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VÂNĂTOARE

Despre moralitatea
angajaților noștri (I)
NECULAI ȘELARU

Foto: NECULAI ȘELARU

Membrii organizațiilor noastre neguvernamentale, ale vânătorilor și/sau ale pescarilor
recreativi, s-au asociat ori se asociază pentru a gestiona, împreună, fauna cinegetică și/sau
piscicolă din fondurile de vânătoare și/sau zonele de pescuit contractate în interes comun.

P

entru a-și putea realiza obiectivele urmărite, aceștia angajează,
în condițiile legii și ale reglementărilor subsidiare, personal tehnic
de specialitate și paznici de vânătoare
și/sau de pescuit, cu obligații concrete,
stabilite prin statut, regulamente de
organizare și regulamente interne, de
natură a le servi interesele generale.
Angajații, indiferent de poziția ocupată de fiecare, sunt retribuiți în schimb
pentru munca prestată și moralitatea

arătată în relațiile cu angajatorii lor.
Noțiunea de moralitate presupune
însă, respectarea principiilor și valorilor
morale, sintetizate de-a lungul istoriei
în norme și reguli de bună conlucrare
și conviețuire. Mai trebuie să subliniem
că respectarea acestor norme și reguli,
care decurg din principii și valori morale
majoritar acceptate, trebuie să aibă ca
finalitate binele colectiv. Altfel spus,
realizarea binelui și evitarea răului.
Deoarece în opinia unora dintre an-

gajați, ca de altfel și a unora dintre aleșii și membrii organizațiilor neguvernamentale actuale, moralitatea tinde
să devină o noțiune perimată, într-o
societate în care își face tot mai mult
loc interesul personal în dauna celui
colectiv, ne simțim obligați, tot din
punct de vedere moral, să încercăm o
readucere în atenție, în mod concis, a
câtorva dintre valorile morale care ar
trebui să ne guverneze activitatea la
care ne-am angajat.
APRILIE 2020
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Vânătoare de căpriori
Despre moralitatea
angajaților noștri (I)
Mai înainte se impune a preciza faptul că valorile morale actuale își au
obârșia în „Cele Zece Porunci”, în fapt
mai multe, sistematizate în Biblie.
Dintre acestea alegem să readucem
în atenție doar câteva:
„Să lucrezi șase zile și să-ți faci
lucrul tău”. Deci nici cinci, nici
patru, nici mai puține, susținând aiurea
că și în lipsă sau când umbli aiurea îți
faci treaba. Fiindcă „lucrul tău” nu ți-l
stabilești după bunul plac, ci decurge
din interesul comun și modul în care ți
se impune sau înțelegi să îl servești.
Până la urmă faptele, nu vorbele și bunele intenții, precum și eficiența acestora în interesul celorlalți, se vor judeca
și aprecia.

9

Foto: NECULAI ȘELARU

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama
ta”. Fără îndoială că este una
dintre obligațiile morale ale fiecăruia.
Dar nu-i uita nici pe binefăcătorii tăi,
care ți-au oferit o șansă în viață, pe
care nimeni altcineva, nici chiar părinții
tăi, nu ți-o puteau garanta.

12

„Să nu ucizi”. Se subînțelege că
oameni și alte făpturi vii, fără
justicare, deoarece în legitimă apărare
și pentru aducerea de bunuri necesare
în circuitul nutritiv este acceptat. Religia și etica înfierează numai excesele,
de exemplu în vânătoare, nicidecum
activitatea în sine.

13

Foto: NECULAI ȘELARU

din interes personal, egoist și degradant, și nici în situații de șantaj, pentru
salvarea libertății personale sau a apropiaților tăi.

„Să nu furi”. Să nu îți însușești,
să nu încerci să-ți însușești și nici
măcar să nu te gândești să-ți însușești
ce nu este al tău, nici material sau spiritual și nici meritele altora

15

„Să nu poftești casa apropiatului
tău, să nu poftești nevasta apropiatului tău, nici robul lui, nici roaba

17

„Să nu mărturisești strâmb împotriva apropiatului tău”. Nici

Foto: NECULAI ȘELARU

16

4 |

VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

De-a lungul istoriei,
„Cele Zece Porunci”,
considerate valori morale
de netăgăduit, au suferit
detalieri, nuanțări și
concretizări interesante,
generate de experiențe sociale
diverse, precum și de anumite
căderi temporare în
desuetudine, îndeosebi în
situațiile în care interesul
personal a fost așezat mai
presus decât binele colectiv.

lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici
vreun lucru care este al apropiatului
tău”. În mai puține cuvinte, să nu poftești ori, și mai rău, să iei ceva ce este
sau se cuvine colegului, prietenului sau
apropiatului tău.
De-a lungul istoriei, „Cele Zece Porunci”, considerate valori morale de netăgăduit, au suferit detalieri, nuanțări
și concretizări interesante, generate de
experiențe sociale diverse, precum și
de anumite căderi temporare în desuetudine, îndeosebi în situațiile în care
interesul personal a fost așezat mai presus decât binele colectiv.
În astfel de situații, nedorite și inacceptabile într-o societate morală, se poate
constata și un anumit cult al egoismului
și ipocriziei, minciunii și furtișagului, comodității și narcisismului, precum lipsa
de onoare, de cuvânt, de punctualitate
și de responsabilitate etc.
– va urma –

Foto: ERIK MANDRE / SHUTTERSTOCK

Pe țeava puștii

Impactul urs-om
poate fi îndreptat
ELIADE BĂLAN
Se ajunsese într-o situație în care este pretențios și deplasat
să poți vorbi de norme, exigență, rezonabil și de alte forme
de reguli de civilizație care ne modelează viața zilnică. Ceea
ce exista, în fiecare an în Valea Cerbului, din zona Bușteni,
îți dă sentimentul că fundătura derapajului uman se întinde
la nesfârșit în pesisajul montan, unde fiecare poate să facă
fără restricții ce vrea, unde dorește și cum îl taie capul.

M

ai toată lumea a aflat cum a
fost transformată, zeci de ani,
Valea Cerbului, situată în
apropierea cabanei Gura Diham, în loc
de campare pe termen lung de autointitulații îndrăgostiți de sejur în natură, cu
regim de civilizație neîngrădit. Vorbim
de un un loc cu o soartă crudă, care a
devenit raiul pe pâmânt pentru urșii din
pădurile învecinate. „Nu lăsați mâncare
la întâmplare, nu aruncați resturi din preparate și recipientele de alimente cu mirosuri puternice care atrag diferite sălbaticiuni carnivore” este un îndemn valabil
oricând și adresat permanent de autorități și organizații de mediu tuturor acelora care vor să se recreeze în mijlocul
naturii. Recomandare care are și un rol
educativ și de conștientizare privind necesitatea protejării faunei cinegetice.
Foarte ușor se omite adevărul potrivit
căruia casa animalelor sălbatice o reprezintă pădurile și munții, noi, oamenii,
fiind intrușii. Cum să mai caute urșii, de
foame, fructe de pădure și alte sorturi

de hrană naturală când pe Valea Cerbului „locatarii” corturilor și ai rulotelor îi
ademeneau în poiană cu mirosul grătarelor pline cu mici și fripturi? Urșii s-au
obișnuit cu huruitul motoarelor, cu forfota omenească, cu căutatul prin lizieră
în pungile de plastic cu resturi de mâncare de tot felul, inclusiv cu blitz-ul aparatelor de fotografiat. Desigur, fenomenul urșilor care ies din sălbăticie și se
aventurează în astfel de locuri doldora
de oameni nu este o noutate. Să o spunem pe aia dreaptă, urșii nici n-au prea
avut de ales, după ce s-au înmulțit peste
normal, iar hectare întregi din habitatul
lor natural, pădurea, au fost defrișate cu
nemiluita, în acest fel, mulți dintre ei
devenind urși-gunoieri chiar cu ajutorul
oamenilor.
Despre cum au stat până în acest an
lucrurile la Valea Cerbului s-a vorbit în
termeni diferiți. Cei apriopiați de dezordine s-au așezat fără reținere în rând cu
cei abonați la tradiționala campare de
lângă Bușteni, unde se puteau face tot

OPINIE

felul de nefăcute și cu de la sine putere,
oricând și oricum de către fiecare. La
nevoie, chiar să reclame faptul că urșii
ajung noaptea printre autorulote și corturi, fiind în căutare de hrană. Există
însă și persoane, apropiate, cel puțin declarativ, de mediul natural și de protejarea fondului cinegetic, interesate ca Valea Cerbului care face parte din Parcul
Natural Bucegi, să devină o zonă ecologizată, cu un turism civilizat și atractiv,
în acest mod riscul de apariție a urșilor
în zona de camping fiind unul mai redus.
Cum era de așteptat, decizia autorităților locale din Bușteni a generat supărare pentru unii, dar și motive de entuziasm și speranță pentru alții. Cel puțin
trei argumente, toate importante, au stat
la baza deciziei luate de edilii din Bușteni: invazia urșilor gunoieri, necesitatea
salubrizării zonei și, nu în ultimul rând,
încurajarea unui turism civilizat. Prin urmare, impactul urs-om va arăta altfel începând din această primăvară, fiindcă
administrația locală va interzice camparea pe termen lung a rulotelor și a corturilor în zona Valea Cerbului. Este o
măsură binevenită pentru ambele părți:
animale sălbatice și oameni, deși oamenilor li se îngrădesc libertăți normale în
trecut. Chiar dacă a venit târziu, decizia
celor de la Primăria Bușteni încheie astfel
o tradiție veche cu turiști neconformiști,
care alegeau să-și petreacă verile la poalele muntelui, în cel mai rustic mod posibil, de cele mai multe ori neconform
cu norme și reguli de civilizație elementare. Cât privește impactul urs-om acesta
va exista și în viitor, însă la altă scară. O
explicație ar putea fi una pe care o spune
unul din edilii din Bușteni: „Atâta vreme
cât Ministerul Mediului nu intervine pentru relocarea urșilor măcar, nu zic de lichidarea lor, există riscuri, pentru că animalul devine agresiv când nu te aștepți.
De ce? Pentru că și noi suntem foarte agresivi. Mergem extraordinar de aproape de
el să-l filmăm, să-l fotografiem…” Trebuie
adăugată aici și hotărârea ce se impune
imperios a fi luată tot de Ministerul Mediului, și care este de fapt prima în măsură să regleze dezechilibrul generat de
înmulțirea excesivă a urșilor în România,
aceea de recoltare a surplusului populațional de urși. Privind problema existentă
pe Valea Cerbului nu putem să nu observăm că aceasta a evoluat și în contextul unui comportament neadecvat, ca
să nu zic necivilizat, al unora dintre contemporanii noștri atunci când se află în
mijlocul naturii și nu numai. Este un
adevăr la care ar trebui să medităm mai
des nu doar dacă suntem turiști pe Valea
Cerbului!
APRILIE 2020
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STUDIU

DINAMICA POPULAȚIILOR
DE FAUNĂ CINEGETICĂ (IV)

Evoluția populației
de cerb lopătar
NECULAI ȘELARU

Cerbul lopătar, specie alohtonă originară din Asia Mică și
regiunea mediteraneană, nu se bucură actualmente de
suficientă apreciere din partea maselor largi de vânători,
pe de o parte din cauza efectivelor reduse ale populației,
cantonate în nuclee insulare în România, iar, pe de altă
parte, din cauza necunoașterii calității cărnii de lopătar,
una dintre cele mai savuroase sorturi de carne de vânat.

A

vând în vedere valoarea sa estetică, ecologică și economică,
precum și sportivitatea vânării
lopătarului în terenurile cu densități
mici, specia ar trebui să se bucure de o
mai mare atenție în viitor. Atenția vânătorilor s-ar impune a fi capacitată și
de sporul natural mult mai ridicat decât
al căpriorului și al cerbului comun, ceea
ce îl recomandă pentru extindere de
areal în România.
Teoria conform căreia lopătarul ar
elimina celelalte cervide, prin concurența la hrană, determinată de pretențiile sale mai reduse în privința calității
acesteia, și prin neliniștirea terenului,
datorată mișcărilor sale mai agitate din
timpul zilei, nu se confirmă în terenurile cu densități mici sau normale ale
speciei.
Iată pe scurt de ce atragem atenția
asupra necesității extinderii arealului
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acestei specii, cu un potențial ridicat
de înmulțire, într-un viitor în care numărul speciilor care se vor mai putea
vâna și al cotelor de recolte pentru speciile care vor rămâne admise la vânătoare se vor găsi într-un real declin .

Dinamica efectivelor
și a recoltelor realizate
Nu ne vom referi, în cele ce urmează, la începuturile colonizării cerbului lopătar în România, exclusiv în
țarcuri de vânătoare la începutul sec.
XX . Nu ne vom referi nici la posibilele
scăpări în libertate ale unor exemplare
captive, care s-au pierdut în decursul
timpului. Precizăm doar faptul că în
anul 1950 era raportată existența a cca.
500 exemplare de cerb lopătar în toată
țara.
De la 500 de exemplare de cerbi lopătari în anul 1950, majoritatea scă-

pate din țarcuri, populația s-a triplat
până în anul 1959, când a ajuns la
1.500 de exemplare, deși cotele de recoltă realizate în această perioadă nu
au fost tocmai simbolice (8,7%).
În decada 1960-1969, efectivele
speciei s-au dublat, ajungând de la
2.000 de exemplare în anul 1960 la
4.000 exemplare în anul 1969, cu toate
că au fost extrase, și în această perioadă, cote de recoltă ridicate, situate
la un nivel mediu de 8,5% din efectiv.
Creșterea continuă a efectivelor de
lopătar și a cotelor de recoltă a continuat în cele două decade care au urmat, 1970-1979 și 1980-1989. Așa a
ajuns, în primăvara anului 1989, ca
efectivul de cerb lopătar să atingă maximul său istoric, de 12.635 exemplare,
în condițiile în care s-au realizat cote
de recoltă de 12,9% din efectiv, în
prima decadă (1970-1979), și de 8,8%
din efectiv, în cea de-a doua decadă
(1980-1989). Iată de ce lopătarul este
considerat o specie cu potențial reproductiv surprinzător de ridicat comparativ cu cerbul comun și căpriorul, fiind
favorizat și de localizarea speciei în
afara arealului carnivorelor mari.
Se impune să remarcăm totuși, faptul că, încă din 1954, au existat preocupări constante pentru colonizarea lopătarului în libertate, așa încât în anul
1960 existau înființate deja 24 de nuclee în Transilvania, Moldova, sudul
Munteniei și Dobrogea, iar în 1969,
erau confirmate 47 de populații izolate
de lopătari în toată țara, cu un efectiv
total de 4.089 de exemplare. În continuare, efectivele de lopătari din libertate s-au dezvoltat, atingând în anul
1987 cifra de 11.680 exemplare, iar în
1989 cifra record de 12.635 exemplare.
Așadar, creșterile spectaculoase de
efective, din cele mai multe populații
izolate și per total țară, se datorează,
pe lângă sporul natural ridicat al speciei, cantonată în afara arealului carnivorelor mari, și preocupărilor permanente pentru colonizarea speciei în
scopul extinderii arealului.
Din 1990 până în 1998, specia a intrat însă într-un evident regres, efectivele acesteia scăzând vizibil, pe de o
parte din cauza cotelor de recoltă prea
mari, în medie 14,7% din efectiv, iar,
pe de altă parte, din cauza recrudescenței braconajului, cel puțin până în
anul 1996.
Efectivele speciei nu s-au putut redresa nici în decada următoare, 20002009, din cauza cotelor de recoltă prea
ridicate, în medie de 10,7%, situate
peste sporul natural mediu decadal de
9,6% și a braconajului practicat, în spe-

Foto: NECULAI ȘELARU

cial în afara fondurilor cinegetice în
care lopătarul era localizat și protejat
mai atent.
O ușoară redresare a efectivelor
pare să fi avut loc în a doua parte a ultimei decade 2010-2019, care nu se
poate explica doar ca urmare a coloni-

zărilor cu cerbii lopătari, inițiate din
nou, dar cu timiditate, în câteva zone
propice din țară. Creșterea de efectiv
pare să fie însă mai mult scriptică, ca
urmare a exagerării deliberate a cifrelor
cu ocazia evaluărilor de primăvară a
populațiilor speciei, în interesul obți-

nerii unor cote de recolte mai ridicate,
chiar până la nivelul nesustenabil de
18,10% din efectiv.
Ceea ce nu se poate pune în discuție este potențialul ridicat de înmulțire
al speciei, care permite recolte de vânat
pe măsură, în medie de 13,3%, în condițiile unor pretenții reduse ale speciei
față de condițiile de habitat.
Toate acestea recomandă cerbul lopătar pentru extindere de areal, prin
noi populări în toate zonele propice
speciei.

