26

NR. 2 (11) / 2020

NOIEMBRIE

Asociațiile noastre
AVPS Sitarul 3

Staționarul
competițional

Deschiderea
la iepuri 12

Răpitori sub
oglinda apei

34

32

www.agvps.ro

SERIE NOUĂ | MMXX

DANUBE DELTA PREDATOR CHALLENGE

CUPRINS
VÂNĂTOARE

3 INTERVIU
AVPS Sitarul
6 LA ZI
Scrisoarea adresată de A.G.V.P.S.
din România Europarlamentarilor
români privind restricționarea folosirii
alicelor cu plumb în zonele umede
7 LA ZI
Este necesară modificarea anexelor
Directivei Habitate
8 OPINIE
Vânătoarea și pescuitul în on-line
11 OPINIE
Vulpea trece, neregulile rămân
12 DE SEZON
Deschiderea la iepuri
13 GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ
Tocăniță de iepure cu bacon și măsline
14 DIN TEREN
Lumea aripatelor
16 OPINIE
Pledoarie pentru căprior
18 CHINOLOGIE
Vremea rece
20 MUNIȚIE
Cartușe cu alice pentru sezonul rece
21 ECHIPAMENT
Protecția termică
22 PLANTE TĂMĂDUITOARE
Păducelul

23 IN MEMORIAM
Ion Vasilescu
24 POVESTIRI
Bătaie la iepuri (I)

PESCUIT

26 COMPETIȚII
Danube Delta Predator Challenge
28 COMPETIȚII
O toamnă frumoasă, lungă și „plină”,
la propriu, de finale!
29 COMPETIȚII
Pescuit la Crap – Finala 2020
30 ECHIPAMENT
Avantajele lansetelor
personalizate (II)
32 PESCUIT STAȚIONAR
Pe scurt despre staționarul
competițional
33 GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ
Storceag
34 PESCUIT LA SPINNING
Răpitori sub oglinda apei
36 PESCUIT PE RÂU
Pregătiri de iarnă
38 MUSCĂRIT
Streamere cu… greutate (I)
39 DIVERTISMENT
Caricaturi • Curiozități din natură
40 Noutăți de prin magazine
41 Solunar • Rebus • Mica publicitate

și
VÂNĂTORUL
Român
PESCARUL

Nr. 2 (11) / NOIEMBRIE 2020
Revistă națională de vânătoare
și pescuit recreativ-sportiv
editată de A.G.V.P.S. România
FONDATĂ ÎN ANUL 1919
PREȘEDINTE
dr. jr. Florin Iordache
PREȘEDINTE EXECUTIV
ing. Mugurel Drăgănescu
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
acad. dr. Atilla Kelemen
dr. ing. Vladimir Talpeș
COLEGIUL DE REDACȚIE
prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu
dr. ing. Iosif Benke
dr. ing. Vladimir Talpeș
ec. Teodor Bentu
Veronica Ispas
REDACTOR-ȘEF
ing. Alin-Codru Manu
CORESPONDENT VPR
arh. Mugurel Ionescu
LAYOUT / DESIGN
Aurel Neagu / CREA
SEDIU
Calea Moșilor nr. 128,
București, Sector 2, Cod 020882
Tel: 021-313.33.63
E-mail: revistavpr@yahoo.com
www.agvps.ro

12

34

16

36

Membrii Consiliului A.G.V.P.S. din România
Președinte: Florin Iordache; Președinte executiv: Mugurel Constantin Drăgănescu;
Vicepreședinți: Atilla Kelemen, Ovidiu Ionescu, Teodor Bentu.
Membri: Ion Antonescu, Iosif Benke, Sorin Viorel Bronț, Virgil Cadăr, Liviu
Coman, Filip Georgescu, Cornel Lera, Eusebiu Martiniuc, Dorin Mărescu, Radu
Iulian Micu, Cătălin Eliad, Laurențiu Radu, Florică Stan, Veronica Ispas,
Gheorghe Vrânceanu, Jan Dorin Calciu.

ISSN 1582-9650

Fotografie copertă: Andy Arif
Manuscrisele destinate tipăririi vor fi în format digital.
Publicate sau nu, ele nu se înapoiază colaboratorilor.
Articolele publicate nu angajează decât responsabilitatea
autorilor lor și nu reflectă în mod necesar opinia redacției.
Reproducerea oricărui material fără acordul
redacției este interzisă.

Asociațiile noastre
NOIEMBRIE

Interviu
Vânătoare și pescuit în on-line
Deschiderea la iepuri
Vânătoare la pană
Chinologie
Echipamentul de vânătoare

3
8
12
14
18
21

VÂNĂTOARE

AVPS Sitarul
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU
Așa cum am anunțat în numărul din luna octombrie,
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 unei serii
de materiale – interviuri cu cei ce își dedică eforturile
conducerii activității acestor asociații.

Î

n numărul de noiembrie al revistei
VPR, prezentăm interviul realizat
cu dl. Paul Niculescu, directorul
AVPS Sitarul, din București.
A.M. Sunteți directorul AVPS Sitarul de o perioadă bună de timp, iar înainte de aceasta ați lucrat în cadrul asociației o serie întreagă de ani. Cum
vedeți momentul actual și cum priviți
activitatea în perspectivă, de pe poziția
de conducere pe care o aveți?
P.N. Sunt director la AVPS Sitarul
din anul 2017, dar am fost angajat la
asociație ca tehnician, și apoi inginer,
din anul 1998. Sunt la curent cu toate
problemele ce privesc asociația, iar
când am fost numit director mi-am
asumat multe responsabilități. Asociația nu era într-o situație financiară
destul de bună dar, cu cheltuieli minime și implicare a personalului de teren și a membrilor, cu multă muncă
îndreptată spre gospodărirea fondurilor cinegetice, am reușit să aducem asociația de la un număr de 300-350 de
membri la un număr de 700 de membri
vânători.
A.M. Câte fonduri cinegetice aveți
în gestiune și câte amenajări piscicole
aveți în cadrul asociației?
P.N. În acest moment avem în gestiune 15 fonduri cinegetice, pe raza a
6 județe: Argeș, Călărași, Constanța,
Ilfov, Teleorman și Vâlcea, iar ca amenajare piscicolă avem doar bazinul
Rasa III, de pe raza comunei Sohatu,
în județul Călărași, unde se află și o
cabană de vânătoare și alte amenajări
care ne ajută să defășurăm o gospodărire durabilă a vânatului.
A.M. Ce ne puteți spune despre evoluția/trendul ultimilor ani în privința nu-

Interviu

mărului de membri vânători și pescari
ai asociației pe care o conduceți?
P.N. Exact cum am spus mai devreme, în anul 2016 aveam înscriși un
număr de 300-350 de membri vânători
activi, iar acum avem în jur de 700 de
membri vânători. Creșterea s-a datorat
managementului corect aplicat atât
față de membrii vânători cât și în privința gestionării fondurilor cinegetice.
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.
P.N. În ceea ce privește vânatul,
avem efective de cerb comun, căprior,
mistreț, și urs, iar ca vânat mic avem

iepure, fazan și potârniche. Dintre răpitoarele cu păr avem vulpe și șacal,
iar ca păsări de pasaj avem începând
cu guguștiuc și terminând cu gârliță
mare, rață, prepeliță și ciocârlie. La speciile de vânat mare înregistrăm o creștere semnificativă la cerb comun și căprior, dar, în schimb, mistrețul a fost
afectat grav datorită prezenței pestei
porcine africane - PPA. La iepure, ca
de altfel în toată țara, am constatat și
noi o ușoară scădere a efectivelor, lucru
observat foarte clar în fondurile cinegetice pe care asociația le gestionează, situate în Câmpia Bărăganului, unde
agricultura intensivă își spune cuvântul, având efecte negative nu numai
asupra iepurilor dar și a altor specii de
interes cinegetic.
Vorbind de agricultura intensivă, ne
referim clar la utilajele de mare putere,
care au o viteză de înaintare și o rază
de lucru mare, ce nu permit refugierea
la timp din fața lor a vânatului mic,
mai ales a puilor acestuia, ne referim
la ierbicidarea agresivă a tuturor canalelor și a altor zone cu vegetație ierboasă și arbustivă, la lipsa perdelelor
forestiere care să adăpostească vânatul
mic. Peste toate aceste condiții, creșterea
numărului răpitoarelor cu păr, mai ales
a șacalului, dar și a câinilor hoinari,
afectează negativ vânatul din fondurile
cinegetice pe care le gestionăm.
A.M. Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, ce ne puteți spune
despre activitățile și acțiunile pe care le
aveți în derulare?
P.N. Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, am pus accent
foarte mare pe sistarea braconajului cinegetic. Ne confruntăm săptămânal în
județele Teleorman și Argeș cu braconaje
la iepuri și căpriori, în special cu câini
din rasa ogar, braconaj cu lațuri și, mai
rar, cu arme de vânătoare. Din păcate au
început să apară și în județul Călărași
și Ilfov braconaje cu ogari, fapt ce pune
în evidență extinderea cu repeziciune a
fenomenului în tot sud-estul țării.
În limita cotelor de recoltă continuăm
acțiunile de combatere a dăunătorilor șacal, vulpe, ciori grive și coțofene.
În ceea ce privește populările cu vânat, în ultimii trei ani, am reușit să poNOIEMBRIE 2020
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AVPS Sitarul
pulăm fondurile cinegetice care au condiții propice în acest sens, introducând
câte 2.500-3.000 de exemplare de fazan, în fiecare an.
Ca și amenajări în fondurile cinegetice, anual ne ocupăm de întreținerea
hrănitorilor, a sărăriilor, a observatoarelor și, acolo unde este cazul, de construirea altora noi.
În utimii patru ani am avut o prezență activă în promovarea vânătorii
în România, un exemplu în acest sens
fiind participarea la una dintre cele
mai mari expoziții de vânătoare care
se desfășoară anual la Vicenza, Italia,
standul nostru fiind vizitat de mii de
vânători dar și de turiști veniți la expoziție din toată Italia.
A.M. Ce ne puteți spune despre
amenajările piscicole pentru pescarii recreativi.
P.N. La această întrebare nu vă pot
spune prea multe, deoarece avem, așa
cum am spus, doar amenajarea piscicolă Rasa III, care are o suprafață de 4
hectare. Aici pescuiesc în general membrii asociației, pescari sau vânători,
având în vedere că tot aici se află și cabana de vânătoare, așezată chiar pe malul apei, oferind alături de balta de pescuit un loc pentru destindere și recreere
în mijlocul naturii.
Populăm în fiecare an amenajarea
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piscicolă cu crap, 1.500 de kg, și caras,
1.000 de kg, iar în baltă se găsește și
șalău.
A.M. Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației.
P.N. În anul 2018 am înființat un
SITE al AVPS Sitarul și un grup de comunicare, unde se reunesc aproximativ
300 de membri ai asociației. În general
noi, cei din conducerea asociației, postăm
toate noutățile, acțiunile ce se desfășoară
sau urmează a avea loc, precum și alte

știri legate de asociație. Este o cale extrem
de ușoară și de eficientă de comunicare
între conducere și membrii noștri.
A.M. Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate?
Cum procedați vis-à-vis de această situație și dacă ați întâmpinat dificultăți
în desfășurarea activității de gestionare
din această cauză?
P.N. Nu este cazul la noi, fondurile
cinegetice pe care le avem în gestionare
nu se suprapun zonelor de arii protejate.
A.M. Pentru că ne îndreptăm către
încheierea anului, care sunt provocările

pe care le întrevedeți pentru finalul acestui an dar și pentru începutul anului nou?
P.N. Din păcate nu ne putem desfășura activitatea normal, a fost un an
extrem de dificil, aici intervenind pandemia care ne-a afectat economic iar cu
atâtea restricții de deplasare și întrunire
nu am reușit să întreprindem o serie întreagă de acțiuni pe care ni le propusesem. Apoi a urmat suspendarea vânării
păsărilor, despre care, sunt convins, puțini sunt cei care îi cunosc efectele. Au
fost afectate o întreagă serie de activități
specifice legate de vânătoare, începând
de la importatorii de muniție și arme
de vânătoare, de echipament specific, de
la încălțăminte, îmbrăcăminte, etc., apoi
au fost afectați armurierii, hoteluri și
pensiuni, restaurante și o serie de alte
servicii legate de acest domeniu.
Pentru anul care vine, sperăm și
avem încredere că toate problemele legate de pandemia din prezent se vor rezolva și ne vom putea relua și desfășura
acvitatea normală, pentru continuarea
în cele mai bune condiții a activității
de vânătoare, a gospodăririi fondurilor
cinegetice și gestionarea durabilă a vânatului, dorința firească a fiecărui
membru vânător.
Totodată, poate autoritățile o să
pună accent și pe vânătoarea din România, să vină și să sprijine asociațiile
de vânătoare cu minimul posibil, adică
găsirea soluției de continuare a acestei
activități. De la noi merg foarte mulți
bani la bugetul de stat și nu numai, noi
susținem întreținerea fondurilor cinegetice, mulți salariați etc., doar din bugete ce sunt formate clar din bani ce provin din privat. Vânătoarea așa cum este
ea definită și cum se practică nu este
doar activitatea singulară de vânare a

animalelor din mediul sălbatic, ci și de
selecție a celor bolnave, include amenajarea de locuri de hrănire pentru vânat
și hrănirea complementară a vânatului în condiții grele de iarnă, toate acestea fiind activități îndreptate către
menținerea unui echilibru stabil în
mediul natural, respectiv în fondurile
cinegetice pe care le gestionăm. Asta nu
face decât să ajute statul român.
A.M. Înainte de a încheia, aveți un
mesaj pe care îl putem transmite colegilor din celelalte asociații afiliate la
A.G.V.P.S.?
P.N. Da, aș dori să existe o colaborare mai strânsă între toți gestionarii
de fonduri cinegetice, fie ei afiliați sau
nu la A.G.V.P.S. După terminarea pandemiei aș propune să ne reunim pentru

discuții, majoritatea gestionarilor, a
autorităților ce ne conduc întreaga activitate și nu în ultimul rând cu majoritatea ONG-urilor, ce au în vedere și
activitatea legată de vânătoare, pentru
că doar în acest mod li se poate explica
acestora, în amănunt, ce înseamnă cu
adevărat vânătoarea. Aceste ONG-uri
au o concepție total greșită și promovează doar știri și informații ce nu fac
cinste unei lungi și frumoase tradiții
așa cum este vânătoarea în România.
A.M. Vă mulțumesc domnule director pentru timpul și atenția acordată
și vă dorim să îndepliniți tot ceea ce vați propus, atât în prezent cât și în viitor, pentru binele membrilor vânători
și pescari recreativi ai asociației pe care
o conduceți, AVPS Sitarul.
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La zi

