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VÂNĂTOARE

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

Î

n numărul lunii septembrie 2021, al revistei VPR, prezentăm
interviul realizat la Satu Mare, cu
dl. ing. Daniel Ioan Dragoș, directorul
A.J.V.P.S. Satu Mare.
Alin-Codru Manu: Domnule Daniel Ioan Dragoș sunteți directorul
A.J.V.P.S. Satu Mare din 15.02.2014, și
conduceți cu pasiune și dedicare activitatea de gospodărire durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice pe
care asociația județeană le are în gestiune, acordând în același timp o atenție deosebită gospodăririi apelor și resursei acvatice piscicole aflate în
fondurile pisciole contractate, activități
pe care le-ați dedicat membrilor vânători și pescari ai asociației pe care o

Interviu

conduceți. Știu de asemenea că înainte
de a deveni directorul asociației județene ați lucrat în domeniul silvic, unde
ați acumulat o experiență importantă
în domeniul cinegetic. Cum vedeți momentul actual și cum priviți activitatea
în perspectivă, de pe poziția de conducere pe care o aveți în cadrul asociației?
Daniel Ioan Dragoș: După 18 ani
de activitate la RNP-Romsilva, Direcția
Silvică Satu Mare, crezând într-un nou
proiect propus de echipa de conducere
de atunci a A.J.V.P.S. Satu Mare, conducere care a rămas în linii mari și astăzi, ca să fiu sincer și din orgoliu profesional, am preluat la data amintită de
dumneavoastră conducerea executivă
a acestei asociații.

Orgoliul mi-a fost puțin zgândărit
de unul dintre prietenii mei, vânător la
această asociație, care la un moment
dat îmi spunea, ,,trebuie să vii să faci și
pentru vânătorii români așa cum ai făcut pentru străini”. Atât mi-a trebuit!
În cei 25 de ani de muncă efectivă
în silvicultură și cinegetică, am traversat multe momente dificile, datorate
schimbărilor legislative sau organizatorice, dar niciodată aceste două sectoare nu au fost supuse ca și acum, unei
presiuni atât de mari din partea unor
entități care contestă cam tot ce am învățat noi pe parcursul facultății de la
niște somități în domeniu, profesori recunoscuți la nivel național și nu numai.
Dintr-o dată, ca să revenim la domeniul cinegetic, noi cei care avem mai
mulți kilometri parcurși pe jos prin păduri sau fonduri cinegetice decât au cei
care ne contestă parcurși cu autovehicolele pe șosea, am devenit ,,criminali”
sau ,,hoți”. Suntem acuzați că urmărim
distrugerea speciilor, habitatelor și așa
mai departe, trecându-se cu vederea
realizările cinegeticienilor români din
doar ultima sută de ani.
Invit cu respect reprezentanții atotștiutori ai acestor entități de culoare
„verde” să pună mâna și să se documenteze vis-a-vis de nivelul numeric al unor
specii ,,foarte dragi” lor cum ar fi de
exemplu, capra neagră și ursul, pe care
ei le doresc scoase din ceea ce înseamnă managementul cinegetic, din
perioada imediat următoare celor două
războaie mondiale. Vor avea surpriza
să constate că efectivele erau foarte scăzute față de cele din prezent, nivelul
numeric și calitativ actual fiind rezultatul muncii unor profesioniști și nu al
unor ,,cerșetori de donații”.
Traversăm un moment sensibil, în
care personaje care poate că au trecut
pe lângă o instituție de învățămînt superior de profil, dar fără să intre, darămite să o absolve, au penetrat structurile
de decizie ale statului ajungând pe tot
felul de poziții cu putere de a influența,
absolut neprofesionist, unele lucruri.
A.M.: Domnule director Daniel
Dragoș, cum vedeți situația asociației
în contextul actual, având în vedere
provocările momentului dar și cele de
viitor?
SEPTEMBRIE 2021
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A.J.V.P.S. Satu Mare
Dl. ec. Teodor Giurgiu,
președintele care a
condus activitatea asociației
timp de 26 de ani, printr-un
gest de mare eleganță, a ales
să se retragă de la conducerea
asociației noastre, astfel că, la
Adunarea Generală a
A.J.V.P.S. Satu Mare din luna
iulie a acestui an a fost ales un
nou președinte în persoana
d-lui ec. Mureșan Petre, un
vânător respectat, cu mai
multe mandate de consilier la
activ, o persoană energică,
dinamică, capabilă să ducă
mai departe proiectele de
viitor ale asociației.

D.I.D.: Asociația noastră, este stabilă din punct de vedere financiar și organizatoric, fiind condusă de un consiliu
foarte bine închegat, ale cărui hotărâri
sunt puse în aplicare de un colectiv de
salariați dedicați și bine calificați profesional pentru posturile pe care le ocupă.
Dl. ec. Teodor Giurgiu, președintele
care a condus activitatea asociației timp
de 26 de ani, printr-un gest de mare eleganță, a ales să se retragă de la conducerea asociației noastre, astfel că, la Adunarea Generală a A.J.V.P.S. Satu Mare
din luna iulie a acestui an a fost ales un
nou președinte în persoana d-lui ec.
Mureșan Petre, un vânător respectat, cu
mai multe mandate de consilier la activ,
o persoană energică, dinamică, capabilă
să ducă mai departe proiectele de viitor
ale asociației.
Provocările noastre, în general, nu
sunt legate de organizarea sau modul în
care este manageriată A.J.V.P.S. Satu
Mare ci de, să le spunem, ,,interferențele
externe”, legislative sau de altă natură,
gen, ,,ecarisați carcasele de mistreți găsiți morți sau recoltați prin împușcare
și declarați pozitivi la virusul PPA” că
veți fi retribuiți, apropo, prin H.G, după
care ,,din vârful buzelor” ni se spune că
nu se mai poate. Ca de exemplu, cotele
de vânătoare la unele specii de vânat le
primim când noi deja trebuia să începem extragerea acestora, lucru care face
imposibilă gândirea unui buget anual
stabil, încheierea de contracte cu terți,
sau, dacă e să ne referim la pescuit, avem
încheiate contracte de gestionare a resursei piscicole dar nu avem posibilitatea să o păzim eficient din cauza lipsei
dreptului de control. Acestea ar fi, să zi4 |
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cem, problemele pe care eu le-aș dori
rezolvate cu celeritate.
A.M.: Domnule director Daniel
Dragoș, câte fonduri cinegetice aveți în
gestiune și câte amenajări piscicole/zone
de pescuit aveți în cadrul asociației?
D.I.D: La momentul actual gestionăm un număr de 23 de fonduri cinegetice care se întind pe o suprafață de
peste 188.000 de hectare, din zona
Câmpiei Careiului până în Munții Oașului, și din Câmpia Someșului până
pe Dealurile Codrului.
Ca și fond piscicol, gospodărim
peste 90% din cursurile de apă neamenajate din județul Satu Mare, mai precis
Râul Someș, Râul Tur, Râul Crasna cu
afluenții.
Fondurile cinegetice și de pescuit
sunt gestionate prin intermediul a trei
cluburi de vânătoare și pescuit, fiecare

cu sediu propriu, avînd angajat câte un
secretar cu studii superioare de specialitate, dotat cu armament, tehnică de calcul, mijloace de comunicare și transport.
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.I.D: În privința membrilor vânători, vă pot spune că se constată o creștere
a numărului acestora cu un procent de
circa 15% în ultimii 4-5 ani, cât privește
numărul de membri pescari, dacă acum
4 ani aveam un număr de circa 250 de
pescari, anul trecut am avut înscriși un
număr de aproape 3400 de pescari. Este
îmbucurătoare pentru noi această evoluție numerică și sper că prin măsuri corecte vom reuși să o menținem.
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. Ce ne puteți spune în acest
sens domnule director Daniel Dragoș?
D.I.D.: Avem o varietate largă de specii de vânat pe fondurile cinegetice pe care
le gestionăm. Dar să le privim pe rând.
Ursul. Avem două fonduri cinegetice unde ursul este ,,de-al casei” și alte
două unde ursul își face simțită prezența din ce în ce mai des. Ca număr,
față de un optim de 5 exemplare, avem
evaluate un număr aproape dublu de
exemplare în teren.
Cerbul comun. Este o specie pe
care am dori să o avem într-un număr
mai mare, față de optimul de 62 de
exemplare, în teren se regăsesc circa
100 de exemplare.
Mistrețul. Înainte de apariția PPA,

s-a reușit creșterea efectivului astfel încât am recoltat 600 de exemplare întrun sezon. Ulterior, incidența pestei a
dus la scăderea drastică a efectivului și
a cotei de recoltă, astfel că pentru sezonul actual mizăm pe extragerea unui
număr de circa 300 de exemplare. Din
păcate, pe termen cel puțin scurt și mediu este specia care ne va crea cele mai
multe probleme.
Căpriorul. S-a reușit în ultimii 6
ani o triplare a cotei de recoltă, bazată
pe o bună dezvoltare a efectivului, trendul acestei specii fiind în continuare de
creștere.
Iepurele. Dacă excludem fluctuațiile anuale, normale să le spunem, de
ordinul câtorva procente, ne putem declara, deocamdată, liniștiți cu efectivul
din teren. Lucrurile ar sta mult mai
bine dacă zecile de cazuri de braconaj

cu câini ogari, descoperite de salariații
cu atribuții specifice, preluate de organele statului pentru a fi cercetate, nu sar finaliza cu ,,renunțarea la judecată”.
Să ne oprim și la speciile de păsări.
Fazanul. Este bine reprezentat pe
majoritatea fondurilor cinegetice gospodărite, cea ce ne permite extragerea
în fiecare an a unui număr de circa
3000 de exemplare.
Potârnichea. Dintre păsări, este
specia pe care, cu toate eforturile, nu
reușim să o ducem la un nivel numeric
care să îl considerăm satisfăcător. Agricultura intensivă și dăunătorii - care în
ultimul an au făcut ce-au vrut, ne încurcă destul de mult.
Gâsca de vară și gârlița mare.
Sunt destul de slab reprezentate în zona
noastră, facându-și apariția doar sporadic pe cursul Someșului mai ales.
Rațele sălbatice. Rața mare este o
specie care suscită interesul majorității
vânătorilor noștri, fiind relativ bine reprezentată pe râuri și canale.
Cât privește răpitoarele cu păr, este
prezentă vulpea, lupul și șacalul, despre
care trebuie spus că are o creștere numerică rapidă, cota de recoltă la această
specie crescănd de circa 10 ori în ultimii
3-4 ani.
A.M.: Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, dle. director, ce ne
puteți spune despre activitățile și acțiunile pe care le aveți în derulare?
D.I.D.: Toate fondurile cinegetice
pe care le gospodărim sunt păzite și gestionate de personal de teren angajat
cu normă întreagă, pregătit profesional
și dotat corespunzător cu echipament
specific.
Instalațiile și amenajările vânătorești nu lipsesc din raza zonelor noastre
de vânătoare, întreținerea celor construite anterior precum și construcția
altor instalații noi fiind una dintre prioritățile noastre.
Cât privește hrana complementară,
în fiecare an, depunem în teren în jur
de 65 de tone de fibroase, recoltate prin
grija personalului de teren și circa 160
de tone de concentrate și suculente
achizitionate prin grija asociației.
Combaterea răpitorilor cu păr și cu
pene este o activitate care ne preocupă
în mod deosebit, fiind pentru personalul
de teren o sarcină permanentă. În funcție de perioada din an, de primirea cotelor de recoltă, grupele de vânătoare organizează acțiuni specifice de combatere
a dăunătorilor, acțiuni la care sunt invitați să participe toți membrii grupei.
Cunoaștem cu toții pagubele însemnatepe care câinii hoinari sălbăticiți le
produc în raza fondurilor cinegetice.
SEPTEMBRIE 2021
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A.J.V.P.S. Satu Mare
Acesta este unul dintre principalele
motive pentru care la nivelul fiecărui
club de vânătoare există armament cu
glonț, ceea ce permite rezolvarea rapidă
a problemelor punctuale de combatere
a acestora care pot apărea.
Combaterea braconajului, este, deși
nu ar trebui, o activitate care consumă
timp și resurse în detrimentul altor activități de gospodărire. Lipsa unui cadru
legislativ mai dur, nefinalizarea majorității cazurilor de braconaj descoperite,
fie el piscicol sau cinegetic, cu pedepsirea exemplară a făptuitorilor, duce la o
descurajare a personalului de teren.
A.M.: Să ne oprim atenția și asupra pescuitului.Ce ne puteți spune dle.
director Daniel Dragoș despre activitatea în acest domeniu la nivelul
A.J.V.P.S. Satu Mare și despre condițiile
pe care le oferiți pentru membrii pescari
ai asociației?
D.I.D.: Referitor la activitatea de
pescuit, după cum aminteam anterior,
am reușit în ultimul timp, câștigarea
încrederii unui număr mare de pescari
care au ales să devină membrii noștri.
Pescuitul sportiv este tratat cu seriozitate, anual asociația noastră efectuând
acțiuni de populare a cursurilor de apă
gospodărite cu material biologic provenit de la producători locali autorizați.
Se cuvine a fie amintit faptul că împreună cu FLAG-ul din zonă am reușit
accesarea de fonduri nerambursabile
care au fost folosite pentru achiziția
unor bunuri cum ar fi, tehnică de calcul, tehnică de comunicare, aparatură
specifică de supraveghere gen binocluri, camere spion, aparatură de vedere pe timp de noapte, dronă, etc.
La capitolul proiecte de viitor putem
aminti dorința noastră de a amenaja o
bază piscicolă proprie, în condițiile în
care vom identifica un teren adecvat.
A.M.: Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate și cum
procedați vis-à-vis de această situație?
D.I.D.: Da, avem șase fonduri cinegetice care se suprapun parțial peste arii
protejate, motiv pentru care avem tot
timpul o relație bazată pe comunicare și
colaborare instituțională cu A.N.A.N.P.
În afară de faptul că avem nevoie de
unele avize, nu ne putem plânge de greutăți create de această structură.
A.M.: Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
D.I.D.: Ne bazăm foarte mult pe
comunicarea între aleșii grupelor și se6 |
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cretarii de cluburi care decurge bine, și
în plus, noutățile le aducem la cunoștința membrilor noștri prin intermediul
site-ului propriu și a contului de pe o
platformă de socializare.
A.M.: Am trecut de mijlocul anului
2021, și ne îndreptăm spre finalul acestuia, care sunt provocările/proiectele pe
care le întrevedeți în perspectiva acestui
timp de viitor apropiat, dar nu numai?
D.I.D.: Ca și provocare principală
în acest moment este organizarea rapidă a partizilor de vănătoare la speciile
de păsări, având în vedere că am primit
cotele de recoltă în urmă cu câteva zile
și am fost blocați în ceea ce înseamnă
programarea grupurilor de vânători
străini, încheierea de contracte, asigurarea logisticii necesare, pregătirea cabanei de vânătoare, etc. Din păcate

toate acestea trebuiesc făcute bine și pe
repede-înainte, imaginea noastră ca și
asociație să nu aibă de suferit în fața
potențialilor clienți.
Asigurarea hranei vânatului pe
toate fondurile cinegetice, este de asemenea o activitate pe care, prin tradiție,
o încheiem la finalul lunii octombrie,
prin punerea la adăpost a tuturor cantităților de hrană complementară ce urmează a fi distribuite în teren pe parcursul anotimpului rece.
Întreținerea instalațiilor și amenajărilor vânătorești în condiții optime
este o sarcină permanentă de care se
preocupă personalul salariat ajutat de
membrii grupelor de vânătoare.
Din punct de vedere al gospodăririi,
realizarea cotelor de recoltă aprobate
de către administrator pe sezoanul de

vânătoare, menținerea efectivelor de
vânat peste nivelul efectivelor optime
în vederea obținerii cotelor de recoltă
dorite, precum și efectuarea acțiunilor
de vânătoare și îndepărtare cerute de
către administrator, în așa măsura încât să fim scutiți de plata pagubelor
produse de vânat culturilor agricole,
sunt obiective primordiale de care ne
ocupăm de asemenea,cu toată atenția,
în această perioadă.
Cât privește pescuitul, împreună cu
A.N.P.A. și cu organele abilitate ale statului cu competențe în domeniu, ne
preocupăm de supravegherea respectării legislației și asigurarea unui pescuit recreativ plăcut pentru membrii
noștri pescari.
În plus, facem eforturi pentru a asigura o parte a logisticii necesare echipei

de pescuit de competiție a A.J.V.P.S.
Satu Mare, pentru a-i facilita participarea la concursurile de pescuit organizate de ligile afiliate la A.G.V.P.S. din
România.
Dacă tot vorbeam de concursuri,
A.J.V.P.S. Satu Mare organizează în
poligonul propriu de tir din incinta Bazei de la Gelu, în fiecare an, concurs de
tir la talere, parcursul vânătoresc.
Dar, ca și proiect prioritar al acestei
perioade prin prisma continuării dezvoltării patrimoniale a asociației, trebuie
amintită edificarea ,,la roșu” în zona turistică Luna-Șes, până la finalul anului
sperăm, a unui imobil care să devină un
loc de atracție pentru membrii noștri și
nu numai, dotat cu locuri de cazare, sală
de conferințe, spații de pregătire a mesei
și locuri de servit masa.