Sporul natural
Sporul natural al cerbului lopătar
se situează între valorile medii decadale de 7,6%, în perioada 1990-1999,
și 18 %, în perioada 2010-2018, dacă
nu luăm în considerare extrema de
25,7% din prima decadă analizată
(1950-1959), înregistrată în condiții de
exces de spațiu vital.
De remarcat, totodată, că sporurile
naturale decadale cele mai mici s-au
înregistrat în perioada celei mai mari
densități de cerbi lopătari (1980-1989),
și în perioada prăbușirii efectivelor
1990-1999, ca urmare a unor cote de
recoltă exagerate de 14,7% și, cu certitudine, braconajului mai intens al speciei în această perioadă.
Saltul sporului natural înregistrat
în ultima decadă, ca și creșterile bruște
și incredibile de efective și recolte, rămâne să fie analizat în viitor, deoarece
există bănuiala legitimă, după cum s-a
mai afirmat, că efectivele reale au fost
deliberat exagerate, în interesul obținerii unor cote de recoltă din ce în ce
mai ridicate.
APRILIE 2020
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Evoluția populației
de cerb lopătar
Raportul între sexe
Din datele statistice oficiale incomplete avute la dispoziție, accesibile pentru trei perioade distincte din etapa
analizată, s-au putut calcula următoarele raporturi medii multianuale între
sexe:
• în perioada 1971-1981… 1:1,4;
• în perioada 1990-1999… 1:2,0;
• în perioada 2000-2018… 1:2,2.
Primul comentariu care se poate
face, referitor la disproporția exagerată
dintre sexe, ar fi că nivelul cotelor de
recoltă la masculi și nivelul cotelor de
recoltă la femele nu explică diferența
precizată, excesiv de mare în favoarea
femelelor, în condițiile în care vițeii,
masculi și femele, se nasc în proporții
aproximativ egale. De aceea opinăm că
braconarea masculilor pentru trofeu
sau din alte considerente personale ar
putea fi cauza acestei disproporții. Facem această supoziție și pentru faptul
că masculii de cerb lopătar nu pot fi
mai expuși decât femelele la pierderi
naturale, ci din contră.

25,7
23,0
13,6

18,0
10,8

7,6

9,6

Concluzii
dicat de înmulțire decât celelalte cervide și, implicit, de satisfacere a intereselor vânătorești, în condițiile unei
nișe ecologice puțin ocupate de specie
în țara noastră;
• raportul între sexe se impune a fi

Foto: FJAH / SHUTTERSTOCK

Din analiza datelor și graficelor referitoare la dinamica efectivelor, recoltelor și sporurilor naturale înregistrate
la populațiile de cerb lopătar din România, se pot trage următoarele concluzii:
• specia merită atenție mai mare în
viitor, întrucât are un potențial mai ri-
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adus, prin politica recoltelor anuale selective, până la valori cuprinse între
1,0 și maximum 1,5%, așa încât selecția
naturală să poată opera în perioada de
rut, iar boncănitul aducător de satisfacții vânătorești să fie din ce în ce mai
puternic;
• cotele de recoltă se impun și ele
a fi corelate cu sporul natural, deci situate la niveluri precaute, din jurul valorii medii multianuale și 13,3% din
efectivul real.
• hrănirea complementară a speciei
se impune a fi efectuată sistematic în
perioada de iarnă-primăvară, iar efectivele de prădători specifici, din zonele
în care este localizat cerbul lopătar, să
fie urmărite permanent pentru a fi ținute la un nivel acceptabil;
• foarte importantă pentru specie rămâne selecția artificială, care nu se face
la un nivel foarte riguros în prezent.
În concluzie, cerbul lopătar poate
prezenta un interes aparte pentru vânători, în principal pentru posibilitatea
creșterii ofertei vânătorești, într-o perioadă în care multe specii admise la
vânătoare sunt trecute pe lista celor
devenite vulnerabile sau amenințate și
interzise din acest motiv, la vânătoare.

MAPAMOND

DISTRUGEREA HABITATELOR CREAZĂ CONDIȚIILE
PERFECTE PENTRU APARIȚIA PANDEMIILOR
Traducere și adaptare BIANCA IORIATTI
Cu doar un deceniu în urmă se credea că pădurile tropicale și zonele naturale neatinse de
om, populate cu o faună exotică abundentă, amenințau localnicii, prin adăpostirea unor
viruși responsabili de boli precum Ebola, HIV și febra denga. Însă un număr de oameni de
știință cred astăzi că, de fapt, distrugerea bidiversității de către om a creat condițiile pentru
noi viruși și boli precum COVID 19, boala virală apărută în China în decembrie, anul trecut.

Î

n plină criză de coronavirus, Revista
Americană de Știință a publicat un
articol, preluat ulterior de numeroase
alte publicații europene, în care apar o
serie de declarații ale unor oameni de știință, cercetători, epidemiologi și biologi,
referitoare la apariția bolilor infecțioase,
de origine animală. „Am invadat pădurea
tropicală și alte zone sălbatice, care adăpostesc numeroase specii de animale și
plante și, printre acestea, multe virusuri
necunoscute”, spune David Quammen, autor al lucrării „Infecțiile animale și următoarea pandemie”. „Am tăiat arborii, am
ucis animalele sau le-am capturat și le-am
vândut în piețe. Am distrus ecosistemele și
am deranjat viruși care și-au pierdut gazdele
lor naturale. Când acest lucru se întâmplă,
atunci ei au nevoie de noi gazde. Adesea,
acestea suntem noi”.
Cercetările din ultima vreme sugerează
că izbucnirea bolilor infecțioase, de origine
animală, precum Ebola, SARS, gripa
aviară și acum COVID-19, cauzată de un
nou coronavirus, sunt în expansiune.
Agenții patogeni trec de la animal la
uman și mulți dintre aceștia sunt capabili
să se răspândească repede în locuri noi,
în țări bogate sau sărace. Și Agenția
pentru controlul și prevenirea bolilor din
Statele Unite estimează că trei sferturi
din bolile noi sau în curs de apariție, care
infectează oamenii, sunt de origine animală. Unele dintre ele, precum turbarea
sau ciuma, s-au transferat de la animale
la om cu secole în urmă. Altele, transmise
prin lilieci, sunt încă rare. Cele, precum
COVID-19, care a apărut anul trecut în
Wuhan, China, și MERS, care are legătură
cu cămilele în Orientul Mijlociu, sunt noi
pentru om și se răspândesc cu viteză.
Kate Jones, director în cadrul departamentului de ecologie la Colegiul Universitar din Londra, consideră apariția
bolilor infecțioase de origine animală „o
amenințare importantă pentru sănătatea
globală, securitate și economie”. În 2008,
Jones împreună cu o echipă de cercetători
au identificat 335 de boli, apărute între
1960 și 2004, și au ajuns la concluzia că
cel puțin 60% din acestea provin de la
animale. Aceste boli, observă Jones, sunt

legate de schimbările mediului și obiceiurilor umane. Perturbarea pădurilor primare, exploatate de om, urbanizarea rapidă și creșterea populației i-a adus pe
oameni în contact direct cu specii de animale de care nu se mai apropiaseră niciodată atât de mult.
„Agenții patogeni nu respectă granițele”
susține Thomas Gillespie, profesor la Universitatea Emory din Atlanta, SUA, care
studiază felul în care micșorarea habitatelor
naturale și schimbările comportamentale
cresc riscul difuzării bolilor de la animale
la oameni. „Nu sunt deloc surprins cu
privire la izbucnirea coronavirusului”, spune
acesta. „Majoritatea virușilor sunt pe cale
să fie descoperiți, ne aflăm chiar în vârful
icebergului”. Oamenii, mai adaugă Gillespie,
crează condițiile favorabile pentru boli
prin reducerea barierelor naturale dintre
virușii cu gazde animale – în care aceștia
circulă în mod natural – și ei înșiși. „Așteptam sosirea pandemiei și mortalitatea
la scară largă. O boală ca Ebola nu este
ușor de răspândit. Dar ceva cu o rată de
mortalitate asemănătoare Ebolei, care se
răspândește precum pojarul, ar fi catastrofic”.
Fauna sălbatică de pretutindeni este supusă
unei mari presiuni. „Schimbările importante
din zilele noastre provoacă pierderea habitatelor pentru animale, ceea ce înseamnă
că speciile sunt tot mai îngrămădite și intră
tot mai mult în interacțiune cu omul. Așa
s-a întâmplat și cu boala Lyme. Distrugerea
ecosistemelor a afectat ciclul complex al
bacteriei Lyme. Persoanele care trăiesc mai
aproape unele de altele sunt mai expuse
mușcăturii căpușelor purtătoare de bacteria
Lyme”, explică profesorul Gillespie.
Specialiștii în boli infecțioase mai
susțin că este probabil ca virușii și agenții
patogeni să migreze de la animale la oameni în numeroasele piețe neautorizate,
care furnizează carne proaspătă populațiilor
urbane aflate în expansiune, de pe întreg
globul. Aici animalele sunt tranșate și
vândute pe loc. O astfel de piață „de
carne proaspătă” din Wuhan, bănuită de
guvernul chinez că ar fi punctul de plecare
al pandemiei, era cunoscută pentru comercializarea de salamandre, crocodili,
scorpioni, șobolani, veverițe, vulpi, pui

de lup, bufnițe și broaște țestoase. La fel,
piețele din vestul și centrul Africii vând
maimuțe, lilieci, șobolani și zeci de specii
de păsări, mamifere, insecte și rozătoare,
pe care le tranșează în locuri în care nu
există niciun fel de canalizare. Astfel de
piețe devin locul ideal pentru transmiterea
agenților patogeni de la animal la om.
„Oriunde există asemenea interacțiuni noi,
cu o mulțime de specii într-un singur loc,
fie că este vorba despre un mediu natural
precum o pădure, sau o piață, există și
riscul izbucnirii acestor evenimente”, spune
Gillespie.
Cu privire la schimbarea obiceiurilor
oamenilor, Kate Jones crede că acestea
trebuie să vină atât de la societățile bogate
cât și de la cele sărace. Cererea mare de
lemn, minerale și resurse de tot felul a
condus la degradarea biodiversității și
distrugerea ecologică, ceea ce a determinat
apariția bolilor. Trebuie să se aibă în
vedere biosecuritatea globală, să fie găsite
punctele slabe și să fie sporite dispozițiile
privind asistența medicală în țările dezvoltate. Altfel vom fi confruntați tot mai
mult cu astfel de situații.
Riscurile sunt mari în momentul actual.
Brian Bird, cercetător-virolog la Universitatea din California, spune că trăim
într-o eră a urgenței cronice, când bolile
călătoresc mult mai ușor și mai repede
decât înainte, ceea ce înseamnă că este
nevoie de răspunsuri rapide. Este nevoie
de investiții majore, de schimbarea obiceiurilor noastre, de ascultarea oamenilor
la nivel comunitar. Mesajele despre viruși
trebuie preluate de la vânători, comercianți
din piețe și consumatori, ei reprezintă
cheia, iar soluțiile pornesc de la educație
și cunoaștere. „Trebuie să conștientizăm
oamenii să gândească diferit. Am învățat de
la muncitorii din Sierra Leone, unde oamenii
au fost afectați de Ebola, că localnicii au
nevoie de informații, ei doresc să știe ce să
facă și vor să învețe. Nu putem prevedea când
va avea loc următoarea pandemie și de unde
va veni, de aceea trebuie să avem planuri pe
care să le luăm în considerație pentru cele
mai rele scenarii. Singurul lucru cert este că
următoarea pandemie va veni”, încheie Bird.
APRILIE 2020
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DE SEZON

Combaterea dăunătorilor
vânatului (II)
Text și fotografie MAC

Am văzut în numărul anterior al revistei câteva aspecte privind combaterea dăunătorilor
cu pene ai vânatului, respectiv corvidele. În afara acestora, dăunătorii cu păr ai vânatului,
la rândul lor, trebuie ținuți sub control atent pentru a menține un echilibru biologic
corespunzător între aceștia și speciile pradă, în fondurile de vânătoare.

D

e data aceasta ne vom opri
asupra vulpii și respectiv a șacalului, a prezenței lor în fondurile de vânătoare, a pagubelor ce le
pot produce vânatului mic, dar nu numai și, bineînțeles, a măsurilor și modului de combatere a acestor dăunători
cu păr, pentru a putea ține aceste două
specii permanent sub control riguros,
acționând preventiv, în acest sens.