Scrisoare deschisă

SCRISOAREA ADRESATĂ DE A.G.V.P.S.
DIN ROMÂNIA EUROPARLAMENTARILOR
ROMÂNI PRIVIND RESTRICȚIONAREA
FOLOSIRII ALICELOR CU PLUMB
ÎN ZONELE UMEDE
VPR
Având în vedere că propunerea Comisiei Europene
referitoare la restricționarea folosirii alicelor cu plumb
în zonele umede urma a fi dezbătută și supusă votului,
A.G.V.P.S. din România a adresat europarlamentarilor
români, o scrisoare privind o serie de aspecte ce trebuie
cunoscute și luate în considerare în această privință.
Scrisoarea precizează următoarele:
Nr. 771 /22.10.2020
Stimate domnule ………………………,
Membru al Parlamentului European,
Restricționarea utilizării alicelor de
plumb pentru vânătoarea în zonele
umede este un obiectiv bine intenționat,
reglementat deja în 23 de state membre.
Suntem conștienți de faptul că propunerea Comisiei privind alicele de
plumb și zonele umede va fi supusă dezbaterii și votării în 28-29 octombrie.
Însă, dacă proiectul va fi adoptat, consecințele ar fi extrem de disproporționate pentru vânători și aproape imposibil de aplicat pentru autorități,
ducând la multiple confuzii și abuzuri
în țara noastră. În acest context, proiectul are nevoie de mai multă muncă în
cadrul Comitetului REACH înainte ca
acesta să devină lege.
Principalele probleme:
Problemele majore se referă la faptul
că, în susținerea sa, Comisia a ignorat
sfaturile propriei sale agenții științifice (Agenția Europeană pentru Produse
Chimice - ECHA) și a comis erori fundamentale, cum ar fi:
6 |
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• ECHA nu a propus includerea unor
zone tampon în jurul zonelor umede, dar
Comisia a făcut această propunere.
• ECHA nu a propus interzicerea deținerii alicelor de plumb, dar Comisia a
făcut această propunere.
• ECHA a propus o perioadă de trei
ani de eliminare treptată bazată pe o evaluare socio-economică, dar Comisia a
schimbat acest lucru în doi ani.
• ECHA nu a interpretat definiția
Ramsar atât de larg pentru a include
chiar și bălțile, dar a făcut-o Comisia,
creând situații de nerezolvat pentru vânători și pentru autorități în aplicarea
legii.
Obiectul proiectului se bazează pe
definiția Ramsar excesiv de largă și disproporționată a „zonelor umede”. Conform Convenției Ramsar, definiția este
concepută pentru a desemna zonele
umede de importanță internațională
(adică cele cartografiate).
Din punct de vedere juridic, Comisia a confirmat că orice zonă acoperită
temporar de apă este o zonă umedă,
indiferent de dimensiunea sa.
Prin urmare, interdicția ar acoperi

chiar și o suprafață de 1 m2 de apă temporară (inclusiv bălțile) după o aversă
de ploaie, care împreună cu o „zonă tampon” de 100 de metri, acoperă mai mult
de 3 hectare de suprafață în care alicele
de plumb sunt interzise. Acest lucru va
fi imposibil de respectat de către vânători
sau autoritățile nu ar putea să aplice legea și să înțeleagă în practică cum astfel
de „zone umede” sunt adesea invizibile
și apar/dispar în urma precipitațiilor. Vă
rog, imaginați-vă că o aversă de ploaie
ar crea imediat o zonă umedă!!! Va
urma o confuzie totală și incertitudine
juridică, iar acestea nu ar trebui să fie
rezultatul vreunei legi UE.
În plus, aceste bălți nu sunt habitate
naturale pentru păsările de apă migratoare, proiectul bazându-se astfel pe considerații pur ipotetice. Cu alte cuvinte,
numai utilizarea definiției, așa cum sugerează Comisia, ar necesita criterii suplimentare pentru a fi utile în contextul
REACH și pentru a fi proporționale cu
riscul ca păsările de apă să înghită alicele
de plumb.
De asemenea, proiectul modifică
conținutul și adaugă noi reguli la
REACH, dincolo de utilizarea legitimă
a anexei XVII. Astfel, consumatorii nu
au nici o obligație conform REACH, însă
Comisia își depășește competențele și
stabilește obligații pentru consumatori
(ex. vânătorii) de a nu utiliza sau transporta alice de plumb (adică produse de
consum) la 100 de metri în zonele umede
sau în jurul acestora. Mai mult, trebuie
remarcat și faptul că nu există nici o derogare pentru poliție, care uneori folosește alice de plumb în puști.
Este clar că problemele de mai sus
au ca rezultat o situație prin care:
a) Comisia a depășit competențele
de punere în aplicare prevăzute în
REACH;
b) proiectul nu este compatibil cu
conținutul REACH;
c) nu respectă principiul proporționalității.
Stimate domnule ……………………,
având în vedere problemele grave de mai
sus, vă adresam rugămintea ca, în calitate de Membru al Parlamentului European, să vă opuneți acestei propuneri a
Comisiei și să trimiteți dosarul înapoi
Comisiei REACH pentru revizuiri ulterioare. De asemenea, vă încurajăm să
discutați de urgență cu colegii dvs. pentru a promova respingerea proiectului
propus iar acesta să fie trimis înapoi la
Comitetul REACH pentru revizuiri ulterioare.
–Cu respect,
Președinte executiv,
ing. Mugurel Drăgănescu

La zi
Este necesară modificarea
anexelor Directivei Habitate
F.A.C.E.

VLADIMIR TALPEȘ

Foto: MICHELE ALDEGHI / SHUTTERSTOCK

FACE va distribui
această poziție între
politicieni și alte părți
interesate pentru a arăta că
vânătorii europeni sunt
implicați în conservarea și
gestionarea lupilor și
pentru a manifesta
importanța nevoilor și
intereselor vânătorilor
atunci când vine vorba de o
coexistență de succes cu
lupii în Europa”.

(Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor
de faună și floră sălbatică)

E

voluția stării de conservare a
unor specii identificate anterior
ca vulnerabile în spațiul comunitar, au determinat reacții recente din
partea Parlamentului European, a Comitetului European al Regiunilor și a
unui număr tot mai mare de state membre, pentru revizuirea (și modificarea)
anexelor Directivei Habitate.
Se consideră necesară o aplicare flexibilă și pragmatică a directivelor privind natura, abordare crucială pentru a

reduce conflictele dintre protecția naturii și activitățile socio-economice din
Europa, în special în unele regiuni europene, unde conflictele dintre localnici
și marile carnivore, în special lupi, reprezintă adesea o amenințare.
Din aceste considerente, în acord cu
solicitările instituțiilor amintite mai sus,
FACE „va monitoriza situația și va contacta actorii cheie, subliniind importanța modificării statutului de protecție
a anumitor specii prin actualizarea ane-

xelor la directivă.”
„FACE va distribui această poziție
între politicieni și alte părți interesate
pentru a arăta că vânătorii europeni
sunt implicați în conservarea și gestionarea lupilor și pentru a manifesta importanța nevoilor și intereselor vânătorilor atunci când vine vorba de o
coexistență de succes cu lupii în Europa”.
Adunarea Generală a FACE din 7
septembrie 2020 și-a exprimat această
poziție, subliniind faptul că întoarcerea
lupului în habitatele europene reprezintă
un succes clar al conservării speciei, pledând totodată pentru un cadru legal al
UE prin care vânătoarea durabilă poate
juca un rol cheie în conservarea și gestionarea pe termen lung a lupilor în Europa,
solicitând Comisiei să lanseze o procedură cu prioritate pentru a modifica starea de protecție a populațiilor mari de
carnivore mari de îndată ce acestea au
atins un statut de conservare favorabil.
Desigur, aceste inițiative constituie
un pas important pentru adoptarea unei
legislații comunitare cu reglementări flexibile, care să permită abordarea managementului carnivorelor mari dintr-o
perspectivă mai largă, fără a se rezuma
doar la o protecție exagerată și absurdă
promovată prin propaganda emotivă a
unor activiști de mediu, cu luarea în considerare a impactului asupra biodiversității datorat creșterii numărului de
exemplare peste nivelul optim de suportabilitate a ecosistemului, în special asupra speciilor pradă, asupra activităților
agricole, dar mai ales, așa cum este în
cazul României pentru specia urs, asupra
siguranței și integrității oamenilor.
NOIEMBRIE 2020
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Opinie Social media
Vânătoarea și pescuitul
în on-line
DANIEL ILIE

IDEI TRANSMISE

• Pescari incurajati sa raporteze neregulile.

AUDIENȚE DEFINITE
VÂNĂTOARE
• Vânătorii protejează fauna;
• Avem un rol important in economie;
• Indicarea marilor pericole pentru
faună;
• Adversarii „verzi” sunt falși apărători
ai faunei;
• Demontarea propagandei ecologiste.

Non-vânători
• Reclame ce reliefează rolul vânătorii
în protecția faunei și economie;
• Reclame ce indică adevăratele pericole la adresa faunei;
• Reclame ce demontează minciunile
„verzilor”.

PESCUIT

Pescari
• Reclame menite să demonstreze implicarea asociațiilor în paza, protecția
și popularea apelor.

• Asociațiile noastre fac populari;
• Asociațiile noastre fac acțiuni de
pază și protective;

763.000 vizionări

79.000 vizionări

130.000 vizionări
8 |
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Social media

MATERIALE FOLOSITE
• Fotografii editate de designer;
• Articole din presă;
• Filmări și fotografii primite de la
asociații;
31.000 vizionări
Notă: Ideile au fost transmise de
către Comisia de Imagine. Rezultatele grafice au fost aprobate de
conducerea AGVPS

25.000 vizionări

345.000 vizionări

42.000 vizionări
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Combatere la răpitoare cu pene
Vânătoarea și pescuitul
în on-line

PROPUNERI PENTRU VIITOR
• Încurajarea asociațiilor să documenteze activitățile și să trimită
imagini și video;
• Creșterea acceptanței vânătorii
de către non-vânători prin promovarea acțiunilor de protecție a faunei
și a preparatelor culinare din vânat;
• Sublinierea rolului de reglare a
echilibrului de către vânători prin
prezentarea daunelor produse de
vânat;
• Încurajarea pescarilor să colaboreze cu reprezentanții asociațiilor;
• Desfășurarea de acțiuni de
ecologizare și promovarea acestora.

8.700 vizionări

262.000 vizionări
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95.000 vizionări

62.000 vizionări
*Facebook a suspendat unele reclame
din cauza muzicii de pe fundal

62.000 vizionări
* Vânătorii NU sunt receptivi la apelurile
de trimitere petiții catre autorități

66.000 vizionări

Pe țeava puștii

Vulpea trece,
neregulile rămân

Foto: ODREJ PROSICKY / SHUTTERSTOCK

ELIADE BĂLAN

Nu mai este doar zvon faptul că exemplare de vulpi ar fi fost
văzute în câteva cartiere din București, atât ziua, cât și noaptea.
Este o realitate incontestabilă fiindcă animalele sălbatice au fost
filmate inclusiv în centrul Capitalei, traversând intersecții în
cea mai deplină libertate.

P

recum un pieton conștiincios,
animalul a traversat strada pe
culoarea verde, după care s-a făcut nevăzut. Unii oamenii s-au mirat,
alții s-au panicat, neobișnuiți cu prezența vulpilor pe lângă blocuri, pe străzi
sau în locurile cele mai aglomerate cu
trafic urban.
Întrebările au pornit de la „cum au
ajuns vulpile în cel mai mare oraș al țării” și continuă neîntrerupt și astăzi cu
acuzații aduse autorităților, aprig învinovățite de prezența constantă a sălbăticiunilor printre oameni. Ne putem
gândi, cu un inocent amuzament, la detalii nesemnificative în aparență, cum
ar fi acelea că vulpile au fost fie scăpate
de la Grădina Zoologică, fie au fost

aduse și lăsate libere pe străzi de indivizi
iresponsabili. Niciuna dintre supoziții
nu este însă valabilă. Adevărul este în
altă parte. Îl găsim în planurile urbanistice făcute de autoritățile locale și de alte

Unde puteau să
găsească hrană mai
aproape decât chiar în
București! Surprinzător,
în oraș au dat și de oamnei
binevoitori, care le-au oferit
de mâncare, contribuție
salutară la instaurarea unui
regim de viață salvator
pentru vulpile sălbatice.

Opinie

instituții cu atribuții edilitare, care au
aprobat construirea unor ansambluri rezidențiale la marginea Bucureștiului, în
zona verde.
Case, vile, drumuri, blocuri cât vezi
cu ochii la periferie, altă dată locuri cu
pădure și vegetație variată unde trăiau
populații de animale și păsări sălbatice.
Efectul: zonele naturale sălbatice au început să dispară, iar animalele, ale căror
habitate au fost afectate, au fost nevoite
să caute locuri unde să supraviețuiască.
Unde puteau să găsească hrană mai
aproape decât chiar în București! Surprinzător, în oraș au dat și de oamnei
binevoitori, care le-au oferit de mâncare,
contribuție salutară la instaurarea unui
regim de viață salvator pentru vulpile
sălbatice. Mulți însă nici nu concep să
audă de prezența vulpilor în oraș, fiind
considerate un pericol pentru sănătatea
oamenilor.
Nu există încă o evidență privind numărul vulpilor aflate în „tranzit” sau cu
„domiciliul” în Capitală. Zeci, poate mai
multe, nimeni nu știe precis. Un lucru
este însă cert, acela că se constată o evoluție ascendentă în ce privește migrația
acestor sălbăticiuni. Sesizările oamenilor
certifică convingător faptul că s-au înmulțit aparițiile vulpilor nu doar în zonele limitrofe, la periferii, ci și în mijlocul
Bucureștiului. Este un fenomen care trebuie să-i preocupe serios pe cei din administrația Capitalei. Dacă se merge pe
raționamentul că motivul principal pentru care s-e întâmplă migrația este acela
că nu mai există câini maidanezi în număr atât de mare pentru a alunga vulpile,
mă tem că undeva, cineva, se află într-o
eroare cu analiza. Prin urmare, dacă
Bucureștiul mai avea astăzi maidanezi,
vulpile nu treceu de bariera orașului!
Evaluarea faunei sălbatice din vecinătatea Capitalei trebuia să fie făcută
înainte de eliberarea autorizațiilor de
construire a imobilelor, nu după ce au
fost tăiate zeci de hectare de pădure unde
își aveau habitatul și vulpile, forțate ulterior să migreze către oraș, după cum
se constată. S-a intrat cu drujba și cu
buldozerul într-un spațiu natural, fără
nicio grijă față de mediul înconjurător
și iată în ce situație de dezechilibru s-a
ajuns. Așa cum urșii atacă uneori gospodăriile din anumite localități de
munte, în special, iar mistreții merg în
turmă prin Craiovița Nouă, vulpile îsi fac
aparitia pe bulevardele Capitalei și par
că se adaptează mediului urban.
Atunci când se construiește haotic și
se neglijează fauna sălbatică, nu cred că
mai are rost să ne mirăm, cum de am
ajuns să vedem vulpile hoinărind prin
Piața Unirii…!
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De sezon

Vânătoare la iepuri

Deschiderea la iepuri
Text și fotografie MAC
Și anul acesta noiembrie a început cu vreme destul de blândă, iar după câteva ploi
binevenite, pentru a mai înmuia pământul uscat de seceta prelungită din ultimile luni,
temperaturile, chiar dacă dimineața erau pe undeva pe la doar plus 4-5 grade Celsius,
peste zi ne-au răsfățat, cel puțin până pe la mijlocul lunii, cu valori adesea apropiate de
plus 14, chiar 16 grade iar soarele s-a dovedit destul de darnic.

