulă, se aține
spre suprafață, unde, atunci când este
în „formă”, atacă furibund mărunțișul
aflat aproape de oglida apei.
Echipamentul recomandat este cel
mediu-light, sunt mulți adepți ai celui
light, deoarece, se pare, percep mult
mai bine atacul/mușcătura peștelui.
Ideea este de a avea o lansetă sensibilă,
de preferat cu acțiune rapidă, de vârf,

dar care să dispună de o rezervă suficientă de putere în treimile medie și
inferioară, pentru a putea controla și
exemplarele capitale. Acțiunea rapidă
ajută atunci când atacurile sunt mai
greu de sesizat, oferind posibilitatea
reacției prompte pentru înțepare. Firul
monofilament de 0,16-0,18, în culori
ce se „pierd” în masa apei, poate fi o
bună alegere, iar pentru multifilament,
diametrul 0,10 cu un leader din fluorocarbon, pare să fie o soluție avantajoasă.
Cât despre năluci, există o întreagă
gamă, de la rotative, la voblere, la cicade, la swimbait-uri, la care avatul răspunde. Pentru momentele mai delicate,
dacă le putem numi astfel, nălucile soft,
soft-bait-urile, rămân se pare, alegerea
numărul unu. De ce? Este poate un alt
secret al avatului, pe care încercăm să
îl deslușim pe malul apei. Poate fi unduirea molatecă, îmbietoare a silicoanelor, poate posibilitatea de a le conduce într-un anume fel, poate culorile
în combinație cu textura materialului,
poate…
Iar dacă am sta să încercăm să găsim soluții definitive pentru multitudinea de situații în care ne-am aflat
atunci când am pescuit acest pește, probabil că am sfârși prin ai demitiza complet aura care îl face atât de atractiv,
tocmai prin provocările pe care ni le
prezintă de fiecare dată, cuprise generic
în ceea ce cred că am putea numi, secretele avatului…!
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Tehnică Echipament
Cine ar fi crezut…
șalăi la swimbaituri (I)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Anul acesta a fost unul complicat din toate punctele de vedere, din cauza pandemiei, și asta
s-a văzut și în pescuitul la răpitor. O dată pentru că, în primăvară, am fost blocați două luni
în casă, și am pierdut acel sezon, a doua oară pentru că locurile în care poți prinde știucă
pe lângă București s-au împuținat până la limita inexistenței acestora.

M

ă refer la a prinde știucă în
apă limpede, cu năluci dedicate, nu pe lacuri tulburi, cu
plastice moi de 7 sau 8 centimetri,
montate pe jiguri, de care sunt absolut
sătul din pescuitul ultimilor ani, la șalău. Anii trecuți am avut ocazia să pescuiesc ceva mai mult pe balastiera de
la Varlaam, care, dincolo de apa limpede și de știuci, ține și exemplare frumoase de șalău. Astfel, în lunile reci,
de iarnă, când apa nu înghețase, am
prins, nu odată, șalăi de 60 – 62 de centimetri, la swimbaituri hard de 23 de
centimetri, ca să nu mai menționez de
exemplarele capturate la swimbaituri
soft de până la 18 centimetri.

La șalău, dar nu oricum,
ci cu swimbaituri? De ce nu?!
Cum, în acest an, partidele la răpitor pe Varlaam au devenit cumva de
domeniul amintirilor, fiindcă balastierele sunt în primul rând lacuri dedicate
pescuitului la crapi capitali, a trebuit
să mă reorientez la rândul meu. Și am
revenit pe acumularea de la Gostilele,
unul dintre cele trei lacuri de suflet ale
mele, pe care pescuiesc de mai bine de
20 de ani. De la a doua partidă a toamnei pe Gostilele, nu m-am dus cu mâna
goală, ci cu întregul bagaj de cunoștințe
și experiență dobândite în pescuitul cu
swimbaituri de pe Varlaam. În primul
rând, am stat și am selectat câteva
swimbaituri soft și hard, care bănuiam
că mă vor ajuta să ajung acolo unde se
află șalăii pe Gostilele, având în vedere
30 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

că adâncimea medie a acestui lac este
undeva de aproximativ 3 metri în zona
din amonte de deabarcaderul de la Administrația lacului.

Continui să învăț din fiecare
experiență nouă
Ce m-a făcut să dau cu swimbaituri
hard mari la șalău a fost o experiență
mai rară pe care am avut-o în timpul
unei partide pe Varlaam, într-o zi de
toamnă târzie. Am prins, la un swimbait soft de 15 cm, un șalău de aproape
de 1,5 kg, care se îneca, la propriu, cu
un caras ceva mai mare ca palma, pe

care tocmai îl înghițise. Chiar și în acele
condiții, șalăul a atacat extrem de violent năluca soft. I-am extras carasul din
gât, și amândoi au plecat înapoi, la treburile lor. Șalăul cu siguranță a respirat
mult mai ușurat după eliberarea prăzii
sale. Acea pățanie mi-a aprins imediat
un bec deasupra capului, ca-n desenele
animate. Chiar dacă n-am strigat
„Evrika”, mi-am dat seama că e rost de
ceva nou în abordarea șalăilor de la noi,
cu năluci de mari dimensiuni, și am început să pescuiesc inclusiv pe Sectorul
A, de pe Varlaam, iarna, cu swimbaituri
hard precum Gan Craft Jointed Claw