Vulpea
Vulpea a fost și este una dintre speciile de prădătoare dăunătoare vânatului, în special vânatului mic dar, uneori,
și vânatului mijlociu precum puii de căprior. „Povestea” vulpii, dacă o putem
numi astfel, se scrie de ani buni și a
cunoascut diferite „variante”, de la cele
în care primea o atenție deosebită,
blana vulpii fiind la mare preț, până la
variantele ultimilor ani când, blana rămasă practic fără pic de valoare, a făcut
și face ca vulpile să fie adesea ignorate
sau, dacă sunt vânate, să fie lăsate în
teren, acolo unde au fost doborâte.
Acest din urmă fenomen și vânarea
din ce în ce mai puțin a vulpii, pare să
10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

nu mai țină seama de necesitatea menținerii totuși sub control a acesteia, cu
toate că, spre exemplu, din cauza încălzirii globale ce a generat în ultimii
ani ierni mai blânde, în care șoarecii,
hrana de bază a vulpii, au fost din
abundență iar efectivul vulpilor a crescut simțitor. Faptul, fără doar și poate,
are efecte negative asupra populațiilor
de vânat pradă pentru vulpe, iar aici
includem fazanul, iepurele și potârni-

chea, afectată după cum se constată în
ultima perioadă și de modificarea drastică acondițiilor de habitat natural,
agricultura excesiv-extensivă și intensivă fiind unul din pricipalii factori perturbatori pentru această din urmă specie.
Având în vedere cele de mai sus, ce
cuprind doar o parte din aspectele ce
privesc situația vulpii la momentul de
față, și fără a uita ideea de bază în ma-

nagementul vulpii, aceea de păstrare
a unei relații de echilibru între ea și
celelalte specii de vânat, precum și a
faptului că vulpea poate fi unul dintre
vectorii principali în transmiterea turbării atât în domeniul sălbatic cât și în
cel domestic, combaterea acesteia trebuie menținută pe lista priorităților între măsurile de ocrotire a vânatului.
Combaterea trebuie făcută cu atenție
dar și cu consecvență atât de-a lungul
sezonului de vânătoare la celelte specii,
dar și în afara acestuia, prin acțiuni de
vânătoare dedicate în acest sens, acțiuni ce se înscriu între multe altele pe
lista celor menite a promova o gostodărire sustenabilă a vânatului.

Șacalul
La rândul lui, șacalul are și el „povestea” lui. Prădător relativ nou în
multe din terenurile de vânătoare de
la noi din țară, mai ales în cele situate
în interiorul arcului Carpaților și în vestul și nord-vestul țării, șacalul atrage
tot mai mult atenția, atât a managerilor
responsabili cu fondurile de vânătoare,
dar mai ales a vânătorilor. Primilor
pentru că pagubele produse asupra vânatului mic, fazan, potârniche, iepure,
pui de căprior și de mistreț, sunt din

ce în ce mai însemnate și expansiunea
extrem de rapidă a speciei ridică tot
mai multe semne de întrebare, iar vânătorilor pentru că, fiind un vânat destul de greu de dobândit, a devenit un
fel de „trofeu”, dacă îl putem numi astfel, vânarea șacalului oferind un exemplu și model de îndemânare, experiență
și simț al datoriei. Iar de aici nu mai
încape nici o îndoială de ce vânătorii
acordă o atenție din ce în ce mai sporită
șacalului, atat la vânătorile colective
obișnuite sau de combatere a dăunătorilor, cât și la vânătorile la picior. Se
pare că, în ultimul timp, blana șacalului, în plină iarnă, deși mult mai puțin
aspectuoasă decât a vulpii, a ajuns la
mare preț, nu neapărat material cât
mai ales ca palmares. Dacă ne gândim
că numai cu ceva ani în urmă auzeam
de șacali ici și colo, iar acum, unde apar
și se împământenesc cu repezicune
adesea uimitoare, mare parte din vânatul mic, iclusiv căpriorul, are de suferit, nu rămâne nici o îndoială că șacalul a devenit o reală și adevărată
provocare. În plus, o parte din observațiile relativ recente din teren par a
evidenția și faptul că acolo unde șacalul
și-a făcut apariția, vulpile se împuținează și, uneori, chiar dispar. Toate

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

TOCĂNIȚA DE IEPURE
CU VIN ROȘU ȘI CIUPERCI
NANA NINA

Preparatele culinare din vânat au făcut dintotdeauna parte din
rândul bucatelor alese. Servită la ocazii dar nu numai, tocănița
de iepure cu vin și ciuperci va face deliciul unei mese cu invitați,
pregătită cu măiestrie de gazdă, și va fi un bun prilej pentru a
rememora amintiri plăcute din sezonul trecut de vânătoare.
Ingredinete pentru patru porții: un
iepure tăiat în bucăți, un morcov tăiat
felii, o țelină cu frunzre, tăiate bucăți,
două cepe tăiate felii, pătrunjel proaspăt,

cimbru, două frunze de dafin, 100 grame
de bacon tăiat feliuțe, două linguri de
făină, 200 grame de ciupercuțe tăiate în
patru, 20 grame de unt, ½ sticlă de vin

aceste elemente, precum și altele ce
privesc situația actuală a șacalului în
fondurile de vânătoare, sunt în măsură
să tragă un semnal serios de alrmă privind atât expansiunea rapidă a speciei
pe teritoriul țării noastre cât mai ales
asupra măsurilor urgente ce se impun
pentru a păstra sub control specia prin
acțiuni de combatere susținută, așa
cum menționam și în cazul vulpii, organizate cu consecvență atât de-a lungul sezonului de vânătoare la celelte
specii cât și în afara acestuia, având în
vedere faptul că vânarea șacalului, conform legii în viguare, este pemisă pe
tot parcursul anului.
Cât privește metodele de vânare la
ambele specii, vulpea și șacalul, legea
permite atât vânarea acestora în cadrul
vânătorilor colective la goană, organizate la alte specii de vânat, cât și în
grup restrâns, la pândă sau la dibuit.
Vânarea folosind chemătoarea de gură,
cu arma cu glonț, pare să atragă un
număr tot mai mare de vânători pasionați. Și, nu în ultimul rând, vânarea
vulpii la vizuină cu câini specializați,
deși nu foarte des practicată, se păstrează ca o tradiție și reprezintă o adevărată provocare chiar și în zilele noastre!

roșu, cabernet/pinot noir, sare, piper
boabe și măcinat.
Marinarea cărnii: decongelați carnea
și puneți-o într-un vas încăpător, adăugați morcovul, țelina, pătrunjelul, cimbrul, dafinul, ceapa și piper sfărâmat, turnați vinul peste ingrediente, amestecați
bine, acoperiți cu celofan și lăsați totul
la marinat, în frigider, pe timpul nopții.
Preparare: căliți bacon-ul într-o cratiță timp de un minut, adăugați carnea
scoasă de la marinat și rumeniți-o pe
toate părțile. În alt vas puneți amestecul
de legume și mirodenii strecurate din
marinadă, și dați la foc moderat câteva
minute, adăugați făina și amestecați
bine, adăugați apoi vinul, sare și piper
după gust și lăsați să dea în fiert, după
care adăugați carnea de iepure, amestecați bine și dați totul la cuptor timp de
circa două ore. Căliți ciupercuțele în untul
bine încins.
Servire: serviți carena pe farfurii cu
legumele gătite în cuptor și ciupercuțele
călite, cu garnitură de cartofi natur.
Adăugați sosul de vin și ornați cu pătrunjel proaspăt. Un pahar de vin roșu, demisec, shiraz/pinot noir, va adăuga un plus
de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Cinegetică
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STUDIU

Cinegetică (XXVIII)
GREGARISMUL
NECULAI ȘELARU
Gregarismul reprezintă o formă de asociere intraspecifică
extra familială sau interspecifică, în cârd, turmă, haită sau
stol, în funcție de specie. Nu este considerată gregară
asocierea familială, compusă din părinții și puii acestora
până la atingerea vârstei independenței.
Astfel de asocieri, intra sau interspecifice, sunt
condiționate de anumiți factori de mediu extern
și au drept scop o alarmare mai bună, o apărare mai
ușoară și/sau dobândirea mai facilă a hranei, cu rol
benefic în supraviețuire. După cum vom vedea,
gregarismul bisexual contribuie, în plus, la o selecție
naturală mai eficientă, pe cale genetică, a speciei.
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Î

n continuare vom încerca să reliefăm valoarea gregarismului în supraviețuire prin câteva exemplificări. În cazul cerbului, cârdurile se
sparg după venirea primăverii, deoarece
ciutele se retrag în locuri mai izolate
pentru fătare. După fătare, ele mai duc
câteva săptămâni o viață solitară, împreună cu vițeii lor. După aceea se înapoiază la cârdul inițial, compus din femele și exemplare juvenile de ambele
sexe. Avantajele unei asemenea grupări
suprafamiliale sunt de natură defensivă
și constau într-o vigilență colectivă mai
favorabilă și o educație mai eficientă a
progeniturii, care se bazează pe experiența cintei cele mai în vârstă, care preia
conducerea cârdului.
Toamna, în perioada boncănitului,
asocierea, bisexuală, mai are și funcția

de selecție naturală, pe cale genetică, a
indivizilor care vor proveni, de regulă,
din cerbii cei mai puternici. După terminarea boncănitului, gregarismul intraspecific capătă alte forme. El devine monosexual în cazul masculilor și bisexual
în cazul femelelor, care vor ierna împreună cu tineretul de ambele sexe. Este
ușor de înțeles că taurii, din cârdurile
mai mobile decât cele mixte compuse
din femele și tineret, se retrag mai departe, în locurile izolate, pentru a se
hrăni diferențiat și a se reface după perioada de rut, precum și pentru a avea
libertate mai mare de apărare în fața
dușmanilor naturali.
În cazul potârnichii, după dezmembrarea cârdurilor de iarnă și căderea
exemplarelor adulte în perechi, urmează
viața de cuplu până ce puii acestora devin
independenți. Pe parcurs, lângă această
grupare familială se pot alipi și alți indivizi. De aceea, începând din toamnă se
pot întâlni stoluri compuse din mai multe
exemplare mature și câte 15-20 de pui
laolaltă, ceea ce dovedește că puii provin
de la mai multe familii reunite.
Toamna târziu și iarna, familiile prea
mici, inclusiv cele diminuate prea mult
prin vânătoare sau din cauza prădării,
se reunesc împreună, pentru a spori posibilitățile de prevenire a atacurilor,
printr- o vigilență colectivă mai ridicată,
și pentru o rezistență mai mare la geruri
puternice, deoarece stolul de potârnichi
doarme noaptea în formă de disc, mai
strâns sau mai relaxat în funcție de temperatura exterioară. Pe geruri crâncene,
potârnichile se îngrămădesc în masă
compactă, umăr la umăr, cu aripile presate pe corp și penajul zburlit întrepătruns cu al vecinilor, cu capul orientat
spre exterior și vârfurile cozilor spre centrul cercului. Așa reușesc să-și creeze un

În afara
gregarismului
intraspecific, în natură
sunt întâlnite frecvent și
asocieri interspecifice, cu
scop de alarmă, apărare sau
dobândirea mai ușoară a
hranei. Graurul, de
exemplu, caută asocierea cu
cârdurile de ciori.

rece ajung să se împerecheze numai
masculii foarte puternici. Și gregarismul
monosexual existent la unele specii poligame, cum sunt grupările de tauri de
cerb și de cocoși de munte peste iarnă,
duc la conservarea vitalității speciei, prin

hrănirea diferențiată a acestora în zone
mai depărtate, față de femelele cu juvenili grupate în locuri mai ușor accesibile.
Nu putem încheia prezentarea concisă a fenomenului gregarismului fără a
preciza că o fărâmițare exagerată a grupărilor de animale, de către dușmanii
naturali ai acestora sau prin vânătoare,
este urmată de reacția de adeziune a indivizilor răzleți sau grupărilor prea reduse la o altă grupare normal dimensionată. Pentru exemplificare luăm cazul
mistrețului.
Dacă două-trei scroafe cresc împreună purceii, aceștia au șanse mai mari
să fie apărați împotriva lupilor, câinilor
ciobănești și șacalilor, decât de una singură. Vânătorii care cunosc acest lucru,
au grijă să nu decimeze scroafele mamă
și să lase purceii la discreția prădătorilor.
Vânarea rațională, mai prezintă avantajul atenuării concurenței la hrană în timpul iernii, micșorând raza de activitate
a mistreților și reducând astfel șansa întâlnirii acestora cu prădătorii naturali.
În iernile grele, dormitul împreună al
scroafelor și descendenților acestora contribuie în plus la încălzirea tuturor, benefică mai ales în nopțile foarte geroase.
Din exemplificările de mai sus, care
nu sunt singulare, se pot trage două concluzii și anume că dormitul împreună
reduce riscul pierderii căldurii corpului
indivizilor și că probabilitatea de a rezista la temperaturi foarte scăzute crește
odată cu creșterea mărimii grupării.
De aici importanța cunoașterii gregarismului în gospodărirea și cultura faunei cinegetice.
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A. M. Comșia.

Foto: ALIN-CODRU MANU

microclimat local, cu temperatură suficient de ridicată pentru supraviețuire,
dacă bineînțeles cârdul nu este prea mic.
În cazul speciilor migratoare, gregarismul intraspecific are funcții defensive
și de dirijare, deoarece tineretul beneficiază de experiența indivizilor bătrâni,
care conduc cârdul sau stolul migrator,
după caz.
De regulă, gâștele, rațele, porumbeii
și alte specii cinegetice devin gregare
după ce puii lor devin zburători, rămânând în continuare grupate, cu excepția
perioadei cuprinse de la căderea în perechi până ce puii devin zburători.
Această perioadă coincide de regulă cu
finalizarea năpârlitului. În afara gregarismului intraspecific, în natură sunt întâlnite frecvent și asocieri interspecifice,
cu scop de alarmă, apărare sau dobândirea mai ușoară a hranei. Graurul, de
exemplu, caută asocierea cârdurilor de
ciori. Aceasta deoarece masa mai rezistentă a ciorilor constituie scut pentru
grauri în fața dușmanilor naturali, aerieni, comuni. De asemenea, amestecul
de diverse rațe și/sau gâște în cârduri
mari, pe lacuri întinse, oferă avantaje
defensive similare, nu doar de alertare
mai facile.
Ca observație cu caracter general putem afirma că pădurea este locul de trai
al indivizilor izolați sau al grupărilor restrânse de indivizi, pe când câmpul agricol, întins și deschis, este loc de trai pentru speciile gregare.
Gregarismul caracteristic tipului de
peisaj deschis (stepă, apă, gol de munte),
sugerează două aspecte esențiale: suficientă hrană sau mai ușor accesibilă și
posibilitate de alarmare și apărare mai
eficientă împotriva dușmanilor naturali.
Susținerea este confirmată de grupările
mai mari de căprioare din câmpul deschis vederii, față de cele din pădure. Și
vânarea celor dintâi este mai dificilă decât a celorlalte, datorită vizibilității, audiției și posibilității de percepere a mirosurilor nestânjenite de arbori, atacul
prin surprindere fiind mai puțin eficient
sau probabil în câmp deschis.
Tot ca observație cu caracter general,
putem afirma că asocierile gregare nu sunt
de regulă întâmplătoare, ci sunt asocieri
stabile în timp. Această afirmație are la
bază observația că indivizii unor stoluri de
păsări cuibăresc în aceeași stațiune, migrează împreună și iernează într-un loc
comun an de an, înapoindu-se ulterior, de
regulă tot în aceeași zonă de reproducere.
În continuare putem afirma că la speciile poligame, cum sunt cerbii și fazanul
de exemplu, gregarismul bisexual constituie unul dintre factorii esențiali ai selecției naturale pe cale genetică, deoa-
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Surpriza finalului de sezon
MARIA SĂVULESCU

Ne întâlneam pentru ultima oară în acest sezon. Vânâtoarea de închidere la fazani urma
să înceapă. Adunați toți în jurul mașinilor, am început să ne facem planul de bătaie.
Aveam câteva canale, pline de tufe zvelte și puțin stufăriș, ce se furișau printre parcelele
ce fuseseră acoperite de lanuri de porumb. Fazanii aveau acolo mâncare, adăpost și zone
umede cu oglinzi mici de apă. Era locul perfect pentru a încheia în mod festiv sezonul.