A.M.: Înainte de a încheia, dle director Daniel Dragoș, aveți un mesaj
pe care îl putem transmite colegilor din
celelalte asociații afiliate la A.G.V.P.S.?
D.I.D.: Din spatele unui zâmbet, vă
spun că ați lăsat la sfârșit ce este mai
greu!
Nefiind un ,,nativ” al A.G.V.P.S., în
momentul în care am ajuns aici, am găsit unele lucruri care mi-au plăcut și altele care mi-au displăcut!
Am rămas plăcut impresionat de
unele personalități din siajul A.G.V.P.S.,
care luau parte la congres, dar pe care
până ,,deunăzi” nu am știut, sau vrut,
să le folosim, nu în sens de ,,unealtă” ci
în a fructifica în beneficiul mișcării vânătorești și pescărești, inteligența acestora sau capacitatea lor de a face lobby.
De asemenea, am considerat bine
că există o interfață de comunicare cu
membrii asociațiilor afiliate și nu numai, aici mă refer la revista în al cărei
spațiu editorial am onoarea să-mi exprim acum punctele de vedere.
Am simțit de asemenea, un curent
de unitate între asociațiile afiliate, deși,
uneori au mai existat mici ,,supărări”
între noi datorate în special nesusținerii
,,în bloc” a unor cauze așa cum se așteptau cei prejudiciați mai mult.
Rămân la termenul de unitate și le
transmit distinșilor mei colegi că în
A.G.V.P.S. din România trebuie să se
manifeste unitatea prin diversitate,
toți având un anume specific atât din
punct de vedere al organizării cât și al
modului de management al asociațiilor
pe care le conducem.
Faptul că avem la nivel central o
structură capabilă să ducă punctele
noastre de vedere în zona legislativă
sau la vârful administrației statului este
foarte important.
Apartenența la această structură
trebuie să devină, dacă nu este deja, un
certificat de calitate pentru asociațiile
noastre!
În încheiere doresc să vă spun că am
o mare încredere în capacitatea colegilor
mei din țară, grupați în jurul A.G.V.P.S.
din România, de a ,,îmblânzi” acest val
potrivnic nouă, creat în ultimul timp în
mod artificial, în cercuri care de multe ori
ignoră tot ceea ce înseamnă gospodărire
profesională și sustenabilă a resursei cinegetice și piscicole a României.
A.M.: Vă mulțumesc domnule director
Daniel Dragoș pentru timpul și atenția
acordată, și vă dorim să îndepliniți împreună cu echipa pe care o aveți alături,
tot ceea ce v-ați propus, atât în prezent cât
și în viitor, pentru binele membrilor vânători și pescari recreativi ai asociației pe
care o conduceți, A.J.V.P.S. Satu Mare.
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Din teren

Observații la cerb

Foto: ALIN-CODRU MANU

Chemarea glasului din munte
ALIN-CODRU MANU
Când toamna așează peste natură nuanțe desprinse parcă din paleta de culori a
curcubeului, când frunzele se poleiesc cu arămiul ce oglindește razele soarelui darnic,
pentru a se așterne apoi pe undele cristaline ale pârâului de munte ce-și poartă apele
printre pantele acoperite de pădurea maiestuiasă iar adieri tainice foșnesc prin cetina
molizilor, toate dau semn că a venit timpul de a porni pe cărările muntelui, în căutarea
locurilor de boncănit, în care cerbii se adună, dând glas de dor ce poartă pe aripi de vânt
chemarea din munte…

R

uginiul aprins al frunzei de fag
cuprinde pădurea iar sfârșitul
lunii septembrie ridică vălul
cortinei, deschizând parcă scena pe care
urmează a se desfășura, în tainice locuri, un spectacol greu de egalat. Glasul
cerbilor dă viață muntelui, vestind vremea boncănitului.

Pe cărările muntelui
Pornim la drum în zori, pregătiți
pentru observații la cerb, după ce veștile din teren au semnalat începutul
sporadic al boncănitului. Vremea este
deja rece la primele ore iar urcușul pe
drumul forestier, ce urma valea râului,
ne-a purtat pașii pe o vale secundară,
pe care undele cristaline ale unui pârâu
8 |
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își croiau calea printre pantele domoale
ale celor doi versanți acoperiți de pădurea de fag. Urma să ajungem, dincolo
de culmile ce se profilau în zare,
într-un loc anume, în care câteva poienițe, acoperite de vegetația pionieră instalată în urma tăierilor, ofereau se pare
loc de liniște și tihnă, perfect pentru
observații la cerb, la acest timp din an.
În plus, un observator clădit cu grijă,
permitea o vedere largă peste una dintre poieni, înconjurată de pădurea de
amestec ce acoperea văile muntelui.
Exploatările forestiere lăsaseră loc
pentru instalarea vegetației în tăieturi,
rugi de mure și lăstari crescuți printre
cioatele rămase pe locul fostelor așezăminte pentru tăierea masei lemnoase.

Și, se pare, din tihna observatorului,
puteai de-acum asculta glasul taurilor
de cerb, preluat de ecoul ce reverbera
multiplicând farmecul acelor clipe cuprinse parcă de vrajă și mister, peste
pădurea împodobită de auriul anotimpului toamnei…

Chemarea glasului din munte
După ce am lăsat în urmă susurul
pârâului iar valea s-a îngustat simțitor,
urcușul a continuat prin pădurea care,
încet, încet, își schimbase aspectul.
Zona dominată de fag rămăsese deja
spre vale, iar acum găseam tot mai
mulți brazi cu ținută zveltă, adevărate
coloane maiestuoase către cer, care își
profilau distinct verdele puternic pe

Foto: ALIN-CODRU MANU

fondul arămiu al coronamentului fagilor. Ici și colo, de la un timp, câte un
molid cu cetină îndesită de vreme
marca trecerea spre zona mai înaltă a
muntelui. Din timp în timp, glasul gaiței ne atrăgea atenția, semnalând prezența noastră și amintindu-ne parcă

Și, se pare, din tihna
observatorului, puteai
de-acum asculta glasul
taurilor de cerb, preluat
de ecoul ce reverbera
multiplicând farmecul
acelor clipe cuprinse parcă
de vrajă și mister, peste
pădurea împodobită de
auriul anotimpului
toamnei…

de faptul că veghea necontenit la tihna
locurilor.
Încetinisem pasul iar paznicul de
vânătoare ce ne însoțea, ne-a făcut
semn să pășim cu atenție pentru a păstra liniștea locurilor. Ne apropiam de
punctul stabilit și, deodată, de undeva,

nu foarte departe, un muget surd, ne-a
atras atenția venind de dincolo de cortina pădurii.
Încet, încet, pădurea a început să se
rărească iar printre trunchiurile arborilor puteam zări de-acum lumina poienii. Am rămas pentru o clipă pe loc,
ascultând muntele. Prin binoclu puteam vedea de-acum deschiderea poienii și ne-am apropiat cu grijă pentru
a nu deranja locul. Poiana se deschidea
destul de larg și nu era țipenie de suflet
prin preajmă. Cu emoție dar și cu interes am urcat în observator, de unde puteam de-acum admira soarele ridicat
deja spre tăria cerului, mângâind cu
dărnicie poiana.
La un moment dat mugetul cerbului
s-a făcut auzit din nou, de data aceasta
repetat. Deși nu îl vedeam, nu părea să
fie foarte departe, iar după sunet părea
că se îndreaptă chiar spre poiana noastră. Un cerb își făcea cunoscută prezența,
după o datină sortită de veacuri. Era, se
pare, un obișnuit al locurilor și, după
cum aveam să aflăm, poiana era de fapt
locul în care prefera, an după an, să își
înfrunte rivalii, într-un ritual ancestral,
pentru a duce mai departe moștenirea
genetică valoroasă a cerbilor de pe acele
locuri, împlinind menirea ce îi fusese hărăzită de natură…!
Foto: MARK BRIDGER / SHUTTERSTOCK
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La zi Vânătoare de sezon
La prepelițe
MAC

Foto: MAC

Începutul lunii septembrie a mai domolit puțin căldurile
aprige aduse de vremea caniculară a lui Gustar, iar
deschiderea la prepelițe a dat practic semnalul începerii
noului sezon de vânătoare.

P

e câmpuri, datorită secetei prelungite, o parte din recolte erau
deja adunate. Altele rămăseseră
să mai adune din căldura soarelui
foarte darnic, alături de speranța unor
ploi la începutul toamnei, care să aducă
un pic de umezeală în sol și să învioreze
verdele pal al vegetației.

rea luncii Argeșului. Aici, înainte de
deschiderea sezonului, ascultasem cântecul pitpalacilor pe locurile proaspăt
secerate.
Șirurile de porumb, intercalate
printre parcelele mici de trifoi și lucernă, ofereau condiții bune de hrană
și adăpost iar loturile rămase necultivate, pârloagele, ajutau la crearea mozaicului de micro-habitate, prielnice
prepelițelor.
Ne-am răspăndit pe prima parcelă
și am înaintat în linie, la 20-30 de metri

Zorii dimineții

Foto: CLAYTON BURNE / SHUTTERSTOCK

Când primele semne ale dimineții
vesteau începutul unei zile noi, am ieșit
pe întinderea câmpurilor din apropie-
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La capătul parcelei
atenția trebuie sporită.
Aici se concentrează
prepelițele care s-au mișcat
printre ierburi și, de regulă,
se vor ridica toate deodată
când vânătorii se apropie,
mai ales dacă parcela ce
urmează este lipsită de o
vegetație care să ofere
adăpost.

unul de celălalt, ținănd permanent contactul vizual cu vânătorii pe ambele laturi. Aveam să parcurgem fiecare lot,
revenind, tot în linie, pe un culoar alăturat. Câinii de vânătoare care ne însoțeau promiteau a fi de mare ajutor pentru că urmau să scotocească terenul pe
îndelete și, cu siguranță, să găsească
mai multe păsări decât am fi reușit noi
prin simpla deplasare.

Primul aret, primele focuri
De regulă, săltam prepelițe chiar în
primii metri de la margine, după ce intram pe parcelă, apoi urma o perioadă
de „liniște” când prepelițele se deplasau
probabil pe picioare prin vegetația măruntă. De data aceasta însă nimic nu a
semnalat prezența păsărilor când am
făcut primii pași pe lotul cu miriște.
Să tot fi parcurs vreo 20-30 de metri
când unul dintre bracii care ne însoțeau
a rămas fixat în aret. Ne-am orientat
pozițiile și am indemnat câinele să salte
vânatul. Trei prepelițe și-au luat zborul
iar două focuri au răsunat peste locuri.
Aveam deja două piese.
Am continuat deplasarea atenți la
mișcarea câinilor dar nu numai, deoarece prepelițele te pot lua în orice moment prin surprindere iar dacă a zburat
una, de cele mai multe ori vor mai fi și

Pe flancuri sau pe mijloc
Cei care au de regulă șansa să tragă
mai multe focuri sunt „mărginașii”, deoarece păsările tind să zboare spre flancuri, dar la parcela următoare posturile
se schimbă, astfel încât toți vânătorii
să poată trece prin pozițiile așa zis
„avantajoase”. Nu este neapărat o regulă, dar rotirea locurilor în linia de vânătoare este o idee bună, oferind fiecăruia șansa de a avea în cătare mai multe
păsări.
Echipamentul trebuie să fie ușor și
confortabil, adecvat temperaturilor ridicate, de sezon. Dimineața, pe rouă,
cizmele din cauciuc sunt recomandate,
după care putem trece la o pereche de
ghete ușoare, înalte, care protejează
glezna și oferă un suport bun piciorului.
O pălărie cu boruri largi sau o șapcă ne
va proteja de soare, iar o bandă portocalie la cozoroc sau la mânecă, va fi
punctul vizibil, de neconfundat, pentru
avertizare și protecție. Să nu uităm,
vara pe teren, căldura poate juca feste
vederii, așa că o măsură de siguranță
în plus va fi întotdeauna binevenită!
Furați de farmecul partidei și de
frumusețea locurilor, nici nu am realizat când a trecut timpul dimineții. Soarele se ridicase deja spre înnalturi și era
timpul să ne retragem, lăsând gândul
să ne poarte deja spre urmăroarea partidă. Căldurile persistente vor întârzia
probabil plecarea prepelițelor și astfel,
poate, vom avea șansa de a ne putea
bucura de un sezon prelungit la prepelițe…!