Magnum 230, de 23 de centimetri și
107 grame. Știuci prinsesem destule,
însă surprizele mari au venit odată cu
primii șalăi care au dat cu o violență
incredibilă în acele swimbaituri de 23
de centimetri. Apoi, am prins șalăi și
pe Sectorul B, care în acea perioadă era
ceva mai tulbure decât sectorul A. Ca
dimensiuni, capturile se situau undeva
la 60-63 de centimetri, și nu am prins
mai mici de atât cu aceste năluci XXL.

Primul șalău cu noua
lansetă a avut aproape
70 de centimetri lungime,
și, la scurt timp, a venit încă
unul, ceva mai mic, dar care
a dat foarte violent și el.
Apoi, la partida următoare,
am prins alți trei șalăi la
același swimbait, o știucă,
și am mai scăpat alți doi
șalăi în dril.

Premieră pe Gostilele:
primii șalăi la swimbait
Pe Gostilele, coincidența a făcut să
testez o nouă lansetă de swimbait, lucrată pentru mine de un prieten, Sorin
Lazea, spre finalul verii. Evident că nu
puteam s-o testez cu plastice obișnuite
și jiguri de mici dimensiuni, ci am în-

cercat-o, chiar de la a doua partidă a
toamnei, cu swimbaituri soft și hard.
Iar unul dintre swimbaiturile hard, o
nălucă japoneză de la Phat Lab, Nekosogi DSR, mi-a adus prima captură cu
noua lansetă și prima captură la swim-

bait hard pe Gostilele. Diferența față
de celelalte swimbaituri este că Nekosogi DSR are o barbetă imensă, care îl
ajută să se scufunde la adâncimi de 3
metri, să rămână acolo jos pe toată durata recuperării, fiindcă este „slow floating”, și să evite incredibil de bine orice
agățătură sub forma ștepilor de pe cocioace. Fiindcă am pescuit acest swimbait exact ca pe orice altă nălucă de șalău, fix pe toate locurile cu structuri
precum ștepii, rezultatele nu au întârziat să apară, dar m-au surprins. A fost
una dintre cele mai plăcute surprize ale
acestui an, fiindcă mi-a confirmat teoriile despre pescuitul cu swimbaituri.

Prima captură a fost cea mai mare
Primul șalău cu noua lansetă a avut
aproape 70 de centimetri lungime, și, la
scurt timp, a venit încă unul, ceva mai
mic, dar care a dat foarte violent și el.
Apoi, la partida următoare, am prins alți
trei șalăi la același swimbait, o știucă, și
am mai scăpat alți doi șalăi în dril.

Un nou tipar care le schimbă
pe cele obișnuite
Pentru mine era deja clar: am găsit
un nou pattern valabil la șalău, care
poate fi aplicat și pe alte lacuri cu configurații similare din țară, fără discuție,
însă pentru asta va trebui să dați cu
swimbaituri care ajung în zona de atac
a șalăilor. În opinia mea, marele avantaj al pescuitului cu swimbaituri la șalău este că aceste năluci vor selecta și
prinde cele mai mari exemplare, fiindcă
au o putere de atracție pe care toate celelalte năluci convenționale ori obișnuite nu au cum să o ofere.
– va urma –
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Tehnică Pescuit la spinning
Știuci și năluci la sfârșit de an
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Vremea rece, caracteristică perioadei din an, a dus și la răcirea apei, împuținând atât
locurile de pândă, cât și cantitatea de hrană, obligând răpitorii să fie mai selectivi în
vânătoarea lor pentru asigurarea existenței. Este vremea ca, pe lângă nălucile clasice mult
apreciate, să folosim și alte tipuri, care pot fi mai potrivite acestor condiții. Pe malurile
cețoase ale gârlelor și canalelor sau cu bărcile brăzdând oglinda ghiolurilor, ne vom testa
nălucile și priceperea în confruntarea cu știucile, la sfârșit de an.

A

pele s-au răcit, începând de la
suprafață către substrat, unde
temperatura lor rămâne întotdeauna cu câteva grade Celsius mai ridicată. Aici vor coborî și răpitorii, ființe
cu sânge rece, în căutarea unor ape mai
calde, dar și a prăzii care constituie
hrana de zi cu zi, sau de când vor da de
ea. Stratul superior al mâlului și structurile de pe substrat oferă, deopotrivă,
binefacerile unei temperaturi mai ridicate, dar și adăpost, unor vietăți subacvatice: peștișori, crustacee, batracieni,
moluște, insecte, lipitori, larve în diferite stadii de dezvoltare, aflate, în aceste
condiții, la mare căutare.

lențioase, altel riscați ca știucile aflate
în zonă să devină suspicioase și să ignore prezentarea nălucilor până la calmarea situației. Lanseurile vor avea
lungimi medii sau scurte, cu coborârea
nălucii pe substrat, identificarea agățăturilor, și recuperarea lentă, cu pauze
și jocul pe loc, periodic, pe tot traseul
parcurs. Stilul de pescuit va fi asemănător cu cel al șalăului, dandinare pe
substrat, cunoscut și sub numele de
stop and go, combinat cu săltarea nălucii de pe substrat, sub formă de „dinți

de ferăstrău”, prin ridicarea vârfului
lansetei - jigging.