L

a vânătoare erau doar patru
puști, așa că ne-am decis să ne
împărțim câte doi vânători pe
un canal. Cele două canale mergeau
paralel și se închideau la circa un kilometru într-un alt canal, perpendicular
pe cele două. Pe acela aveam să îl parcurgem unii către alții pornind de la
cele două capete.

Foto: MARIA SĂVULESCU

Primii pași
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Zis și făcut: ne-am poziționat câte
unul pe fiecare parte a canalului, am
dat drumul la câini și am început căutarea. Nu aș putea să vă spun dacă noi
sau cățeii noștri erau mai bucuroși de
începerea vânătoarei. Căutau cu frenezie prin tufele dese.
Alături de mine, pe partea cealaltă
a canalului, vâna un coleg cu un brac
tânăr și plin de dorința de afirmare. De

Amie, cățelușa mea ce să spun, era precum un vârtej printre crengile tufelor.
De partea cealaltă a câmpului vânau
ceilalți doi camarazi, cu cei doi springeri
cam neastâmpărați. Se auzeau îndemnurile de căutare ale vânătorilor, foșnetul ițit de scotocirea câinilor, vociferările
nemulțumite ale coțofenelor agitate de
acțiune și… glasul fazanului deranjat
de trecerea noastră. Ca la un semn, un
cocoș de fazan se ridică peste tufe, iar
colegul meu se întinse și trase un foc. Fazanul căzu retezat. Bracul a ieșit din tufe
și, din două salturi, a ajuns lângă pasărea
pe care o aportă apoi stăpânului. Dar
Amie nu ieșea din tufe. De ce nu a reacționat la focul de armă? De ce nu a ieșit
să vadă unde a căzut vânatul? Ceva trebuia să fie acolo…

ridicându-se către cer. Nu fusese un fazan. O fi fost sitarul nostru? Am mers
mai departe. Amie dădea semne că are
urmă. O priveam atentă cu arma pregătită pentru epolare. Dintre crengile
zvelte s-a înălțat sitarul, am epolat și
am tras. De data asta sitarul a căzut pe

Foto: MARIA SĂVULESCU

La un moment dat, ne-a surprins pe
amândoi cu zborul de fluture un sitar,
ce s-a înălțat peste tufe, zburând apoi
aproape razant cu vârfurile lor. Un gând
m-a fulgerat preț de o clipă. Da, aveam
și sitari pe autorizație. Apoi, am tras…
M-am uitat și am văzut cum sitarul s-a
lăsat mai în față, la vreo 30-40 de metri.
Ne-am continuat drumul către locul
unde se lăsase sitarul. Cei doi câini căutau cu înfrigurare. Pasărea s-a ridicat
din nou și colegul meu a tras. Sitarul
alicit s-a ascuns din nou, mai în față, în
canal. Am continuat apropierea de noul
loc unde se lăsase micul sitar. Amie l-a
ridicat din nou. Am ridicat arma, am
tras, dar nici de această dată nu l-am
doborât. Sitarul s-a lăsat pe canalul din
fața noastră. Ajunseseserăm toți vânătorii la capătul canalelor paralele.
Urma să ne apropiem acum unii de
alții parcurgând canalul ce se întindea
perpendicular pe primele două. Fazanii
deja nu mai erau ținta noastră. Toată concentrarea era pe sitarul ce ne păcălea.
Am pornit să răscolim vegetația sistematic și fără grabă, nu cumva să trecem peste „fugarul” căutat cu mare
atenție. La un moment dat, am auzit
zgomotul puternic al unui foc de armă

Foto: MARIA SĂVULESCU

Surpriza neașteptată

Amie dădea semne că
are urmă. O priveam
atentă cu arma pregătită
pentru epolare. Dintre
crengile zvelte s-a înălțat
sitarul, am epolat și am
tras. De data asta sitarul
a căzut pe marginea
canalului de unde Amie
m-i l-a aportat plină de
importanță.

marginea canalului de unde Amie l-a
aportat plină de importanță. Era al doilea sitar de la care puteam pune trofeul
la pălărie. În timp ce eu priveam sitarul,
am auzit de pe partea cealaltă a canalului un nou foc de armă.
Ne-am întâlnit la mijlocul canalului. În tabloul de vânătoare al finalului
de sezon se odihneau acum trei sitari
și doi fazani. Când ne-am întâlnit de
dimineață, nici nu ne-am fi gândit ce
zi interesantă vom avea. Vânătoarea finalului de sezon a fost cea mai frumoasă din toate cele petrecute în acest
sezon. Poznașul sitar ne-a dus cu pași
siguri către ceilalți doi surați.
Sezonul de vânătoare a avut un final perfect și plin de culoare. Cu toții
am plecat mulțumiți și relaxați către
casele noaste, gândindu-ne deja la viitoarele vânători.
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Combateri
diferențiate
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

căprioară, fazani, purcei de mistreț și iepuri dar și oi, capre domestice, păsări
din ogrăzile gospodarilor, neocolind însă
nici fructele, cerealele, legumele etc.
Canis aureus, cum este denumit în latină, șacalul trebuie permanent combătut
cunoscându-se faptul că perioada de împerechere are loc în lunile februarie-martie, gestația durând 62-63 de zile, după
care dezvoltarea puilor este foarte rapidă.
Cunoașterea tuturor detaliilor oferă
o mai bună înțelegere a bilogiei, etologiei
și efectelor prezenței vulpii și a șacalului
în mediul natural iar de aici a aplicării
măsurilor de combatere diferențiată a
acestor două specii, în sensul permanenței și consecvenței acestor măsuri, atât
de către personalul cu responsabilități
în acest sens cât și de către vânători.

Prelevare sustenabilă și selectivă

Două specii din lumea faunei de interes cinegetic a României,
cu prioritate vulpea și ulterior șacalul, au stârnit de-a lungul
vremurilor în rândul vânătorilor și nu numai, păreri pro și
contra. Dacă vulpea are șanse de a fi un prădător considerat
și un excelent sanitar al fondurilor de vânătoare împădurite
și chiar al terenurilor agricole, în schimb șacalul sau „lupul
de trestie” se pare că aduce numai deservicii. Așadar
combaterea diferențiată a acestora este o activitate cunoscută
și cu prioritate a administratorilor fondurilor amintite.

V

ulpea, eterna „roșcată” sau
„cumătra”, cu excepția perioadei de împerechere și creștere
a puilor, duce o viață solitară, iar densitatea în teren este de regulă determinată
de oferta de hrană disponibilă a locurilor
respective. Cu cât resursele de hrană
sunt mai abundente cu atât puii deveniți
adulți se vor descurca mai bine, numărul
vulpilor va fi mai mare în terenul respectiv, iar atenția pentru combaterea
lor trebuie să fie mai ridicată.
Cu șacalul nu este de glumit! El vine
din zona îndepărtatelor regiuni sud-vest
asiatice, și, după cei inițial a ajuns în
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estul și sudul țării noastre, s-a extins și
avansează în ritm îngrijorător de rapid.
Prezența sa în regiuni din centrul și vestul țării, și chiar și în nord-vest, ridică
mari semne de atenționare ce impun
măsuri responsabile de intervenție pentru a păstra totuși această specie dăunătoare invazivă sub control. Să amintim că vecinii noștri, bulgarii, apreciau
cu doi-trei ani în urmă existența a cca.
43.000 de exemplare de șacal auriu iar
la noi estimarea atingea cifra de 7.000
de exemplare.
Feroce, fără de preferințe speciale în
hrănire, șacalul consumă de la iezi de

Pornind de la principiul realizării și
în mod deosebit al conservării echilibrului ecologic în habitatele cu faună
cinegetică, lunile de repaus vânătoresc
în care ne aflăm obligă pe fiecare dintre
noi la o mai intensă activitate de combatere a dăunătorilor cu păr și pene, organizate în cadrul asociațiilor de vânătoare, mai ales la speciile la care
vânătoarea este permisă pe tot parcursul
anului.
Din vremurile uitate, prăfuite de trecerea timpului, „roșcata”, alesul erou
negativ al fabuliștilor, a fost situată la
polul opus „urechiatului”, considerat
eroul pozitiv, lipsit de apărare. În
această acțiune de prelevare rațională,
omul cu pușca, vânătorul, devenit eroul
pozitiv care vine de hac vulpii și mai
nou șacalului, constituie subiect de satisfacție personală atât individuală cât
și în grup, la o acțiune de combatere
organizată a dăunătorilor vânatului. În
același timp, partidele de vânătoare devin surse de povești atractive și istorisiri
captivante ce dau acel farmec aparte serilor petrecute într-o cabană, în care jocul umbrelor formate de limbile focului
din vatră se alătură năstrușnicelor întâmplări.
Este drept că de la vremurile de satisfacție și multele povești, încet, încet
am trecut la insatisfacție marcată astăzi
de lipsa de atracție pentru o vânătoare
organizată, indiferent de anotimp, la
vulpi și șacali, manifetată de unii vânători ce pare că au uitat de obligațiile de
breaslă, atunci când nu pun și „ceva” în
tolbă. Cât despre necesara mișcare în
aerul plin de sănătate din natură sau
despre plăcerea de a obține o blană de
valoare pentru gulerul preferat al soției,
pare că nici nu mai poate fi vorba…!
Să nu uităm însă nici un alt amănunt

Să nu uităm însă nici
un alt amănunt care ar
putea scăpa atenției, anume
acela legat de micile ateliere
de prelucrare a blănurilor,
care aproape au dispărut. Și
atunci ce să mai vorbim
despre satisfacția unei
vânători la aceste specii,
când nu ai unde să prelucrezi
o eventuală blană de calitate.

care ar putea scăpa atenției, anume
acela legat de micile ateliere de prelucrare a blănurilor, care aproape au dispărut. Și atunci ce să mai vorbim despre
satisfacția unei vânători la aceste specii,
când nu ai unde să prelucrezi o eventuală blană de calitate. După împușcare
vulpile sunt lăsate pe câmp și numai o
mică parte sunt predate laboratoarelor
de specialitate pentru analize, eventual
constatarea cazurilor de rabie și evident
stabilirea măsurilor în consecință.

Percepția despre natură
Totuși, ca în orice domeniu de referință bine gestionat, trebuie păstrat echilibrul în fondurile cinegetice, prin extragerea cu arma a acestor dăunători de
către membrii asociațiilor de vânătoare,
la timp și permanent, pe toată perioada
anului vânătoresc.
Cei cu îndatoriri și funcții de decizie,
nu trebuie să uite, niciun moment că,
fără interesul vânătorilor, fără aportul
lor, inclusiv material, la protecția, ocrotirea și îngrijirea speciilor de interes vânătoresc, fără o vânătoare practicată rațional, totul se poate prăbuși în materie
de echilibru în natură și mediu sănătos
de viață. Bogăția cinegetică cu care încă
ne mândrim la noi în țară este rezultatul
unor politici bazate pe măsuri științifice
rezultate și aplicate de-a lungul a zeci și
zeci de ani de către devotați cercetători,
unii dintre ei și pasionați vânători, care
au legat existența acestei zestre de percepția despre natură și fauna ei și care
trebuie cunoscută și de lumea de azi,
aflată într-o continuă și rapidă schimbare.
Un alt aspect ce devine tot mai clar
și mai imperios necesar este ca toți vânătorii, cunoscători și iubitori de natură,
să fie mai fermi față de pretinșii „ecologiști”, apărătorii de conjunctură ai momentului, caracterizați prin trâmbițate
„griji” pentru păstrarea bogăției cinege-

tice, și care, în afara declarațiilor din birouri, nu fac practic nimic concret și de
real folos și ajutor în acest sens. Este
timpul să fim mai atenți și să ne ferim
de acele curente de opinie care, pe căi
ocolite, nu duc decât la slăbirea și chiar
dispariția interesului și a pasiunii pentru
vânătoare! Acest domeniu sensibil, ce
privește cultul pentru natură, cu toate
componentele-i specifice, trebuie bine
gestionat pentru a ști cum să alegem
valorile din trecut spre a planifica viito-

rul în sensul conservării și valorificării
sustenabile a speciilor cinegetice. Și
avem suficiente exemple. Păstrător al
tradițiilor vânătorești din familie, în spiritul cunoașterii naturii și mai ales a faunei cinegetice, pasionatul vânător și colecționar August Roland Von Spiess
spunea: „Nu-mi pot imagina aceste păduri minunate, aceste stânci și acești
munți fără neastâmpărul lupului, fără
râsul cu blană pătată, fără mistrețul
scurmător, mândrul cerb și ursul voinic.
Ei sunt viața și poezia pădurilor străvechi,
nestematele acestor păduri minunate ale
Carpaților”. Este exact ceea ce ne dorim
și noi, și astăzi și pentru viitor.
Și, ca de obicei, nu pot să uit a spune
că până la o altă vânătoare bucurați-vă
de ziua de mâine și fiți mândri de tradiția vânătorii!

CE VÂNĂM
MAMIFERE: mistreț (mascul),
șacal, vulpe; până la 15 aprilie:
bizam.
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Dispozitive optice

Pe scurt despre
lunete (III)
COSTIN ALEXANDRESCU
După ce am trecut în revistă principalele caracteristici
constructive și de funcționare ale lunetelor, am ajuns la
partea finală, și poate cea mai importantă a acestor
dispozitive optice de ochire: lentilele.