T

oate la un loc au conturat o
vreme tocmai bună pentru deschiderea sezonului la iepuri,
promițând ieșiri pe teren pline de noi
provocări, fie la picior, însoțiți de nelipsitul nostru partener patruped de vânătoare și câțiva camarazi, fie împreună
cu colegii din grupa de vânătoare.

La picior, printre loturi
Pornisem dis-de-dimineață iar vremea ținea cu noi. După ce umezeala
specifică dimineților de Brumar s-a risipit, cerul senin și un soare blând au
pus stăpânire peste locuri.
Am intrat pe teren pe la marginea
unei parcele cu rapiță, tivită pe contur
cu un canal nu foarte adânc scăpat ca
prin minune de plugurile nemiloase și
12 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

de focul părjolitor. De-a lungul lui, tufe
de păducel, măceș, viță-de-vie sălbăticită și mur încâlcit, formau un brâu numai bun pentru a oferi adăpost vânatului mic.
Trecusem pe aici și cu câteva săptămâni mai înainte, când se deschisese
sezonul la fazani și, nu mică ne-a fost
atunci mirarea când, de-a lungul celor
câteva sute de metri de vegetație arbustivă, pe lângă cele câteva gaini și doi
cocoși de fazan, au sărit și doi iepuri,
stârniți din culcuș de Bily, bracul german cu păr scurt, nelipsit de la ieșirile
noastre în teren. Ne-am uitat cu plăcere
la cei doi iepuri cum se pierdeau în verdele crud al rapiței de abia răsărite, și
am zis că vom reveni atunci când sezonul o va permite.

Din nou fazanii
Și iată-ne iarăși aici, de data aceasta
având autorizație pentru iepure și răpitoare cu pene, coțofene și ciori grive.
Nu am făcut mai mult de cincizeci de
pași și o găină de fazan s-a ridicat destul
de departe, urmată de alta la doar câteva secunde. Probabil plecaseră pe picioare simțind apropierea câinelui, și
apoi hotărând că e mai sigur să-și ia
zborul decât să aștepte tupilate în vegetația deasă.
Semn bun ne-am zis și am continuat deplasarea, încadrând canalul de
o parte și alta a acestuia. Alți câțiva pași
și Bily dă semne că are urmă. Caută
isistent, înainte, apoi revine și în final
rămâne în aret ferm. Ce să fie, ce să fie,
ne mai apropiem și zbrrr… un cocoș de

fazan se ridică dând glas, așa după cum
bine cunoaștem.
Fain, zicem noi, dar gândul ne
purta, fără însă să o mărturisim, la cei
doi iepuri săltați din aceleași locuri data
trecută, și continuăm deplasarea. Încă
un aret și încă o găină se ridică cu fâlfâit
specific de aripi. Se vedea de departe
că terenul oferea loc bun pentru vânat,
pe de o parte fructele de măceș și păducel, apoi rapița și apa de ici și colo
rămasă în câteva ochiuri mai adânci ale
canalului.
Ne apropiam de capătul liniei
drepte, după care canalul cotea spre
dreapta noastră, iar dincolo de el, la câteva sute de pași, se deschideau câteva

șiruri de vie bătrână, prea puțin îngrijită în ultimul timp. Tocmai când ne
pregăteam să schimbăm direcția, Bily
pare că rămâne în aret pentru câteva
secunde apoi pornește hotărât pe urmă.
De partea cealaltă a canalului pușca dă
glas și un iepure se „odihnește” pe arătura dinspre șirurile de vie…

Surpriza la final
Am urmat și a doua linie a canalului
de pe care s-au mai ridicat câteva găini
de fazan, după care am luat șirurile de
vie la rând. De data aceasta nici măcar
un fazan nu și-a mai arătat coloritul
penajului, doar o coțofană zburlită a
scăpat ca prin minune, după ce a ales

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

TOCĂNIȚĂ DE IEPURE
CU BACON ȘI MĂSLINE
NANA NINA

Un preparat din carne de vânat poate constitui centrul
atenției unei mese cu invitați. Pregătită cu atenție pentru a
pune în valoare calitățile cărnii, tocănița de iepure se va
bucura cu siguranță de aprecierile musafirilor.
Cantități necesare: un ipeure porționat, o ceapă și doi morcovi tăiați cubulețe, două cozi de frunze de țelină tăiate
bucăți, doi căței de usturoi pisați, o
frunză de dafin mărunțită, un sfert de
baton de scorțișoară, o cană de vin roșu

sec, o cană de făină, trei linguri de ulei de
măsline, o lingură de unt, 100 g bacon feliat, 150 g măsline calamata, sare, piper
boabe și măcinat, câteva fire de pătrunjel
proaspăt.
Preparare: într-un vas încăpător pu-

direcția greșită. Iar ziua părea că se va
încheia astfel.
Parcurgeam ultimul șir de vie, iar
unul dintre noi rămăsese la capăt pentru a ține calea. Bily ieșise dintre rânduri și se îndrepta pe arătură spre marginea canalului de unde pornisem
inițial. Nimic nu părea să anunțe vre-o
schimbare când, un iepure sare ca din
pământ dintre brazde și, surpins probabil de apropierea prea mare a câinelui, în loc să o ia spre canal, pornește
direct spre șirul nostru de vie. Un foc
de armă a rupt liniștea după-amiezei
și cele două piese au conturat imaginea
de final a acelei zile de vânătoare, la
deschiderea sezonului la iepuri…!

neți carnea, ceapa, morcovii, țelina, frunzele de dafin și scorțișoara și adăugați ½
cană de vin. Amestecați bine și puneți la
frigider cel puțin 12 ore.
Scoateți carnea de la marinat și
dați-o prin făină. Strecurați sosul marinat și păstrați vegetalele, scorțișoara și
dafinul, separat. Într-o altă cratiță încălzită puneți uleiul și untul și adăugați carenea când untul s-a topit complet.
Rumeniți bine carnea la foc mic și scoateți-o din cratiță. Adăugați peste untul
topit vegetalele din marinadă și dați
amestecul la foc mic timp de 10-15 minute. Puneți carnea înapoi în cratiță,
adăugați vinul rămas, scorțișoara, dafinul
și măslinele, asezonați cu sare și piper
după gust. Dați totul la foc mic, timp de
circa o oră pentru a pătrunde bine carnea
iar sosul să scadă și să capete consistență.
Servire: serviți carnea și sosul în farfurii calde și ornați generos cu frunze de
pătrunjel verde. O mămăliguță fierbinte,
bine rumenită, este compania perfectă
pentru a evidenția gustul tocăniței. Un
pahar de vin roșu sec/demisec - shiraz,
cabernet, va adăuga un plus de savoare
bucatelor. Poftă bună!
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Din teren

Vânătoarea la pană

Lumea aripatelor
MARIA SĂVULESCU
M-am tot gândit cum să încep această scurtă scriere despre
vânătoarea la pană și despre lumea aripatelor și, în final,
am decis că cel mai bine ar fi să las cuvintele alese de Ionel
Pop să vorbească: „…stați o zi și o noapte de mai într-una
dintre aceste modeste păduri, sau chiar în grădina casei și
ascultați toate zvonurile vii, toate chemările, toate
cântecele, și gândiți-vă cât de puține din ele le cunoașteți.
Pe câte din ele le știm pe nume?! Rușinos de puține. Și asta
nu-i o ignoranță specifică orășeanului. Nu le știu nici cei ce
locuiesc la țară. Dacă vezi pe vreo cărare sau pe-o crenguță
de fag dintr-o pădure o păsărică și întrebi: Ce-i asta? O să ți
se răspundă stereotip: Ce să fie? Ia o păsărică! Cine să le
mai cunoască și după cântec?”

A

devărul este, pornind de la constatarea de mai sus, că a lua o
carte de ornitologie și a studia
speciile de păsări cele mai întâlnite nu
este o îndeletnicire prea des întâlnită.
Și cu toate acestea, nu o dată m-am surprins mergând pe cărări de pădure sau
pe câmpul deschis, întâlnind, în zbor,
sau auzind cântând diverse aripate pe
care nu le-am putut numi.
Să ne oprim la binecunoscutul fazan. Dacă vom cerceta un pic, vom afla
că pe întinderea continentului asiatic,
pornind din Japonia, Taiwan, Coreea,
extremul orient și ajungând la Marea
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Neagră, sunt identificate peste 40 de
subspecii de fazan. La noi, cunoscute
pe terenurile de vânătoare, sunt fazanul
comun, fazanul gulerat și mongolic.
Fazanul comun este originar de pe
malul estic al Mării Negre, fiind adus
în Europa de greci și romani. Cel gulerat
este originar din extremitatea de est a
Chinei, fiind adus în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Cel din urmă,
mongolic, originar din centrul Asiei,
este adus în Anglia prin 1900. Pe la începutul secolului trecut au mai fost
aduse și alte subspecii: formozan - din
Taiwan, japonez sau verde și negru, sau

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

tenebros. În prezent, în teren, întâlnim
încrucișări între aceste subspecii pe care
le numim generic, fazan de vânătoare.
Putem continua cu unele dintre cele
mai cunoscute specii, rațele sălbatice.
Chiar dacă prima ce ne vine în minte
este rața mare, mai sunt încă multe alte
câteva specii, poate nu la fel de cunoscute, dar pe care le putem întâlni în
arealul nostru cinegetic. Două dintre
ele, chiar dacă necesită răbdare și dibăcie în arta identificării, sunt rața mică
(sarsela de iarnă) și rața fluierătoare.
Diversitatea este continuată cu rața cu
cap castaniu, rața moțată, rața lingurar,
rața cârâitoare, rața cu cap negru. Cel
mai probabil că nu ne-am întâlnit cu
toate cele enumerate în ieșirile noastre
pe teren. Dar în cărțile de specialitate
sau pe internet le putem găsi și putem
învăța mai multe despre ele.
Urmează alte păsări de pasaj cum
sunt becațina mare, becațina mică și
becațina comună care, în trecerea prin
țara noastră, se opresc în zonele cu terenuri umede. Aceste specii nu sunt sociabile și le întâlnim în grupuri mai
mici de 10-20. Dacă becațina mare și
cea mică nu dau niciun fel de glas când
se ridică în zbor, becațina comună
scoate un țipăt răgușit.
Călătoria continuă prin ordinul Columbiformes care cuprinde familia Columbidae, a porumbeilor, și este familia
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La noi sunt cunoscute
speciile de porumbel
gulerat – cel mai mare poate
ajunge la circa 500 grame,
porumbelul de scorbură,
turturica și guguștiucul.

Foto: MARIA SĂVULESCU
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cu cele mai multe specii, 42 de genuri
și peste 310 specii, răspândite din Asia
de Sud, Australia și până la cercul polar
de nord. La noi sunt cunoscute speciile
de porumbel gulerat – cel mai mare
poate ajunge la circa 500 grame, porumbelul de scorbură, turturica și guguștiucul.
Să nu uităm și de multe alte specii
de vânat cu pene precum: graur, sturz,
stăncuță, potârniche, ieruncă, prepeliță,
cioară, gaiță, coțofană. Iar în enumerarea mea nu am amintit toate subspeciile.
Cu bună știință am lăsat ultimul,
dar nu cel din urmă, în prezentarea
mea, sitarul, cu zborul lui inimitabil ce
ne oferă bucuria tirului și reușita aportului realizat de câinele nostru de vânătoare. Zborul minunat al acestei păsări este descris de Ionel Pop într-una
din istorisirile sale: „molatic, leneș, trecând peste pădurea lui Mărțișor, tot
atunci făcând scufundări și ridicări
năprasnice”.
Dacă ar fi să descriem și să povestim
despre fiecare specie de pasăre în parte,
probabil că ar trebui să începem un
imens foileton pe această temă. Ce vă
îndemn însă, este să căutați și să descoperiți povestiri și descrieri despre păsările cu care vă întâlniți în hoinărelile
voastre, pentru ca de fiecare dată când
le veți vedea, să puteți spune cu siguranță care, și mai ales cum, este…!
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Opinie

Căpriorul

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Pledoarie pentru căprior
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

Citind și tălmăcind buchea noastră românească, cu pilde despre o anumită vânătoare,
ajungi la un moment dat să grăiești despre aceasta ca și când este vorba despre o bogăție.
Și chiar așa este! Pentru că, de fapt, bogăția faunei cinegetice pare să fie un dar
dumnezeiesc, lăsat nouă, prin intermediul naturii, pe Pământ. Câte legende, câte tradiții,
câtă cerneală așternută pe albul imaculat al hârtiei, din cele mai îndepărtate vremuri și
până în zilele noastre, au descris vânătoarea și vânatul cu obiceiurile, curiozitățile și
farmecul lor. Vânătoarea, ca o artă deosebită între altele, își găsește locul, ales cu distincție
și bună primire, în literatură, sculptură, pictură și chiar în relaxanta muzică.

P

rivind retrospectiv acum, după ce
sezonul la țapul roșu s-a încheiat
la mijlocul lui Brumărel, ne reamintim farmecul și frumusețea zilelor
când porneam pe urmele unui vânat pe
care cei mai mulți dintre noi l-am așezat
la loc de cinste pe panoplia amitirilor.
Cu puțină imaginație putem compara mișcarea grațioasă a căpriorului,
alergarea lui inimitabilă în decorul natural, cu o imagine de pe al cărei fond
parcă răzbește spre noi muzica unui vals
unduitor, și unic între toate, care face să
vibreze până și cele mai sensibile coarde
ale instrumentelor muzicale. Ea, mama
natura, a trudit șlefuind mult până a
ajuns să definească această adevărată
podoabă. Și nu degeaba! Până și zeița
Diana, numită Artemis în mitologia
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greacă, s-a îndrăgostit de această minunăție, căpriorul, și a ales s-o însoțească,
drept simbol al vânatului, în reprezentarea sculpturală prin care își exprimă
protecția a tot ce înseamnă vânat.