1

2

3

4

Năluci de sezon
Dintre nălucile metalice, cele de tipul cicadelor (fig. 1) se pretează cel mai
bine pescuitului practicat în condițiile
prezentate. De asemenea, și monturile
de tip drachkovitch, specifice pescuitului șalăului (fig. 2), echipate cu peștișor sau cu năluci siliconice de tip
shad, pot fi folosite cu succes.
Nălucile siliconice, denumite și

Sfaturi de sezon
Pentru a avea o partidă reușită de
pescuit la știucă în această perioadă,
trebuie să gândim, dacă putem spune
așa, la fel cum ar gândi ea.
În primul rând, ce locuri de pândă
și-ar alege: perdele verticale de stuf care
mărginesc canalele adânci, dragate
pentru navigație, pâlcuri de vegetație
subacvatică și structuri submerse pe
substrat, sau praguri accentuate, aflate
la căpătul pantelor line din apropierea
malurilor. Dacă oferta este diversificată, procedați sistematic, tatonând în
ordine posibilele locații. Apropierea, ca
și lanseurile, trebuie să fie discrete, si32 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
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Crearea cârligelor tip
offset (în traducere
liberă „cu decalaj”) a
revoluționat pescuitul
„în agățături”. Practic este
vorba despre cârlige cu
deschidere mare, la care
capătul de prindere are un
decalaj de aproximativ
90 de grade în dreptul
ochetului.

agățării monturii în obstacolele de pe
substrat. Aceste cârlige personalizate
au devenit cele mai recomandate și folosite pentru pescuitul cu acest tip de
năluci, în condiții de vreme rece.
„moi”, „plastice” sau „gume”, mai discrete
și mai prietenoase, sunt cele mai recomandate în condițiile unor ape mai limpezi și mai reci. Aceste năluci se atașează
pe cârlige lestate – jig-uri, de diverse
forme și dimensiuni, caracteristici care
personalizează mișcarea ansamblului.
Lestarea cârligelor poate fi exterioară, în prelungirea acestora, fixă sau
articulată (fig 3-4), aparentă, pe tija
cârligului (fig. 5-6), sau interioară, di-

simulată în corpul nălucii (fig. 7).
Crearea cârligelor tip offset (în traducere liberă „cu decalaj”) a revoluționat pescuitul „în agățături”. Practic este
vorba despre cârlige cu deschidere
mare, la care capătul de prindere are
un decalaj de aproximativ 90 de grade
în dreptul ochetului. Acesta, folosind
și curbura amplă a cârligului, permite
disimularea completă a acestuia în corpul nălucii, eliminând practic pericolul

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

CIORBĂ CU PERIȘOARE
DIN ȘTIUCĂ
MAMA PAȘA

Știuca nu are o carne cu deosebite calitați gastronomice.
Lipsită complet de grăsime, fibroasă și fadă, aceasta provoacă
imaginația creatoare pentru o valorificare specifică, în prag de
iarnă, prin rețete elaborate, precum cea care urmează.

La sfârșit de an...
După o zi rece, cețoasă, cu vânt tăios, nori și burniță, petrecută într-un
ochi de apă limpede în care știucile au
atacat năluca prinzătoare, escapada rămâne o amintire plăcută pentru orice
lansetist. Dacă veți da dovadă de suficientă tenacitate și pasiune, dar și cu
ceva șansă, veți avea parte, măcar din
când în când, de întâlniri cu știucile
sfârșitului de an.

Ingrediente: o știucă de 1-2 kg,
3 cepe, 3 cartofi, 2 morcovi, o rădăcină de
pătrunjel, o rădăcină de păstârnac, o țelină
potrivită, 2 ardei grași verzi și două roșii,
două linguri de pastă de ardei dulce tocat,
3 ouă, oțet, ulei, sare, piper, pătrunjel, mărar
și leuștean proaspăt.
Preparare: peștele se curață de solzi,
se eviscerează și se filetează. „Tacâmurile”
se fierb până la dezmembrare, iar zeama
se strecoară. Fileurile se dezosează, se trec
prin mașina de tocat de două ori, se condimentează cu sare și piper și se amestecă
cu ouăle bătute spumă, mărarul și pătrunjelul tocate. Se lasă amestecul pentru omogenizare și se pregătește zeama. Legumele,
cu excepția roșiilor, se toacă mărunt, iar
cartofii în bucăți mari, și se călesc. După ce
s-au rumenit ușor, se adaugă sare și se acoperă cu un capac. Se adaugă zeama rezultată în urma fierberii „tacâmurilor” și se
lasă la fiert. Când legumele s-au muiat suficient, se adaugă, pe rând, perișoarele formate cu vârful unei linguri, roșiile tocate
cubulețe, pasta de ardei, oțet după gust,
după care punem și leușteanul tocat.
Servire: se servește fierbinte, cât mai
multe perișoare împreună cu zeama și legumele fierte. Nu uitați ardeii iuți, proaspeți sau murați și păhărelul de „tărie”,
țuică bătrână sau palincă. Poftă bună!
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Tehnică Pescuit la răpitori
Anotimpul știucilor
hibernale
Text și fotografie MAC