A

m lăsat pentru încheiere acest
capitol tocmai pentru a sublinia
importanța acestor componente
ale luneletor iar aici mă refer în primul
rând la calitatea și capacitățile optice
ale lentilelor.

Câteva cuvinte despre sticlă
Sticla folosită pentru lentile, în general, este numită sticlă optică și se obține în principiu prin același proces tehnologic cunoscut de zeci de ani, folosind
materiale bogate în siliciu. Deosebirea
în procesul de fabricație a sticlei optice
o constituie elementele/substanțele chimice ce se adaugă în vederea obținerii
unei calități mult sporite de transmitere
a luminii față de sticla ordinară. Aceste
elemente „contaminează”, în sens pozitiv, sticla și modifică modul în care
aceasta transmite, reflectă și dispersează,
lumina dar și durabilitatea și claritatea
sticlei. Cu cât densitatea, consistența și
claritatea sticlei obținute este mai ridicată cu atât crește valoarea acesteia.

un coeficient redus de refracție, de aproximativ 1,52, și o dispersie scăzută a luminii.
Pornind de la sticla crown s-au obținut sticle pentru confecționarea lentilelor cu calități și caracteristici superioare,
prin adăugarea altor substanțe chimice
în procesul de fabricare. Spre exemplu,
prin adăugarea a circa 10% de oxid boric
s-a obținut așa numita sticlă BK7 - borosilicate glass, o sticlă de calitate suficient de ridicată, folosită și la obținerea
sticlăriei chimice de laborator, iar prin
adăugarea de oxid de bariu s-a obținut
sticla BaK4 - barosilicate glass, de cali-

Fără
acoperire

Tipuri de sticlă
Pentru fabricarea lentilelor este folosită așa numita sticlă crown glass, obținută din silicați cu un adaos de aproximativ 10% oxid de potasiu și care are
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Reflexia luminii în lentile

tate exterm de ridicată folosită în fabricarea prismelor și a lentilelor pentru dispozitive optice. Ambele sticle sunt produse de firma germană SCHOTT,
recunoscută la nivel mondial pentru producerea sticlei de înaltă calitate.
Pentru confecționarea lentilelor folosite în lunetele pentru vânătoare se
folosesc sticle cu particularități și calități
ce vizează în principal transmiterea cât
mai eficientă a luminii. Sticla ED glass
- extra low dispersion glass, are un coeficient redus de dispersare a luminii, reducând semnificativ aberațiile cromatice, toate aceste calități permițând
obținerea unor imagini foarte clare și
redarea cu acuratețe a culorilor. Sticla
HD glass - high density glass, are o puritate extrem de ridicată grație densității
sporite, fapt ce reduce coeficientul de
refracție a luminii și, de aici, obțineterea
unei calități ridicate a imaginilor. Ambele sticle sunt folosite la producerea
lentilelor pentru lunete și binocluri, devenind practic un standard obligaoriu
pentru dispozitivele optice de înaltă calitate. Tipul de sticlă folosit la fabricarea
lentilelor este menționat în prospectul
produsului optic și ajută la aprecierea
calității acestuia.

Straturile de acopeire a lentilelor
Straturile de acopeire a lentilelor lens coatings, joacă un rol important în
transmiterea luminii și protejarea lentilelor, influențând astfel calitatea acestora. Acoperirea se face cu straturi
foarte subțiri, de ordinul micronilor, cu
diferite substanțe. O substanță larg cunoscută pentru acoperirea lentilelor în
vederea reducerii reflecției luminii este
fluoratul de magneziu - MgF2, dar, de
regulă, firmele producătoare, în afara
substanțelor cunoscute/consacrate,
păstrează cu sfințenie secretul formulelor chimice pentru substanțele cu care
se face această acoperire, fiecare având
practic „rețeta” proprie, dacă o putem
numi astfel.

Acoperire
cu un strat

Acoperire
multistrat

Pentru caracterizarea modului de
acoperire a lentilelor cu diferite straturi
se folosesc denumiri standard. Aceste
denumiri le veți găsi în prospectele ce
descriu produsul. Astfel:
• Coated - presupune un singur strat
ce acoperă cel puțin o suprafață a lentilei;
• Fully coated - un singur strat de
acoperire pe toate suprafețele lentileor
ce vin în contact direct cu aerul;
• Multicoated - straturi multiple pe
cel puțin o suprafață a lentilei;
• Fully multicoated - straturi multiple pe toate suprafețele lentilelor ce
vin în contact direct cu aerul.

Straturi de protecție a lentilelor
Pentru protejarea față de acțiunile
mecanice asupra lentilelor, precum îm-

Acoperire LotuTec®

potriva zgârierii, a apei sau a murdăriei,
sunt folosite tehnologii avansate de fabricație. Spre exemplu, împotriva apei
lentila este acoperită cu un strat ce ridică
practic tensiunea superficială a moleculelor de apă, având ca efect îndepărtarea
acestora de pe suprafața lentilei, fie prin
efect hidrofob, fie prin efect hidrofug.
Exemple în acest sens sunt tehnologiile
LotuTec® de la Zeiss și Rainguard® HD
de la Bushnell. Procedee similare de fabricație au în vedere protejarea de murdărie, praf și alte particule ce ar putea
deteriora suprafața lentilelor, facilitând
în același timp curățarea impurităților
de pe acestea. Două exemple în acest
sens sunt AquaDura de la Leica și
Swaroclean de la Swarovski.

Warterproof și Fogproof
Waterproof - impermeabilitatea la
apă și Fogproof - rezistența la aburire/
condens, sunt alte două caracteristici
ce indică o calitate ridicată a dispozitivelor optice. Prima se obține prin etanșarea perfectă a lentilelor în corpul lunetei, fapt ce se realizează de regulă
cu așa numitele O-rings, inele de calitate superioară special concepute în
acest sens. Rezistența la aburire/condens, se obține prin umplerea corpului
lunetelor cu un gaz special, de regulă
azot sau, mai rar, argon. Important de
reținut este că termenul fogproof presupune eliminarea condensului format

Acoperire Rainguard® HD

Optomecanica
pe suprafețele lentilelor aflate în interiorul tubului lunetelor și nu la suprafețele lentilelor ce vin în contact cu aerul exterior.
Lunetele fogproof sunt totdeauna și
waterproof. Și, de reținut de asemenea,
waterproof nu este totuna cu water-resistant, care presupune doar rezistența
la interacțiuni ușoare, scurte, cu apa
din exterior.
Caracteristicile optomecanice ale
lunetelor pentru vânătoare sunt un alt
element care trebuie amintit vis-à-vis de
calitățile acestora. Simplu spus, sunt
componentele ce fixează lentilele în corpul lunetei, fie că sunt inele, garnituri
sau alte elemente de prindere, din corpul lunetei, din mecanismele de reglare
și așa mai departe. Cu cât lentilele sunt
mai bine fixate cu atât acestea vor permite folosirea optimă a calitălilor lor optice, imagini clare, luminoase, în culori
vii, cât mai apropiate de cele naturale.
Aici se face legătura cu rezistența lunetelor la șocuri în general, dar mai ales
la șocul provocat de reculul generat de
folosirea diferitelor calibre. Este poate
unul dintre cele mai importante aspecte,
bineânțeles alături de celelalte prezentate, în alegerea corectă a lunetei pentru
arma pe care o vom folosi la vânătoare.
Este adevărat, calitatea vine cu un preț,
dar merită tot efortul. Vedere bună prin
lunetă!
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Cartușe
Cartușe cu alice

Cartușe pentru
răpitoarele cu păr
CRISTIAN MANOLESCU
Combaterea dăunătorilor vânatului este o preocupare
majoră atât a personalului de specialitate angajat cât și a
vânătorilor. Acțiunile de combatere cu arma de vânătoare
a răpitoarelor cu păr sunt îndreptate în scopul menținerii
echilibrului ecologic între speciile de vânat în cadrul
fondurilor cinegetice.

P

entru că am vorbit deja despre
cartușele pentru corvide, să ne
aplecăm un pic atenția și spre
cartușele pentru răpitoarele cu păr, iar
aici vom avea în vedere vulpea și șacalul.
Vânarea acestor două specii este permisă
conform legii în viguare atât cu cartușe
cu alice, folosite în arme cu țevi lise, cât
și cu cartușe cu glonț, cu carabina.
Cartușele permise de lege pentru
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vânarea vulpii și a șacalului trebuie să
îndeplinească anumite condiții, așa
cum este prevăzut în Anexa nr. 1, din
Ordinul Nr. 395/2018, în viguare de
la 9 mai 2018, privind Categoriile de
muniție și caracteristicile minime ale
acesteia care se poate folosi pentru
vânarea exemplarelor unor specii de
vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi lise și țevi slug-ghintuite.

În conformitate cu prevederile ordinului menționat mai sus diametrul
alicelor la cartușele pentru vulpe și șacal trebuie să aibă diametrul de cel puțin 3,5 mm. Se are desigur în vedere
puterea/energia de lovire a țintei pentru ca aceasta să fie doborâtă. Adesea,
la șacal sunt folosite și alice cu diametrul mai mare de 3,5 mm și anume 4,0
mm, care dezvoltă o putere mai mare,
fiind considerate, de unii vânători, mai
eficace.
Firmele producătoare oferă pe piața
de specialitate o varietate largă de cartușe din această categorie, așa cum
sunt cartușele B&P de la Baschieri &
Pellagri, Cheddite, Winchester, Remington, Kent, Rottweil, Rio, Sellier & Bellot sau Sterling.
Cât privește șocurile folosite în armele cu țevi lise pentru vânătoarea la
vulpe și șacal, de regulă, sunt utilizate
cel modificat, modificat îmbunătățit și,
mai rar șocul full, singure, în cazul armelor semiautomate cu o țeavă, sau
combinate, în cazul armelor cu două
țevi, bock sau juxtapuse. Folosirea unui
șoc sau sau a altuia depinde în general
de situația din teren, de condițiile concrete în care urmează să vânăm cele
două specii.
În cazul semiautomatelor cu o țeavă
lisă șocul modificat sau modificat îmbunătățit este de regulă preferat, fiind
practic mai acoperitor pentru o gamă
mai largă de situații, aici având în vedere în principal distanța de tragere.
Acest șoc va fi util atât în vânătoarea
la goană, spre exemplu la iepuri la
câmp sau la pădure, sau la mistreți, la
pădure, permițând o bună acoperire și
un grupaj adecvat atât la distanțe de
25-30 de metri dar și mai depărtate, la
35-40 de metri. Putem astfel acoperi o
varietate de situații, așa cum de altfel
avem adesea în teren.
În cazul juxtapuselor sau bock-ului,
cele două țevi permit folosirea a două
șocuri, un avantaj demn de luat în considerare. Alegerea șocurilor în acest caz
se face de regulă în funcție de situația
concretă din teren dar este, la fel de
adevărat, și o chestiune de alegere personală, fiecare vânător având posibilitatea de a alege combinația preferată,
în funcție de experiența personală, de
antrenament și de încrederea și confortul pe care îl simte vis-à-vis de folosirea combinației alese. Cel mai adesea
se pare că se alege combinația modificat/full, preferată de trăgătorii mai experimentați, ce se vor „întinde” cu focul
și la distanțe de 40-45 de metri, și combinația cilindru îmbunătățit/modificat,

Conform aceluiași Ordin menționat
la început, cartușele cu glonț pentru
vânătoarea la vulpe și șacal trebuie să
îndeplinească condiția de a avea diametrul glonțului cel puțin de 5,6 mm
și o energie de cel puțin 800 de jouli la
distanța de 100 de metri.
Având în vedere acest aspect, în
această categorie se înscriu cartușele cu
glonț precum .222 Remington și .223
Remington. Calibrul .243 Winchester,
este și el folosit uneori la vânarea celor
două specii, deși este un cartuș considerabil mai puternic, poate chiar prea puternic pentru talia vulpii și a șacalului.
O caracteristică pe care toate aceste
trei calibre o au este stabilitatea deosebit de ridicată pe traiectorie precum și
razanța acesteia, practic până la distanța de 100 de metri glonțul deplasându-se aproape rectiliniu. Este un
avantaj demn de toată atenția având în
vedere mărimea nu foarte mare a țintei
și precizia necesară a tirului pentru a
avea efectul dorit. Un model de glonț
recunoscut pentru stabilitatea sa pe traiectorie este acela denumit boat-tail, folosit și în cartușe de calibre mai mari.
O discuție separată necesită modelul
de glonț folosit, dată fiind, la fel ca și
în cazul cartușelor cu alice, marea varietate de modele disponibile pe piața
de specialitate. Fiecare model de glonț

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Cartușe cu glonț

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

pentru trăgătorii ce preferă tirul la distanțe mai apropiate, de regulă sub 35
de metri.
Gramajul încărcăturii cartușelor este
un alt aspect important, aici având de
asemenea o gamă largă de opțiuni, de
la cartușele așa numite „moi”, 26-28-30
de grame, „medii” cu încărcături de 3234 de grame, și până la la cele „tari”
bay-magnum sau magnum cu încărcături
de 42-50 de grame. Alegerea acestora
se face de asmenea în funcție de distanța
și condițiile de tragere, dar și de confortul personal dorit, vis-à-vis de reculul,
mult mai puternic în cazul cartușelor
„tari”, un element deloc de neglijat pentru siguranța și eficacitatea tirului.

are un anumit fel de a se comporta din
momentul în care atinge ținta. Unele
se deschid/desfac, fără a se rupe în bucăți, producând așa numitul efect de ciupercă – mashroom, altele se desfac și
din ele se rup bucăți ce produc un efect
letal și mai ridicat. Aceste două modele
au un efect letal garantat dar, în același
timp deteriorează considerabil blana,
dacă ies din corpul țintei.
De multe ori însă, alegerea se îndreptă spre modelul de glonț FMJ - Full

Fiecare model de glonț
are un anumit fel de a se
comporta din momentul în
care atinge ținta. Unele se
deschid/desfac, fără a se rupe
în bucăți, producând așa
numitul efect de ciupercă –
mashroom, altele se desfac și
din ele se rup bucăți ce produc
un efect letal și mai ridicat.