Foto: MAC

altele care se vor ridica din imediata
apropiere. La capătul parcelei atenția
trebuie sporită. Aici se concentrează
prepelițele care s-au mișcat printre ierburi și, de regulă, se vor ridica toate deodată când vânătorii se apropie, mai
ales dacă parcela ce urmează este lipsită
de o vegetație care să ofere adăpost.
Înaintam prin miriște și aveam de o
parte pârloagă, o parcelă cu porumb de
cealaltă parte și un lot secerat la capăt.
Terenul părea promițător iar faptul
avea să se adeverească destul de repede.
Câteva focuri de armă au întrerupt pentru un timp liniștea locurilor. Profitând
de adăpostul și hrana rămasă pe parcela
cu miriște, prepelițele se concentraseră
aici. După focurile de armă a urmat căutarea păsărilor căzute, o treabă, adesea,
nu tocmai ușoară. Aici, ajutorul câinelui
de vânătoare este de mare preț iar șansa
recuperării păsărilor împușcate crește
considerabil. Cu puțină insistență am
găsit toate prepelițele căzute, după care
am pornit mai departe, spre capătul lotului…

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

PREPELIȚE LA GRĂTAR
CU PORUMB COPT ȘI BROCOLI
NANA NINA

Ingrediente necesare pentru 4 porții: 8 prepelițe curățate bine de pene
și pârlite la flacără mică, 8 felii de prosciutto crudo, condimente, sare, piper.
Pentru marinarea cărnii: 4 linguri
de ulei de măsline, un pahar de vin roșu,
o lingură de oțet balsamic, cimbru, piper negru boabe, sare. După ce scoatem
carnea, dăm amestecul marinat la foc
mic până scade la jumătate.
Preparare: amestecăm ingredientele pentru marinată într-un vas și punem prepelițele curățate la marinat
timp de cel puțin patru ore, în vasul
acoperit, la frigider.
După marinare, scoatem prepelițele și le rulăm pe fiecare în câte o felie

de prosciutto crudo, după care le tragem pe câte o frigare și le dăm pe grătar, la foc de lemne, având grijă să le
rotim permanent până ce jambonul a
lăsat grăsimea și începe să se strângă.
Derulăm jambonul de pe prepelițe și le
dăm din nou la foc până ce se rumenesc bine pe toate părțile, având grijă
să le ungem permanent cu sosul marinat, scăzut la jumătate.
Servire: se servesc câte două prepelițe la o porție, cu garnitură de brocoli
ușor dat la aburi și porumb copt. Un
pahar de vin roșu demisec, cabernet
sauvignon/shiraz, va da un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Din teren La zi
Un nou sezon
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU
Sezonul de vânătoare la păsăret s-a deschis și ne putem
bucura din nou de ieșirile alături de camarazi și câinii
noștri de vânătoare. Putem lucra acum câinii la pasajul
prepelițelor și guguștiucilor.

O

zi reușită pentru mine este una
începută cu o plimbare în zorii
zilei prin miriștea umezită de
roua dimineții. Din țesătura de mohor
și ciulini, împletită peste paiele retezate,
se aude cântul prepelițelor ce se furișează prin labirintul vegetației. Câinele
ghidat de nasul imbatabil le găsește și
le ridică. Câteva prepelițe ridicate și
aportate asigură succesul dimineții.
Această vânătoare este cea mai potri12 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Câteva prepelițe
ridicate și aportate
asigură succesul dimineții.
Această vânătoare este cea
mai potrivită pentru câinii
tineri care sunt în perioada
de dresaj și învățare a
comenzilor și lucrului în
echipă cu vânătorul.

vită pentru câinii tineri care sunt în perioada de dresaj și învățare a comenzilor și a lucrului în echipă cu vânătorul.
Temperatura exterioară este plăcută, greutatea vânatului aportat este
și ea mică, ocaziile de ochire și aport
sunt și ele suficiente pentru a putea
crea deprinderea și a face câinele să înțeleagă care îi este rolul: să caute, să găsească, să ponteze, dacă este pontator,
să ridice și apoi să aducă vânatul doborât. Pentru un câine care are dresajul
de bază făcut, câteva repetări corecte și
complete, finalizate cu aportul prepeliței sunt deajuns. El își înțelege rolul și
ceea ce urmează este doar repetiție
pentru corectarea unor eventuale obiceiuri greșite.
Mai târziu, în timpul zilei, se mai
poate sta la umbră, fie oferită de vegetația înaltă, fie la marginea unei perdele
forestiere, așteptând pasajul guguștiucilor. Aici se poate lucra pe educarea
răbdării câinelui care poate fi pus în poziția de „șezi” sau „culcat”. El urmărește
acțiunile vânătorului, apariția vânatului
în zbor, epolarea, tirul și, la comanda
„pleacă”, pornește să aporteze vânatul
cu pene. Este și acesta un exercițiu
foarte bun.
Iar ziua se poate încheia cu o seară
la un pasaj la rațe, pe malul unui canal
sau pe ochiurile de apă din apropierea
râurilor, sau chiar pe una din plajele
aflate de-a lungul malurilor. Caut un
loc ferit, lângă niște tufe sau sub malul
înalt, de unde să nu pot fi văzută de rațele ce trec în zbor căutând un loc de înnoptare. Așez câinele lângă mine și
așteptăm în tăcere. Mă uit la micuța
mea Ada cum își umflă nările adulmecând aerul. Ascultă toate zgomotele din
jur. Se uită la pescărușii ce trec în zbor.
Îi urmărește și se uită apoi la mine. Nu
pe ei îi așteptăm… Dar, la un moment
dat, se aude sunetul inconfundabil al
zborului rațelor. Trec pe deasupra
noastră la o distanță de foc de pușcă.
Epolez și una dintre rațe cade în apă.
Dau comanda și cățelușa pleacă în fugă
să aporteze rața. S-a aruncat în apă înotând hotărât. A apucat pasărea și s-a întors către mine. Astfel de sesiuni scurte,
de seară, sunt și ele foarte bune pentru
a învăța lucrul la apă. Vremea bună și
apa nu foarte rece sunt aliați în încercarea de a stârni pasiunea pentru aportul din apă. Se poate exersa apoi aportul
din apă adâncă, din zone cu stuf sau cu
maluri înalte.
O astfel de zi de toamnă este o zi
perfectă pentru vânător și câinele său,
ajută la sudarea echipei și o pregătește
pentru următoarele partide de vânătoare.

De sezon

Din activitatea asociațiilor

Popas de vară
la Letca
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
Se zice că întotdeauna te întorci cu drag și cu speranța
de mai bine în locurile care te atrag. Acest loc este undeva
în județul Giurgiu și este Fondul cinegetic nr. 17-Letca,
aparținând de A.V.P.S. Diana - București. Ca și în anii
anteriori aici există obiceiul bun ca în perioada de recoltare
a păioaselor eforturile conjugate, vânător-agricultor, să fie
susținute de acțiuni care se încadrează, cum e și firesc, în
acea atitudine etică, de utilitate a lucrului bine făcut.
Așadar, prin arșița de foc, la lucru!

A

mplitudinea activităților vânătorești de gospodărire cunoaște
în aceste luni de vară, de la
câmpie la deal, preocupări anume, pe
lângă cele de rutină, care țin de gestionarea fondului cinegetic, unele cu impact de moment, iar altele cu bătaie
lungă. De moment, este atenția pe care
o au atât vânătorii cât și fermierii pe
timpul recoltării orzului și a grâului,
astfel ca în zona de tăiere a combinelor
să nu cadă pui de căprior aflați la începutul vieții lor și lipsiți de experiență și
apărare în fața gigantelor „uzine” colectoare, combinele, secerătorile, presele, și de ce nu, chiar și în fața prădalnicului foc. Până se va pune în aplicare
cadrul juridic, care reglementează
unele dintre astfel de activități, pe linia
protecției vânatului în perioada de desfășurare a campaniei agricole, deocamdată inițiativa celor doi factori implicați
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Și în acest an,
pe Fondul cinegetic
17-Letca dar și pe celelalte
din cadrul asociației,
lucrările amintite
au decurs fără urmări
păgubitoare,
pentru că acolo unde este
o comuniune de suflete
iubitoare de natură, de
vânat, de voită rațiune,
bunăstarea se vede atât
în hambarele truditului
agricultor cât și pe
fondurile cinegetice de
vânătoare autofinanțate,
așa cum declara directorul
A.V.P.S. Diana - București,
dl. Constantin-Claudiu
Ferii.

ține de bunul simț și respect pentru
fondul cinegetic, mai ales că mulți dintre lucrătorii din agricultură sunt și
membri vânători. Deci, o atenție în plus!
Pe lângă aceste produse cerealiere
recoltate mai există și acțiunea de
strângere a masei verzi pentru însilozare, care fără o anume instruire specifică a mecanizatorilor și supraveghere
din partea factorilor implicați produce
uneori pagube în rândul puilor de iepuri-de-câmp, potârnichi și nu numai.
Cosirea lucernei, aratul miriștilor, discuirea terenurilor agricole în vederea
însămânțării lor cu diverse culturi de
toamnă, sunt tot atâtea cauze, pentru
agricultură necesare, iar pentru vânat
cu posibile urmări negative în rândul
efectivelor de specii exemplificate, mai
ales când, pe anumite parcele, se dă foc
miriștilor, explicația fiind bazată pe un
argument nelegal, ilogic, ce denotă o
slabă pregătire profesională, fiind însoțită și de alte urmări în dauna acelor
făptuitori fără de gândire.
Și în acest an, pe Fondul cinegetic
17-Letca dar și pe celelalte din cadrul
asociației, lucrările amintite au decurs
fără urmări păgubitoare, pentru că
acolo unde este o comuniune de suflete
iubitoare de natură, de vânat, de voită
rațiune, bunăstarea se vede atât în
hambarele truditului agricultor cât și
pe fondurile cinegetice de vânătoare
autofinanțate, așa cum declara directorul A.V.P.S. Diana - București, dl.
Constantim-Claudiu Ferii. Așa este, și
aș mai adăuga, aici pe câmpul de foc al
soarelui dogoritor, să reamintesc zicala
„omul sfințește locul”.
Plecăm apoi spre locuri mai răcoroase, însoțiți de paznicul de vânătoare
Stelică, un munte de om, luîndu-ne la
revedere de la mecanizatori și de la barza
care, deloc deranjată de prezența noastră, cu silueta-i cunoscută, își culegea
din miriște, grațios, hrana preferată.

Scurtă evaluare
În drum spre câteva puncte de alimentare cu hrană pentru căpriori și
mistreți, paznicul propune să facem o
evaluare ad-hoc, orientativă, la căprior,
masculi și femele, care populează din
belșug locurile cu verdeață, cu ochiuri
de apă și răcoritoarele pâlcuri împădurite cu un amestec de ștejar, salcâm și
plop, aflate în această zonă pe fondul
cinegetic.
Desigur că a inițiat provocarea bazat
fiind pe ceea ce „păstorește” de peste
treizeci de ani, fondul cinegetic fiind
bine îngrijit și păzit atât ziua cât și noaptea. Aș putea spune că are un cult pentru această profesie, o meserie de suflet

pentru care de multe ori și-a neglijat
chiar și sănătatea. I-am smuls cu „cleștele” cele câteva informații, fiind deosebit de scump la vorbă. De-a lungul zecilor de ani a zădărnicit multe fărădelegi
care puteau fi comise de anumite persoane predispuse la acte de braconaj,
și-a pus viața în pericol și nu de puține
ori a suportat amenințările acelora cu
„intrare” pe la diferite așa zise „porți”.
Dar nu a cedat, fiind susținut de membrii vânători din grupă, de conducerea
asociației și de reprezentanții instituțiilor abilitate și pe acest domeniu.
Am început numărătoarea propusă
și în numai cincizeci de minute am
atins cifra de 120 de exemplare, de regulă găsite pe lângă culturile de floarea-soarelui, aproape de zonele împădurite și chiar pe lângă stuful din zona
umedă. Dar cifra e informativă pentru
că nu am parcurs tot fondul cinegetic,
care ne-ar fi luat cam două zile. Oricum
paznicul a dovedit o bună cunoaștere a
habitatului acestei specii și, ceea ce este
mai important, a reușit să păstreze pe
fond mulțimea de vânat, căpriorul fiind
estimat de conducerea asociației la un
efectiv de peste 500 de exemplare.
Cum? Răspunsul e cât se poate de
simplu: preocupare, preocupare, preocupare!

plimentară a vânatului din pădure. Și
acum am zis că nu este rău să vedem,
pe neanunțate, dacă spiritul gospodăresc al paznicului a rămas același și tot
în locurile cu pricina amenajate în pădurea Nifon. Tablourile înfățișate și
prin imaginile foto sunt fără comentarii, scutindu-mă de prea multe afirmații
afară de cele de satisfacție a lucrului
binefăcut, permanent și chiar de laudă.
Meniul variat, cu suficiente boabe de
porumb, puncte cu sare, scăldătoare
pentru mistreți, iată cum poate fi păstrat vânatul pe fondul cinegetic amintit,
fără a-l lăsa să migreze pe alte fonduri
unde hrana suplimentară ar abunda și
poate ar fi mai bine gospodărite. Și cum
obișnuința este și la animale o a doua
natură, scopul este atins.
Pe când seara se apropie cu pași re-

pezi, soarele își mai arată la orizont doar
jumătate din conturul lui globular, păsărelele cântătoare se pregătesc să încheie concertul de triluri, retrăgându-se
pe la cuiburile lor, iar dinspre sat vine
ecoul de seară al vieții ce se pregătește
pentru odihnă. Și noi ne retragem spre
Cabana Letca unde ne răcorim sufletul
cu o binevenită apă rece, gustată sub protectoarele umbrele și în atmosfera cunoscută, tipic de vară. Și toate, după o zi
de efort pe o caniculă obositoare, dar cu
satisfacția că, în general, acești anonimi
vânători care se autogospodăresc, ba din
când în când se mai luptă și cu inepțiile
unor așa ziși iubitori de natură, răzbesc
prin sita încercatelor vremuri, în numele
tradiției vânătorești, al seriozității breslei.
Aici, cotidianul activităților vânătorești
este la el acasă!

Spre pădurea Nifon
În anul care a trecut, mai precis tot
în perioada de recoltare a păioaselor,
în ciuda norilor de țânțari și tăuni, ale
căror înțepături și mușcături ne-au produs o baie de reacții deloc plăcute, am
poposit la câteva puncte de hrănire suSEPTEMBRIE 2021 | 15

Din teren Vânătoare de sezon
Guguștiuci la
floarea-soarelui
Text și fotografie COSTIN ALEXANDRESCU

Început de septembrie cu vreme plăcută și zile senine, cu dimineți răcoroase dar cu soare
încă darnic. După ce, odată cu primele semne de lumină, am poposit pe întinusul miriștilor
unde prepelițele dădeau glas dis-de-dimineță, am pornit spre lanurile de floarea-soarelui
cu speranța de a găsi guguștiucii, atrași de bogăția semințelor coapte oferite cu
generozitate de „pălăriile” aurii ale holdelor ce se întind până spre linia orizontului.

L

ocurile pe care le-am ales nu au
dus niciodată lipsă de guguștiuci,
atrași în fiecare vară de culturile
de floare de pe câmpurile învecinate, dar
și de cele câteva gospodării cu silozuri,
unde recolta câmpului se adună în ham-

barele încăpătoare. Și cum varietatea terenului permitea adesea alegerea mai
multor locuri de pândă, ne-am poziționat la circa un kilometru de drumul ce
leagă șirul de sate de orașul unde forfota
nu încetează practic niciodată. O perdea

de vegetație arborescentă, crescută de-a
lungul unui canal ce trece prin vecinătate, aduce loc de popas și protecție pentru păsări, iar apa din pârâiașul ce străbate canalul liniștește setea zburătoarelor
după festinul îmbelșugat oferit de lanurile câmpului darnic.