Emoție, pasiune și respect
Sunt poate doar câțiva dintre termenii în care s-ar putea descrie ceea ce simte
un vânător onorabil atunci când gândul
se îndreaptă spre ivirea căpriorului în zorii luminoși ai dimineților. Cu astfel de
gânduri încep pregătirile vânătorești, cu
mult înainte de a pleca de acasă și care
dau acel farmec aparte momentului.
Alegerea ținutei potrivite, a muniției,
apoi trezirea dis-de-dimineață și mersul
parcă mai vioi până și al „cailor putere”
alergând în liniștea naturii, încă netul-

burată de forfota specifică a zilei, toate,
compun tabloul care este completat cu
dorința reîntâlnirii cu ortacii din grupă,
cu impactul emoțional al ieșirii în teren
la o astfel de vânătoare, al așteptării la
locul de pândă, prețuind incontestabil
imaginea care are ca subiect principal
comportamentul, plin de surprize, al căpriorului și uitând pentru un moment
de fierul rece cu guri de foc, purtat undeva, alături.
În roua dimineții și a parfumului de
fân cosit, stivuit în căpițe sau stoguri,
buchetele de flori de câmp, pâlcurile de
maci înroșind cuprinsul, mulțimea spicelor de grâu încălzite de soarele darnic,
ori miile de „sori” care te urmăresc de
la înălțimea lujerilor cu „pălării galbene”
și care ademenesc mulțimea de gugu-

știuci, cu semințele lor hrănitoare, toate
degajă rafinamentul naturii și te fac să
uiți pentru un moment scopul vânătorii,
al întâlnirii, sau nu, cu mult așteptatul
căprior.

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Desigur că selecția, atât de necesară,
nu este simplă pentru că un trofeu are
caracteristici definitorii și nu orice căprior întrunește condițiile ca mai apoi
podoaba lui să participe la manifestări
expoziționale internaționale cu caracter
vânătoresc. Și aici avem tradiție încă de
la 1867 când am participat, ca țară, la
Paris, acțiunea fiind încurajată de Regele
Carol I care dorea ca România să se
afirme și în acest domeniu. Și a reușit.
Cu adevărat, în perioadele care au urmat,
s-au obținut recorduri mondiale la căprior, ca de exemplu în 1930, în Germania, la Leipzig. Aici, trofeul de căprior,
recoltat în județul Sibiu de Emil Witting
a obținut incontestabilul loc întâi, România afirmându-se astfel ca țară a vânatului în Europa.
Revenind la protectoarea vânatului,
zeița Diana, fiică a lui Jupiter și a Latoniei
și soră cu Apollo, o tânără cu o tolbă de
săgeți purtată pe umăr și însoțită de un
căprior, este ceea ce fantezia strămoșilor
antici a creat printre numeroasele legende care au dat naturii și puterilor ei
nume și personificări, puse în relație
unele cu altele. Și iată că grațiosul simbol
reprezintă suprema frumusețe, inimitabil
prin gesturi care dau culoare mișcărilor
acestuia și transmit vânătorului respect
și considerație vânătorească.
În ordinea de frumusețe, anticii au
ales căpriorul, simbol care să satisfacă
în primul rând sufletul omenesc, gestul
anticilor s-a situat deasupra realului când
au ales perfecțiunea în care sunt incluse
toate celelalte calități. Reprezentarea statuară, a devenit simbol, iar zeița Diana a
îndemnat permenent la respectarea întocmai, de-a lungul timpului și a generațiilor de vânători, a regulilor de etică
vânătorească.
În zilele noastre, vânătoarea la căprior și în general, este guvernată de
principiile managementului sustenabil
al speciilor de interes cinegetic, promovat
pentru protecția și conservarea acestora.
Etica vânătorească, chiar dacă mai există
uneori și scăpări nedorite, este cuvântul
de ordine pe care vânătorii de azi îl respectă, dovedind seriozitate și fiind
mândri de tradițiile de vânătoare moștenite de-a lungul anilor, perpetuate și
vegheate cu nestrămutată atenție de
zeița Diana, ce patronează din înalturi
plaiurile pline de farmec distins, ale vânătorii.
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Trofeul, o altfel de motivație

În ordinea de
frumusețe, anticii au
ales căpriorul, simbol care
să satisfacă în primul rând
sufletul omenesc, gestul
anticilor s-a situat
deasupra realului când au
ales perfecțiunea în care
sunt incluse toate celelalte
calități. Reprezentarea
statuară a devenit simbol,
iar zeița Diana a îndemnat
permenent la respectarea
întocmai, de-a lungul
timpului și a generațiilor de
vânători, a regulilor de
etică vânătorească.
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Chinologie Câinele de vânătoare
Vremea rece
ALECSANDRU CODRIN

Foto: ALECSANDRU CODRIN

Privind fila din calendar ce marchează luna lui Brumar,
realizăm că suntem practic într-una dintre cele mai active
perioade ale sezonului de vânătoare, iar din puctul de
vedere al câinelui nostru efortul fizic atinge un maxim. La
rândul lor, factorii climatici, temperatura, precipitațiile, au
o influență tot mai puternică asupra organismului acestuia.

P

regătirea câinelui pentru acest
timp din an a început cu ceva
vreme în urmă iar acum suntem în măsură să culegem roadele efortului depus atât în ceea ce privește
antrenamentul pentru condiția fizică
cât și al dresajului pentru vânătoare.
Nu este însă cazul să coborâm ștacheta
în ceea ce privește îngrijirea acestuia,
motiv pentru care câteva măsuri în
ceea ce privește starea de sănătate și
confortul fizic al câinelui nostru, nu
trebuie uitate.
Hrana câinelui este unul dintre elementele principale ce asigură o bună
stare de sănătate, aportul energetic dar
și de vitamine și proteine. Frigul și
efortul susținut din această perioadă
impun un aport sporit de calorii pentru
a menține în bună stare echilibrul
energetic în general al partenerului
nostru patruped. În funcție de nivelul
de efort și de mersul temperaturilor,
vom crește cantitatea de hrană, chiar și
cu până la o dată și jumătate față de cea
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oferită în anotimpul cald. De asemenea, calitatea hranei este elementul
cheie, în a oferi toți nutrienții necesari
în proporția și la nivelul calitativ necesar, pentru a genera o condiție fizică și
fiziologică optimă a câinelui nostru.
Orice rabat de la calitate, chiar dacă
într-o primă etapă pare să aducă ceva
economie la buget, s-ar putea să aibă,
în timp, efecte negative asupra stării de
sănătate a câinelui, un element mult
mai costisitor și mai greu de îndreptat.
Curățenia părului implică menținerea unei „structuri” corespunzătoare
a blănii/părului ce formează o adevărată barieră naturală protectoare față
de frig. Scaieții, ciulinii, spinii, semințele agățătoare ale plantelor, toate trebuie cu atenție înlăturate. Speciile cu
păr lung necesită un timp mai îndelungat pentru efectuarea toaletării iar cele
cu păr scurt au o nevoie mai mare de
îngrijire în acest sens, deoarece este
singura cale de a menține protecția termică necesară. O perie și un piptene

pentru blană, adecvate taliei și tipului
de păr al câinelui, ne pot ușura efortul.
Protecția împotriva frigului, atunci
când condițiile meteo o impun, este alt
element cheie în protejarea câinelui
nostru și menținerea lui în formă fizică
de top de-a lungul sezonului de vânătoare din perioada rece a anului. Vestele pentru protecție reprezintă o
soluție elegantă dar și eficientă pentru
a conserva căldura în zilele cu temperaturi scăzute sau cu precipitații, fie
ploaie înghețată, lapoviță sau ninsoare.
Un mare avantaj îl are folosirea vestelor de protecție în cazul în care câinele
va trebui să intre în apă, fie pentru
aport fie pentru a traversa de pe un mal
pe altul. Confecționate din diferite materiale, rezistente la rupere și la abraziune, unele căptușite, altele simple dar
din materiale special concepute în
acest scop, precum neoprenul, vestele
aduc un plus de confort pentru partenerul nostru patruped și, chiar dacă la
început s-ar putea să nu fie pe placul lui
și să-i acorde mai multă atenție decât
ar trebui, fiind posibil distras pentru un
timp de la îndeletnicirea sa principală,
repede, repede se va obișnui cu noua
„hăinuță” și, cu siguranță, o va aprecia.
Dar, despre vestele de protecție, mai pe
larg, într-un material viitor.

Muniție

Cartușe cu alice

Cartușe cu alice
pentru sezonul rece
CRISTIAN MANOLESCU
Sezonul rece se apropie iar condițiile de temperatură,
umiditate și presiune atmosferică pot afecta performanțele
balistice ale cartușelor cu alice. Dacă temperaturile scad
până aproape și sub 0 grade Celsius, componentele
cartușelor pot suferi unele schimbări ce pot afecta negativ
puterea de stopare a țintei în foc, din cauza modificărilor
vitezei inițiale a alicelor la gura țevii, a grupajului snopului
de alice pe traiectorie, etc.

C
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Primerul din interiorul capsei, inițiatorul scânteii care declanșează arderea pulberii, are și el un rol important.
Cu cât acesta va genera o putere mai ri-
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alitatea și caracteristicile componentelor cartușelor sunt cele
ce pot reduce efectul negativ al
temperaturilor scăzute asupra acestora
în perioada sezonului rece.
Tubul cartușelor trebuie să asigure
o impermeabiabilitate de 100%, contribuind astfel la menținerea calității și a
peroformanțelor pentru care cartușul a
fost conceput. Tuburile din plastic sunt
cele recomndate iar impermeabilitatea
și modul de sertizare al lor, joacă un rol
decisiv în protecția componentelor interioare ale cartușului, elemente ce vor fi
protejate de umiditate și de efectul negativ al acesteia.
Burele pot fi adesea cauza slăbirii
forței cartușelor în condiții de temperaturi joase. Un plastic neadecvat, ce își
modifică dimensiunile, chiar și la nivel
micrometric, sau se rigidizează la frig,
nu va mai „închide ermetic” snopul de
alice, permițând scurgerea gazelor de
ardere pe lângă pereții țevii iar de aici,
prin pierderea etanșeității în interiorul
țevii, se va ajunge implicit la o pierdere
de până la câteva zeci de metri a vitezei/energiei inițiale a snopului de alice
la gura țevii.

dicată, cu atât pulberea se va aprinde
mai repede, în special în faza primară,
permițând o ardere rapidă și completă
a pulberii, fapt ce va contribui la reducerea efectului negativ al temperaturilor scăzute asupra performanțelor
cartușelor cu alice.
Pulberea cartușului poate fi afectată de temperaturile scăzute ale sezonului rece. Pulberile cu bază dublă,
cum este spre exemplu nitroceluloza,
cu un grad ridicat de puritate și stabilitate, cu densitate mai ridicată și grad
de porozitate mai redus, sunt cele recomandate, acestea având o tendință
mult mai redusă de a absoarbe și reține
umiditate și, implicit, de a-și conserva
mai bine calitățile și puterea de ardere.
Pulberile mai lente, folosite la cartușele
cu încărcătură mai mare, ca de exemplu cele folosite pentru vânătoarea la
gâște și gârlițe mari, sunt afectate mai
mult de temperaturile scăzute decât
pulberile mai rapide folosite pentru
cartușele de tir în poligon. O temperatură situată în jurul valorii de plus 4
grade Celsius, și sub aceasta, poate reduce viteza snopului de alice la gura
țevii cu până la 50-70 fps., fapt ce va
afecta negativ performanța cartușului
pe total.
Cunoscând aceste aspecte vom
putea alege cartușele potrivite pentru
periada cu vreme rece care începe, cartușe ce vor fi în măsură să asigure performanțele optime dorite. Și, chiar
dacă vor fi, cu siguranță, un pic mai
scumpe, merită efortul, pentru a putea
beneficia de partide reușie de vânătoare în timpul sezonului rece!

De sezon
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Echipamentul de vânătoare

Protecția termică
COSTIN ALEXANDRESCU
Când vine vorba despre ce echipament de vânătoare să ne
cumpărăm pentru vremea rece și mai ales ce fel de izolație
termică să aibă acesta, ideea principală ar trebui să fie
aceea de a ne proteja de frig în general și, mai ales, atunci
când există posibiliatea de a ne și uda, din cauza
precipitațiilor.

P

ornind de la aceste considerente, să vedem care pot fi avatajele dar și dezavantajele a
două materiale consacrate, folosite la
confecționarea echipamentului de
teren pentru a oferi protecție termică,
mai precis, de data aceasta, puful de
gâscă și lâna.
Puful de gâscă a fost testat și comparat din punctul de vedere al protecției termice oferit în diferite condiții de
mediu, fiind de nenumărate ori desemnat categoric numărul unu, în ceea ce
privește capacitatea de protecție termică în condiții uscate, față de alte materialele sintetice. În același timp, puful
de gâscă se poate comprima mai mult
și suportă foarte bine compresia timp
îndelungat, după care își reface complet structura și capacitatea de izolare
termică.
Punctul slab al pufului de gâscă
apare însă atunci când acesta se udă.

Își pierde complet structura iar capacitatea de protejare termică se reduce
aproape la zero. Pentru a diminua acest
aspect negativ, relativ mai nou, a fost
introdus puful de gâscă tratat hidrofobic, pentru o rezistență sporită la apă.
Un alt aspect de luat în considerare
este respirabilitatea. Din acest punct de
vedere, puful de gâscă nu se situează pe
primele locuri, fiind întrecut de alte
materiale textile ce sunt preferate în
cazul în care activitatea desfășurată
presupune efort fizic îndelungat și. implicit, apariția transpirației. Trecând la
aspectul practic al spălării, puful de
gâscă necesită o spălare și mai ales o
uscare specială, mult mai delicată/
complicată față de materialele sintetice
care se pot spăla foarte ușor în mașina
de spălat obișnuită.
Având în vedere cele de mai sus,
putem concluziona că un echipament
cu puf de găscă este recomandat pentru

activități ce nu presupun efort fizic intens sau îndelungat, în condiții uscate
de mediu, fără ploaie, ninsoare sau
umiditate atmosferică ridicată. La vânătoare, în perioada rece a sezonului,
putem folosi echipamentul cu puf de
gâscă în cazul unor activități precum
efectuarea observațiilor pe timp îndelungat, în locuri fixe sau când ne aflăm
la pândă.
Lâna continuă să fie unul dintre
materialele naturale folosit cu succes
pentru a oferi protecție și izolare termică în perioada rece a anului. La fel
însă ca și puful de gâscă, lâna absoarbe
apa, iar testele efectuate au pus în evidență faptul că și lâna pierde mare
parte din capacitatea de protecție termică atunci când se udă. Are însă o respirabilitate mai ridicată decât puful de
gâscă, dar se usucă relativ greu la temperaturi ambientale scăzute. De regulă, lâna este recomandată cu
precădere pentru condiții de vreme
rece dar uscată și este preferat să fie
purtată ca echipament intermediar,
purtat peste tricoul de bază și sub jacheta impermeabilă exterioară, oferind
suficientă protecție termică și o respirabilitate corespunzătoare, pentru un
confort fizic general adecvat. Lâna se
spală ușor, atenție însă că s-ar putea să
„intre le apă”, și nu necesită un procedeu de uscare special precum puful de
gâscă.
NOIEMBRIE 2020 | 21

Flora Plante tămăduitoare
Păducelul

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

DOCTOR PLANT

Păducelul (Crataegus monogyna) este un arbust ce face
parte din familia Rosaceae, cu flori albe și fructe roșii cu un
ușor gust amărui și miros specific. Ramurile sunt terminate
cu spini iar frunezele sunt crestate. Preferă solurile
calcaroase fiind răspândit din zona de câmpie și până în cea
sub-montană. Îl întâlnim la liziera pădurilor sau în
luminișuri, mai rar răzleț, atingând o înălțime de 2-7 metri.
Păducelul este răspândit în Europa Centrală, dar poate fi
întâlnit și în Asia de Sud-Vest până în Afganistan.