Metal Jachet, în care miezul de plumb
este îmbrăcat într-o „jachetă” ce menține
forma glonțului și după intrarea în țintă,
iar la ieșire nu deteriorează semnificativ
blana. Este modelul de glonț preferat,
în cazul, în care, se urmărește obținerea
unei blăni de calitate, ce va putea fi prelucrată ulerior în condiții decente.
Având în vedere datele prezentate,
alegerea unui model sau altul de cartuș
cu alice sau glonț, permis de lege pentru vânarea vulpii și/sau a șacalului,
rămâne, în afara caracteristicilor balistice, o chestiune de preferință personală. Oricare ar fi aceasta, tirul pentru
antrenament, în poligon, cu muniția
aleasă, este determinant pentru obținerea performanței ulterioare. Și, indiferent de firma producătoare de muniție aleasă și de arma pe care o veți
folosi, tot antrenamentul este acela
care va putea aduce, în timp, încrederea și confortul de care avem nevoie
de fiecare dată când ieșim în teren, la
vânătoare!
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Câinele de vânătoare

Antrenament
și relaxare
ALECSANDRU CODRIN

La vreme de Prier, timpul primăverii aduce odată cu el zile
cu vreme mai caldă și așează din nou verdele tânăr pe
pajiști și prin grădini. Natura revine la viață și cu toții ne
bucurăm de tânărul anotimp…

S

ezonul de vânătoare s-a încheiat
de ceva timp, am pus pușca la
loc sigur iar până la vară mai
sunt câteva luni bune. Prietenul nostru
patruped, companion nelipsit în partidele de vânătoare, se bucură și el de
vremea calduță și de prospețimea naturii. Lipsește însă ceva…
Lipsesc zilele când doar la auzul
zgomotului cizmelor și la vederea rucsacului, știa că urmează o ieșire pe
teren și era gata pregătit pentru a ne
însoți. Acum își petrece timpul prin
grădină ori prin curte, sau, caz complet
nefericit, legat lângă cușca ce nu-i
oferă nimic nou. Tinde să se lenevească
și parcă nici așa mare chef de alergat
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nu mai are. Așa trec zilele, una câte
una, și nimic nu pare să se ivească în
perspectivă.
Dar mai bine NU! Acesta este un
scenariu total greșit, ce nu trebuie să se
întâmple, chiar dacă până la deschide-

Menținerea formei
fizice a câinelui de
vânătoare, exercițiile și
antrenamentul nu trebuie
să lipsescă în nici un caz pe
toată această perioadă, să o
numim „de repaus”, când
nu ieșim la vânătoare.

rea sezonului de vânătoare mai sunt
zile multe de trecut. Scuze pentru a
scăpa de răspunderea pe care o avem
față de el, se pot găsi ușor, timpul este
prea scurt, suntem prea ocupați cu serviciul, suntem obosiți și a mai venit și
pacostea asta de virus care ne țintuiește pe lângă casă.
Menținerea formei fizice a câinelui
de vânătoare, exercițiile și antrenamentul nu trebuie să lipsescă în nici un
caz pe toată această perioadă, să o
numim „de repaus”, când nu ieșim la
vânătoare. Dacă stăm totuși să ne gândim, ocaziile se pot ivi, chiar dacă trebuie să respectăm cu strictețe regulile
de protecție și igienă impuse de situația actuală. Dacă, pentru câteva zile,
avem posibilitatea să ne retragem la
țară, am putea beneficia de o curte și o
grădină mai generoasă ce oferă mult
mai mult spațiu decât la oraș. Avem
astfel ocazia de a-l lăsa să alerge liber
și îl putem antrena în tot felul de jocuri
ce implică și aportul și exersarea comenzilor de bază, jocuri care până la
urmă fac deliciul tuturor celor prezenți
și, de ce să nu recunoaștem, ne prind
la fel de bine chiar și nouă. Între sesiunile intense și deloc ușoare de lucru de
acasă, impuse în tot mai multe cazuri
de situația momentului, un pic de exercițiu fizic nu ne va strica absolut deloc,
nici nouă, compania câinelui nostru de
vânătoare fiind o ocazie numai bună
pentru a ne oferi un pic de relaxare
atât intelectuală cât și fizică.
Regimul alimentar al câinelui din
această perioadă, trebuie și el adaptat
la nivelul și intensitatea efortului fizic,
mai redus, pe care acesta îl face. O
dietă prea bogată, fără un consum
energetic corespunzător datorat efortului fizic, poate duce încet, dar sigur,
la îngrășare, iar de aici mai sunt doar
câțiva pași până la a deveni leneș și lipsit de inițiativă. Dacă nu avem în vedere echilibrarea dietei acum, vom
avea mult mai mult de lucru atunci
când va trebui să îl pregătim pentru
deschiderea sezonului de vânătoare.
Echilibrul și chibzuința sunt comenzile
acestui sezon de tranziție. Condiția fizică, alimentația echilibrată și nu în ultimul rând socializarea, sunt aspecte
cărora trebuie să le acordăm toată
atenția pentru a avea continuitate și a
ne păstra favoritul noastru partener patruped în bună formă fizică. Perioada
dificilă pe care o traversăm, datorită
unui virus păcătos, va trece, iar viitorul
sezon de vânătoare rămâne un fapt la
care putem merge oricând cu gândul,
mereu cu plăcere…!

OPINIE

Cândva, la cocoși de munte
ALIN-CODRU MANU
Este aprilie, iar în munte iarna și-a scuturat ultimele cojoace și este deja, de ceva timp, pe
picior de plecare. Cândva, cu ceva ani buni în urmă, la finele lunii, puteam urca la cocoși
de munte, sezonul de vânătoare deschizându-se începând din 20 aprilie. Era vremea
rotitului, un timp special, când cavalerii în „zale oțelii”, ieșeau din misterioasele, numai
de ei știute, unghere ale pădurilor de molid, pentru a duce la bună împlinire un ritual
repetat cu sfințenie, an de an…
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A

cest gen de material scris
ocupa pe atunci primele pagini
ale revistei iar vânarea unui
gotcan era o adevărată mândrie dar și
onoare, pe care vânătorii din țara noastră, dar nu numai, o păstrau peste ani,
bucurându-se de respectul colegilor de
breală. Nu era ușor de ajuns în munte,
la locul „bătăilor”, dar era poate una
dintre puținele ocazii, dacă nu chiar
unica, de a asculta cântecul, toaca și
tocilatul cavalerilor misterioși, dar și
cotcodăceala găinilor lor, de a le vedea
și, cu puțină șansă, de a le imortaliza
în memoria digitală a camerelor foto.
La vremea aceea, în România, vânătoarea la cocoși de munte era permisă
pe bază de autorizații, eliberate în limita cotei de recoltă stabilită de autoritățile responsabile în domeniu. Acest
fapt însă, avea să se întrerupă brusc,
pe neașteptate și fără vre-un semnal
prealabil, și fără ca decizia să se fi bazat
pe observații științifice pertinente, cel
puțin nu în țara noastră. La o simplă
„adiere de vânt”, așa cum am numit-o
la vremea aceea, venită dinspre alte
zări, la comanda unor decidenți dinafară, străini de realitatea din țara noastră,
sezonul de vânătoare la cocoș de munte
a fost anulat, fără ca vânătorii noștri
să fi știut despre vre-un pericol anume
sau despre vre-o amenințare pentru
specie, cel puțin nu în munții noștri…
Iar lucrurile au rămas la fel și în prezent, specia fiind trecută în tabelul „B Păsări”, cu speciile permise la vânătoare,
din Anexa Nr. 1, a legii vânătorii actualmente în vigoare, dar la rubrica „Perioada de vânătoare”, în dreptul cocoșului de munte, este trasă o simplă linie.
Amintirile nu se pot șterge ușor și,
pe atunci, în fiecare an, la acest timp
din an, pregătirile pentru prima vânătoare din noul sezon erau la mare preț.
Porneam de cu noapte, asigurându-ne
timpul necesar pentru a ajunge în locurile de rotit, înainte de ivirea zorilor.
Trebuia să fim așezați deja la punctele
de observare din apropierea locurilor
de rotit și liniștea muntelui să fie atotstăpânitoare când prima geană de lu-

mină avea să profileze vârfurile molizilor maiestuoși pe fundalul cerului.
Apoi, ca la un semn, locurile prindeau
viață. Primele porneau găinile. Încercam să le vedem printre crengile arborilor dar de cele mai multe ori trebuia
să ne mulțumim doar cu ascultarea glasului lor.
Apoi, discret, la fel ca întreg ritualul
la care asistam, urmau gotcanii. Abia
dacă îi puteam desluși pe crengi sau, cu
mai mult noroc, printre peticele de zăpadă rămase prin locurile umbrite, rotind țanțoți cu aripile arcuite și etalânduși cu mândrie podoaba evantaiului
înfoiat al cozii. Apropierea pe cântec,
găsirea celei mai bune poziții, tot acel
tablou din răsăritul zorilor și trăirile momentului făceau farmecul și bucuria timpului trăit la cocoși de munte. Cum ar
putea fi uitate toate aceste amintiri…?

Am mai scris despre aceste lucruri
și, chiar dacă am repetat uneori, am
făcut-o din dorința de a păstra vii impresiile și trăirile din acele timpuri.
2011 a fost ultimul an în care cocoșul
de munte a fost permis la vânătoare în
munții noștri. Au trecut anii și nu sunt
semne de a se reveni asupra deciziei.
S-a zvonit la un moment dat de posibile noi cercetări pentru a reevalua situația cocoșului de munte din țara
noastră, dar, așa cum au apărut, așa au
și dispărut, fără a lăsa vreun semn concret.
Speranța însă rămâne, și poate că
generația tânără de vânători cu adevărat pasionați vor reuși să schimbe în
bine lucrurile pentru ca, într-o zi din
viitor, să poată admira și ei măreția și
farmecul rotitului, urcând la vânătoare
la cocoși de munte…!
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FAUNĂ

Bolile animalelor

Strongiloze
DOCTOR VET

Foto: NECULAI ȘELARU

Sunt nematode endemice, care afectează atât animalele domestice cât și pe cele sălbatice,
din specii foarte diferite: porci, cervide, capră neagră, muflon și iepuri. Produc
bronhopneumonii și gastroenterite cronice, uneori destul de grave, cu mortalitate mai
ridicată în rândul tineretului.

METASTRONGILOZA
MISTREȚULUI
Este denumită și bronhopneumonie
vierminoasă, deoarece este produsă de
helminți din genul Metastrongylus (M.
elongatus, M. salmi, M. pudendodectus),
care se localizează, în stadiul de adulți,
în bronhii și bronhiole. Au culoare albă,
sunt filiformi și ating 1,6-6 cm lungime.
La maturitate, femelele depun ouă
embrionate, care ajung prin tuse în trahee și faringe, apoi prin înghițire în
tractul gastro-intestinal, de unde sunt
eliminate în mediul extern odată cu fecalele. Ouăle și larvele eclozate din
acestea supraviețuiesc iernii, rezistând
până la 13 luni în mediul extern. Ele
devin infestante după 2-3 năpârliri în
corpul râmelor, care sunt gazde intermediare. Mistreții se infestează prin
consumul de râme. Larvele ingerate
trec din intestin în sânge și ajung prin
circuitul sanguin în plămâni, unde se
maturizează în circa 30 zile. Boala este
mai frecventă la munte și în terenurile
cu densități mari de mistreți. De exem24 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

plu în țarcuri de mistreți, unde boala
pare contagioasă și determină mortalitate mai ridicată în rândul godacilor.
De reținut și influența sa inoculatoare, prin posibilitatea transmiterii virusului pestei porcine.

Diagnosticare
Tusea seacă, uscată, auzită la punctele de hrănire, dar și atunci când mistreții se odihnesc sau se deplasează, reprezintă un prim semnal de avertizare
asupra îmbolnăvirii. Când mistreții sunt
alergați, cei bolnavi tușesc și aleargă
cu gura deschisă. Uneori se pot observa, la aceștia, accese de sufocare și
chiar jetaj și vomitări.
În urma unor astfel de simptome
clasice se impune examenul coprologic
sau necropsia pe vânat împușcat sau
cadavre proaspete, pentru un diagnostic sigur.
La eviscerare sau necropsie se pot
constata, în lobii pulmonari, noduli
pseudotuberculoși, înconjurați de emfizem vicariant, mucus abundent și helminți în bronhii.

Măsuri preventive și de combatere
Măsurile preventive nu sunt foarte
ușor de luat, deoarece asupra gazdelor
intermediare (râmelor) nu se poate acționa eficient. Extragerea selectivă a
exemplarelor vizibil parazitate și reducerea densității mistreților poate avea
un oarecare efect pozitiv, dar nu decisiv. Alte măsuri recomandate de veterinari, precum curățirea de pământ a
rădăcinoaselor administrate în hrana
mistreților, mutarea localizării țarcurilor sau combaterea locală a râmelor
sunt propuneri de măsuri utopice.
Eficientă și la îndemâna oricărui cinegetician interesat rămâne posibilitatea tratării curative, a populațiilor locale de mistreți, cu substanțe
antihelmintice amestecate în urluială
de cereale. Administrarea se poate face
în perioada optimă de hrănire, în jgheaburi periodic spălate și dezinfectate
pentru evitarea transmiterii altor boli
(viroze, bacterioze etc.)
Medicamentele cele mai indicate a
fi administrate cu succes sunt Nilvermul, Panacurul și Levamisolul.

Plante tămăduitoare

FLORA

Podbalul
DOCTOR PLANT

Floare

Frunză

Frunze uscate tocate

Podbalul (Tussilago farfara), este o plantă ce face parte din
familia Asteraceae, cunoscută din timpuri străvechi pentru
efectele sale benefice în ameliorarea tusei. În tradiția
populară de la noi din țară este cunoscut și sub denumirile
de brusturel, brustur-alb, brustur-de-râu, gușa găinii,
cenușoară, limba vecinei sau papalungă.