La fel ca și anul trecut, luna noiembrie a adus o veme cu zile reci alternând cu vreme destul
de călduță pentru această perioadă din an, apele au mai păstrat din gradele Celsius cu plus,
permițând peștilor să-și prelungească perioada de hrănire înainte de sosirea iernii. Și
chiar dacă filele calendarului numără de acum zilele lui decembrie am avut încă șansa
câtorva ieșiri pe malul apei, acum, la începutul sezonului hibernal…

D

ate fiind condițiile amintite
mai sus, răpitorii, chiar dacă
sunt sensibil mai „domoli”,
continuă să atace peștișorii pradă ce le
trec prin apropiere. Cum ar putea să refuze așa ceva, când iarna bate la ușă, iar
fiecare gram de hrană aduce un plus de
rezervă de energie pentru timpul iernii

lungi ce urmează. Iar dacă bibanul și
mai ales șalăul sunt un pic mai mofturoși, știucile par să fie încă suficient de
active, răspunzând tentațiilor oferite de
lucirile „argintului” sub oglinda apei.
Iar regula este foarte simplă: efort
minim, captură maximă.

Locurile „minune”
Putem încă pescui la știucă folosind
linguri și chiar twistere. Acum mai
mult ca oricând vom căuta locurile „minune”, unde suratele stau la marginea
stufului sau pe conturul vegetației submerse coborâtă spre fundul apei, locuri
ce oferă adăpost și de unde atacă selec-

Cât privește lingurile
oscilante, va trebui să
alegem modele care „bat”
bine pe cădere. Vom alege
modelele cu o curbură largă,
ce pot coborî lent pe
verticala apei, iar la
recuperare vor undui domol
deasupra substratului sau
la nivelul vegetației
submerse.
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tiv, momeli ce nu trec la mai mult de
câțiva centimetri distanță. Vom lansa
cât mai aproape de linia stufului și vom
lăsa lingura să coboare liber, pe cât posibil pe verticală sau vom coborî căutarea pe adâncime, pentru a explora cât
mai bine cotloanele adânci, unde dințoasele se pot retrage la acest timp din
an. Atacul de cele mai multe ori survine
pe cădere și nu în timpul recuperării.
Să nu uităm, acum știuca pândește și
atacă doar pe distanță foarte scurtă,
fără a mai urmări prada departe de
locul unde pândește. Fie că pescuim
din barcă sau de pe mal, va trebui să insistăm până vom reuși să plasăm lingura perfect, pentru a declanșa atacul
suratelor.

Echipamentul poate face
diferența
Vorbind despre lansete, fibra de sticlă pare să fi cucerit recunoașterea unanimă în cazul știucii. Flexibilitatea
acesteia, opusă rigidității grafitului,
poate fi cheia succesului în această perioadă a anului. De data aceasta, chiar
și pentru știucă, avem de-a face mai
mult cu un pescuit de finețe decât cu
unul în forță. Și să nu uităm de strună.
Indiferent de năluca pe care o vom folosi, struna va fi suficient de lungă pentru a proteja firul, mai ales în cazul
monofilamentului. Cu cât struna va fi
mai fină cu atât va influența mai puțin
„jocul” pe care dorim să îl imprimăm
nălucii. Putem folosi atât monofilament cât și fir textil, alegerea fiind de
acum o chestiune de preferință personală. Firul textil ne va scoate din încurcăturile posibile datorate agățărilor,
dar monofilamentul va răspunde mai
bine mușcăturii mai puțin ferme a știucii, așa cum se întâmplă în această perioadă din an.