Recunoașterea terenului
Cu ceva timp înaintea deschiderii sezonului am ieșit pe teren, în recunoaștere. Am mers câteva zile la rând dimineața devreme, și după-amiaza până pe
înserat și am putut observa zborul păsărilor spre lanurile cu hrană îndestulătoare. Alături de guguștiuci am văzut și
porumbei gulerați, parcă mai mulți chiar
decât în alți ani, și, dacă observasem corect, și câteva turturele. În timpul zilei,
câte un guguștiuc izolat venea, din când
în când, dinspre sat și se pierdea peste
câmpuri. Cu puțină răbdare ai fi putut
pune laolată câteva piese chiar și în timpul amiezii…
La marginea unui lan de floarea-soarelui, am ales un loc cu vedere largă de
jur împrejur. Aveam suficient timp pentru a observa și identifica păsările ime16 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

diat ce apăreau la orizontul lanului de
floare, sau, din spate, dinspre crângul
aflat dincolo de canal.

Despre stand și echipament
Alegerea și, eventual, amenajarea
standului de pândă, dacă este cazul, trebuie făcute cu atenție. Folosirea elementelor din spațiul natural este de regulă
de preferat, pentru ca locul să nu atragă,
pe cât posibil, atenția păsărilor, a căror
vedere și „spirit de observație” sunt bine
cunoscute. Poziționarea în liziera de vegetație sau chiar în marginea lanului de
floarea-soarelui, fără a interveni cu modificări ale imaginii obișnuite a locului,
sunt atuuri ce pot înclina decisiv balanța
partidei.
Echipamentul și îmbrăcămintea în
culori camuflaj, cât mai apropiate de
nuanțele și desenul natural al vegetației,
contribuie substanțial la reușita partidei.
Guguștiucii, și păsările în general, au vederea foarte bună și pot observa mișcarea
sau schimbările apărute în configurația
terenului. Orice element aflat „nelalocul”
lui poate atrage atenția și schimba rutina
zilnică a păsărilor. De aceea, din echipament nu trebuie să lipsească plasa pentru
acoperirea feței și mănușile, ce vor camufla fața și mâinile, care, descoperite,
apar ca adevărate pete de culoare, în contrast evident cu nuanțele înconjurătoare.
Chiar dacă a venit toamna, exceptând
momentele dimineții devreme, este încă
destul de cald, fapt ce recomandă purtarea unui echipament ușor, care favorizează respirația pielii și previne transpirația, oferind totodată lejeritate și confort
la mișcare.
Alegerea armei de vânătoare este o
chestiune de preferință personală. Fie că
alegem calibrul 12, 16 sau 20, antrenamentul și experiența anterioară sunt totdeauna atuuri de luat în seamă. Să nu
uităm că suntem la primele ieșiri iar dacă
nu am făcut măcar un pic de antrenament în poligon înaintea deschiderii,
șansele reușitei scad și ne va trebui ceva
timp până ne vom regla tirul.
Timpul zilei trece de obicei pe negândite. Guguștiucii vin și pleacă dinspre
și înspre sate, se hrănesc pe lanurile cu
floarea-soarelui și, din când în când, câte
un foc de armă frânge zborul lansat, pentru ca apoi liniștea să ia din nou în stăpânire locurile. Când soarele coboară
spre linia orizontului, foșnetul aripilor
se stinge, semn că este timpul să pornim
spre casă. Vom reveni însă din nou pe
aceste locuri, sau vom merge pe altele,
căutând și bucurându-ne de imaginea
ce va rămâne cu siguranță în amintire, a
zborului guguștiucilor peste lanurile de
floarea-soarelui…!
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La zi Din activitatea asociațiilor
Activități gospodărești
desfășurate
de membrii vânători
ai A.J.V.P.S. Sălaj
Text și fotografie VERONICA ISPAS
Activitatea pe linie de management cinegetic și de
vânătoare, la A.J.V.P.S. Sălaj se desfășoară în cadrul a trei
Cluburi - Zalău, Șimleul Silvaniei și Jibou, în care se
regăsesc cei 700 de membri vânători ai asociației.

V

ânătoarea a existat din cele mai
vechi timpuri, din nevoia omului de a se hrăni, dar de-a lungul
vremii a ajuns sa fie un sport, un hobby
și, de ce nu, un motiv de mândrie.
Managementul cinegetic ca activitate are în vedere protejarea, conservarea și gospodărirea sustenabilă a resursei cinegetice, vânatul. Vânătoarea nu
presupune doar recoltarea cotelor de
vânat autorizate ci, înainte de aceasta,
îngrijirea și ocrotirea vânatului, asigurarea hranei complementare în perioadele dificile ale anului, precum iarna,
dar și toamna târziu și primăvara devreme, activități de ocrotire și protejare
a puilor speciilor de interes cinegetic,
împotriva răpitorilor cu păr și cu pene,
combaterea braconajului și asigurarea
adăpostului și a liniștii pentru vânat în
fondurile cinegetice pe care asociațiile
de vânători le au în gestiune.
Între speciile de vânat care se regăsesc în fondurile cinegetice gestionate de
asociația noastră județeană, se află:
• Mistrețul, bine reprezentat pe majoritatea fondurilor cinegetice dar care
a suferit, ca de altfel în marea majoritate
a regiunilor țării, din cauza pestei porcine africane - PPA, boală care s-a extins
și care necesită măsuri drastice pentru
combatere și prevenirea răspândirii în
noi zone;
• Căpriorul este prezent și el în fondurile cinegetice ale asociației, efectivele
sunt la nivel corespunzător iar măsurile
de management cinegetic pentru această
specie au dus la obținerea unor trofee de
înaltă calitate, apreciate de membrii
noștri vânători pasionați de vânătoarea
la această specie;
• Iepurele este și el prezent, dar a
înregistrat o scădere a efectivelor, în ultimii ani, fenomen manifestat de altfel,
cu unele excepții, la nivelul întregii țări;
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• Fazanul înregistrează efective corespunzătoare, în sezonul de vânătoare
trecut fiind specia care a preluat o mare
parte din presiunea apărută din cauza

interzicerii vânătorii la majoritatea speciilor de păsări la noi în țară;
• Potârnichea este prezentă dar efectivele sunt reduse, în prezent atenția fiind axată pe protejarea și continuarea
unor măsuri îndreptate spre sporirea
efectivelor și îmbunătățirea condițiilor
de mediu specifice pentru specie;
• Prepelița este prezentă sporadic,
la fel ca și gârlița mare și gâsca de vară;
• Rațele sălbatice, în special rața
mare, se regăsesc cu precădere în cuprinsul bazinului râului Someș și pe lacurile existente în județ.
Dintre răpitoarele cu păr, vulpea este
bine reprezentată în majoritatea fondurilor cinegetice, iar șacalul, apărut în
zona județului Sălaj în urmă cu câțiva
ani, cunoaște o dezvoltare extrem de rapidă, îngrijorătoare prin daunele tot mai
mari pe care le produce în rândul vânatului mic și mai ales la puii de căprior.
În cadrul A.J.V.P.S. Sălaj personalul
angajat împreună cu membrii vânători

Managementul
cinegetic ca activitate
are în vedere protejarea,
conservarea și gospodărirea
sustenabilă a resursei
cinegetice, vânatul.

se îngrijesc de toate aspectele privind
asigurarea hranei complementare pentru vânat și distribuirea ei în teren, construirea, repararea-menținerea în bune

condiții a instalațiilor și amenajărilor vânătorești - hrănitori și observatoare,
combaterea dăunătorilor, asigurarea pazei și combaterea braconajului, toate

pentru asigurarea liniștii, adăpostului și
a condițiilor optime pentru vânat în fondurile cinegetice pe care asociația județeană le gestionează.
Acțiunile ce urmează a se desfășura
sunt anunțate pornind de la nivelul
central spre cluburile asociației, iar
anual, în luna februarie sau martie mai puțin în acest an din cauza pandemiei de COVID-19, se organizează
Balul Asociației, un prilej de cunoaștere
și popularizare a activităților asociației,
la care participă atât membrii vânători
cât și pescari ai asociației noastre județene, A.J.V.P.S. Sălaj.
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Muniție Cartușe cu alice
Cartușe pentru prepelițe

Foto: MICHAL PESATA / SHUTTERSTOCK

CRISTIAN MANOLESCU

Începutul toamnei a adus mult așteptatul timp al vânătorii la
păsăret. Diminețile devreme, glasul pitpalacilor adună
pasionații pe întinsul miriștilor, pentru una dintre cele mai
atractive provocări ale noului sezon, vânătoarea la prepelițe.

A

m numit-o provocare din mai
multe motive. Pe de o parte debutul sezonului aduce, după
lunga așteptare, dezlegarea la vânătoare, oferind din nou posibilitatea ieșirilor pe teren, iar pe de alta reluarea
tirului, deloc ușor, la zborul rapid al
prepelițelor, ținte suficient de mici pentru a pune la încercare îndemânarea
dar și experiența vânătorilor.
Alegerea muniției, alături de cea a
armei de vânătoare și a șocurilor pe care
le vom folosi, trebuie să se bucure de
toată atenția, mai ales acum, după pauza
destul de lungă de la închiderea sezonului trecut de vânătoare, la finele iernii.
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Având în vedere caracteristicile tirului la prepelițe, ținte mici și extrem de
rapide, așa cum aminteam mai înainte,
precum și distanța de tragere și zborul
greu de prefigurat al păsărilor, cartușele
folosite trebuie să ne ajute, pentru a ne
îmbunătăți performanța pe teren.
Prepelița este poate una dintre cele
mai greu de dobândit, datorită văzului
excelent cu care poate surprinde orice
mișcare împrejurul său, dar și din cauza
zborului neliniar și imprevizibil. Datorită deschiderii aripilor, sensibil mai
mare decât corpul păsării, vânătorul
poate fi adesea păcălit în aprecierea distanței, pasărea părând a fi mai aproape

decât este de fapt, în realitate. Aici intervine antrenamentul și bineînțeles experiența fiecăruia.
Pentru vânătoarea la prepelițe, pe
piața de specialitate există o varietate
de cartușe cu încărcături diferite, pentru calibre diferite, cartușe ce pot fi
trase atât din arme clasice, cu două țevi,
cât și semiautomate.
Având în vedere distanța relativ
mică de tragere, de regulă până în 20
de metri, sunt de preferat cartușe cu
încărcături mai mici, 24 – 28 – 30 de
grame, cu viteze la gura țevii de de regulă cuprinse între 1300 și 1350 fps, cu
alice de dimensiuni de până în 2 mm.
Gramajul redus al încărcăturii cartușelor permite și protejarea cărnii pieselor, aceste cartușe, așa numite și ”cartușe moi”, fiind mai permisive, dacă le
putem numi astfel.
Firme
producătoare
precum
Baschieri&Pellagri - B&P, Cheddite,
Fiocchi și Sellier&Bellot, populare pe
piața europeană, produc cartușe pentru
prepeliță, atât pentru calibrul 12 cât și
20, oferta pentru calibrul 16 fiind relativ
mai redusă, probabil din cauza popularității mai reduse a acestui calibru, în ultimii ani.
Indiferent însă de alegerea pe care
o vom face privind arma de vânătoare,
calibrul armei, șocurile folosite și muniția preferată, antrenamentul și experiența personală vor face diferența în
eficacitatea tirului în teren. De aceea,
înaintea ieșirii la vânătoarea propriuzisă, exersarea și practica în poligonul
de tir, folosind arma, șocurile și muniția
aleasă, vor aduce un extrem de important plus/avantaj, pentru momentul în
care vom ieși pe teren, la vânătoare, la
prepelițe în cazul nostru.

Antrenament

Tir

Tirul la guguștiuci
Text și fotografie C. ALEXANDRESCU

Vânătoarea la guguștiuci pune la încercare nu numai
experiența și antrenamentul vânătorului dar și
echipamentul și muniția pe care acesta le folosește.

G

uguștiucii pot oferi satisfacții
ce vor deveni amintiri de neuitat la vânătoare. Tirul la
aceste păsări cere îndemânare și atenție
sporită pentru a putea contracara viteza
de zbor dar și văzul excelent al păsărilor. Distanța de tragere variază în
funcțe de condițiile concrete din teren,
recomandarea generală fiind de a nu
depăși totuși 25-30 de metri, pentru a
evita rănirea și pierderea păsărilor. Fie
că ne aflăm la marginea lanului de floarea-soarelui sau la liziera unei păduri,
unde așteptăm sosirea păsărilor, tirul
cere precizie dar și alegerea unei muniții corespunzătoare. Zborul rapid al
păsărilor, corpul musculos dar și penajul compact al guguștiucilor, necesită
folosirea unor cartușe performante atât
ca viteză și grupaj al snopului de alice,
dar și ca energie și putere de lovire a
țintei la distanță.
Producătorii oferă în acest sens, pe
piața de specialitate, o gamă variată de
cartușe ce pot fi folosite cu succes în
funcție de particularitățile specifice fie-

cărei partide de vănătoare la guguștiuci,
cu încărcături diferite pentru calibre
diferite, cartușe ce pot fi trase atât din
arme de vânătoare semiautomate cât
și clasice, cu două țevi.
În privința șocurilor armei, este recomandat să folosim șocuri mai „îngăduitoare”, cilindru, cilindru îmbunătățit, și să tragem la distanțe rezonabile,
cel puțin până ne facem „încălzirea”.
În cazul armelor de vânătoare clasice, cu două țevi, pentru primul foc,
până la o distanță de 20-25 de metri,
putem folosi un șoc cilindru, cu împrăștiere mai mare a snopului de alice, iar
pentru al doilea foc, cilindrul îmbunătățit ce va menține snopul de alice mai
compact, urmând ca deschiderea acestuia să se facă la o distanță mai mare,
fapt ce ne va permite să ne întindem
cu tirul și la peste 25 de metri. În cazul
guguștiucului, tirul la distanțe de peste
30 de metri nu este recomandat deoarece cresc foarte mult șansele de doar
a răni păsările și cel mai adesea de a le
pierde, recuperarea acestora în acest

caz fiind cel mai adesea foarte dificilă.
Pentru armele semiautomate, cu o singură țeavă, șocul cilindru îmbunățățit
sau modificat pot acoperi distanțele
uzuale de tir la guguștiuci.
Muniția trebuie aleasă ținând cont
de șocurile folosite, de distanțele la care
urmează să tragem și, nu în ultimul
rând, alegerea trebuie să fie cât se poate
de obiectivă în ceea ce privește îndemânarea și experiența personală.
Alicele de 2-2,5 mm și o încărcătură
de până la 30-32 de grame, cu viteze la
gura țevii de 1.300-1.350 fps sunt suficiente pentru guguștiuci. Cartușele
baby magnum sau magnum, în afară
de faptul că sunt sensibil mai scumpe,
pot deteriora sensibil carnea păsărilor
și, în plus, având în vedere numărul relativ mare de focuri ce se trag, pot provoca un disconfort serios, dată fiind și
lipsa antrenamentului la început de sezon.
Și, la fel ca în cazul prepeliței, rațelor sau fazanului, antrenamentul în poligonul de tir înaintea deschiderii sezonului, folosind arma și muniția
preferată, va spori șansele reușitei, aducând un plus de confort și încredere în
efectuarea tirului la guguștiuci.
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Flora Plante tămăduitoare
Crușinul
DOCTOR PLANT

Crușinul (Rhamnus frangula) este un arbust ce face parte din familia Rhamnaceae,
răspândit în Europa și Asia, fiind întâlnit din zona de câmpie și până la dealurile înalte, cu
precădere la marginea pădurilor, în luminișuri sau crânguri, pe malul apelor și în zăvoaie,
preferând solurile cu umiditate mai ridicată.