F

olosit încă din Antichitate ca
remediu eficient în diferite
afecțiuni, păducelul era folosit
de romani și greci în tratarea bolilor de
inimă, ficat și contra insomniei. În medicina chinezească, fructele de păducel
erau întrebuințate în tratamentul multor dezechilibre energetice, fiind considerat și un simbol al speranței și rodniciei.
Cunoscut și sub denumirile de gherghinar, mărăcine alb sau mălai moale,
păducelul poate ajuta în cazul durerilor
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de cap și a migrenelor, a tulburărilor
cardiace datorate stresului, a oboselii
nervoase, pentru ameliorarea palpitațiilor și reglarea ritmului cardiac și a
tensiunii arteriale, precum și pentru relaxarea sistemului neurovegetativ.
În scopuri terapeutice, de la păducel
se folosesc florile, frunzele și fructele.
Acestea conțin bioflavonoide, vitaminele B si C, acizi organici - citric, malic,
tartaric, cafeic, nicotinic și uleiuri volatile, triterpene și taninuri. Părerile
farmacologilor înclină să considere că

aceste componente acționează ca un
complex de substanțe active și mai puțin individual, fapt ce ar explica eventaiul larg de afecțiuni ce pot beneficia
de aportul benefic al produselor din păducel.
Preparatele din păducel pot fi ceaiul
sau infuzia din flori sau fructe, tinctura,
siropul din fructe și pulberea obținută
prin măcinarea frunzelor și fructelor.
Având în vedere complexitatea substanțelor componente, administrarea
preparatelor din păducel trebuie făcută
cu precauție, deoarece poate produce
efecte adverse severe, nedorite, precum
greață, dureri de cap, aritmii, scăderea
bruscă a tensiunii arteriale, etc. Persoanele alergice la fructele plantelor din
familia Rosaceae cum ar fi căpșunile,
sau măceșele, pot avea reacții adverse
și la păducel.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de personalul medical autorizat. Înainte de a utiliza plantele medicinale în general, sub
orice formă, este recomandată vizita la
medic iar administrarea preparatelor
naturiste din păducel să se facă numai
la recomandarea acestuia. Opinia medicului este neapărat necesară și se impune ca o măsură de prevedere, precauție și siguranță.

In memoriam
Ion Vasilescu
AVPS SITARUL
În data de 29 octombrie 2020, a plecat dintre noi dl. Ion
Vasilescu, director al AVPS Sitarul între anii 1995-2017.

Născut la 30 iunie 1953, dl Vasilecu
a absolvit Colegiul de vânătoare din cadrul Universității Transilvania din Brașov iar din anul 1995 a preluat
conducerea AVPS Sitarul în cadrul căreia a desfășurat o bogată activitate pe
linia gestionării fondurilor de vânătoare ale asociației și pentru protecția,
conservarea și managementul durabil
al vânatului.
A fost inițiatorul Proiectului pentru
Complexul de vânătoare Sohatu ce cuprinde două cabane, voliere și amenajarea piscicolă Rasa III, complex de ale
cărui beneficii continuă să se bucure și
în prezent membrii asociației.
Un foarte bun manager, dl. Vasilescu Ion a promovat sute de noi
membri vânători cărora le-a insuflat
spiritul corectitudinii și al eticii și respectului pentru vânat și vânătoare,
pentru ducerea mai departe a tradiției
cinegetice românești.
Drum bun pe veșnicele plaiuri ale
vânătorii, dle director.
Dumnezeu să vă odihnească în
pace!
–Conducerea AVPS Sitarul

În perioada 2012-2017, domnul
Ion Vasilescu a fost membru în
Consiliul A.G.V.P.S. din România, în
cadrul căruia s-a implicat activ atât
în luarea deciziilor Consiliului pentru rezolvarea aspectelor curente și
de viitor, cât și pentru găsirea unor
soluții constructive privind activitatea asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv afiliate.
Dumnezeu să îl odihnească în
pace!
– Conducerea A.G.V.P.S. din România
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Povestiri Amintiri la vânătoare
Bătaie la iepuri (I)
ȚIȚI
De vreo două zile tot ningea liniștit, așa că cercetam
nerăbdător stratul de zăpadă așezat pentru a aprecia dacă
ziua care urma ne era sau nu favorabilă vânătorii. Aș fi
regretat dacă se așeza zăpadă prea multă iar astfel ratam
vânătoarea la iepuri care era prima din acel sezon.
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D

rept urmare, pentru a-mi mai
păcăli nerăbdarea l-am sunat de
cu seară pe Nenea Fănică, după
cum îi spuneam noi cei mai tineri fără
ca el să se fi supărat vreodată pe noi că
astfel l-am îmbătrâni ba chiar, seara, la
focul unde ne adunam toți, ne povestea
mereu întâmplări hazlii în care, bineînțeles, el era „prima dona” după cum îi
făcea plăcere să se alinte.
- Hai nene Fănică, somn ușor și odihnește-te bine pentru că, dacă mai ninge
mult, vom avea parte de o zi cam grea
iar mâine trebuie să fii în toate puterile.
- N-ai tu grija mea, că așa cum mă
știu nu mă dau pe o stivă de unii ca tine,
cu grupa ta cu tot de guri bogate.
- Bine, …bine, acum du-te la culcare
și continuăm mâine de unde am rămas,
i-am tăiat-o eu iute ca nu cumva să fiu
nevoit să-i ascult toată trăncăneala care,
în mod cert ar fi durat până în zori.
Conform obiceiului, la prima geană
de lumină a dimineții, am oprit mașina
la poarta lui, unde așa cum îl știam,
l-am găsit stând pe un bolovan anume
lăsat acolo și terciuindu-și supărat chiștocul țigării de stâlpul porții, după care
a deschis portiera așezându-se pe banchetă bombănind:
- Când mi-oi cumpăra eu mașină voi
veni să te iau cu cel puțin un sfert de
oră mai devreme și nu cu zece minute
mai târziu, așa cum ți-e ție mai comod
– iar după ce m-a dăscălit astfel, și-a
mai aprins o nouă țigară, care puțea oribil a gunoi aprins, și pentru a mă învăța
minte ca să nu mai întârzii sufla fumul
numai spre mine, refuzând să coboare
geamul portierei.
- Hm! Am mormăit eu întredeschizând geamul de pe partea mea. Ori vrei
să mă conservi prin fum? Mai bine sărează-mă!
Și tot ciondănindu-ne așa, conform
obiceiului nostru dealtfel consacrat de o
viață de când tot mergem împreună la vânătoare, i-am pescuit din mers și pe ceilalți
ciraci care aveau mașinile parcate la o intersecție din drum, după care, în coloană,
am pornit spre Pădurea Groasa unde
eram așteptați de nea Dragu, vechiul paznic de vânătoare și bunul nostru prieten.

Când ne-am apropiat de intrarea în
pădure ne-au întâmpinat doi copilandri
bine încotoșmănați cu pulovere groase și
fulare de lână. Când am oprit s-au apropiat de geamul lăsat al portierei mele:
- Ce faceți aici? – i-am întâmpinat
eu recunoscându-i imediat deoarece nea
Dragu îi folosea mai mereu la goanele
pentru vânătoare.
- Păi, …nea Dragu ne-a trimis pe noi
ca să vă așteptăm deoarece, el nu poate
pleca de acasă până nu dă zăpada din
curte deoarece, la câtă zăpadă s-a pus,
țața Linca nici la păsări nu ar putea să le
dea de mâncare.
- Bine, l-am aprobat eu și le-am făcut
semn cu capul ca să se urce amândoi pe
bancheta din spate după care, ne-am aliniat pe drumul șerpuit al pădurii iar puștiul care mă întâmpinase s-a aplecat
spre mine și mi-a șoptit în continuare.
- Nea Dragu vă roagă să nu vă supărați pe el dar trebuie să-și aducă acasă
și vaca aflată la un saivan de mai departe de marginea satului, încolo spre
luncă, deoarece nu o poate lăsa acolo
de teamă să nu dea lupii peste ea așa
că, mâine la prima oră va putea veni el
direct la cabană.
M-a cam surprins cu povestea asta,
însă nu m-am supărat pe nea Dragu deoarece aveam cu ce ne distra la cabană,
unde am ajuns destul de repede. N-am
putut băga și mașinile în curte datorită
stratului gros de zăpadă așa că, puștiul a
dat fuga la magazia din spate de unde a

revenit cu câteva lopeți și, mai în glumă,
mai în serios, ne-am apucat voinicește
să gonim zăpada, așezată deja în strat
destul de consistent după care, am înlăturat și troianul de zăpadă construit de
vânt în dreptul ușii, în timp ce camarazii
noștri trebăluiau deja pentru dezafectarea de zăpadă a cuptorului aflat ceva mai
la o parte.
- Măi, dar ce iute l-ați mai descoperit!
– i-a șfichiuit nenea Fănică zburlindu-și
bine dispus mustața spre ei. Ori i-ați aflat
locul după mirosul de prăjeală, că doar
nu se zărea de sub stratul de zăpadă?
- Ehei, … nene Fănică, chiar crezi că
am uitat cât am suflat astă toamnă în
cărbunii lui de i-am ținut roșii chiar și
în potopul ăla de ploaie care a năvălit
peste noi ?
- Ha! …ha! Băi, mânjilor, să țineți
bine minte de la mine că, cei ca voi, stăteau pe fundul tranșeelor și țineau cărbunii încinși în gălețile găurite anume
pe margini iar cum ne înghețau degetele
de ger, dădeam fuga iute la căldura lor.
- Nene Fănică, s-au apropiat de el doi
dintre cei mai tineri ucenici în ale vânătorii, data trecută ne-ați promis că ne veți
mai povesti ceva amintiri din război.
- Hm, a mormăit nenea Fănică, zburlindu-și mustața ca fiind iritat însă, licărul
mulțumit al ochilor îl dădeau de gol așa
că, a continuat cât a putut el de serios.
- Păi, dacă terminăm iute treaba prin
curte și luminăm locul, avem timp suficient și de stat la taclale. Da?
Nici nu a terminat bine că, toți cei
din jur au și început să mânuiască vârtos
și cu folos lopețile și cele două măturoaie
din nuiele bine legate care, cât ai clipi,
au și înlăturat zăpada.
Încet, încet, soarele s-a lăsat spre
apus, ninsoarea s-a oprit, iar noi ne-am
adunat în jurul grătarului, de unde valurile de fum, îmbogățit cu miasme de
mititei, de cârnăciori și fripturi altoite
cu feliuțe de slănină, ne învăluiau, încât
aproape uitasem pentru care motiv ne
aflam acolo. Când s-a lăsat întunericul,
am transportat în cabană toate bunătățile de pe grătar și am încins o petrecere
pe cinste.
Aerul curat altoit cu mirosul zăpezii
amestecat binișor cu izul grătarului
și-au făcut repede efectul, așa încât, tiptil, rând pe rând, ne-am retras către
dormitor unde, cu scândurile late așezate anume una lângă alta, am făurit
imediat patul cel mai lat posibil, care
să ne primească pe toți, culcușindu-ne
cu mare plăcere și primind cu drag
mângâierea lui Moș Ene care ne-a
adormit iute pe toți...
– va urma –
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PESCUIT

Vremea se înrăutățește treptat, iar apele au început să se răcească, influențând semnificativ comportamentul peștilor. Vegetația subacvatică a căzut, și apropierea anotimpului hibernal se face resimțită.
Este sezonul tradițional al pescuitului știucii, dar nici ceilalți răpitori nu rămân indiferenți la provocarea
nălucilor. Este vremea în care o barcă ușoară, dar stabilă, își va demostra, cu prisosință, utilitatea. Somnii și crapii s-au cantonat în zonele adânci, gropane cu rădăcini submerse, copaci scufundați sau alte structuri, dar o dată descoperiți,
nu refuză o momeală potrivită. Delta își păstrează farmecul și în această perioadă, fiind o provocare pentru temerari. În zilele cu
soare putem încerca, și chiar reuși, partide de pescuit staționar, la care ne așteaptă carașii, babuștele, plăticile și roșioarele. În apele
de munte, pescuitul salmonidelor este intezis.
–Mugurel Ionescu

CE PESCUIM
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Competiții

Cupa Ligii Române de Spinning

P

rin participarea echipelor din
Bulgaria, Germania, Moldova,
Polonia, Suedia, DDPC și-a adjudecat în prima fază și caracterul de
competiție internațională, un bun exercițiu pentru a reîncerca în viitor organizarea unui Campionat Mondial de pescuit la răpitori în Delta Dunării sub egida
F.I.P.S. - A.G.V.P.S. din România.

Danube Delta
Predator Challenge
Text și fotografie ANDY ARIF
Încă de anul trecut, Danube Delta Predator Challenge
(DDPC), organizată de Net Bet, Tackle Arena, Lebăda Resort,
sub egida Ligii Române de Spinning, afiliată la A.G.V.P.S. din
România, se anunța a fi cea mai puternică competiție de
pescuit sportiv la răpitori organizată vreodată în România și,
de ce nu, în Europa. La scurt timp după publicarea anunțului
de concurs cele 100 de locuri disponibile au fost ocupate, mai
mult, încă 30 de echipe erau înscrise pe lista de așteptare în
sperața eliberării unui loc.

INFO CONCURS
Concursul s-a desfășurat în
echipe de doi pescari, din
barcă, la pești răpitori, în
Delta Dunării, pe o rază de
25kmînjurullocalitățiiCrișan,timpdedouă
zile, gazda evenimentului fiind Lebăda
Resort. Toate bărcile au fost dotate cu sisteme GPS, cu ajutorul firmei Nexus, pentru
monitorizare în caz de urgențe sau depășirea perimetrului de concurs.
În premieră în România și în Delta
Dunării au punctat toate cele patru specii
reprezentative de răpitori, știuca, șalăul,
avatul și bibanul, într-un sistem simplu
și eficient, Catch& Foto/Video&Release
(prinzi, fotografiezi, filmezi, eliberezi) astfel încât toți peștii prinși, să se întoarcă
imediat teferi și nevătămați în mediul lor
natural. Toate acestea au fost posibile
prin folosirea unei aplicații pe telefon,
dezvoltată special pentru această competiție, Predator Challenge, aplicație disponibilă pe IOS și Android.
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Programată inițial pentru 1-4 aprilie 2020, DDPC nu
se limita doar la o
competiție de pescuit, în colaborare
cu Net Bet și Poker
Fest, pe toată durata evenimentului, ci
urmau să fie anunțate zilnic turnee de
poker Holdem, accesibile atat pentru jucătorii profesioniști, cât și pentru echipele de pescari participanți.
În condițiile pandemiei de Covid19 și a noilor reguli de distanțare socială
impuse de starea de urgență și ulterior
de alertă, evenimentul a fost mutat în
intervalul 23-26 septembrie. Turneele
de poker s-au anulat, paticiparea internațională nu a mai fost posibilă, o parte
dintre echipe și sponsori s-au retras din
motive obiective și totuși, în condițiile
date, DDPC a reușit să alinieze 93 de
echipe la start și să organizeze cea mai
mare competiție de pescuit la răpitori
din România.