Năluci pentru începutul iernii
Cât privește lingurile oscilante, va
trebui să alegem modele care „bat” bine
pe cădere. Vom alege modelele cu o
curbură largă, ce pot coborî lent pe verticala apei, iar la recuperare vor undui
domol deasupra substratului sau la nivelul vegetației submerse. Relativ la dimensiuni, putem folosi linguri mai
mari, dar nu foarte grele, 9-12 grame,
pentru că de data aceasta mărimea
contează. O pradă mai „grasă”, ce se
mișcă lent, este mai atrăgătoare decât
un peștișor costeliv. Relativ la culoarea
nălucilor, „argintul” pare să rămână la
putere, probabil pentru că, asemenea
unei adevărate bijuterii, va reuși să
atragă atenția știucilor hibernale…!
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Tehnică

Pescuit pe râu

La spinning, atunci
când apele se răcesc
Text și fotografie DORU DINEA
Au început să dârdâie diminețile înveșmântate în văluri de ceață lăptoasă. Abia după orele
prânzului se ițesc raze timide de soare ce mângâie binefăcător pământul. Din covorul
zdrențuit de iarbă încă mai saltă micuțe lăcuste iar buburuze bondoace, se plimbă de colocolo, pe crengile însorite. Arar, fluturi ruginii, decupați parcă din frunzele ce pică asemena
unor lacrimi din copaci, par că valsează în zboruri molatece. Cortegii de frunze veștede
lunecă trist în curgerea râului…

A

m efectuat câteva partide de
pescuit, la spinning, pe râu, în
special în căutarea știucilor
dar, „printre picături”, și la alte specii
de pești răpitori. În funcție de cotele
apelor râului, întotdeauna a trebuit să
fiu atent la zonele în care am pescuit în
strânsă legătură cu specia sau speciile
de pești pe care îi căutam cu nălucile
din dotare. Apele s-au răcit semnicativ
și liniști apăsătoare au prins a lua în
stăpânire cuprinsul.

Locuri și năluci diverse
În zonele mai întinse, cu un curent
de curgere mai slab, cu ape mai line,
am căutat să pescuiesc la spinning în
special după știuci dar, am avut surprize, plăcute, să am și capturi de cleni
mai mărișori. După avați nu am insistat, în schimb, am încercat pe substrat,
în zonele unde apa avea un curent de
curgere mediu și prezenta adâncimi
mai mari și, deasemenea, în porțiunile
râului unde se formau vârtejuri ale apei.
Foarte important, întotdeauna am insistat și am pescuit, indiferent că apa
avea un curent de curgere lent sau mediu, pe lângă structuri, cum ar fi, cioate,
crengi, blocuri de piatră sau orice alte
obstacole naturale sau artificiale.
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Cu bune rezultate am pescuit după
știuci cu voblere lipless de 7,5 cm lungime dar și cu voblere minnow SR și
DR de 7 și 9 cm lungime. Atunci când
apele au fost limpezi, am folosit cu bune
rezultate, pentru aceste tipuri de năluci, un colorit în imitații de biban sau
roșioară iar pentru cazurile când apele
au prezentat o turbiditate medie, re-

zultate bune a dat coloritul nălucilor în
mat firetiger. Atunci când am pescuit
pe substrat în zonele râului cu un curent mediu de curgere al apei sau în
porțiunile cu vârtejuri ale apei, am folosit voblere lipless, soft, de 6 și 7 cm
lungime cu greutatea de până la 14
grame și cicade de 5,5 și 6,5 cm lungime
cu greutatea de până la 17 grame. Am

folosit aceste tipuri de năluci deoarece
ajung la adâncimi mari într-un timp
mai mic și rămân în zona ce prezintă
curenți un timp mai îndelungat.

Tehnici de recuperare
Atunci când am pescuit cu voblere
lipless după știuci am folosit, de cele
mai multe ori, tehnica de recuperare
stop&go. Pauzele în recuperare, când
năluca ajungea pe substrat, au fost de
până la 2-3 secunde. Pentru voblerele
minnow am folosit o viteză de recuperare lentă și lentă spre medie și, la 1-2
metri de fir recuperați, efectuam pauze
în recuperare, timp în care năluca,
funcție de tipul acesteia, floating, suspending sau sinking, ori se ridica lent
către suprafață, rămânea suspendată
în masa apei sau cobora către substrat.
Eu nu a trebuit decât să observ care
dintre însușirile acestor năluci sunt pe
placul dințoaselor în acea zi și să le
aplic.
Pentru cazurile când am pescuit pe
substrat, în zonele râului ce prezentau
curenți de curgere medii sau în porțiunile cu vârtejuri ale apei, după lansare
și când năluca atingea suprafața apei,
o lăsam liberă să ajungă pe substrat.
Nu începeam imediat recuperarea,
efectuam o pauză de câteva secunde,
timp în care năluca ori rămânea în același loc, ori era târâtă pe substrat de curenții apei. Lanseta întotdeauna o țineam orientată cu vârful cât mai sus,
la un unghi cât mai mare față de suprafața apei, pentru ca firul de linie să
aibă un contact cât mai mic cu apa.
După cele câteva secunde de pauză, recuperând încet din firul de linie sau ridicând puțin din vârful lansetei, efectuam mici salturi ale nălucii de pe

substrat. Aceste salturi le executam și
le percepeam prin intermediul firului
de linie, uneori ca două sau trei vibrații
ale cicadei sau ale voblerului tip lipless,
iar alteori executam patru sau cinci vibrații ale respectivei năluci. Alternam
salturile fluide ale nălucii cu numărul
de vibrații pentru aceasta, cu pauzele
în recuperare când respectiva nălucă
ajungea din nou pe substrat. Executam
un fel de „pipăire” a substratului apei.
Totuși, cât am fost de atent la această
tehnică de evoluție pentru năluci, au
fost și destule cazuri când respectiva
nălucă se mai agăța de anumite obstacole de pe substrat. În acele cazuri, dacă
năluca nu era agățată la o distanță
foarte mare de malul de pe care pescuiam, foloseam dezagățătorul confecționat de mine, a cărui construcție nu este
deloc dificilă și pe care l-am mai pre-

zentat în alte articole anterioare. Cu
ajutorul acestuia am reușit să-mi salvez
cam trei sferturi din nălucile ce se agățau în obstacolele de pe substrat.