C

rușinul înflorește în lunile maiiunie, florile de culoarea alb-verzuie sunt grupate în buchețele
la subțioara frunzelor, iar fructele sunt
globuloase, mai intâi de culoare verde,
apoi roșii, pentru ca la maturitate să devină negre cu reflexe violacee. Scoarța
este netedă, la exterior de culoare cafenie, cu pete albicioase, iar pe interior
este de culoare portocaliu-gălbuie.
Arbustul poate crește până la 1-2
metri înălțime, frunzele au margini netede și sunt de culoare verde închis pe
partea superioară și verde mai deschis
pe cea inferioară. La noi crușinul este
cunoscut și sub denumiri populare precum lemn câinesc, salbă moale, spinul
cerbului, salbis, crușel sau pațachină.
Scoarța de crușin conține glicozide
antrachinonice, ca de exemplu glucofrangulozida și frangulozida precum și
o serie de principii amare, saponine, rășini, mucilagii, sitosterol, flavone și alcaloizi peptidici precum frangulina și franganina. Grație acestora, produsele
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terapeutice obținute din scoarța de crușin au o serie de proprietăți antiinflamatorii, antibacteriene, diuretice/laxative,
colagoge și coleretice, putând ajuta în fitoterapia unor afecțiuni ale sistemului
digestiv și hepato-biliar, însoțite de constipație și disfuncții ale bilei și ficatului,
contribuind totodată și la detoxifierea
tractului intestinal și calmarea durerilor
abdominale. Preparatele din coajă de
crușin poate fi utilizate sub formă de
pulbere uscată, ceai/infuzie sau decoct.
Coaja nu se consumă în nici un caz în
stare crudă, pentru că poate determina
reacții adverse violente, precum colici severe și deranjamente stomacale acute.
Pentru obținerea de preparate naturiste se recoltează doar scoarța ramurilor
tinere, care se taie în perioada lunilor
martie-aprilie și se decojesc imediat
după tăiere. Coaja recoltată se usucă și
se păstrează timp de un an înainte de a
putea fi utilizată sau se poate usca forțat,
la tempertură de 100 grade Celsius, pentru utilizare imediată. Aceste proceduri

sunt necesare pentru a putea permite
transformarea/oxidarea componentelor
chimice din scoarță.
Pentru uz extern, coaja de crușin
poate fi folosită sub formă de comprese
sau băi locale pentru amelioarea unor
afecțiuni ale pielii precum scabia sau plăgile care evoluează pe o perioadă îndelungată de timp, fără tendință de vindecare. Și ca o curiozitate, din lemnul de
crușin se poate obține un cărbune foarte
bun pentru prepararea prafului de pușcă.
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
crușin să se facă numai la recomandarea
acestuia. Opinia medicului este neapărat
necesară și se impune ca o măsură de
prevedere, precauție și siguranță.

Echipament

Chinologie

Zgărzile
electronice (I)
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

Zilele de septembrie au adus izul toamnei iar sezonul de vânătoare la păsăret se derulează
deja. Câinii de vânătoare, partenerii noștri patrupezi pe teren, ocupă un loc special în
tabloul general al partidelor ce se desfășoară pe întinsul câmpiei cu miriște sau cu lanuri de
floarea soarelui ce au adunat peste vară, în bobul bogat, energia discului de foc. Asta ca să
nu mai amintim și de zilele petrecute la baltă în care adierile dimineților aurii aduc fâlfâit
de aripi peste ape.

A

ntrenamentul anterior al câinelui de vânătoare își arată
acum roadele dar entuzismul
și energia debordantă pe care o are, mai
ales la primele ieșiri pe teren, pot aduce
mici „neînțelegeri”, în „comunicare”
dacă putem spune astfel. Iar aici putem
aduce vorba despre zgărzile electronice
și rolul lor, fie că este vorba despre cele
cu semnal sonor sau cele cu impuluri
stimulatoare. Ca de obicei, părerile par
a fi în continuare împărțite. În privința
utilității și eficienței lor pentru câinii
de vânătoare, există o continuă dezbatere privind plusurile și minusurile folosirii acestor dispozitive.
De o parte sunt cei care le susțin și
le-au au experimentat cu succes în partidele de vânătoare, după ce în prealabil
au urmat un program bine pus la punct
de antrenament cu câinele. Cei care
însă s-au grăbit să le folosesacă în teren,
fără a dedica suficient timp pentru a-și
obișnui și antrena corespunzător partenerul patruped cu noul dispzitiv, sunt
cei care de regulă nu au fost mulțumiți
de rezultatele obținute și, în consecință,

nu le recomandă pentru antrenamentul
prealabil și nici pentru folosirea lor ulterioară în timpul partidelor de vânătoare propriu-zise.
Cele două modele principale de
zgardă electronică, cu semnal sonor și
cu stimulare prin impulsuri, diferă clar,
pornind chiar de la principiul de funcționare. Dacă modelul cu stimulare prin
impulsuri se bazează pe interacțiune/
stimulare tactilă/cutanată, zgarda cu
semnal sonor emite doar semnale acustice, pe care câinele le aude și, datorită
antrenamentului anterior, le interpretează și le pune în practică prin diferite
acțiuni deja învățate precum întoarcerea, oprirea, stârnirea vânatului după
aret sau aportul.
Zgarda cu semnal acustic, am putea
spune că folosește o tehnică de atenționare mai confortabilă pentru câine,
fiind mai „prietenoasă” în utilizare și
apreciată adesea drept mai potrivită,
vis-à-vis de stimulii acustici produși,
versus cei tactil-stimulativi ai zgărzii cu
impulsuri. În plus, pe distanțe scurte,
semnalele sonore permit cunoașterea

permanentă a poziției câinelui, mai ales
în terenurile cu vegetație înaltă, atunci
când pierdem contactul vizual cu
acesta. Se pare însă că cea de a doua,
are o eficacitate mai mare în privința
controlului câinelui în teren, mai ales
în cazul exemplarelor mai temperamentale și cu ceva mai multă „inițiativă
proprie” decât trebuie, acestea răspunzând mai bine la „atenționarea” mai
„drastică”, posibilă grație impulsurilor
emise de zgardă.
În afara acestor aspecte mai sunt și
altele care comportă discuții atât în ceea
ce privește reacția vânatului la semnalele
acustice ale zgărzilor cu semnal sonor
cât și la răspunsul câinilor la stimulii auditivi sau tactili pe care zgărzile electronice le emit. Și, în plus, să nu uităm nici
faptul că există, pe piața de specialitate,
și modele ce combină cele două tipuri
de funcționare. Dar despre aceste aspecte vom reveni în numărul viitor.
Lesă întinsă și vedere bună pe cătare!

– va urma –
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HUNTERSHOP

BRICEAG JOKER
PENTRU VÂNĂTORI
1. JKR-284

2. JKR-308

6. NR-68

Costum Moose Hunter 2.0
GTX Harkila
Costumul Moose Hunter 2.0 GTX
de tip shell a fost conceput în special
pentru vânătoarea de elan și alte tipuri
de vânătoare scandinave. Dar costumul
s-a dovedit a fi extrem de popular pentru toate tipurile de vânătoare.
Jacheta și pantalonul Moose
Hunter 2.0 GTX, prezintă noul camuflaj Mossy Oak® Red, care este
mult mai ușor de văzut de alți vânători și, mai mult, este invizibil vânatului cu copite. Costumul este fabricat
dintr-o țesătură tricotată periată, care
este atât moale, cât și suficient de silențioasă, pentru a face posibilă urmărirea îndeaproape a vânatului, și

are o membrană GORE-TEX cu două
straturi, respirabilă, rezistentă atât la
uzură, cât și la vânt și ploaie. Jacheta
și pantalonul au căptușeală din plasă
la interior, pentru a îndepărta umezeala de pe piele și pentru a îmbunătăți confortul în timpul efortului ridicat, materialul respirând la maxim.
Țesătura beneficiază de un tratament
DWR, pentru a face să respingă murdăria și apa. La fel ca celelalte articole
de îmbrăcăminte din gama Moose
Hunter 2.0, jacheta și pantalonul au
designul cu un amestec de camuflaje,
Mossy Oak® Break-Up Country® și
noul Mossy Oak® Red.

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

SCH JAGD

Dispozitivul G.U.T.50 Telinject
Dispozitivul G.U.T.50 este rezultatul
multor ani de dezvoltare. Lucrând cu o
tehnologie îmbunătățită și având peste
30 de ani de experiență practică în imobilizarea animalelor sălbatice, Telinject
a creat un nou dispozitiv care depășeșete
performanțele tuturor celorlalte. Dispozitivul G.U.T.50 se remarcă prin utilizările sale variate, precizia, modul de operare facil și ușurința întreținerii sale.
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Dispozitivul poate fi folosit pentru
administrarea medicației precum antibiotice, vitamine și antihelmintice (vermifuge), fiind posibilă și imunizarea și
prelevarea de biopsii din țesuturi.
Atașarea unui transmițător radio pe
seringa cu injecție permite urmărirea
ușoară și rapidă a animalelor care au
fost inoculate. Țeava de schimb permite
utilizarea dispozitivului la animale ex-

Seria de bricege Joker pentru vânători se remarcă atât prin calitatea deosebită a componentelor – lamă, mâner,
cât și prin eleganța și designul practic
alături de rezistența la folosire în cele
mai diverse condiții de vreme și teren.
Modele disponibile:
1. JKR 284 cu mâner din lemn cu
tirbușon și lungimea lamei de 9 cm;
2. JKR 308 Inox cu mâner din lemn
deschis și lungimea lamei de 9 cm;
3. NH78-2 Ciervo cu mâner din
lemn gravat - cerb, și lungimea lamei
de 8 cm;
4. NH78-3 Deantano cu mâner din
lemn gravat - mistreț, și lungimea lamei
de 8 cm;
5. NH78-4 Pointer cu mâner din
lemn gravat - câine, și lungimea lamei
de 8 cm;
6. NR-68 Pointer cu mâner din lemn
și lamă de 9 cm, în husă din piele.
–www.huntershop.ro
trem de sensibile, acelea cu piele subțire
și chiar la păsări. Reglarea presiunii cu
variație continuă facilitează aplicarea
cea mai favorabilă posibilă pentru animal. Manometrul încorporat facilitează
setarea corectă a presiunii în raport cu
distanța până la animalul-țintă. Cutia
de transport, rezistentă, permite depozitarea și transportul în siguranță al dispozitivului.
Dispozitivul G.U.T. 50 de la Telinnject,
este o Tele-Injecție, care a rezistat cu brio
multor ani de utilizare, în condiții extreme
din nenumărate locuri, inclusiv tundra
din Alaska, tropicele din Zair și deșerturile
din Arabia Saudită.
Găsiți articolul în magazinul SCH JAGD
din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

CE PESCUIM
Toamna poate începe atipic, ca o continuare a verii care a luat sfârșit, cu temperaturi
ridicate și precipitații sporadice, sau tradițional, cu temperaturi moderate, vânt, nori și
ploi, locale sau generalizate.

Dacă restricțiile impuse de evoluția pandemiei de SARS-CoV-2 nu se vor înăspri, vom
pescui în continuare, profitând de peștii pe care
îi vom găsi în zonele mai adânci și mai răcoroase, cu vegetație submersă sau plutitoare.
Odată cu răcorirea vremii, pescuitul va
da rezultate bune la toate speciile de pești,
pașnici sau răpitori, atât de pe mal cât și din
barcă. Prelungirea verii va fi în favoarea celor

care și-au programat concediile în această
perioadă, pescuitul marin și cel în Delta Dunării dând rezultate satisfăcătoare.
În apele de munte, pescuitul păstrăvului
indigen, a păstrăvului curcubeu și a păstrăvului fântânel se închide la 30 septembrie
2021, până pe 31 martie 2022.
–Mugurel Ionescu
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Competiții

Concursuri internaționale

ECHIPA A.G.V.P.S. - PREZENȚĂ ONORABILĂ
ȘI PERFORMANȚE VALOROASE LA CEL DE-AL 18-LEA
CAMPIONAT MONDIAL „CARNIVOR ARTIFICIAL BAIT
SHORE ANGLING FOR NATIONS – 2021”
Text și fotografie TEODOR BENTU
Sub egida Confederației Internaționale de Pescuit Sportiv – C.I.P.S. și a Federației
Internaționale de Pescuit Sportiv în apă dulce – F.I.P.S.-ed, a fost organizat în perioada
26-30 august 2021, de Federația Bulgară de Pescuit Sportiv Sofia, în colaborare cu
Uniunea Vânătorilor și Pescarilor din Bulgaria, cel de-al 18-lea Campionat Mondial
„Carnivor Artificial Bait Shore Angling for nations - 2021”.