APLICAȚIA IOS ȘI ANDROID PREDATOR CHALLENGE
Sistemul de arbitraj, o
altă premieră, a fost
simplu grație aplicației
Predator Challenge.
Au punctat cei mai mari 10 pești
prinși în cele două zile din speciile:
știuca - 40 cm, șalău - 40 cm, avat 30 cm, biban – 20 cm.
Clasamentul s-a făcut în ordinea
totalului centimetrilor acumulați în
cele două manșe, din maximum 10
pești, 1 centimetru = 1 punct. Fiecare
specie punctată în plus (avat, șalău,
biban, știucă) a primit o bonificație de
100 puncte. Bonificațiile s-au acordat
după ce echipa avea 10 pești punctabili aprobați din cele patru specii.
Peștii s-au măsurat pe rigla oferita
de organizator, fotografiați în poziția
indicată pe riglă, iar fotografiile s-au
trimis în timp real pe aplicația/site-ul
concursului pentru validare. Tot în
timp real, clasamentul a putut fi vizio-

nat de către orice utilizator al aplicației. În plus, ca extra măsură de precauție, toate echipele care vizau
ocuparea locurilor 1,2,3, au avut ca
obligativitate filmarea non-stop din
barcă a celor două manșe.
După finalul celor două manșe și
validarea capturilor prin probele video,
s-au stabilit marii câștigători DDPC.
Așa cum a fost gândită competiția, pentru ocuparea unui loc fruntaș
în clasament, a primat adaptarea pescarilor în prinderea celor patru specii,
pe cea mai generoasă pistă de concurs
ca și perimetru, Delta Dunării.
Echipele cu state vechi în pescuitul
de competiție și-au dat seama destul
de repede că avatul va fi câștigător în
acumularea de puncte, în condițiile în
care știuca nu și-a arătat coada anul
acesta în Deltă, bibanii erau meniți doar
să aducă puncte bonus, iar șalăii au refuzat să colaboreze în număr decisiv.

PREMII
La capitolul premii, din nou premieră în România, valoarea acestora a
depășit 50.000 Euro!!! Premiile au
constat în bărci, motoare termice și
electrice, sonare, echipamente de pescuit, gadgeturi. Toți participanții au
avut o șansa de a câștiga la finalul
competiției, zeci de premii acordate în
sistem tombolă, prin tragere la sorți.
Mulțumiri sponsorilor:
Net Bet, Lebada Luxuary Resort &
SPA, Tackle Arena, Garmin, Humminbird, Lucky John, Minn Kotta, Repo,
TCL, Xiaomi, Bravo Phones, GoPro,
Relax Lures, Toyota, Activ Design,
ASAVA Custom Rods, Bergenbier,
Berti Lures, Boats Paint, Daiwa, Delalande, Fast Mode, Gabie Custom Rods,
HidroTurism, Himalaya, Hobby Mall,
Holbina Trei Bibani, Lapland Pike, Moscot, Nexus, North Silver, Octavian Torescu Custom Rods, Rebelcell, Refuse
To Blank, Tellur, Thinq, Tudor Tailor.

TRANSMISII VIDEO LIVE

Cu experiență în organizarea competițiilor
și rezultatele obținute de-a lungul a peste
14 ani de campionate naționale, LRS și-a
spus și de această dată cuvântul.
Locul 1: Team Daiwa România – Eugen German și Petre German
PREMIILE: produse oferite de Net Bet, Allround Marine, Repo Barca Spider + Minnkota Ultrex + Humminbird Helix 9 + Peridoc
Repo TRK150, două costume Tudor Tailor, la comandă
Locul 2: Team Delta Spinning – Richard Pavel și Dorin Popa
PREMIILE: produse oferite de Lebăda Luxuary Resort, Pro Nautica, Repo, Tackle
Arena - Barca Black Sea Fishing + motor Suzuki 20 CP + MinnKota Power Drive +
baterie Rebelcell) + Peridoc Repo TRK75
Locul 3: Team Particularii – Cosmin Schiopu și Ciprian Lazăr
PREMIILE: produse oferite de Garmin și Arrow International - Motor Garmin Force
Trolling 50 Inch 24V + Sonar Garmin Striker Plus 9SV GPS

CLASAMENT EXTINS

Loc
1
2
3
4
5

CLASAMENT FINAL

Echipa
Team-Daiwa-Romania
DeltaSpinningTeam7
Particularii
Drill Team 4
Delta Spinning Team 14

Eugen German - Petre German
Dorin Popa - Richard Pavel
Ciprian Lazăr - Cosmin Schiopu
Codrin Cozma - Marius Chira
Gabriel Iliescu - Ionuț Ștefan

Puncte
960
945
943
941
931

Din punct de vedere
media, pe lângă partenerii tradiționali ai LRS,
RăpitoriMania.ro
și
F&H Channel, evenimentul a beneficiat pe toată durata de suportul Digi
prin știri zilnice de la fața locului pe
toate canalele de sport. În plus, timp
de patru zile, cu ajutorul Blitz Technology, evenimentul DDPC a fost
transmis live pe canalele facebook
Eurosport, SportExtra, Mincinoșii,
DDPC, cu interviuri, filmări din bărci,
clasamente, pronosticuri, festivitate
de premiere, etc.
De-a lungul timpului, la nivel de
participare, România a demonstrat
că este o putere mondială în pescuitul sportiv de competiție la răpitori,
dovadă stau multe campionate naționale LRS-A.G.V.P.S. din România
care au generat loturi cu poziții fruntașe și Campioni Mondiali F.I.P.S.
Succesul DDPC vine ca un preambul și o confirmare că România este
pregătită să organizeze un Campionat Mondial, pe cea mai spectaculoasă pistă de concurs din Europa,
Delta Dunării.
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Competiții Campionatul de pescuit privat al AGVPS
O toamnă frumoasă, lungă și
„plină”, la propriu, de finale!
Text și fotografie VERONICA ISPAS
Campionatul privat de pescuit recreeativ al A.G.V.P.S. din România și-a desemnat
campionii la mai multe categorii: staționar individual, echipe feeder clasic, echipe
metodh feeder și metodh feeder individual.

Î

n acest număr vom prezenta Finala de Pescuit Staționar Individual - Seniori. Acest concurs s-a
desfășurat în perioada 21-27 septembrie 2020 pe pista Lacului de acumulare Călinești Oaș - jud. Satu Mare. Au
participat 40 de pescari de la asociațiile
noastre din țară, afiliate la A.G.V.P.S.
din România, cei mai buni la pescuit
staționar în acest moment.
A fost o super-finală cu de toate: în
prima zi de concurs am avut parte de o
căldură sufocantă, ziua a doua ne-a
adus ploaie torențială și vânt puternic,
iar în a treia zi de concurs am fost „ono28 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

rați” cu un frig de pocneau rubezienele…
După cum era de așteptat după finala pe echipe, desfașurată tot aici în
luna iunie, pe podium s-au aflat la sfârșitul concursului trei componenți ai
echipei campioane 2020.
Locul I: Tudor Octavian - AJVPS
Bihor și component al echipei SilvaMarpod Sibiu
Locul II: Bucur Andrei - SilvaMarpod Sibiu
Locul III: Koszorus Botond Silva-Marpod Sibiu
A fost o întrecere frumoasă până în
ultimul minut al concursului. S-a prins

mult pește și, normal, a fost eliberat în
totalitate, după cântărire.
Finala a fost organizată de Liga de
Pescuit Sportiv Staționar, asociație
membră a A.G.V.P.S. din România și
a avut un ajutor major din partea
A.J.V.P.S. Satu Mare – mulțumiri
domnului director Daniel Dragoș și
pescarilor din Negrești-Oaș.
Mulțumesc pe această cale oamenilor de lângă mine, arbitrilor care au
făcut posibilă organizarea în condiții
optime a acestei finale.
Cinste învingătorilor, onoare învinșilor!

Campionatul Privat de Pescuit Competițional al A.G.V.P.S.

Competiții

Pescuit la Crap – Finala 2020
Text MUGUREL IONESCU, fotografie ASOCIAȚIA LIGA CLUBURILOR DE CRAP
În perioada 1-4 octombrie s-a desfășurat, pe bazinul piscicol Bila 2 din județul Giurgiu, faza
finală a Campionatului Privat de Pescuit la Crap al A.G.V.P.S., în organizarea Asociației Liga
Cluburilor de Crap. Aceasta a fost mandatată de Consiliul A.G.V.P.S. pentru organizarea și
desfășurarea, sub egida A.G.V.P.S., a concursurilor acestei discipline competiționale.

L

a startul competiției seniorilor
s-au înscris 13 echipe, care au
fost repartizate, prin tragere la
sorți, pentru a disputa două etape de
calificări, pe același bazin piscicol.
Prima etapă s-a desfășurat în perioada 10-13 septembrie, reunind la start,
în ordinea clasării ulterioare, următoarele
cluburi: A.P.S. BUCUREȘTI, GREEN
LAKE, ENJOY FISHING, WLC,
CHAMPIONS-THE ONE, COBRA
„MCM” și MASTER’S. A doua etapă s-a
desfășurat în perioada 17-20 septembrie,
reunind la start, în ordinea clasării ulterioare, următoarele cluburi: ARDEALUL, CARP ZONE, OLD SPIRIT PELICANUL, DACIC CARP CLUB,
MIVADO și MG SPECIAL CARP. Primele trei echipe clasate în fiecare dintre
aceste etape au participat în faza finală.
Vă prezentăm configurația clasamentului fazei finale, coponența echi-

pelor și rezultatele obținute de acestea.
Locul I – ENJOY FISHING (Emilian Paraschiv, Cristian Mihalcea, Laurențiu Ghilase, Adrian Toader, Octavian
Harabagiu, Cătălin Anghel, Ionuț Constantinescu) – 8 puncte – 1.092,03 kg;
Locul II – CARP ZONE (Ion Cătălin, Dumitru Gavrilescu, Alexandru

Sautner, Răzvan Gheorghe, Mircea
Neacșu, Romeo Ioniță) – 8 puncte –
620,98 kg;
Locul III – GREEN LAKE (Iulian
Petre, Florin Pate, Guțu Stanislav, Nicolae Ioniță, Cătălin Udrea, Adrian Ghiță,
Dorel Misir) – 9 puncte – 491,33 kg;
Locul IV – ARDEALUL (Marin
Călin, Mihai Petcu, Mihai Cătălin, Narcis Marius, Cătălin Borcan, Cătălin Panait) – 12 puncte – 515,85 kg;
Locul V – OLD SPIRIT PELICANUL (Vlad Rusnacenco, Cosmin Sava,
Nelu Ionescu, Andrei Gheorghe, Edward Grigore, Adrian Anton) – 12
puncte – 405,05 kg;
Locul VI – A.P.S. BUCUREȘTI
(Nicolae Rusnacenco, Cristian Gherman, Marian Cartoc, Florin Dinu, Cristian Jugaru, Bogdan Ivan, Dragoș Mardare, Alexandru Savin) – 14 puncte –
413,25 kg.
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Tehnică

Echipament

Avantajele lansetelor
personalizate (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET
În prima parte am trecut în revistă principalele beneficii
ale unei lansete construite pe comandă și v-am povestit cum
am ajuns să-mi fac o nouă lansetă „custom”. Norocul meu
este că un bun prieten și partener de pescuit s-a apucat de
rod building și tot ce a lucrat până acum arată foarte bine.

U

n alt mare avantaj al custom
rod building-ului este și faptul
că, în orice stadiu al lucrării,
dacă apar probleme ori impasuri constructive, tehnice, de proiectare sau de
execuție, acestea pot fi rezolvate rapid,
atâta vreme cât ai un rod builder profesionist, deschis la sugestii și care își
cunoaște bine „meseria”.

Cum să te asiguri că totul iese
cum vrei tu
Personal, am lăsat rod builder-ul să
lucreze în ritmul său, nu l-am grăbit, fiindcă există și clienți care vor totul „ieri”,
ca în multe alte domenii. Consider că lucrul bine făcut necesită timp, atenție pentru fiecare detaliu, răbdare și înțelegere
și, nu în cele din urmă, o bună comuni-

care între client și constructor, fără de
care lanseta nu poate ieși așa cum își doresc ambele părți. Prin comunicare înțeleg să-i spun constructorului cum văd eu
lanseta, viziunea sau planul meu. În acest
proiect, ca și în multe altele din trecut,
am știut ce am vrut de la bun început și,
chiar și atunci când au existat impasuri,
am avut soluții pentru rezolvarea lor.

Soluții rapide la orice impas
constructiv
Astfel, mânerul Carbontex soft touch
comandat de la Rodhouse era mai scurt
cu vreo 3 centimetri decât voiam să iasă
în final, adică 37 de centimetri. Sorin
Lazea, rod builder-ul, avea un tub de carbon 1K, de același diametru cu diametrul
maxim al mânerului de carbon ce trebuia
prelungit. Așa că am decis să prelungim
mânerul de carbon cu acel tub, iar tranziția între cele două materiale să o facă
prin folosirea unui inel metalic. Faptul că
tubul de prelungire avea un finisaj lucios,
și nu mat ca restul mânerului, a funcționat chiar bine în final, deoarece piulița
de prindere a mulinetei pe mandrina
ALPS era tot lucioasă, compusă dintr-un
tub de carbon acoperit parțial de o piesă
din aluminiu anodizat negru-lucios.

Și lungimea finală a lansetei
poate fi modificată
În plus sau în minus, bineînțeles:
blank-ul cumpărat era din 2 secțiuni, de
2,43 metri lungime (adică 8’0” în sistem
imperial), ori eu voiam ca lanseta să iasă
ceva mai lungă, nu chiar de 2,60 metri
(8’6”), ci de 2,51 metri (8’3”). Cu cât sunt
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mai lungi, lansetele de swimbaiting devin
mai grele și mai dificil de operat în obținerea unor mișcări specifice animării
anumitor năluci. Lungimea de 2,43 metri
e privită drept cea mai user friendly, în
timp ce lungimi precum 2,60 sau 2,75
sunt ceva mai extreme. Unul din motivele
pentru care lansetele de swimbaiting sunt
atât de lungi, este și acela că lungimea
mânerului este mare, absolut necesară
pentru a facilita lansarea swimbaiturilor
grele, de peste 150 de grame. Năluci de
185, 240 și 300 de grame sunt frecvent
folosite de către pescarii de bass, tocmai
pentru că aceastea atrag și prind exemplarele record din apele lor.
Rod builder-ul mi-a spus că se poate
face această prelungire a lansetei: a ridicat
blank-ul mai sus în interiorul mânerului,
cum ar veni i-a atașat o ralonjă în capăt,
pentru a-i asigura rigiditatea și rezistența
structurală lansetei, care este destinată
pentru pescuitul cu swimbaituri medii,
între 2 și 3 oz. (56-85 de grame), poate
maximum 4 oz. (114-120 de grame).
Am filmat discuția preliminară avută
cu Sorin, rod builder-ul, și o puteți urmări pe canalul meu de YouTube, Pescuit de răpitor de la A la Z. Este episodul
4.2 din seria TNT (Tips ‘N’ Tricks).