Știuci, somotei și cleni
Știucile nici în această perioadă nu
s-au dezmințit și au atacat nălucile cât
se poate de discret. Ori atacul era ca și
o lăsare pe fir, ori dințoasele pur și simplu înotau cu năluca în gură către mine.
Pretențioase și timide la început dar,
după ce executam înțeparea, se dezlănțuia fiara din ele și deveneau energice
precum argintul viu. Atunci când am
pescuit în apele cu un curent mai puternic sau în porțiunile cu vârtejuri ale
apei, nălucile au fost atacate mai mult
de somotei dar, uneori, și de cleni mai
mărișori. Somoteii, mai mult dădeau
țacuri pe fir și trebuia să fiu foarte atent
și răbdător până să am un atac ceva
mai hotărât, care până la urmă, de cele
mai multe ori, nu întârzia să apară. Clenii, în schimb, au executat atacurile mai
în forță, au fost mult mai hotărâți. La
aceștia aproape că nici nu a mai fost
necesar să execut înțeparea deoarece,
de multe ori, datorită atacurilor în forță
se agățau singuri în ancorele nălucii.
Pe cărările galben-ruginii ale toamnei târzii, cu pași șoptiți în marginea
apei, râul mi-a oferit multe surprize
plăcute. Chiar dacă somoteii și clenii
nu au avut mărimi impresionante,
unele dințoase au fost de-a dreptul superbe. Iar atunci când peștii răpitori au
refuzat cu încăpățânare să atace nălucile, evadarea în mijlocul naturii, culorile toamnei și liniștea, poate puțin tristă ce se înstăpânea, m-au deconectat și
m-au încărcat cu o imensă energie pozitivă.
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Echipament

Muscărit

Caracteristica
principală a acestor
streamere este coada din
material siliconic care se
atașează pe cârligul
artificialei. Aceasta
permite, la fel ca și în cazul
jig-urilor clasice, obținerea
unor evoluții specifice ale
streamer-ului în masa apei,
evoluții dictate și de modul
de recuperare a nălucii.

Streamere
cu… greutate (II)
ALEX CODRESCU
Am prezentat în numărul anterior câteva aspecte ce trebuie
avute în vedere atunci când trecem la confecționarea și
folosirea streamerelor cu… greutate. Anotimpul iernii impune
condiții și mai drastice vieții acvatice iar peștii răpitori devin
tot mai pretențioși. De la modelul de streamer clasic, ce poate
fi folosit pentru pescuitul știucii, bibanului sau șalăului pe
vreme rece, modelul de streamer cu coadă siliconică poate fi
una dintre soluțiile de succes la venirea iernii.

C

Foto:

unoscut și sub numele de jigstreamer, streamerul cu coadă
siliconică oferă posibilitatea de
a fi folosit în pescuitul pe verticală, în
apropierea structurilor submerse, a
gropanelor și a pragurilor, precum și a
diferitelor obstacole precum arborii
scufundați de pe malul apelor. Toate
sunt locuri în care peștii răpitori, aici
incluzând și somnul, se ațin de regulă
în perioada de iarnă.
Este numit jig-streamer, pentru că,
de cele mai multe ori, este construit pe
un cârlig cu cap de jig. În funcție de
modelul ales, „capul” streamer-ului
poate fi confecționat dintr-un material
mai greu, de exemplu plumb, sau poate
fi dintr-o mărgică de tungsten, plastic
sau sticlă.
Caracteristica principală a acestor
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streamere este coada din material siliconic care se atașează pe cârligul artificialei. Aceasta permite, la fel ca și în
cazul jig-urilor clasice, obținerea unor
evoluții specifice ale streamer-ului în
masa apei, evoluții dictate și de modul
de recuperare a nălucii.
Jig-streamerele pot fi simple, construite pe un singur cârlig, sau pot fi articulate, caz în care, de cârligul
principal al artificialei, se atașează un
cârlig suplimentar, fie cu fir, fie prins
articulat cu tije speciale, de cârligul/tija
principală a nălucii.
„Capul” artificialei, așa cum am
menționat mai înainte, poate fi confecționat din diverse materiale și poate
avea de asemenea diferite forme: rotund, conic, tronconic, etc. Un element
important îl constituie ochii ce se ata-