L

a Campionatul Mondial din Bulgaria, ca de altfel în toți anii și la
toate campionatele mondiale,
A.G.V.P.S. din România a fost invitată
oficial de FIPS-ed să participe, având
în vedere că A.G.V.P.S. din România
este membră a CIPS din 1957.
La acest Campionat mondial s-au
înscris și au participat 15 națiuni, număr relativ redus comparativ cu alți ani,
ca urmare a Pandemiei de Corona Virus
și pericolul de infestare.
A.G.V.P.S. din România a înscris
la această competiție mondială, o delegație formată din cei mai valoroși concurenți și căpitani selectați în Campionatul de Spnning de pe mal, organizat
de Liga Romană de Spinning, membră
a A.G.V.P.S. din România, în următoarea componență: concurenți - De Bortoli Roberto, Groza Raul, Maluțan Paul,
Trombitaș Cristian,Buzatu Sabin, căpitani - Maluțan Pavel, Blaga Alexandru,
Boncuț Rady, Târnăcop Iulian, iar delegat din partea A.G.V.P.S. - Teodor
Bentu.
Pista de desfășurare a concursului
a fost o porțiune din răul Vacha, situată
între două baraje de acumulare, Tsankov kamak și Vacha, în apropierea sa26 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

tului Mihalkovo, municipalitatea Devin,
din regiunea Smolyan. Cu o lungime de
1,5 km, pista de concurs cu apă extrem
de limpede și pietre acoperite de vegetație, prezenta lățimi cuprinse între 10
și 20 m, și cu adâncime variabilă între
50 cm și 1 metru. Speciile de salmonide
care populau pista de concurs, Salmo
trutta fario (păstrăv brun - indigen),
Oncorhynchus mykiss (păstrăv rainbow
- curcubeu), aveau greutăți ce variau
de la 100 g la 300 g aproximativ.
Important de menționat este faptul
că după antrenamentul oficial desfășurat vineri 27 august 2021, pista de concurs, pe întreaga lungime a ei, în cele
patru sectoare, pe fiecare stand din sector, a fost populată cu păstrăvi, specii
identice cu cele naturale ale zonei.
În aceeași ordine de idei trebuie precizat că și după terminarea primei
manșe de concurs, care s-a desfășurat
sâmbătă 2 august 2021, între orele
08:25 - 12:20, pista de concurs a fost
din nou populată de organizatori.
Această practică cu caracter regulamentar are ca raționament sporul natural redus al apelor de munte, dezvoltarea lentă a păstrăvului și numărul mic
de pești pe o porțiune de concurs ra-

portat la numărul mare de concurenți,
și are ca scop de a favorizeaza șansa
prindereii mai multor capturi. Prin
populare controlată a crescut nu numai
spectaculozitatea concursului dar a determinat concurenții să-și pună în valoare dotarea, pregătirea și strategiile
de concurs, fapt ce a condus cu siguranță la o selectare reală a valorilor autentice, diminuând cât de posibil șansa
sau norocul.
După acreditarea echipelor, programul oficial a cuprins deschiderea festivă
a competiției în piața Palatului Primăriei din orașul Denvil, la care au participat oficialitățile locale, reprezentantul
FIPS-ed, președintele Federației sportive Bulgare și Președintele Uniunii Vânătorilor și Pescarilor din Bulgaria. Cu
această ocazie a avut loc defilarea și prezentarea echipelor din națiunile participante.
Vineri, 27 august 2021, dimineața, a
avut loc antrenamentul oficial iar la orele
18:00 întâlnirea căpitanilor cu ultimele
precizări tehnice regulamentare și prezentarea documentelor oficiale privind
testele și vaccinările contra COVID-19.
Programul zilelor de concurs, sâmbătă 28 și duminică 29 august, a cuprins

reuniunea căpitanilor cu tragerea la sorți
și distribuirea numerelor de concurs, inspecția sectoarelor, intrarea în sectoare
iar la ora 08:35 începutul concursului
care s-a încheiat la ora 12:20
Conform regulamentului, concursul
s-a desfășurat în două manșe, în zilele
de sâmbătă și duminică iar fiecare manșă
(zi de concurs) a cuprins patru perioade
a câte 45 de minute de pescuit pentru
fiecare din cele patru sectoare A, B, C și
D, între perioade existând pauze de 15
minute pentru schimbarea ștandurilor.
Atât la echipe cât și pentru individual, pe baza numărului de capturi înregistrate de concurenții din fiecare
sector au fost întocmite clasamente
pentru fiecare din cele patru perioade
de concurs care, cumulate, au condus
la clasamentul pe sector. Prin cumularea clasamentelor pe sectoare, a rezultat clasamentul general al manșelor de
concurs, iar prin cumularea rezultatelor
celor două manșe au rezultat clasamentele generale finale.
Chiar dacă pe pistă populația piscicolă a fost consistentă, datorită particularităților, configurației foarte diferite
a albiei râului și cantonării neuniforme
a peștilor în ștanduri, concursul a fost
foarte dificil de abordat. A contat foarte
mult adaptarea rapidă la condițiile din
stand, la orientarea pe moment asupra
tehnicii de pescuit și, foarte important,
a legării corespunzătoare a momelii artificiale celei mai adecvate.
Concursul a fost de înalt nivel tehnic, în el utilizându-se cele mai moderne și perfecționate tehnici de pescuit
ale genului și cele mai noi și evoluate
momeli artificiale ale momentului
Competiția a adus la start și cele
mai titrate echipe reprezentative aflate
în topul clasamentelor mondiale pe medalii din ultimii ani, Rusia, Italia Slovacia, Cehia, Polonia, cu cei mai valoroși pescari medaliați la nivel mondial.

CLASAMENT
Rezultatele oficiale ale concursului
au fost următoarele:
ECHIPE NAȚIUNI
1. Ucraina
2. Italia
3. Bulgaria
INDIVIDUAL
1. Bozhenko Nazarii - Ucraina
2. Getov Giorgi - Bulgaria
3. De Bortoli Roberto - România

Au lipsit din competiție țări din vestul Europei, cu participare tradițională,
Germania, Franța, Portugalia, se pare
datorită restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.
La terminarea competiției, ca urmare
a rezultatelor finale oficiale comunicate,
precum și cu ocazia festivității de premiere, delegația României a avut plăcuta
surpriză și mândria să se bucure de obținerea celor mai onorante și valoroase performanțe internaționale din istoria participărilor României la Campionatele
Mondiale de „Carnivor Artificial Bait
Shore Angling for Nations”, respectiv locul 3 și medalia de bronz la individual,
câștigate meritoriu de De Bortoli Roberto
și locul 6 pe națiuni, pentru echipă.
În mod cu totul special trebuie apreciată cu onorurile și felicitările cuvenite
performața extraordinară realizată la individual de De Bortoli Roberto din
echipa României cu locul 3 și medalia
de broz la individual, prima medalie cucerită de România la această disciplină,
în condițiile în care au fost întrecute
nume sonore din pescuitul de spinning
la mal mondial, precum slovacii Hornák
Peter și Hollý Lukáš și rusul Vorobiev

Alexsandr, multiplii campioni mondiali
și medaliați ai ultimilor ani.
De asemenea trebuie apreciată și felicitată întreaga echipă a Românei pentru comportarea excelentă și onorabilul
loc 6 ocupat la Campionatul Mondial,
cea mai bună clasare din istoria participărilor, în condițiile în care a surclasat
țări precum Slovacia, deținătoare a 15
medalii mondiale, Cehia cu 13 medalii
și Polonia cu 11 medalii.
Felicitări și aprecieri sunt cuvenite și
căpitanilor și runnerilor echipei care au
avut rolul lor și au contribuit substanțial
la rezultatul echipei.
În concluzie trebuie precizat faptul
că rezultatele obținute dovedesc că se
poate, că dispunem de valori capabile
să se întreacă de la egal la egal cu orice
adversar, indiferent de palmaresul lui
anterior, și acest lucru trebuie să insufle încredere și atitudini care să încurajeze și să motiveze pregătirile și
viitoarele participări.
Felicitări tuturor componenților
echipei. Felicitări LRS pentru competiția
internă de selectare a echpei, precum și
pentru sprijinul material acordat echipei
pentru participare.
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La zi A.J.V.P.S. Sălaj
Din activitatea membrilor
pescari ai A.J.V.P.S. Sălaj
Text și fotografie VERONICA ISPAS

Fondurile piscicole administrate de A.J.V.P.S. Sălaj - Clubul
Pescarilor, sunt în număr de 13, cele mai importante fiind
Râul Someș și Lacul Vârșolț.
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F

ondul piscicol de pe râul Someș,
aflat în gospodărirea asociației
noastre județene, are o lungime
de 93 de km, de la intrare în județul
Sălaj (Căpâlna), până la granița cu Maramureșul (Strâmtorile Țicăului).
Lacul de acumure Vârșolț, situat în
bazinul hidrografic Crasna, are o suprafață de 652 ha, cu un luciu de apă
permanent de 468 ha. Lacul Vârșolț
este cel mai mare lac din județul Sălaj,
reprezintă sursa de alimentare cu apă
potabilă pentru Zalău și alte zece localități, dar este și cel mai important fond
piscicol al A.J.V.P.S. Sălaj. Digul de pământ, al 3-lea ca lungime din Europa,
de 2.160 m, și bogăția populațiilor de
pești din lac, îi conferă acestuia statutul
de cea mai bună pistă de pescuit de
competiție din județ.
Preocuparea majoră a asociației este formarea tinerilor pescari. Începând din anul
2012 organizăm Cupa Energojunior, concurs în exclusivitate pentru copiii între

2 și 14 ani. Dacă la primul concurs am
avut 12 „pescăruși” participanți, în anul
2019 am ajuns la 120 de participanți,
toți cu permisele de pescuit vizate la zi!!!
Pe lângă concursurile organizate
pentru copii, am inițiat o activitate de
prezentare și mediatizare a pescuitului
recreativ în grădinițele și școlile din Sălaj. Copii ne-au întrecut așteptările, au
fost receptivi și foarte deschiși dialogului. Și, în fiecare an, în data de 6 decembrie, avem Balul Micilor Pescari,

organizat în sediul asociației, unde bineînțeles că vine și Moșu’.
Primordial pentru conducerea asociatiei, au fost și sunt repopulările
anuale cu specii de pești noninvazive,
agreate de pescari. Având în gestionare
Lacul Vârșolț, o adevărată perlă a pescuitului din România, un lac cu un
mare potențial piscicol, am încercat și
am investit mult în repopulări, dar nu
am neglijat nici Râul Someș, Sălățigul
și celalalte fonduri piscicole aflate în

Copii ne-au întrecut
așteptările, au fost
receptivi și foarte deschiși
dialogului. Și, în fiecare an,
în data de 6 decembrie,
avem Balul Micilor Pescari,
organizat în sediul
asociației, unde bineînțeles
că vine și Moșu’.

gestionarea asociației noastre.
Am organizat competiții locale și
concursuri din Campionatul de pescuit
privat al A.G.V.P.S. din România, atât
la pescuit staționar, feeder și method
feeder, cât și spinning din barcă și de
pe mal, iar unii dintre membri pescari
ai asociației noastre au participat și la
Campionate mondiale.
La nivelul cluburilor de pescuit se
duce o luptă continuă cu cei care nu
înțeleg că legea și regulamentul asociației trebuie respectate. Din păcate oricât
de multe controale am face, tot se mai
găsesc indivizi certați cu legea, care nu
respectă pe nimeni și nimic. În acest
sens, se fac multe controale, atât cu
Jandarmeria cât și cu Poliția.
Activitatea asociației este orientată
și pentru păstrarea mediului curat, pe
ecologizarea zonelor de pescuit. Și aici
avem mult de lucru în lupta cu gunoiul
și pentru menținerea curățeniei pe malul apelor.
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Tehnică

Pescuit la păstrăv

Pistruiații zilelor de toamnă
Text și fotografie MAC
Culori arămii se așează încet, încet, în frunzele arborilor, semn că toamna ia în stăpânire
natura. Sezonul de pescuit la păstrăv a fost extins anul acesta până la finele lunii septembrie,
moment care aduce odată cu el și încheierea încă unui capitol al verii pe ape de munte.

F

ie că am urcat pe potecile tainice
urmând calea apelor în zonele
alpine sau am preferat doar o
ieșire pe malul unui lac montan, am
avut ocazia de a admira minunea culorilor toamnei, bucurându-ne de peisajul
natural de un farmec aparte, la acest
timp din an, în aventura unei noi provocări la pescuit pe ape de munte…

Cum, unde și când,
la vremea toamnei
De fiecare dată când ieșim la pescuit,
în căutarea păstrăvilor, va trebui să observăm cu atenție nu numai apa și malurile sale ci și condițiile din jurul nostru,
în general. Aceasta deoarece toamna
aduce schimbări sensibile ce influențează
atât apele și viețuitoarele acvatice, cât și
condițiile de mediu în care pescuim.
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Deși au început să se răcească puțin
câte puțin, apele dispun încă de suficient confort pentru a oferi condiții
bune peștilor care se hrănesc încă activ.
Apar însă și „mofturile” acestora, primele semne de încetinire a ritmului
biologic, pe care peștii încep să le facă.
Păstrăvii, continuă să se ridice din unde

Păstrăvii, continuă
să se ridice din unde
pentru a culege o insectă ce
vine agale pe suprafața apei,
dar nu vom mai asista la
salturile de-a dreptul
acrobatice pe care le
vedeam acum câteva
săptămâni.

pentru a culege o insectă ce vine agale
pe suprafața apei, dar nu vom mai
asista la salturile de-a dreptul acrobatice pe care le vedeam acum câteva săptămâni. Apoi, vor prefera să aștepte
hrana ce vine în masa apei, la adăpostul
unui trunchi căzut pe apă sau al unui
bolovan mai răsărit, feriți de puterea
curentului, fără a se mai aventura în
plin șuvoi, economisind energia atât de
necesară în sezonul rece care va urma.
Timpul cel mai bun pentru pescuit
la păstrăv se schimbă, de la vremea dimineților estivale și a după-amiezelor
târzii, înainte de lăsarea serii, la timpul
zilei în care temperatura se păstrează
la cele plus 15, plus 18 grade Celsius.
Răcoarea dimineților pe văile montane
se face tot mai mult simțită și putem
observa cum perioadele favorabile de

pescuit se mută, puțin câte puțin, spre
orele mai târzii ale dimineții, 9 sau 10,
chiar și 11. Odată cu ridicarea soarelui,
temperatura crește ușor pe vale iar peștii profită chiar și de cele doar câteva
grade în plus de la suprafața apei, pentru a ieși din ușoara letargie din timpul
nopților reci de septembrie.
După-amiaza, peștii se bucură
acum de apa ușor încălzită pe timpul
zilei, perioada activă mutându-se spre
orele de mijloc ale după-amiezei, înainte ca temperatura să coboare sensibil, înainte de lăsarea serii.
Este bine să avem de-acum permanent în vedere și poziția soarelui de
după-amiază, coborât deja sensibil la
aceste ore, față de timpul verii, pentru
a evita proiectarea umbrei noastre, pe
locurile în care pescuim.

Provocări pe malul apei
La capitol echipament, cuvântul de
ordine este light spre ultralight, atât
pentru pescuit la fly cât și pentru
spinning. Dacă optăm pentru muscărit,
o vargă din clasa 3 sau 4, cu fir floating
corespunzător, pe o mulinetă ușoară,
bine echilibrată cu lanseta, va fi de preferat, iar forfacul va fi ceva mai lung,
pentru a ne putea poziționa suficient
de departe de locul în care muștele vor
evolua pe apă. Dacă avem de-a face cu
bulboane mai adânci și cu întinsuri prelungite spre coadă, putem folosi chiar
și un fir cu vârf scufundător, care ne va
ajuta să explorăm pe îndelete întreaga
zonă. O muscă artificială, uscată sau
udă, sau o nimfă, meșterită pe malul
apei, având poate și un model real de
inspirație, sau o combinație în tandem

a acestora, ar putea înclina balanța reușitei în favoarea noastră. O trusă portabilă pentru legat muște artificiale, va
fi un atu demn de toată atenția.
Pentru pescuitul la spinning, în afara
echipamentului light-ultralight, așa cum
am menționat deja, năluci din clasa 1-2
grame, rotative sau mici voblere sinking
sau suspending, pot atrage atenția păstrăvilor ce pândesc în bulboane sau spre
capătul întinsurilor formate după cascadele podite. Cât privește culorile nălucilor,
de la cele clasice, argintiu sau auriu plin,
la cele mai năstrușnice combinații, toate
pot fi încercate. Experiența și nu în ultimul rând inspirația de moment pot face
și ele diferența în conturarea unei partide
reușite pe ape de munte, încununând provocarea unei zile dedicate căutării pistruiaților zilelor toamnei…!
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Tehnică Pescuit la răpitori
În căutarea știucilor mari (I)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Mi-a plăcut dintotdeauna să prind sau să încerc capturarea
celor mai mari exemplare de știucă și nu m-am dat
niciodată înapoi de la această provocare.