Cum a ieșit lanseta?
Puțin spus impecabil, iar eu chiar
sunt cârcotaș când vine vorba de orice
detaliu. Lanseta pot spune că a ieșit atât
de bine, încât chiar mi-a fost teamă să o
folosesc, fiindcă nu voiam s-o zgârii în
barcă. În timpul unei partide de pescuit
am montat-o la final, pentru a o testa cu
câteva năluci din plaja de greutăți vizate,
între 56 și 85 de grame, și lanseta s-a

La scurt timp de la
începerea partidei, au
venit și primele capturi, pe
un swimbait hard de
adâncime: un șalău de
aproape 70 cm lungime și
încă unul mai mic. Așa că am
putut să o inaugurez și
funcțional, pentru a o evalua
cum lucrează inclusiv în
timpul luptei cu peștele.

comportat impresionant. Iar la ultima
partidă din octombrie, de pe acumularea
Gostilele, am luat-o pentru a o folosi
toată ziua, alături de alte două lansete
specializate pe alte clase de greutăți și
năluci. La scurt timp de la începerea partidei, au venit și primele capturi, pe un
swimbait hard de adâncime: un șalău de
aproape 70 cm lungime și încă unul mai
mic. Așa că am putut să o inaugurez și

funcțional, pentru a o evalua cum lucrează inclusiv în timpul luptei cu peștele. Dacă de lansat m-a convins că este
ceea ce voiam, am văzut că și din punct
de vedere al acțiunii Moderat-Rapide
este ceea ce căutam. Veți putea urmări
filmul capturilor în episodul TNT 4.3 de
pe canalul de YouTube, în care vă invit
să vedeți cum a ieșit noua lansetă „full
carbon” construită pe comandă.
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Tehnică Pescuit staționar
Pe scurt despre staționarul
competițional
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Conform reglementărilor și regulamentelor internaționale promovate și susținute de
C.I.P.S., F.I.P.S.-ed și F.I.P.S.-Mouche, Comisia de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S.
din România își desfășoară activitatea în structuri competiționale promovate de acestea.

P

escuitul Staționar rămâne, în
continuare, reprezentativ prin
numărul mare de categorii la
care se desfășoară, dar și prin faptul că
este adoptat de cea mai mare parte ai
celor care practică pescuitul recreativ,
fiind accesibil tuturor categoriilor de
vârstă.
Vom prezenta, în continuare, o „expunere sintetică” a stilurilor clasice
competiționale în care se poate practica
această disciplină: pescuitul cu vargă
fixă, pescuitul a l’anglaise și pescuitul
cu rubeziana.

Pescuitul cu vargă fixă
Este stilul de pionierat al pescuitului staționar, de la care au evoluat cele-

lalte metode specifice pentru această
disciplină. Se practică cu vergi telescopice cu lungimi diferite, începând de la
1 m până la 10 m, în funcție de localizarea speciilor-țintă, a adâncimii apei,
a curenților și a condițiilor atmosferice.
Linia este formată din fir principal,
plută fixă, plumbaj grupat sau etalat și
capăt de linie, de care este legat cârligul.
Mai avem nevoie de o serie de dotări, cum ar fi: scaun multifuncțional,
minciog, juvelnic, fire de diferite diametre, cârlige de diferite forme și dimensiuni, plumbi sferici (alice) sau cilindrici (styl), clește-pensă pentru
plumbi, diferite sonde, degorjoare,
foarfecă-ghilotină, cutter și nu credem
că am epuizat lista.

Pescuitul a l’anglaise
Este o combinație între pescuitul cu
plută și pescuitul cu lanseta, care oferă
posibilitatea unui pescuit de finețe la
distanțe de până la 70 m și la adâncimi
care pot depăși lungimea vergii.
Stilul de pescuit este originar din
provincia Sheffield din Anglia și este
caracterizat prin construcția specială a
vergii, denumită match. Aceasta este
alcătuită din 3 segmente și are multe
inele ușoare, cu un singur picior, al căror rol este de a nu lăsa linia să atingă
blancul, permițând astfel lanseuri lungi
cu greutăți relativ mici, chiar dacă firul
este ud. Lungimea vergii match este,
de obicei, între 3,90 si 4,80 m, cu acțiune medie sau parabolică.

Pescuitul staționar
rămâne, în continuare,
reprezentativ prin numărul
mare de categorii la care se
desfășoară, dar și prin
faptul că este adoptat de cea
mai mare parte a celor care
practică pescuitul recreativ,
fiind accesibil tuturor
categoriilor de vârstă.

32 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Mulineta va avea raport mare de recuperare și va stoca minimum 100 m de
fir de tip scufundător (sinking). Pluta
specială, culisantă sau fixă, cu prindere
doar într-un singur punct pe fir, numită
waggler, trebuie să fie aerodinamică, cu
antena vizibilă, iar cârligele folosite au
formă, de preferat, „închisă”.
Echilibrarea monturilor folosite
poate fi făcută folosind un plumbaj unic
culisant sau un plumbaj format din mai
multe alice distribuite pe linie.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

STORCEAG
MAMA PAȘA

Pescuitul cu rubeziana
Stilul de pescuit a fost inventat de locuitorii comunității Roubaix, zonă care
nu beneficiază de o climă propice folosirii
metodelor clasice de pescuit staționar.
Varga specifică a primit denumirea
stilului, roubaisienne, popular rubeziană, științific „vargă lungă cu îmbinare inversă”.
Particularitățile acesteia constau în
modul specific de montare a tronsoanelor tubulare din care este alcătuită, ce
permite demufarea acestora în timpul
recuperării capturilor, de la talon către
vârf, până la kit-ul echipat cu linia de
pescuit. O altă particularitate constă în
lungimea liniei, egală cu lungimea kitului, adică ceva mai mare decât adâncimea apei, la o distatanță față de mal
egală cu lungimea totală a vergii.
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.
Linia de pescuit, relativ scurtă față de
lungimea vergii, va fi potențată prin montarea acesteia în prelungirea unui elastic
amortizor, poziționat în interiorul tronsoanelor kit-ului, care-i va asigura rezerva
de forță necesară obosirii capturilor.

O specialitate specifică Deltei Dunării, cu origine în zonele
vărsării brațelor Dunării în mare, este acest fel de ciorbă-supă,
tradițională pe aceste meleaguri. Se face din burtă de sturion,
dar, în lipsa acestuia, recomandăm folosirea cărnii de somn
sau orice pește cu carne albă, dezosat, folosindu-ne
imaginația, priceperea și pasiunea.
Ingrediente: aproximativ un kg de
pește, doi cartofi, două roșii, doi ardei
grași, doi morcovi, două cepe albe, trei
gălbenușuri de ou, trei linguri de smântână groasă, două lingurițe de piper
boabe, o lămâie, oțet de mere, ulei de
floarea-soarelui, leuștean proaspăt.
Preparare: se dezosează peștele,
se tranșează în cuburi, se săreză și se
pune la rece. În doi litri de apă clocotită
se pun la fiert ceapa, morcovul și cartoful, tăiate cubulețe, după care
punem roșiile și ardeiul, deasemenea

tăiați în prealabil, și boabele de piper.
După ce legumele sunt aproape fierte,
se adaugă bucățile de pește. Urmează
gălbenușurile bătute, amestecate cu
smântâna, zeama de lămâie și puțină
zeamă din ciorbă. Îndepărtăm vasul de
pe foc, dregem cu sare și oțet și presărăm leușteanul tocat.
Servire: se servește fierbinte, cu
ardei iuți proaspeți sau murați și pâine
coaptă pe vatră. O țuică bătrână, palincă de pere sau răchie din fructe, îi va
ține bună companie. Poftă bună!
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Tehnică

Pescuit la spinning
cat”, adesea în dreptul intrândurilor în
malul cu stuf sau arborilor căzuți în
apă, pe marginea canalelor ce oferă locuri de pândă mai acătării. De aici nu
vor ezita să atace chiar și năluci considerabil mai mari decât cele obișnuite.
Dacă vom căuta cu sârg putem găsi și
cârduri de pești, mai rar este drept, care
se ațin în locurile tipice unde curentul
de pe canal intră în apa liniștită a lacurilor Deltei. Va lua ceva timp, dar satisfacția capturilor va merita tot efortul
depus, bibanii lăsându-se încă furați de
lucirile ademenitoare ale nălucilor.

„Oferte” tentante de Brumărel

Răpitori sub
oglinda apei
Text și fotografie MAC
Diminețile și serile lui Brumar anunță tot mai des
anotimpul hibernal, care nu mai este chiar așa departe.
Vremea s-a răcit iar arborii au scuturat deja parte din
podoaba frunzelor în culori arămii, semn că timpul tomnei
târzii a pus stăpânire peste locuri.

A

pele au mai scăzut și se răcesc
cu fiecare zi iar peștii, conștienți de anotimpul rece care
se apropie, caută să adune cu sârguință
un plus de rezerve de energie, pentru
vremea iernii. Este încă timpul răpitorilor, iar dacă mereu sofisticatul șalău
se lasă, ca de obicei, mai greu ademenit, știuca și bibanul pot oferi partide
demne de amintire, lăsându-se atrași
de oferta nălucilor mânuite cu îndemânare sub oglinda apei…!

Suita răpitorilor
Știucile, obiectivul numărul unu
pentru o mare parte dintre pasionații
34 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

pescuitului la răpitori, deși devin un pic
mai mult „conservatoare” la această
vreme din an, continuă să vegheze, solitare, de la adăpostul vegetației. Se
poate însă întâmpla să prindem și momente când cumetrele ies la vânătoare,
părăsind locurile de pândă și trecând la
atac în „câmp deschis”. Asta se întâmplă însă, de regulă, în zilele cu vreme
mai călduță și poate un soare mai generos, dar perseverența și bineînțeles
șansa ne pot aduce față în față și cu un
spectacol inedit.
Bibanii nu se desmint nici ei și
șansa de a da peste căte un solitar mai
arătos și considerabil mai bine „îmbră-

Apele tot mai limpezi și lipsa vegetației submerse ce a căzut în mare parte
spre fundul apei, lăsând o bandă tot
mai lată de apă liberă de agățături, permit folosirea nălucilor care coboară
lent, cu balans amplu pe cădere.
Pentru oscilante, fie doliger, țac sau
pișcot, culoarea de succes pare a fi argintiul, iar greutatea va fi aleasă în funcție
de adâncimea apei, nivelul vegetației
existente și, bineînțeles, distanța la care
vrem să lansăm. Toate au însă câteva caracteristici comune: trebuie să reacționeze rapid la recuperare și să coboare
lent, cu balans lateral domol în momentul de pauză, asemenea unei frunze ce se
așterne lin pe pământ.
Swimbait-urile, care au câștigat
teren considerabil în ultimul timp, pot
da rezultate bune. Important este ca
bătaia-mișcarea nălucii prin apă să fie
cât mai amplă și domoală, imitând starea de fapt a peștilor în această perioadă de timp.
Nălucile siliconice, fie twistere, shaduri, etc. pot face deliciul pescuitului în
apropierea substratului, caz în care îndemânarea fiecăruia poate face diferența în zilele în care peștii răspund
mai greu ofertelor prezentate.
Voblerele scufundătoare - sinking,
sau suspendate - suspending, echipate
cu două ancore, nu mai au probleme cu
agățăturile în vegetație, deoarece
aceasta a coborât deja spre substrat.
Nici cicadele nu sunt de neglijat,
jocul lor tentant având toate șansele de
a atrage atenția și a declanșa atacul
peștilor.
Alegerea între argintul oscilantelor
sau cicadelor și materialul polimeric al
twisterelor, voblerelor sau swimbaiturilor, rămâne o chestiune de preferință
personală, la fel ca și multitudinea culorilor care mai de care mai atrăgătoare
ale nălucilor. Aici intervine experiența
fiecăruia, timpul petrecut pe malul apei
și, trebuie să recunoaștem, inspirația și
șansa de moment.

Oscilantă

Shad

Swimbait

Vobler

Cicadă

Alegerea între
argintul oscilantelor
sau cicadelor și materialul
polimeric al twisterelor,
voblerelor sau swimbaiturilor, rămâne o chestiune
de preferință și alegere
personală, la fel ca și
multitudinea culorilor care
mai de care mai atrăgătoare
ale nălucilor.

Toate fac, după cum bine știm deja
cu toții, parte din farmecul, ineditul și
provocările fiecărei partide de pescuit,
atunci când, la vremea toamnei târzii,
conducem cu îndemânare nălucile,
căutând răpitorii sub oglinda apei…!
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Tehnică Pescuit pe râu
Pregătiri de iarnă
Text și fotografie DORU DINEA

Brumărel e pe sfârșite și trage în jos temperaturile nopților, până aproape de pragul
înghețului. În schimb, în majoritatea zilelor, soarele se arată destul de generos și împinge
cu putere mercurul din termometre și dincolo de douăzeci de grade Celsius. Copacii se
încăpățânează să își prezinte coroanele, chiar dacă, din zi în zi mai zdrențuite. Penelul
toamnei zburdă jucăuș și picură auriul, galbenul și ruginiul peste întinderi. În adieri de
vânturi hoinare, potecile ce însoțesc statornice malurile râului răsună de “clinchetul
metalic” al frumzelor uscate.

A

jutați de temperaturile generoase de peste zi, avații s-au mai
avântat, uneori, să spargă oglinzile râului în atacuri brutale. În rest, au
rămas pe cât a fost posibil de discreți și
și-au ascuns cât au putut de bine intențiile. Totuși, nu de puține ori, s-au dat
de gol datorită obleților ce înotau panicați către suprafața apei. Multe din zonele de atac ale peștilor au fost, în această
perioadă, în apele mai line ale râului,
avații pregătindu-se cu sârg pentru anotimpul rece al iernii.

Nălucile preferate
După ce am testat mai multe tipuri
și mărimi de năluci, am observat că cele
mai bune rezultate le-am avut la voblerele
DR și SDR, de tip minnow, la cele de tip
lipless și hard și soft, și ceva mai slabe, la
cicadele cu format slim. Foarte interesant
mi s-a părut faptul că, de la avații mai
mari până la cei mai mici, toți au preferat
nălucile de dimensiuni mai mari. Semne
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Foarte interesant mi
s-a părut faptul că, de
la avații mai mari până la cei
mai mici, toți au preferat
nălucile de dimensiuni mai
mari. Semne destul de clare
că năbădăioșii avați se
pregăteau de iarnă și au
preferat o hrană cât mai
consistentă.

destul de clare că năbădăioșii avați se
pregăteau de iarnă și au preferat o hrană
cât mai consistentă. Astfel, dintre voblere
am folosit cu rezultate foarte bune pe
cele cu lungimi de la 6 centimetri până
la 7,5 centimetri iar în cazul cicadelor pe
cele cu lungimi între 5 și 6,5 centimetri.
De o foarte mare importanță s-a dovedit a fi coloritul nălucilor pe care
le-am folosit în funcție de turbiditatea
apei râului. Atunci când apa râului a fost
limpede, pentru voblere, cele mai prinzătoare s-au dovedit a fi cu partea dorsală
de un verde deschis, tip prăzuliu, iar restul corpului argintiu sau alb perlat. Când
apa a avut o turbiditate crescută, cele
mai bune rezultate au fost la voblerele
într-un colorit alb-chartreuse. Pentru cicade, pe ape limpezi au dat rezultate cele
într-un colorit argintiu mat cu negru, pe
ape de o turbiditate medie cele cu un colorit argintiu metalic sau alb perlat, iar
pentru ape cu o turbiditate crescută, cele
într-un colorit chartreuse.