P

odbalul este una dintre primele
plante ce înfloresc încă de la începutul primăverii. Tulpina se
dezvoltă prima, înaintea apriției frunzelor, și dezvoltă florile galbene, foarte vizubile și cu aspect decorativ. Frunzele
cresc direct din rizomi, la baza tulpinii,
au formă aproximativ circulară, cu adâncituri largi și au culoarea verde mai deschis pe fața inferioară.
Planta preferă solurile bogate în umiditate, ușor până la moderat argiloase,
motiv pentru care o găsim cu precădere
pe malul sau în vecinătatea apelor dar
și prin râpe și văi, în locuri chiar umbrite.
Atenție, florile de podbal conțin o serie de compuși toxici ce pot afecta funcțiile ficatului și ale plămânilor, motiv

pentru care nu se recoltează și este interzisă folosirea lor.
În scop fitoterapeutic se folosesc numai frunzele de podbal, care se recoltează după ofilirea florilor, din luna aprilie până prin iulie. Frunzele conțin o
serie de principii active printre care se
numără substanțe amare - tusilagina, carotenoizi, mucilagii, taninuri, acizi grași,
inulină, flavone, fitosteroli, substanțe terpenice și săruri minerale. Grație acestor
componente, frunzele de podbal au proprietăți emoliente, antiinflamatoare, tonice și antiseptice.
Preparatele din frunze de podbal pot
ajuta în cazul afecțiunilor tractului respirator precum, tuse, răgușeală, laringită, faringită, bronșită, astmul bronșic

sau pleurezia dar și pentru ușoare afecțiuni ale pielii.
Preparatele pot fi sub formă de
ceai/infuzie din fruze uscate și mărunțite, decoct, comprese cu frunze proaspete tocate – pentru afecțiuni cutanate
ușoare, băi calde cu apă din frunze verzi,
fierte – pentru ameliorarea simptomelor
generate de picioarle umflate.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul
diagnosticării sau tratării problemelor
de sănătate sau pentru înlocuirea medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Achiziționarea produselor fitoterapeutice din plante medicinale
trebuie făcută numai de la entități autorizate în acest scop. Înainte de a utiliza
plantele medicinale în general, sub orice
formă, este recomandată vizita la medic
iar administrarea preparatelor din podbal
să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului specialist este neapărat necesară și se impune ca o măsură
de prevedere și siguranță.
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POVESTIRI

O altă noapte
furtunoasă (II)
ȚIȚI
Înainte să adorm, am mai aruncat o privire pe fereastră și
puțin a lipsit ca să nu ies din nou afară pentru a putea
savura și mai mult din feeria care se oferea vederii. Lumina
lunii se oglindea perfect în unda molcomă a Dunării și
reflectarea ei arginta atât crengile copacilor cât și malul,
astfel că puteai avea impresia că, înainte să ne culcăm,
peste locuri s-ar fi așternut fie o brumă timpurie, fie un
pospai de zăpadă…

C

u aceste imagini de basm în
gând am simțit că ațipesc însă,
brusc, m-a trezit la realitate
glasul cu ton supărat al lui Marin.
- Hai, termină cu prostiile! Tu n-auzi?
Ce naiba, tu ești om serios ori te prefaci?
Las-o baltă, asta deja nu mai e glumă, că
de-abia adormisem!
Deoarece nu vedeam pe nimeni pe
lângă mașină, în primul moment
m-am gândit că cineva l-a sunat pe
mobil, dar știam că nu aveam semnal
pentru că ceva mai devreme încercasem
să sunăm acasă și n-am reușit așa că…
Am coborât din mașină și m-am apropiat
de portiera lui, ciocănindu-i în geam:
- Tu vorbești singur sau ai visat urât?
Marin s-a ridicat brusc în șezut și
m-a privit buimac încruntându-se pentru
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a se edifica cât mai bine, apoi mi-a
spus cam nesigur:
- De ce te-ai apucat ca să-mi scuturi
lanseta? M-ai trezit din somn.
- Care lansetă, asta de aici ori cealaltă, l-am întrebat eu.
- Tu glumești, ori vorbești serios,
m-a întrebat Marin ridicându-se brusc.
Nu ai fost tu?!
- Unde să fiu? Tu te-ai pilit? Eu am
venit la tine pentru că te-am auzit cum
discutai cu cineva însă… nu mi-am
imaginat că în realitate tu vorbeai singur!
Realizând brusc cum stau lucrurile
am dat iute ocol mașinii, luând pe rând
fiecare lansetă sprijinită de câte una
dintre oglinzi. Și nu mică mi-a fost
surpriza când am constatat că lanseta

de la oglinda de pe partea șoferului
avea ceva prins în cârlig, deoarece opunea rezistență și, mai ales, transmitea
zvârcoliri serioase, fapt care dovedea,
fără nici o îndoială, că avea o pradă ce
luase momeala.
Între timp a coborât și Marin din
mașină și i-am dat lanseta. A fost rândul
lui să constate zvârcolirile de la capătul
firului așa că a început să mulineze, în
timp ce eu am dat fuga la mașina mea
de unde am revenit cu un minciog.
M-am dus direct la malul apei, pregătit
ca să-l ajut la recuperarea peștelui care,
după forța și rezistența pe care o opunea, precis era mare!
Când mai avea extrem de puțin
până la mal iar eu îmi pregătisem deja
minciogul, brusc, firul s-a înmuiat iar
lanseta s-a îndreptat, marcând dispariția
oricărei opuneri.
- Cred că a rupt firul! I-am strigat eu.
Auzind aceasta, Marin s-a depărtat
de mașină și s-a apropiat de mine continuând ca să recupereze firul care, la
un moment dat, s-a terminat pur și
simplu…
- Na, că mi-a rupt firul și a plecat
cu cârligul, a oftat supărat Marin. Precis
a fost ceva mare și am simțit asta după
cum scutura lanseta sprijinită de oglindă,
încât am crezut că tu te ții de goange.
Deoarece se făcuse aproape de miezul nopții, ne-am culcat la loc iar dimineață, după ce ne-am delectat cu ce a
mai rămas din cei câțiva porumbei și
apoi am golit sticla de cafea, ne-am
dus la malul Dunării ca să ne clătim pe
ochi. La un moment dat mi-a atras
atenția o urmă proaspătă care începea
la apă și se termina undeva în susul
malului. I-am arătat-o și lui Marin iar
la un moment dat acesta m-a chemat
mai aproape de locul în care se afla și,
când am cercetat și eu tufa de pe mal,
am văzut ceea ce-i atrăsese și lui atenția,
adică un smoc de păr maro-roșcat prins
în niște ciulini. Lângă tufă se puteau
vedea clar niște urme cu gheruțe ascuțite. Urmele ieșeau din apă și se pierdeau
undeva prin ierburile de pe mal, asta
după ce respectivul animal se strecurase
cu oarecare dificultate prin tufa de ciulini, lăsând smocul de păr pe care îl
observasem de la început.
- Fii atent, i-am spus atunci lui
Marin, eu cred că animalul care a lăsat
urmele este o vidră și am bănuiala că
s-a înțepat în cârligul lansetei tale, pe
care o să-l tot ducă cu ea până l-o
pierde, ori se va obișnui cu el purtându-l ca pe o „podoabă”. Și, în orice
caz, dacă va scăpa doar cu atât, nu va
mai pune botul pe râme câți ani va
mai trăi…!
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PESCUIT

După cum ne-am obișnuit, la începutul lunii a intrat în vigoare Ordinul de prohibiție pentru anul în curs,
mai precis începând cu data de 4 aprilie, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor. Ca o noutate, ieșită total din tiparele tradiției, remarcăm
deschiderea pescuitului la păstrăv (indigen, curcubeu și fântânel) începând cu
1 aprilie și prelungirea sezonului la aceste specii până pe 30 septembrie. Deși,
teoretic, au probleme mai importante în această perioadă, peștii continuă să
se hrănească, dar sunt mai selectivi și mai greu de ademenit. Pescuitul se poate
practica în bazinele piscicole, pentru care s-au eliberat licențe de acvacultură,
după regulamentul impus de administratorul bazinului. Echipamentul va fi
adaptat condițiilor vremii și speciilor pe care le căutăm.
–MUGUREL IONESCU
Foto:

CE PESCUIM
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COMPETIȚII

Actualitate

Competiții A.G.V.P.S. 2020
MUGUREL IONESCU
Datorită extinderii epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 la nivel mondial și a declarării
„Pandemiei” de către organizația Mondială a Sănătății, precum și a decretării Stării de
Urgență pe teritoriul României, s-a ajuns în situația în care calendarul competițional al
A.G.V.P.S., adoptat în cadrul Ședinței ordinare a Comisiei de Pescuit Competițional Privat
a A.G.V.P.S. din România, pentru anul competițional 2020, să fie reanalizat de urgență.

P

entru inițierea unor măsuri în
vederea îndeplinirii acestor cerințe, domnul Teodor Bentu, vicepreședinte al A.G.V.P.S. și președinte
al Comisiei de Pescuit Competițioal Privat a A.G.V.P.S. din România, a emis
un prim comunicat, în data de 15 martie
2020, către Liga de Pescuit Sportiv Staționar, Liga de Pescuit Sportiv la Feeder,
Asociația Liga Cluburilor de Crap, Liga
Română de Spining & Asociația de Activități Recreative - RLF, Subcomisia de
Pescuit cu Musca Artificială - Club AquaTransilvae și, pentru informare, președintelui A.G.V.P.S. din România, dl. dr.
ing. Neculai Șelaru, și președintelui executiv al A.G.V.P.S. din România, dl. ing.
Mugurel Drăgănescu.
Argumentând și motivând necesitatea luării măsurilor, dl. Teodor Bentu
atenționează entitățile organizatoare de
competiții din cadrul Comisiei de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S. că:
„(…) au obligația de a analiza de urgență, de la caz la caz, și, dacă se impune,
a proceda la reprogramarea competițiilor
din cadrul Campionatelor Private de Pescuit Competițional ale A.G.V.P.S. 2020,
pe discipline, în scopul de a se respecta în
totalitate măsurile legislative și normele
sanitare naționale și cele internaționale
pentru prevenirea, limitarea și atenuarea
răspândirii COVID-19.
În acest sens, măsurile adoptate vor fi
consemnate în documente oficiale. Aceste
documente, sub semnătura președintelui,
împreună cu calendarele competiționale
revizuite, vor fi transmise la Secretariatul
Comisiei de Pescuit Competițional Privat
al A.G.V.P.S., iar informațiile conținute
în acestea vor fi diseminate public, în timp
util, pentru a fi cunoscute de participanți.
Pentru competițiile din cadrul calendarului competițional internațional la care
A.G.V.P.S. din România a fost invitată să
participle, în calitate oficială de membră
cu drepturi depline a CIPS, (cu atenție
pentru cele din perioada imediat următoare!), delegatul loturilor selecționate
va urmări informațiile primite de la FIPSed și FIPS Mouche și, conform programului competiției, va contacta și entitatea
organizatoare, companiile de transport și
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locațiile de cazare pentru informare clară,
completă și conformare la măsurile și normele legale impuse în acea țară pentru
prevenirea răspândirii COVID-19.
Informațiile obținute de la organizatori vor fi diseminate în cadrul lotului și
vor fi transmise în copii la Secretariatul
Comisiei de Pescuit Competițional Privat
al A.G.V.P.S.
Având în vedere situația cu totul excepțională existentă, competițiile organizate nu trebuie să conducă la încălcarea
prevederilor art. 352 Cod Penal.”
Acest prim comunicat a fost urmat
de un al doilea, de reactualizare a atenționărilor emise în comunicatul precedent. Vă prezentăm textul celui de-al
doilea comunicat:
„Stimați colegi,
Având în vedere evoluția gravă din
ultimul timp a situației epidemiologice
internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum
și situația epidemiologică, în continuare
gravă, de pe teritoriul României, care indică o creștere continuă a numărului de
persoane infectate cu coronavirusul SARSCoV-2, revenim la e-mail-ul nostru transmis în data de 17 martie 2020, cu următoarele precizări și atenționări legale ce
trebuie respectate și puse în aplicare.
Organizatorilor concursurilor de pescuit competițional privat 2020 le revine
în mod imperativ obligația:
1 De a se documenta asupra cunoașterii
și aplicării în totalitate și în conformitate a legislației române privitor la pandemia cu COVID-19, precum și a măsurilor dispuse de Autoritățile de Sănătate
Publică Române.
2 De sistare/suspendare a tuturor activităților și acțiunilor care, fie constituie
pericole, fie vin în contradicție și produc
încălcări sau nerespectări ale prevederilor
legale, privitoare la pandemia cu
COVID-19, respectiv cele prin care se realizează întruniri/adunări private sau grupări de persoane ce constituie inevitabil
medii de infestare și contaminare și care
favorizează astfel sau pun în pericol iminent răspândirea COVID-19, între persoane, în cadrul unei colectivități.

3 De diseminare în rândul practicanților
a noilor măsuri luate pentru conformare
și respectare a prevederilor legale privitoare la pandemia cu COVID-19.
Măsurile legale ale statului pentru
această situație de urgență sunt imperative și pe termen limitat, până la data revenirii la starea de normalitate.
În interesul sănătății publice și al vieții cetățenilor, măsurile legale exclud activități publice de drept privat ce reprezintă pericole directe sau potențiale ce
favorizează răspândirea, infestarea și contaminarea cu COVID-19.
Respectarea normelor și măsurilor legale privitoare la pandemia cu COVID-19
reprezintă atât o obligație legală, cât și
statutară, pentru cei investiți să se ocupe
cu managementul concursurilor de pescuit
competițional 2020. Încălcarea lor intră
sub incidența de sancțiuni ale Codului penal modificat, respectiv a art. 352:
„(2) Nerespectarea măsurilor privitoare
la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare
răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3) Transmiterea, prin orice mijloace,
a unei boli infecto-contagioase de către o
persoană care știe că suferă de această
boală se pedepsește cu închisoare de la
2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor
drepturi.
(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2)
este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau
amendă”.

Cu stimă,
Comisia de Pescuit Competițional Privat
a A.G.V.P.S. din România
Președinte,
Teodor BENTU
Rog confirmați la Secretariatul
Comisiei (e-mail
agvpsrom@yahoo.com) primirea
mesajului și noile măsuri întreprinse în
aplicarea prevederilor legale
menționate.”
Vă vom informa în continuare în legătură cu evoluția și implicațiile acestui
fenomen.

Actualitate

Avem ordin!
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
A apărut „Ordinul nr. 43/310/2020 privind stabilirea
perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum
și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor
acvatice vii în anul 2020”, emis de Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale și de Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din
4 martie 2020.

P

entru membrii noștri pescari recreativi/sportivi, vom reda în
continuare câteva prevederi ale
ordinului, de interes pentru practicarea
pescuitului în anul 2020. Vă atenționăm că acestea sunt informații de interes general, dar ordinul cuprinde și
prevederi specifice pentru zone teritoriale distincte, pe care pescarii localnici
sau cei care vor să practice pescuitul în
aceste zone trebuie să le cunoască.