șează pe capul artificialei, modelul holografic fiind, cel puțin până acum, cel
mai des folosit și, se pare, cel mai eficient, deoarece crează senzația de „ochi
vii” și de aici și efectul asupra peștilor
ce urmăresc năluca.
„Corpul” se construiește pe tija cârligului principal și/sau cel secundar,
din materiale tradiționale pentru legarea streamerelor. Acestea pot fi fulgi,
pene, lână, sau materiale sintetice care,
spre deosebire de cele naturale, sunt
mai rezistente și oferă o gamă mai variată de culori, texturi și fininisaje, precum luciul și strălucirea în masa apei.
Încheiem confecționarea nălucii cu
atașarea cozii siliconice, care foate fi
prevăzută cu ochet special pentru prindere pe cârlig sau pur și simplu prin înțepare, la fel cum se procedează în
cazul jig-urilor. Varietatea formelor și
culorilor disponibile pe piața de specialitate este suficient de largă pentru a
permite confecționarea unor modele pe
cât de originale pe atât de diferite ca
acțiune și evoluție.
Un alt avantaj al jig-streamere-lor
este acela că, datorită greutății și mai
ales datorită cozii siliconice, acestea pot
fi utilizate și pentru pescuitul la copcă.
În acest caz, mini-lansetele cu acțiune
super-light sunt preferate, permițând o
manevrare de mare finețe a acestor artificiale, fapt ce va permite punerea în
valoare chiar și acum, la începutul iernii, a atributelor speciale ale acestor
streamere cu… greutate!

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

Elanul este cel mai mare reprezentant al familiei cervidelor.
• elanul poate ajunge până la o greutate de 550-600 de kilograme, și o înălțime la greabăn de 1,80-2,00 metri;
• cantitatea zilnică de hrană pe care
o consumă de regulă un elan poate
ajunge la 30-33 de kilograme în timpul
verii, și la 15-16 kilograme în timpul iernii;
• la fel ca și cerbul, elanul își leapădă
coarnele în fiecare an;
• greutatea medie a coarnelor de

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
elan este apreciată la circa 20-25 de kilograme, dar sunt cunoscute și cazuri în
care coarnele exemplarelor vânate au
atins greutăți excepționale de 30-35 de
kilograme;
• vârsta la care elanul ajunge să dezvolte cele mai valoroase coarne este situată între 6 și 8-9 ani, după care
coarnele încep să regreseze, pierzându-și
valoarea de trofeu;
• elanul este un foarte bun înotător;

• încă de la fătare, vițelul de elan
este capabil să înnoate, putându-și
urma astfel mama chiar și în locurile
mlăștinoase cu apă adâncă;
• pe continentul nord-american elanul este cunoscut sub denumirea populară de moose și sunt cunoscute patru
subspecii: Alces alces americana, Alces
alces shirasi, Alces alces andersoni și
Alces alces gigas. Ultimul numit este
elanul de Alaska, cel mai mare dintre toți
reprezentanții subspeciilor amintite;
• dușmanii principali ai elanului sunt
ursul și lupul. O haită de lupi poate
ataca și doborî un elan. Se întâmplă
uneori ca haita să urmărească și timp de
o săptămână, chiar două, un exemplar
pe care l-au atacat, așteptând ca rănile
provocate de mușcături, să slăbească
semnificativ puterea elanului;
• elanul trăiește în medie 12-15 ani
în mediul său natural, dar se pare că
vârsta maximă a fost apreciată la 25 de
ani. Probabil un venerabil exemplar
demn de toată admirația pentru recordul atins;
• prezența elanului pe marile autostrăzi nord-americane este un real pericol
rutier, motiv pentru care semnalizarea
este foarte vizibilă și sugestivă!
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ABREVIS

FISELA

Când se lasă frigul, încetinește
prezentarea, cu GAN CRAFT
Jointed Claw 148

A venit iarna, iar odată cu ea, frigul
care coboară temperatura apei la limita
înghețului. În astfel de perioade, pescuitul răpitorilor devine cel mai dificil
din an, în mare pentru că metabolismul acestora încetinește foarte mult, ca
să nu spunem că „aproape îngheață”,
fiindcă distribuie toate resursele de
energie pentru asigurarea funcțiilor vitale, necesare supraviețuirii.
Peștii se mișcă foarte puțin și nu
mai atacă la fel de violent momelile
artificiale, de aceea este extrem de important să înțelegem acest lucru și să
încetinim pe cât posibil prezentările,
cu năluci care să ne permită acest
lucru. Iar swimbaiturile de dimensiuni medii spre mici de la GAN

CRAFT, Jointed Claw 148, sunt cum
nu se poate mai potrivite pentru a pescui în cel mai lent ritm, la știucă sau la
șalău. Jointed Claw 148 au o evoluție
în „S” mai puțin amplă decât modelele
mai mari, deci nu supun răpitorii la
eforturi fizice mari pentru a urmări
nălucile, tocmai pentru că voltele sunt
mult restrânse. De asemenea, Jointed
Claw sunt prezente atât în variantă
„slow floating”, care se echilibrează
aproape „suspending” cu o strună mai
grea sau cu o strună ușoară din fluorocarbon și puțină folie de plumb pe
burtă, ori în variantă „slow sinking”,
care ne ajută să atingem ușor gropanele în care se ațin capturile capitale
pe timpul iernii.
Cu numai 42 de grame greutate,
aceste năluci pot fi lansate ușor cu lansetele de știucă care au o putere de aruncare
maximă de 40-50 de grame. Swimbaiturile GAN CRAFT Jointed Claw 148 sunt
disponibile atât în magazinul Abrevis din
București, cât și online.
www.abrevis.ro