Tehnici de recuperare
Pentru năluci am folosit o viteză de
evoluție medie și, uneori, medie-rapidă.
La cicade, am aplicat, mai mult, ca tehnici de recuperare, jigging-ul și jerkingul iar pentru voblere, pe o recuperare
în general liniară, imprimam mici accelerări combinate cu stopări de scurtă
durată. Atunci când îmi permitea configurația zonei râului, atât pentru voblere cât și pentru cicade, de multe ori,
căutam să le mențin un timp mai îndelungat, cam în același loc, la marginea curenților apei, jucând ușor năluca
din vârful lansetei.
În general, atacurile avaților au fost
în forță iar eu a trebuit să fiu mereu
atent ca peștii să nu îmi smulgă lanseta
din mână. Cu toate că apa râului a avut,
semnicativ, o temperatură mai scăzută,
peștii au luptat cu îndârjire pe toată
durata drill-ului. În special, la peștii de
dimensiuni mai mari, salturile la suprafața apei și evadările în forță din
timpul drill-ului, au ridicat adrenalina
la cote maxime.
Cu temperaturi, pe timp de zi, ce
mi-au permis să port o ținută foarte lejeră, avații mi-au oferit clipe de neuitat.
Iar faptul că la majoritatea le-am redat
libertatea mi-a creat o nemăsurată satisfacție sufletească.
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Echipament

Muscărit

Streamere
cu… greutate (I)
ALEX CODRESCU
Toamna numără, una câte una, zilele până la finalul lui
Brumar, vremea s-a răcit iar apele pierd și ele gradele
Celsius acumulate pe timpul sezonului cald. Peștii se
pregătesc pentru sezonul hibernal dar profită la mamxim
de cele câteva zile călduțe cu soare încă generos, căutând să
mai adune ceva rezerve de energie pentru vremea rece a
iernii care nu mai este de-acum departe.

P

Foto:

escuitul la răpitori poate oferi
surprize deosebit de plăcute la
acest timp din an, trebuie însă
răbdare și folosirea unor năluci capabile să stârnească interesul și atenția
peștilor. Aceștia pot răspunde „ofertelor” noastre, dacă sunt prezentate corect, la locul și momentul potrivit. Pentru aceste provocări de toamnă târzie,
streamerele pot fi o soluție câștigătoare.
Dintre răpitori, știuca și șalăul par
să răspundă mai bine unor tentații extravagante, dacă le putem numi astfel,
modele inedite de streamere capabile
să declanșeze atacul reflex al peștilor.
Pentru crearea acestor modele de nă-
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luci trebuie să avem însă în vedere câteva elemente legate atât de materialele
folosite cât și de modul de legare/ atașare ale acestora pe cârlig, ca să nu mai

Dintre răpitori,
știuca și șalăul
par să răspundă mai bine
unor tentații extravagante,
dacă le putem numi
astfel, modele inedite de
streamere capabile să
declanșeze atacul reflex
al peștilor.

vorbim de imitațiile mai mult sau mai
puțin realiste ale diferitelor prăzi pe
care acestea urmează să le reprezinte.
Câțiva pași de urmat și câteva aspecte de avut în vedere în acest sens
pot fi după cum urmează:
• stabilirea speciei sau speciilor pe
care le avem în vedere. În cazul nostru
știuca și șalăul dar nu aș exclude nici
un biban mai acătării și de ce nu și un
avat mai bine crescut;
• a imita o pradă anume, un peștișor, o broscuță sau un șoricel, nu este
neapărat necesar. Pot fi streamere ce
imită o anumită specie pradă sau pot
fi, la fel de bine, modele ce nu imită nimic în mod special. Confecționarea
acestor streamere este poate unul dintre domeniile în care imaginația are
toată libertatea de creație;
• acțiunea nălucii este cuvântul de
ordine. Iar streamerele sunt poate printre cele mai manevrabilele năluci,
având aici în vedere atât contrucția lor
cât și posibilitatea de a le conduce cu
ajutorul firului special pentru fly. Grație
materialelor din care sunt confecționate, aceste streamere pot undui ușor,
pot fi recuperate asemenea jigging-ului,
pe verticală sau în așa numitul stil în
dinți de fierăstrău în apropierea substratului, pot fi lăsate să coboare ușor
pe verticala apei și pot fi conduse cu
recuparare lentă la marginea vegetației
malurilor sau în profunzime, în apropierea vegetației acvatice deacum căzute spre fundul apei;
• aprecierea corectă a mărimii nălucii este importantă. La vremea toamnei târzii peștii nu mai sunt atât de activi ca în lunile anterioare și își
„calculează” foarte bine eforturile – consumul de energie, pentru atacul și prinderea prăzii. Acțiunea trebuie să se încheie cu o balanță pozitivă, deci prada
trebuie să merite efortul depus și să
aducă un aport energetic mai mare decât consumul necesar pentru a o prinde.
De aceea știucile nu vor mai urmări
prada pe distanțe lungi și vor prefera
să aștepte. Iar dacă năluca va trece prin
locul potrivit, la distanța corectă și va
prezenta atractivitatea necesară, suratele vor răspunde „invitației”.
Lestarea streamerului este la fel de
importantă pentru ca năluca să poată
coborî spre adânc, în locurile unde
acum știucile și șalăii încă mai pândesc
o pradă facilă, servită pe tavă. Și, la fel
ca și în lumea noastră, atenția va fi cu
siguranță stârnită de nălucile ce unduie
ademenitor dar cu aplomb, așa cum o
vor face, în cazul nostru, streamerele
cu… „greutate”!
- va urma

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
BUFNIȚA DE VIRGINIA
(Bubo Virginianus)
Numită de nord-americani Great
horned owl, tradus mot-a-mot, bufnița
mare „cu coarne”, bufnița de Virginia
este o specie înrudită cu bufnița europeană – Bubo bubo, și este una dintre
păsările de pradă de pe continentul
nord-american ce prezintă o serie de
trăsături demne de toată atenția:
• cele mai mari exemplare se găsesc

în zona subarctică din Canada, putând
ajunge la 2-2,5 kg femelele, și până la
2 kg masculii, iar cele de talie mică, de
1,5 kg femelele și până la 1 kg masculii,
făcând parte din subspeciile pacificus
care trăiesc pe coasta californiană a
oceanului Pacific;
• deschiderea aripilor poate ajunge
până la doi metri;
• structura și forma vârfurilor penelor de la aripi permite zborul păsării în

deplină liniște, prada fiind de cele mai
multe ori luată prin surprindere, fără a
avea nici un semnal că ar fi în pericol;
• bufnițele au ochii mari, cu un diametru aproape egal cu cel al ochilor
umani, dar cu o sensibilitate de vedere
de 35 de ori mai mare și pot vedea la un
nivel de luminozotate de numai 5% din
cel în care ochiul uman este capabil să
vadă;
• bufnițele nu-și pot mișca ochii în
sus și în jos sau lateral. Pentru a suplini
acest dezavantaj, bufnițele își pot roti
capul cu circa 270 de grade, gâtul lor
având un număr de 14 vertebre față de
numai 7 cât au oamenii;
• simțul mirosului este relativ slab
dar auzul este extrem de sensibil, bufnițele fiind capabile să audă un zgomot
redus produs chiar și la câțiva kilometri
depărtare. Ele pot să audă mișcarea în
galerii a șoarecilor, una din prăzile preferate, sub un strat de zăpadă gros de
până la o jumătate de metru;
• numele de bufniță cu coarne vine
de la cele două smocuri de pene de pe
cap care seamănă cu două coarne;
• bufnițele nord-americane trăiesc
circa 15 ani în libertate, dar pot atinge
chiar și 25 de ani în captivitate.
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Noutăți

De prin magazine

ABREVIS

FISELA

Când ai nevoie de strune
invizibile în apă

Pescuitul la știucă presupune de
cele mai multe ori prezentări în apele
limpezi ale japșelor și ghiolurilor din
Deltă, ori pe balastierele din apropierea marilor râuri. În astfel de condiții,
merită să vă luați toate precauțiile
pentru a păcăli știucile mari, care cu
siguranță au ajuns la vârste și dimensiuni înaintate tocmai pentru că nu
s-au aruncat la fiecare lingură trasă
prin apă de un otgon metalic.
Iată de ce este important să aveți
la voi nu doar strune metalice, ci și
unele confecționate din singurul fir cu
indice de refracție egal cu cel al apei,
datorită căruia devine aproape invizibil în apă: firul din fluorcarbon. Cele
mai bune diametre pentru a vă face
singuri strunele din fluorcarbon sunt

cele mari, de 0,60 mm pentru pescuit
de toată ziua, și de 0,70 mm atunci
când pescuiți în condiții grele sau nu
vreți să pierdeți năluca pentru că v-a
tăiat știuca firul.
Sunline vă oferă materialul de
strună perfect de care aveți nevoie:
Sunline Siglon FC Low Viz, disponibil pe role în cantități optime, de 50 de
metri. Avantajele strunelor din fluorcarbon sunt multiple, de la rezistența
foarte mare la abraziune, la rezistența
la dinții știucilor și până la libertatea
de a stabili singuri ce lungimi să aibă
strunele. Practic, vă trebuie doar niște
agrafe rezistente, vârteje solide și să
știți să faceți cele mai simple noduri
pescărești. Dacă nu vreți să vă complicați cu înnodarea unor fire groase, puteți opta pentru bride, deși, pentru
discreție maximă, nodurile sunt mult
mai recomandate și mai sigure, decât
tuburile metalice.
Rolele pentru lidere și strune Siglon FC Low Viz sunt disponibile atât
în magazinul Abrevis din București
cât și online.
www.abrevis.ro

MOMITOR BENZAR RIVER
FEEDER 75/100/120/150 g
Pescuitul în curent puternic este un
stil spectaculos, extrem de antrenant,
care necesită nu
doar un echipament aparte, suficient de
puternic, ci și accesorii de construit montura, cu aplicație pe acest gen de apă.
Momitoarele concepute de Benzar
Zsolt pentru pescuitul pe râuri, au un
specific aparte, prin cele două așa-zise
„piciorușe alungite”, menite să ancoreze
coșulețul în curentul puternic. Bineînțeles, ideea acestui lucru este aceea de a
reuși să folosim vârfuri de semnalizare
cât mai senzitive, pentru a observa cât
mai bine trăsătura peștelui.
Specificații tehnice:
• Lestaj concentrat în bază;
• Piciorușe de sprijin pentru ancorare pe
substrat, în curent;
• Plasă deasă, solidă, pentru eliberare
treptată a nadei/viermușilor colați;
• Culoare: neagra - produsul este vopsit
în câmp electrostatic;
• Sistem de fixare pe linia principală
mono-rezistent la abraziune, bridat în
două puncte;
• Produs realizat în UE.
www.fisela.ro

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI

REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
5.41 11.51 17.32
0.06 5.53 11.16
17.52
0.49 6.45 12.07 18.45
1.38 7.36 12.49 19.38
2.31 8.27 13.41 20.29
3.23 9.19 14.34 21.20
4.15 10.11 15.25 22.13
5.07 11.03 16.16 23.07
5.51 11.52 17.07
0.51 6.29 12.11
17.49
1.42 7.21 13.04 18.41
2.33 8.13 13.51 19.33
3.25 9.07 14.42 20.25
4.16 9.53 15.35 21.17
5.08 10.45 16.27
0.45 6.21 11.05 17.35
1.37 7.14 11.54 18.26
2.28 8.06 12.46 19.19
3.19 8.53 13.38 20.12
4.11 9.45 14.30 21.05
4.49 10.36 15.22 21.51
6.41 11.28 16.15 22.43
7.32 12.19 17.08
0.21 6.51 12.11
18.15
1.14 7.45 12.52 19.08
2.07 8.39 13.43 19.49
2.52 9.26 14.35 20.41
3.45 10.18 15.26 21.33
4.36 11.09 15.17 22.25
5.27 11.49 16.08 23.16
6.19 12.30 16.52
-

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

CUMPĂRĂRI
Barcă pneumatică cu vâsle, nouă
sau puțin folosită, cu chilă gonflabilă,
fără oglindă, 2,50-3,50 m lungime, diametrul tubului mai mare de 40 cm,
din material rezistent la temperaturi
scăzute. Tel. 0732-333.115.

U.P.

7.39

16.35

Cumpăr două mulinete Baracuda
Dream HZ clasa 4000, noi sau puțin
uzate. Tel. 0732-333.115.

L.N.

7.44

16.36

RĂTĂCIȚI ÎN PĂDURE

REBUS

Rezolvarea din numărul anterior

P.P.

7.49

16.39

L.P.

7.51

16.45

LA DRUM CU MAȘINA
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Apăsări successive de pedală.
2) Dușmănie – Fără mizerie pe caroserie (masc.).
3) Fiecare cu registrul ei auto (sg.) – Aflate tocmai
în Nepal! 4) Conduse de ciobani - Lacomi.
5) Aflată sub presiunea traficului. 6) Aproape
nouă – Bucăți de metal! – Clasamentul curselor
auto. 7) A vorbi de rău – Adevărat. 8) Unii care depășesc viteza obișnuită – Vitezele 1 și 4! –
23 grame! 9) Salt în dreapta! – Locul unde fiecare
are mașina lui – Model. 10) Genul filmelor cu urmăriri de mașini.
VERTICAL: 1) Bolidul șoselelor. 2) Face ochi dulci
de la volanul mașinii – Semnalizator pe firul undiței. 3) Vehicul cu tracțiune grea – Listă, tabel.
4) Permisul de conducere – Arbust ornamental cu
frunze alungite. 5) Final de puls! – A însoți de
aproape partenerul de trafic – 24 masini! 6) Poveste lungă cu mașini de epocă – Are motor puternic (fig., masc.). 7) Prin centrul orașului! – Luate
de pe pistă! – Două la repere! 8) Piese de mașină
finisate în mod precis. 9) Atractivă ca o mașină de
curse (fig.). 10) Umblă cu urzeala în război – A face
o înțelegere amiabilă.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

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

Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte
Text anunț:
............................................................
............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Data: ...................................................
Nume și prenume: ........................
............................................................
Tel: ......................................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
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CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI.

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