D

impotrivă, am întâmpinat-o
întotdeauna cu gândul de a obține maximum din fiecare partidă în care caut capturile cât mai mari,
în condițiile grele și improprii din țara
noastră, unde știuca lipsește din majoritatea lacurilor și râurilor, din cauze
pe care le cunoaștem cu toții: braconajul și pescuitul fără limită al trăistarilor
care rețin orice mârliță.
Evident, aceștia nu se gândesc decât
la burta și la profitul lor imediat și nici
măcar nu le trece prin gând că o mârliță
eliberată azi ar putea deveni trofeul capital de 1 metru, de mâine.

asaltează puținele știuci rămase în apă
cu zeci sau chiar sute de năluci zilnic,
ca să nu mai pomenesc de zilele de weekend, unde se petrec adevărate „defilări” de trupe ale răpitoriștilor.

Pescuit în „apă grea”
După ce Lacul Varlaam a devenit
inaccesibil pescarilor la spinning, nu

Ape tot mai sărace în știucă
Din păcate, lacurile cu ceva știucă din
jurul Bucureștiului le numeri pe degetele
de la o mână, și mă refer la cele aflate pe
o rază de 30-40 de kilometri. Situația a
degenerat și mai mult în ultimii anii, astfel că puținele bălți despre care se știe că
mai au încă știucă au devenit atât de căutate și de suprapescuite, încât speranțele
de a prinde o știucă frumoasă, pe lângă
oraș, sunt tot mai reduse.
Aceste lacuri au devenit asemenea
poligoanelor de tir, unde toți pescarii
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Am început cu năluci
relativ mari, plastice
între 15 și 20 de centimetri,
swimbaituri hard de
18 centimetri, apoi, după
partidele fără rezultat, în
această vară, am decis să
schimb abordarea.

doar peste vară, dar și în toamnă, pentru că este o apă dedicată pescarilor de
crap, m-am trezit pus în fața unei situații cu care nu mă mai confruntasem
de ceva vreme: anul acesta, începând
chiar din primăvară, nu am mai avut
unde pescui la știucă.
La șalău există opțiuni mai multe,
iar Lacul Gostilele este alegerea mea
preferată, însă în ceea ce privește știuca,
nu știam încotro să mă îndrept. Până
într-o zi, când un prieten, Dragoș Bînă,
mi-a zis să mă duc la balta Creața 1, o
apă cu plauri mișcători uriași și aspect
frumos, sălbatic, pe care el o cunoștea
din tinerețile sale de pescuit la știucă.
Plus că alți pescari deja făcuseră balta
cunoscută prin câteva capturi de știucă
mare. Așa că, fără să ezit prea mult, în
toamna trecută m-am dus pe acest lac.
Ca de obicei, am ajuns la spartul târgului. Deoarece nu pot pescui în timpul
săptămânii fiindcă trebuie să muncesc,
singurele perioade accesibile rămân
weekendurile. Una peste alta, prima
dată m-am dus acolo cu ideea preconcepută că vor sări știucile pe mal să-mi
mănânce nălucile chiar din cutie. Însă
realitatea m-a contrazis și m-a adus rapid cu picioarele pe malul înverzit. La
prima partidă, nereușită totală. Și mă
dusesem cu camera de filmat, lavalieră,
trepied, totul pregătit pentru un episod

volte și multe atacuri ratate din partea
știucilor, dar a fost distracție. Apoi, reveneam la Creața 1, unde-mi mai luam
o porție de gherlă și nu reușeam să înțeleg ce făceam greșit.

De la mare la mic
și înapoi la mare

fantastico-fabulos din seria „Încă un
lanseu”, pe care am creat-o, printre altele, pe canalul de YouTube „Pescuit la
răpitor de la A la Z”. Uitându-mă azi
în urmă, evident că privesc totul cu un
amuzament al omului pățit, dar care
n-a acceptat înfrângerea.

O vară între Delta Gruiului
și Creața 1
Între timp, am încercat și incintele
recent create din Delta Gruiului, unde
iarăși am ajuns prin luna iunie. Spre deosebire de Creața, acolo am prins de la
prima partidă, deși nu fără urmăriri,

Mă refer la dimensiunile nălucilor
folosite pe Creața 1, de la primul pescuit
și până în prezent. Am început cu năluci
relativ mari, plastice între 15 și 20 de
centimetri, swimbaituri hard de 18 centimetri, apoi, după partidele fără rezultat,
în această vară, am decis să schimb abordarea. Pentru că toată lumea pescuia
doar cu plastice mari acolo, am zis să fac
ceva diferit, măcar până când prind
prima știucă mare. Prinsesem o mârliță,
dar asta nu se punea. În plus, faptul că
eu puteam veni la pescuit doar în weekend nu mă ajuta deloc, fiindcă atunci
era cea mai mare aglomerare de pescari
la spinning pe malurile lacului. Dar nu
aveam de ales, trebuia să pescuiesc în
aceste condiții. Spre norocul meu, am
prins niște weekenduri mai liniștite, pe
căldurile din iulie și august, când lumea
era plecată în concedii, și așa am început
să-i dau de cap lacului, de la locurile productive la strategia de abordare cu tipuri
de năluci și dimensiunile acestora.
Important era să prind prima știucă
mare, ca să prind încredere în propriile
acțiuni și să prind încredere inclusiv în
lac. Dar despre cum am început să descopăr și să învăț lacul, în episodul viitor.
– va urma –
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Tehnică Pescuit de sezon
Pescuit de precizie
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

A venit și toamna. Pe alocuri mai domoală, pe nesimțite,
în alte părți mai agresivă, cu fenomene caracteristice,
ne dă oricum de înțeles că trebuie să ne adaptăm stilurile
și tehnica la condițiile atmosferice specifice sezonului.
Dacă pentru pescarii de spinning adaptarea se face aproape
de la sine, cei care practică pescuitul staționar cu linie
plutitoare trebuie să se reinventeze, dacă nu au făcut-o
până acum, pentru a practica un pescuit de precizie.

S

tilul de pescuit adaptat ploilor
și vânturilor puternice frecvente, cursurilor și fluctuațiilor
direcției și intensității curenților și a
valurilor, a fost inventat și practicat de
locuitorii comunității Roubaix, situată
la granița de nord a Franței cu Belgia,
și a primit denumirea zonei, pescuit cu
„rubeziana”.
Vom sintetiza câteva informații care
vă vor ajuta cu familiarizarea acestui
stil de pescuit.

Accesorii specifice
1 Varga de pescuit. Varga, special

concepută pentru acest stil de pescuit,
este format din 9-11 tronsoane tubulare
și are lungimea maximă, reglementată
pentru competițiile oficiale, de 13,00 m.
După denumirea stilului, aceasta a
fost numită roubaisienne, pe scurt
rouby, iar în limba română, popular rubeziană, iar științific - vargă lungă
cu îmbinare inversă.
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Caracteristic pentru acest tip de
vargă este modul specific de montare
inversă a tronsoanelor, nu ca la vergile
telescopice, care permite demufarea
acestora în timpul recuperării capturilor, de la talon către vârf, până la topsetul echipat cu linia de pescuit.
Acesta are, de obicei, lungimea ultimelor 3-4 tronsoane din vârf, care rămân mufate pe toată perioada partidei.
O altă particularitate constă în lungimea liniei, egală cu lungimea top-setului, adică ceva mai mare decât adâncimea apei, la o distanță față de mal egală
cu lungimea totală a vergii.
Linia este atașată prin intermediul
unui elastic-amortizor, montat prin interiorul top-setului, ușor tensionat,
care-i va asigura rezerva de forță necesară obosirii capturilor.
Grosimea elasticului va fi aleasă în
funcție de mărimea capturilor preconizate.

2 Scaunul-ladă multifuncțional.
Pentru mânuirea, destul de frecventă
și de dificilă a vergii, trebuie să ne poziționăm cât mai comod, pentru a preveni instalarea oboselii și evitarea unor
incidente neplăcute.
Putem realiza această cerință prin
utilizarea unui scaun-ladă multifuncțional, special conceput în acest sens. Acesta
asigură șederea comodă, relativ relaxată,
pentru pescar, dar și o serie de funcțiuni
complementare: platformă-grătar reglabilă pentru poziționarea picioarelor, sertare pentru linii de rezervă și diverse accesorii, suporturi pentru ligheane, tăvi
și cutii pentru nade și momeli, suporturi
pentru top-seturi de rezervă și minciog,
suport pentru vargă în timpul pescuitului, opritor pentru vargă în timpul mânuirii top-setului, dispozitive de prindere
a juvelnicului și a umbrelei etc.
3 Ruloul. Este un dispozitiv indispensabil, care asigură translația facilă și precisă a vergii în momentele retragerii acesteia din apă și a purtării
acesteia spre locul nădit.
4 Cupa de nădire. Este un dispozitiv special, montat la capătul unui
top-set puternic, și asigură purtarea și
bascularea bulgărilor de nadă, cu precizie, pe locul de pescuit.

1

2

3

4

Pescuitul se practică
la o distanță egală cu
lungimea vergii, pe verticala
locului, în același punct, care
poate fi nădit cu precizie și
pe care se poate poziționa și
menține, cu aceeași precizie
montura, după fiecare
manevrare a vergii.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SARAMURĂ DE TOAMNĂ
DIN CARAS
MAMA PAȘA

Carasul este apreciat, în primul rând, pentru cantitățile
semnificative în care poate fi capturat, datorate prolificității
sale, dar și pentru carnea sa, recunoscută pentru calitățile
sale gustative deosebite. Fiind potrivit pentru aproape toate
metodele de preparare cunoscute, păstrează totuși
prioritatea pentru anumite delicatese culinare, transmise,
dar și reinventate din generație în generație.

Pescuitul efectiv
Pescuitul se practică la o distanță
egală cu lungimea vergii, pe verticala locului, în același punct, care poate fi nădit
cu precizie și pe care se poate poziționa
și menține, cu aceeași precizie montura,
după fiecare manevrare a vergii.
În primul rând se sondează cu atenție adâncimea apei, la diverse distanțe
față de mal, în stânga și în dreapta postului ales, pentru a depista pragurile,
denivelările și compoziția substratului.
Top-setul se lansează în apă, se mufează
restul vergii și, printr-o mișcare de
translație, se duce montura în zona nădită. Se ridică varga și se așează montura în poziția verticală.
Când sesizăm acțiunile peștilor, se
înțeapă, tot pe verticală, după care se
retrage varga, poziționată pe rulou,
pentru obosirea peștelui și aducerea
acestuia la mal. Se demufează top-setul,
se sprijină varga în suport și se scoate
peștele cu minciogul.

„Repetitio mater studiorum est”
„Repetiția este mama învățăturii”,
spune un vechi proverb latin. Pare greu
la început dar, prin practică, perseverență și exercițiu, veți descoperi farmecul acestui pescuit de precizie.

Ingrediente: 5-6 carași în jur de 250 g,
4-5 roșii cherry, 2 ardei grași verzi și doi roșii,
2 ardei iuți, o căpăță de usturoi, 150 ml ulei
de măsline, pătrunjel verde, sare, piper, boabe
și măcinat. Este recomandată folosirea unui
grătar dublu special, ca cel din imagine.
Preparare: se curăță peștiii, se eviscerează, se înlătură capetele și se filetează cu
piele, tăindu-se apoi fileurile în două. Se pudrează fileurile cu sare și piper și se lasă la
macerat ½ oră. Poziționăm fileurile între grilele grătarului și fixăm agrafa de siguranță.
După pregătirea jarului, vom așeza grătarul
pe foc, întorcându-l pe o parte și pe cealaltă,
până la rumenirea și coacerea peștelui, după
care acesta va fi lăsat să se răcească „în grătar”, pentru a putea fi desprins cu ușurință.
Vom coace apoi ardeii și roșiile. Într-o oală
mare punem la fiert apa, împreună cu două
linguri de sare și două lingurițe de piper
boabe. Când apa fierbe, adăugăm uleiul, usturoiul tocat, ardeii copți tăiați fâșii și roșiile
coapte și decojite, și lăsăm amestecul să dea
în clocot. Introducem peștii și ardeii iuți tăiați
felii, punem capacul și luăm vasul de pe foc,
după care adăugăm pătrunjelul tocat.
Servire: se servește rece, în farfurii adânci
sau în boluri, bucățile de peștele, pe care se
așează legume și câteva linguri de zeama. O
țuică bătrână sau un rachiu din vin o va ajuta
„să alunece” mai ușor. Poftă bună!
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Tehnică Pescuit pe râu
Scobari pretențioși
Text și fotografie DORU DINEA

Pește ce face parte din familia ciprinidelor, scobarul este un
pește de grup, de cârd. Dacă apa are o claritate mai mare,
nu de puține ori, o avalanșă de luciri de diamante îmi
încântă privirea, în multe zone ale râului. Îi recunosc, sunt
scobarii, ca niște adevărate pietre nestemate, ce lunecă
ademenitori, prin unde.

cu alge. Nu degeaba i se mai spune și
mielul apelor. De aceea, pentru mine,
pescuitul la fly, în căutarea scobarilor,
a reprezentat și reprezintă o adevărată
provocare.

Locuri cu scobari

D

acă pescuitul cu momeli naturale și diferite tehnici este,
dacă pot să zic așa, obișnuit și
normal pentru acest pește, pescuitul la
fly cu muște artificiale este mai neobișnuit, mai ieșit din tipare și mai anevo-

ios. Cu toate că și cleanul face parte din
familia ciprinidelor, scobarul nu a dezvoltat, ca și celălalt, în timp, de-a lungul
evoluției sale, instincte accentuate de
pește răpitor, ci a rămas, în general, un
pește pașnic, care se hrănește, de obicei,

Cu toate că scobarul consumă și insecte și larvele acestora care se găsesc
în apă, principala sursă de hrană o reprezintă algele, care se află, în special,
pe pietrele de pe substratul apelor curgătoare. De aceea, de cele mai multe
ori, și în pescuitul la fly, am căutat scobarul în zonele râului cu albia tare, cu
pietriș. De asemenea, am pescuit și în
zonele râului ce au prezentat blocuri de
piatră sau construcții metalice pe substrat. Am găsit scobarii, în aceste zone,
atât în părțile râului unde apa a avut
curenți de curgere medii sau rapizi dar
și în părți ale râului unde apa a fost
aproape statică.

Nimfele fac diferența
Ca să ajung cu muștele artificiale în
zona de hrănire a scobarilor, am folosit
exclusiv muștele artificiale de tip nimfe.
În perioadele de timp când apa a fost
mai opacă, cele mai bune rezultate au
fost la cadis nymph pe cârlige nr. 14 și
nr. 16. Atunci când apele râului au fost
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limpezi, am avut rezultate bune la
prince nymph pe cârlige nr. 14, buggy
nymph pe cârlige nr. 14 dar, de departe,
cele mai bune rezultate au fost la polish
nymph pe cârlige nr. 14.