MONTURA CU FLOTOR
PENTRU PEȘTIȘOR-VIU
Probabil una dintre
cele mai eficiente soluții
de pescuit deasupra
substratului cu peștișor-viu, montura cu flotor prezintă mai multe
atuuri pe care nu le veți
găsi la niciun produs similar.
Distanțierul lateral impiedică înfășurarea firului pe linia principală, indiferent
de mărimea peștișorului-momeală. Pe
lângă faptul că tija îl ține la distanță, tubul
principal (cel cu flotorul încorporat) se
poate învârti la 360 de grade, în funcție
de mișcările peștișorului-momeală.
Montura poate fi blocată la orice adâncime, cu ajutorul unor opritoare solide din
cauciuc, și poate fi folosită pentru pescuitul
la știucă, somn și șalău.
Specificații tehnice:
• material plastic rezistent, incasabil;
• montura poate fi montată pe fire de
până la 1 mm grosime;
• îmbinarea tijă - distanțier este ranforsată
pentru rezistență la pești de talie mare;
• agrafă solidă pentru fixarea forfacului cu
peștișor-momeală;
• un plic conține două monturi;
• produs manufacturat în Ungaria.
www.fisela.ro

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI

REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

0.22
1.14
2.16
3.08
3.51
4.43
5.36
0.21
1.13
1.07
1.52
2.43
3.34
4.26
1.14
2.05
2.49
3.38
4.29
5.20
6.11
0.26
1.17
2.09
2.49
3.37
4.29
5.21
6.09
0.18
1.09

6.17
7.11
8.03
9.49
10.35
11.27
12.18
5.34
6.26
7.17
8.09
8.53
9.45
10.37
4.23
5.14
6.16
7.08
7.54
8.46
9.37
6.35
7.27
8.19
9.10
10.02
10.52
11.45
12. 36
6.14
7.08

13.29
14.20
15.13
16.07
16.54
17.46
18.37
12.08
12.53
13.44
14.35
15.27
16.19
17.10
11.06
11.52
12.43
13.36
14.27
15.19
16.10
10.12
11.04
11.53
12.44
13.36
14.27
15.19
16.20
11.53
12.44

18.14
19.07
20.01
20.52
21.43
22.35
18.11
19.03
19.49
20.41
21.33
22.25
16.48
17.40
18.32
19.24
20.16
21.07
17.05
17.51
18.43
19.35
20.26
21.28
22.19
17.01
17.48

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

U.P.

7.51

16.51

L.N.

7.49

16.59

CUMPĂRĂRI
Cumpăr mulinete Baracuda Dream HZ
clasa 4000 și Dream clasa 2000, noi
sau puțin uzate. Tel. 0732-333.115.
Cumpăr barcă pneumatică cu vâsle,
nouă sau puțin folosită, cu chilă gonflabilă, fără oglindă, 2,50-3,50 m lungime, diametrul tubului mai mare de
40 cm, din material rezistent la temperaturi scăzute.
Tel. 0732-333.115.

REBUS

LA DRUM CU MAȘINA
Rezolvarea din numărul anterior

P.P.

7.45

17.08

L.P.

7.38

17.19

VIN SĂRBĂTORILE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Ilustrată de sărbători. 2) Discursul dedicat sărbătoritului – Întronat printro mare sărbătoare. 3) Vin la sărbătoare – De
trebuință. 4) Târg pustiu! – A se confirma.
5) Anotimpul marilor sărbători – Amici! 6)Vin
sec! – Avantaj – Aproape rasă! 7) Punte lângă
punte!... – …și arici lângă arici! 8) Cântece sărbărorești cântate sub balcon. 9) Elevul care
trebuie sărbătorit. 10) Unii care strică sărbătorile – A urzi răul altuia (fig.).
VERTICAL: 1) Sărbătoresc – Unchiul din America. 2) Îmbrăcate ca de sărbătoare. 3) Spațiu
ocupat la petrecere – Credință …nesărbătorită. 3) Fac parte din ligă! – Excluderea dintre
cei care sărbătoresc la masa Domnului (pl.).
5) Lucruri neobișnuite. 6) Se mișcă bine la
dans – Schimbat cu mare sărbătoare.
7) A apare din senin – De multe ori (var.).
8) Încăperi largi, pentru reuniuni sărbătorești
– Spațiul amenajat pentru marile sărbători
sportive. 9) Carne de ren! – Specie – 12 din
top! 10) Aproximarea valorii.
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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
PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI.

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.