O tehnică pe măsură
În zonele râului unde apa a avut un
curent de curgere mediu sau rapid, am
lăsat nimfa să fie dusă liber de curentul
apei și, de puține ori, mai făceam mici
opriri, pe care le executam din șnur sau
ridicând puțin vârful lansetei. Acolo
unde apa a fost aproape statică, am recuperat nimfa cu viteze mici sau medii,
cu mișcări fluide și mici pauze în recuperare.
De cele mai multe ori atacurile scobarilor asupra muștelor artificiale de
tip nimfe au fost ca niște țacuri, loviri.
Peștele executa unul sau două țacuri
asupra nălucii și foarte rar s-a întâmplat, ca după atac, peștele să mai urmărească nimfa în evoluția ei prin apă.
Acest lucru l-am observat în perioadele
când apa râului a fost limpede. Am avut
și partide de pescuit, dar foarte puține,
când scobarii au atacat ceva mai ferm
muștele artificiale.
Cea mai mare provocare, pentru
mine, a fost alegerea momentului cel
mai potrivit pentru a executa înțepă-

tura. Ori așteptam momentul să am un
țac mai hotărât ori, la scurt timp după
ce nimfa atingea suprafața apei executam una sau două înțepări scurte, fluide
și nu brutale, din șnur sau vârful lansetei, care să coincidă cu unul din țacurile peștilor. Pentru ca să am o șansă
în plus la înțeparea peștilor, a fost necesar să execut lansările cât mai corecte,
șnurul și leader-ul să fie cât mai întinse,
ca să am posibilitatea să simt cât mai
bine orice acțiune a peștelui. Dar chiar
și așa, de obicei, procentul de reușită

la înțeparea peștilor, pentru mine, a
fost undeva între zece și douăzeci la
sută.
Cu toate că scobarul este un pește
cât se poate de prudent și pretențios
pentru pescuitul cu muște artificiale,
aceasta poate reprezenta o provocare
pentru oricare pescar pasionat de pescuitul la fly. Iar când, la capătul leader-ului, se zbate câte un „năsos”, cu
flancuri argintii, bucuria reușitei este
foarte mare.
Fir întins!
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Echipament Atelierul muscarului
Culorile toamnei
ALEX CODRESCU

Foto: A. ZABET

Finalul lunii septembrie bate la ușă iar toamna își intră în
drepturi cu pași grăbiți, punând culori arămii în frunzele
deja ostenite de arșița verii. Și pentru că pasiunea
pescuitului la păstrăv va trebui ostoită pentru o perioadă
bună de timp, o ieșire pe malul apei înainte de închiderea
sezonului, la finele lunii septembrie, va fi cât se poate de
bine-venită.

L

ucrurile s-au mai schimbat pe
malul apei, chiar și față de cu
doar două-trei săptămâni înainte. Seceta prelungită, potopul de căldură al verii, au redus sensibil rezervele
de apă iar la munte debitele au scăzut
considerabil. Apele sunt foarte puțin
adânci și relativ limpezi, ploile de la
sfârșitul lunii august, aducând un plus
de viață pe văile aproape secătuite ale
pâraielor din munte. Este acel timp din
an când va trebui să punem în practică
toată îndemânarea, priceperea și iscusința, pentru a ademeni precauții cavaleri cu pistrui viu colorați.
Pentru a înclina balanța în favoarea
noastră și a ne spori șansele reușitei, câteva lucruri trebuie luate în considerare.
Apele încep să se răcească, apetitul și
vigoarea peștilor scade iar apele limpezi
și adânci de doar câțiva centimetri sunt
elemente ce nu trebuie să scape atenției.
În plus, numărul insectelor ce-și încercă
încă puterile pe, și deasupra apei, dar și
pe pietrele submerse, se reduce simțitor,
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fapt ce sporește dificultatea alegerii artificialelor cu care vom pescui. Și toate
aceste elemente vor avea maximă importanță atunci când ieșim la păstrăv,
la vreme de septembrie.
Unul dintre elementele cheie este
răbdarea, care ne va ajuta să testăm cât
mai multe variante de artificiale și tehnici, până ce vom reuși să descoperim
soluția momentului. Putem începe cu
muște uscate, gen „parașute” sau „bivizibile”, după care vom coborî „ștacheta”,
dacă putem spune așa, încercând o
combinație/tandem de „uscată” și „udă”
sau „scufundată”, combinații în care
minusculele furnici, muște de piatră și
nimfe, vor da viață „caruselului toamnei”, gândit pentru atragerea peștilor.
Iar la final, dacă nici una dintre variante nu a găsit ac pentru „cojocul” cavalerilor pistruiați, vom scoate, din cutiuța cu alcătuiri meșteșugite,
streamerele ce pot stârni atenția „suspicioșilor” ce încă mai pândesc nehotărâți în unde.

Cât privește culorile artificialelor,
recomandările par a înclina spre culori
închise, maron, cenușiu și chiar negru,
pentru muștele pescuite pe și aproape
de suprafața apei și, prin total contrast,
culori vii, precum charteuse-ul, roșucarmin, dar și galben și arămiu, pentru
streamere, ultimile culori fiind asemănătoare cu cele din paleta de culori a
toamnei.
Și chiar dacă toate acestea par a fi
desprinse dintr-o poveste, la acest timp
din an, totul este posibil. Adăugând aici
și un echipament ultralight pentru pescuit la fly - ansamblul mulinetă/lansetă/
fir, din clasele 3, cel mult 4, și mai ales
un forfac suficient de lung, pentru a evita
amprenta umbrei noastre peste locul în
care pescuim, putem spune că am făcut
practic tot ce ne-a stat în putere pentru
a ademeni păstrăvii și pentru a avea încă
o dată șansa de a admira frumusețea pistruilor cu sclipiri de argint, din undele
apelor de munte ale lunii septembrie.
Fir întins!

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

CAPYBARA - rozătorul uriaș
Capybara sunt rozătoare ce fac parte din
familia Caviidae, ordinul Rodenția, cu o
înfățișare deosebită, ce seamănă mai degrabă cu porcușorii de Guineea, decât cu
rozătoarele pe care le cunoaștem precum
nutriile sau bizamii.
• Capybara este cel mai mare rozător
cunoscut ce trăiește în prezent pe glob;
• Este originar și este prezent în toate
țările din America de sud, mai puțin în
Chile, având cel puțin șase denumiri populare diferite în funcție de țara latinoamericană în care trăiește;
• Capybara sunt animale extrem de sociabile, trăind de regulă în grupuri de câte
10-20 de indivizi, fiind însă întâlnite chiar
și grupuri de până la 100 de exemplare;
• Trăiesc de regulă în regiunea terenurilor cu multă apă și umiditate crescută,
precum savanele inundate, râuri, mlaștini,

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
dar și în păduri dese, ce oferă un bun adăpost, dar care au și zone apropiate cu apă;
• De regulă capybara pot ajunge la o lungime de 1 - 1,30 metri, cu o înălțime la greabăn de 50-60 cm. Greutatea se situează de
obicei între 30 și 65 kg, femelele fiind de regulă mai corpolente decât masculii;
• Recordul de greutate a fost consemnat în Brazilia, la o femelă de capybara care
a cântărit nici mai mult nici mai puțin de
91 de kg, fiind urmată de un alt exemplar,
tot din Brazilia, care a cântărit 81 de kg;

• Picioarele din față sunt mai scutre
decât cele din spate și sunt prevăzute cu
patru degete, față de cele din spate care
au doar trei degete. Degetele picioarelor
sunt unite parțial cu o membrană ce ajută
la deplasarea prin apă;
• Foarte buni înnotători, capybara se
pot scufunda sub apă, unde își pot ține
respirația timp de până la cinci minute;
• Ierbivori prin excelență, capybara consumă iarbă și plante acvatice dar și fructe
și scoarță de pe arbori;
• Împerecherea are loc numai în apă,
iar dacă o femelă nu acceptă un anumit
mascul, fie se scufundă sub apă, fie iese
pe uscat, transmițând astfel un mesaj clar
de refuz pretendentului;
• În medie o femelă dă naștere la patru
pui dar se cunosc și cazuri când opt pui de
capybara au văzut lumina zilei alături de
mama lor;
• La numai o săptămână de la naștere
puii încep să mănânce și iarbă dar continuă
să fie alăptați de toate femelele din grupul
respectiv, nu numai de mama lor, până în
jurul vârstei de patru luni;
• Durata de viață în mediul natural este
de circa 6-8 ani, dar în captivitate au fost
înregistrate și exemplare care au ajuns și
la vârsta de 12 ani!
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Noutăți

De prin magazine

ABREVIS

MG CARP

Noul fir textil SIGLON PE ADV
(x8) cu tehnologia DRT

ADITIVUL B.L.L.
CU AROMĂ ATRACTIVĂ

O nouă revoluție pe piața firelor
multifilament vine de la Sunline Japonia, odată cu lansarea noii game
de fire textile Siglon PE ADV.
Noutatea producătorului nipon
constă în tehnologia inovatoare DRT
(Deep Resin Technology), prin care
rășina este introdusă în interiorul firului, ceea ce îi conferă caracteristici
superioare firelor împletite în 8, clasice, și anume o rezistență crescută la
absorbția apei. Pe lângă impermeabilitatea excelentă, această tehnologie
de ultimă oră sporește rezistența la
abraziune și permite lanseuri mai

lungi, datorită suprafeței mai nedete
și fine a firului textil.
Noul Siglon PE ADV este împletit
în 8, pentru diametre extrem de reduse în comparație cu rezistența crescută, și este disponibil în diametre de
la 0,12 mm (6 lbs. rezistență) până la
0,24 mm (24 lbs. rezistență), pe role
de 150 de metri. Culoarea firului este
albastru turcoaz.
Noile fire Sunline Siglon PE ADV
sunt importate în România de firma
Abrevis, și se găsesc în magazinul Abrevis din București, precum și online.
–www.abrevis.ro.

Având drept bază extracte naturale,
aditivul B.L.L. conține o aromă de
mare atracție. Datorită acestei atractivități sporite, se recomandă a se folosi
în groundbait, mai ales în sesiunile
scurte de pescuit, atunci când peștii
trebuie atrași cât mai repede posibil la
nada și momeala oferită.
–www.mgcarp.ro
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Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

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
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Avertizor luminos iBite
pentru lansete feeder
Unul dintre cele mai puternice sisteme de iluminare, avertizorul iBite a
fost special conceput pentru vârfurile
subțiri ale lansetelor de feeder.
Produsul are la bază un LED puternic, poziționat într-o carcasă cilindrică cu un capăt colorat, în interiorul
căreia se află o baterie de construcție
specială, alungită, CL435.
Puterea de iluminare a LED-ului
este impresionantă și asigură o luminozitate puternică, extrem de vizibilă,
chiar și de la distanțe mari.
Sistemul de fixare pe vârful de feeder este realizat dintr-o clapetă cu
două cleme de fixare, cu capitonare
EVA la interior, pentru evitarea deteriorării blankului vârfului lansetei.
Pentru activare, trebuie deșurubată partea colorată, cea de sus a
avertizorului, iar bateria din interior
trebuie întoarsă, repoziționată, cu polaritatea corespunzătoare.
–www.fisela.ro

Specificații tehnice
• Construcție solidă ABS;
• Led puternic, de culoare roșie;
• Dimensiune cap iluminare:
30 mm x 8 mm - diametru;
• Model baterie: CL435;
• Produs recomandat exclusiv
pentru montare pe vărfuri feeder;
• Dimensiune totală: 73 mm;
• Sistem dublu-clapetă pentru fixare
pe vârf;
• Capitonare EVA pe interior balama,
pentru protecție blank vârf;
• Produs recomandat pentru pescuit
de noapte.

ZIUA

OCTOMBRIE 2021

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAZELE
SOARE
FAVORABILE PESCUITULUI
LUNII
RĂSARE APUNE
1 V
1.05 7.49 12.35 17.52
2 S
1.51 8.40 13.26 18.43
3 D
2.43 9.32 14.18 19.35
4 L
3.35 10.23 15.09 20.26
5 M
4.26 11.15 15.51
21.17
L.N.
7.19
18.47
6 M
5.18 10.06 16.43 22.08
7 J
6.09 10.51 17.35
8 V
1.53 6.48 11.29 18.03
9 S
2.44 7.39 12.20 18.51
10 D
3.37 8.30 13.12 19.43
11 L
4.29 9.22 14.03 20.35
12 M
5.30 10.14 15.54 21.27
P.P.
7.28
18.34
13 M
6.23 11.06 16.47 22.18
14 J
7.14 11.49 17.38
15 V
1.17 7.33 11.45 17.24
16 S
2.09 8.25 12.36 18.15
17 D
2.49 9.16 13.27 19.08
18 L
3.41 10.07 14.20 20.01
19 M
4.33 10.51 15.12 20.54
L.P.
7.37
18.22
20 M
5.24 11.43 15.03 21.45
21 J
6.18 12.35 15.49
22 V
0.41 6.23 12.26 15.24
23 S
1.33 7.14 13.18 16.16
24 D
2.25 8.08 14.09 17.07
25 L
3.17 9.53 14.48 17.53
26 M
4.09 10.45 15.39 18.45
27 M
4.49 11.37 16.30 19.37
U.P.
7.47
18.13
28 J
5.41 12.29 17.22 20.18
29 V
6.33 13.17 18.15
30 S
0.03 5.25 12.21 17.22
31 D
0.45 5.17 12.13
17.14
Duminică, 31 octombrie 2021, se trece la ora de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00.

Mica publicitate
ANGAJĂRI

A.J.V.P.S. HUNEDOARA

Asociația Județeană a Vânătorilor
și Pescarilor Sportivi Hunedoara

ANGAJEAZĂ
PĂSTRĂVAR
Detalii la
Tel.: 0722-387.454

VÂNZĂRI
Vând carabină semiautomată Browning,
cal. .30-06 Sprg., stare excepțională, cu
aparat de ochire cu punct roșu, cumpărată în anul 2018, folosită doar un sezon.
Preț: 8.800 lei. Tel. 0722-674.326.

REBUS

COMPETIȚII DE VÂNĂTOARE
Rezolvarea din numărul anterior

SEMNE DE TOAMNĂ
ÎN PĂDURE
ION MIHAIU
ORIZONTAL:1) Face torsul subțire – Leu de tinichea. 2) Vânat cu arme grele – Neprihănit. 3) Vânători prin pădurile Iadului. 4) Macină recoltele
de toamnă (sg.) – 2, 3 vulpi! 5) A încreți. 6) Chemarea insistentă a partenerului de vânătoare –
Prinse în stuf! 7) A zice de bine – Sare din pământ.
8) Blană de lup! – Miez de grâu! - Cap de egretă!
9) Însușirea vânătorului iute de mână. 10) A acționa ca un vânător nemilos - Neplăcut la gust.
VERTICAL: 1) „Toamna bobocilor” – A fi în pădure ca vânător. 2) Margine de cătun! – Frământă lutul pe roată – Coadă de vânat! 3) A
lucra ogorul pentru toamnă – Urma vânătorului în pădure. 4) Verdeața din ciorbă - Strop.
5) Potrivită să intre în vizuină – Cel mai priceput
vânător! - Cap de cireadă! 6) Puse în pocal! Pantaloni strânși pe picior. 7) Armă de artilerie
– Căzută fără vlagă la pământ. 8) Stau pe
umerii oamenilor în uniformă – Amici de
toamnă! 9) Plecat la vânătoare – Ochiul magic
al vânătorului. 10) Țin păsările în aer (sg.) –
Vânător cu simțuri dezvoltate.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

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

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

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 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 cu luna următoare a celei în care ai făcut plata.
Completează cuponul alăturat și trimite-l împreună cu dovada plății
abonamentului (copia ordinului de plată sau a mandatului poștal) pe adresa:
A.G.V.P.S. din România, București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