CAPITOLUL I
Zone și perioade de prohibiție
ART. 1 - (1) Se instituie măsuri de
prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și
alte viețuitoare acvatice vii în habitatele
piscicole naturale, pe o durată de 60 de
zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră
de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 2 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
………………………………………......
(4) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror
specii de pești, crustacee, moluște și alte
viețuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de

stat cu Republica Bulgaria, pe o durată
de 45 de zile, în perioada 19 aprilie 2 iunie inclusiv.
(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al
oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în
apele care constituie frontieră de stat cu
Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o
durată de 45 de zile, în perioada
19 aprilie - 2 iunie inclusiv.
………………………………………......
ART. 4 - Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:
………………………………………......
b) Dunărea Veche, sectorul cuprins
între confluența cu canalul Sulina, de la
Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;
………………………………………......
e) cursul vechi al brațului Sfântu
Gheorghe, în zonele cuprinse între km:
29-44; 49-58; 64-84, tot timpul anului,
cu excepția pescuitului recreativ/sportiv,
permis numai cu eliberarea imediată a
tuturor capturilor (catch and release)
(…)
f) brațul Sfântu Gheorghe de la km
22-24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie - 15 noiembrie;

LEGISLAȚIE

CAPITOLUL II
Specii și perioade de prohibiție
ART. 6 - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al
speciilor de pești și al altor viețuitoare
acvatice vii, după cum urmează:
a) știuca, de la data intrării în vigoare
a prezentului ordin până la 15 martie
2020 inclusiv și de la data de 1 februarie
2021 până la data de 15 martie 2021,
fără a aduce atingere prevederilor art. 1;
b) șalăul și bibanul, în perioada
23 martie - 2 iunie inclusiv;
………………………………………......
d) coregonul și lipanul, tot timpul
anului;
………………………………………......
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu
data intrării în vigoare a prezentului
ordin până la data de 31 martie inclusiv
și din 1 octombrie 2020 până pe 31 martie 2021;
………………………………………......
(2) În apele Mării Negre se interzic:
………………………………………......
d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de
31 de zile, în perioada 15 aprilie 15 mai inclusiv;
………………………………………......
CAPITOLUL III
Dispoziții finale
………………………………………
ART. 11 - (1) Prevederile prezentului
ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate.”
Ca obsevații, menționăm întârzierea
cu care a apărut ordinul, răpind știucii
o bună perioadă de protecție, apoi
dubla perioadă de protecție pentru
aceasta, bineînțeles din comoditate și
neputință pentru cei care ar trebui să
asigure paza și controlul pescuitului.
Bine că are extensie pentru anul 2021!
Totodată s-a renunțat la prevederile
aberante din ultimii ani pentru restricționarea pescuitului recreativ/sportiv al
știucii și crapului pe teritoriul R.B.D.D.
De asemenea, observăm redefinirea
perioadei de prohibiție pentru păstrăvi,
indigen, curcubeu și fântânel, ieșită
complet din tiparul tradițional, dar cu
extensie pentru anul 2021. Noua perioadă este avantajoasă pentru pescari,
dar pentru păstrăvi…?
Și, din nou, protecția guvizilor de
1 Mai!
Respectați toate reglementările
și măsurile legale instituite de
autorități privind deplasarea
persoanelor în această perioadă!
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TEHNICĂ

Cicada

Năluci „exotice”,
răpitori „autohtoni” (I)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Să recunoaștem, majoritatea momelilor artificiale, destinate pescuitului la răpitori, au
venit din vestul bătrânului continent sau chiar și mai de departe, de pe tărâmul bassului,
din Statele Unite. În această nouă serie de articole, vreau să vă prezint mai multe năluci
pe care probabil că mulți pescari din România le consideră „exotice”, nu le cunosc deloc
sau îndeajuns, nu au încredere în ele și, prin urmare, nu știu ce potențial mare au de a
produce constant capturi în rândul răpitorilor autohtoni.

A

proape toate aceste năluci au
fost inventate pentru pescuitul
bassului, acest răpitor atât de
complex și de frumos, care din păcate
lipsește din apele noastre. Așa că lui îi
datorăm o mare parte din artificialele
ultimilor 20-30 de ani și mai tot ce este
inventat în prezent. Celebrele Mister
Twister au fost printre primele plastice
moi create special pentru bass, însă ele
au devenit aproape sinonime cu pescuitul șalăului, știucii și bibanului de
la noi, de multă vreme încoace. În momentul apariției acestor plastice pe
piață, au fost considerate noutăți și cel
puțin la fel de „exotice” precum cele
pe care vi le voi aduce în atenție în
continuare.

Primele pe listă, cicadele
La noi au o denumire ce pare împrumutată de la superfamilia de insecte
Cicadoidea, insecte ce produc sunete
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asemănătoare țârâitului greierului, prin
vibrația membranei de pe abdomen.
Deși cicadele trăiesc în special în țările
calde, se întâlnesc și în țara noastră,
mai ales de când încălzirea globală își
face tot mai simțită prezența. În Statele
Unite, aceste năluci se numesc „blade
baits” sau „vibrating blades” și sunt folosite încă de prin anii 1950. Cele mai
vechi branduri, precum Heddon Sonar
sau Silver Buddy, sunt la mare căutare
și astăzi, datorită capacității lor de a
prinde pește aproape tot timpul anului,

Pentru mine, aceste
năluci unice dau
rezultate extraordinare
atunci când alte artificiale
eșuează, și le folosesc în
egală măsură în pescuitul
șalăului, cât și la biban.

dar mai ales în perioadele reci. Felul
în care lucrează e simplu: pe recuperare, încep să vibreze sau să oscileze
în plan vertical. Există modele care vibrează mărunt, altele care „bat” mai
rar, dar toate pot fi prinzătoare în funcție de situație. De preferat este să înceapă să lucreze chiar și la cea mai
mică viteză de recuperare, după mine
aceasta estre trăsătura care diferențiază
cicadele de calitate de cele copiate.

La ce le folosesc eu
Un prieten mi-a arătat pentru prima
dată virtuțile acestor simple „table” cu
plumb turnat frontal, în pescuitul șalăului. De atunci, puteți vedea și singuri
din imagini, doar una dintre cutiile
mele personale cu cicade. Pentru mine,
aceste năluci unice dau rezultate extraordinare atunci când alte artificiale
eșuează, și le folosesc în egală măsură
în pescuitul șalăului, cât și la biban.

Evident, dimensiunile și gramajele nălucilor diferă de la specie la specie: la
șalău folosesc cicade între 5 și 10
grame, în funcție de condiții și de adâncimea apei, iar la biban, cele mai prinzătoare sunt modelele „mini”, de 3,5,
de 4,5 și de 5 grame.

Moduri de prezentare
Înainte de a discuta despre cum le
prezentăm, trebuie spus că aceste năluci se simt cel mai bine pe substraturi

curate, fără prea multe plante. Pot fi
pescuite pe zonele cu ștepi și copaci
scufundați, dar dezagățătorul trebuie
să fie neapărat în acea zi la voi în
geantă. Fiind o nălucă ce se poate agăța
ușor, este de preferat să o folosiți în
prezentări din barcă și, uneori, în imediata apropiere a structurii pe care vreți
să o inspectați cu ajutorul cicadei.
Cel mai uzitat stil de prezentare este
cel în „dinți de fierăstrău”, prin ridicarea și coborârea succesivă a vârfului

lansetei, în combinație cu reducerea
burtei firului prin recuperarea lui pe
mulinetă. Ca regulă de bază, rețineți
că pescuitul cu cicade nu înseamnă să
ridicați lanseta la verticală, ci dimpotrivă, amplitudinea mișcărilor de „jigging” ale lansetei trebuie să fie mai
aproape de orizontală. Dacă luăm cadranul unui ceas ca referință, și dacă
ținem vârul lansetei la ora 8, vom căuta
să nu ridicăm lanseta mai mult de ora
10:30-11:00.
Alte stiluri de recuperare care dau
rezultate sunt cea rectilinie, cu pauze,
fără a ridica deloc lanseta de la ora 8:00
sau 9:00, și, pentru peștii „suspendați”,
încercați și prezentările între ape, cu o
recuperare constantă din mulinetă.

În loc de final
Dacă pescuiți mult la șalău, pe lac
sau ape curgătoare, încercați și cicadele
la partidele următoare, fiindcă sunt
niște năluci fantastice, care prind bine
oriunde și oricând. În episodul viitor
vă voi prezenta o altă artificială ce
poate fi catalogată drept „exotică”, dar
care m-a convins încă de la inventarea
ei că merită o cutie separată doar pentru genul ei.
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Pescuit staționar

Babuștele lui Prier
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Vremea s-a încălzit simțitor, cu efecte semnificative asupra comportamentului peștilor.
Profitând de temperaturile agreabile, aceștia au început activitea de perpetuare a speciei.
Dar concomitent „chemării naturii”, peștii se hrănesc pentru a recupera rezervele
pierdute în sezonul mai rece. Dintre aceștia, babușca, pește care se hrănește foarte bine și
în timpul iernii, poate fi un partener cooperant. Și cum provocarea a fost lansată, hadeți
să căutăm babuștele lui Prier.

B

abușca face parte din familia
Cyprinidae și este răspândită în
Europa, la nord de Pirinei și
Alpi, în Italia nordică și Dunăre, precum
și în Siberia, Siria și sudul Asiei Mici.
Reproducerea are loc primăvara, în
aprilie și prima jumătate a lunii mai, la
o temperatură de 12-14 grade Celsius.
Babușca se hrăneșete predominant vegetal, cu fragmente de macrofite și
alge de perifiton. Hrana animală constă
din specii bentonice: chironomide, lamelibranhiate, oligochete, gasteropode.

cantonarea bancurilor de babuște. La
începutul sezonului, acestea sunt masate
pe prima terasă, urmând ca, pe măsura
încălzirii vremii, să coboare spre zonele
adânci.

Ce momeli vom folosi

În căutarea babuștei
Babușca trăiește în ape dulci, stătătoare sau ușor curgătoare, precum și
în cele ușor salmastre. În râuri se localizează în coturile fără curent sau în
brațele laterale. O regăsim, deasemenea,
în bălțile de inundație, cât și în lacuri
și iazuri.
În iazuri, babușca se adaptează foarte bine bazinelor mici, închise, unde
poate fi găsită în apropierea malurilor.
În canale, profilul acestora determină
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În râurile care au curent lent, babușca are un comportament asemănător
cu cel din canale. Vara, găsim babuștele
mari la pragul dinspre larg, pe când
toamna târziu și iarna se retrag în zona
malurilor.
În fluvii, babuștele aleg locurile cu
substrat curat, curent lent, fără turbiditate mare.

În râurile care au
curent lent, babușca
are un comportament
asemănător cu cel din
canale. Vara, găsim
babuștele mari la pragul
dinspre larg, pe când
toamna târziu și iarna se
retrag în zona malurilor.

Pentru ademenirea și capturarea
babuștei, avem la dispoziție o gamă
variată de momeli vii și vegetale.
Cele mai folosite momeli sunt cele
vii: larve de chironomide, viermuși de
carne, mici sau mari, albi sau colorați,
cel mai des galben sau roșu, pupe ale
viermilor sau viermi de pământ. De multe
ori, sucesul este asigurat de folosirea
unor combinații între diferite momeli, în
special când peștii mănâncă bine, pentru
a-i selecționa pe cei de talie mare.
Dintre momelile vegetale amintim
bobul de cânepă, bobul de grâu, ambele
fierte, și pastele, cocoloșul de pâine

sau mămăligă. O ofertă atractivă o constituie combinarea momelilor vegetale
cu cele vii.

Nădirea
Această operațiune are o importanță
capitală în succesul unei partide de
pescuit la babușcă.
O nădire „grea” la începutul partiedei,
cu bulgări de dimensiunea unor mandarine, care să atragă peștii pe vad, urmată de o nădire de întreținere judicioasă,
cu bile cât nuca sau folosind cupa, care
să-i mențină în zonă, este obligatorie
pentru asigurarea unui bun rezultat.
Pesmetul de pâine sau de biscuiți,
crud sau prăjit, făina de arahide, făina
de porumb, crudă sau prăjită, PV 1,
cacao, făina de cocoș, făina de coriandru,
bine dozate și combinate, pot avea efectul scontat. Aditivate cu produse dulci,
cu aromă de fructe, pe timpul verii, și
cu arome de origine animală în sezonul
rece, nada își va aduce aportul dorit.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

CHIFTELE MARINATE
DIN BABUȘCĂ
MAMA PAȘA

Babușca, chiar dacă este la dimensiunile optime ale speciei,
face parte din categoria peștilor mai mărunți, cu carne puțină
și oase multe. Supusă unei proceduri simple, dar mai puțin
cunoscute, și folosind ingrediente potrivite, de sezon, îi vom
pune în valoare carnea deosebit de gustoasă.

Câteva detalii
Pentru pescuitul babuștei putem folosi toate tehnicile pescuitului staționar:
varga fixă, de la 3,00 m la 7,00 m, tehnica „a l’anglaise”, tehnica „bolognese”
și tehnica „roubaisienne”, dar și pescuitul
„la feeder” pe substrat. Linia de pescuit
va fi adaptată, în mare măsură, în funcție de momeala utilizată, dar întotdeauna va fi compusă din elemente
(fir, cârlig, plumbaj, plută) de mare finețe, babușca fiind în același timp suspicioasă și circumspectă.
Odată găsite, atrase și stabilizate pe
un pat de nadă eficient pregătit și întreținut, vom avea parte de partide reușite
de pescuit cu babuștele lui Prier.

Ingrediente: 1,5-2 kg de babușcă,
două legături de ceapă verde, două legături de leurdă („usturoi sălbatic”), 3 ouă,
două felii de pâine, ulei, sare, piper măcinat, pătrunjel și mărar proaspăt, făină
albă, 3 cartofi roșii, 1/2 borcan (200 g) de
pastă de tomate, două frunze de dafin.
Preparare: peștele se curață de
solzi, se eviscerează și se îndepărtează
capul și coada. Se opărește 3 minute
în apă clocotită, cu sare. Se scoate, se
răcește și, cu ajutorul unei furculițe, se
curăță carnea de pe coloană și coaste.
Se trece carnea rezultată prin mașina
de tocat și se amestecă cu pâinea în-

muiată în apă/lapte/bere, ceapa,
leurda, mărarul și pătrunjelul, tocate
mărunt, sare și piper, după gust, și
ouăle bătute spumă. Se formează chiftelele, se tăvălesc în făină și se prăjesc
în ulei încins. Cartofii, curățați și tăiați
în bucăți mari, se pun la fiert cu puțină
sare. După ce se frăgezesc, se adaugă
pasta de tomate, frunzele de dafin,
chiftelele prăjite și se dă în clocot.
Servire: se servesc calde, în farfurii
adânci, 3-4 chiftele împreună cu catofii
și sosul în care s-au înnăbușit. Paharul
aburit de riesling sec, le va ține plăcută
companie. Poftă bună!
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Spinning și staționar

Primii pași spre primăvară (II)
Text și fotografie MAC
Începutul lui Mărțișor a adus, cel puțin în sudul țării, temperaturi mult mai ridicate decât
normalul pentru această perioadă, continuând nota de încălzire de la finele lui februarie.
Soarele generos a împărțit fără reținere căldură la începutul anotimpului tânăr, apele au
mai adunat câteva grade Celsius cu plus, iar peștii au început să se dezmorțească după
frigul iernii, care, încet dar sigur, își va lua rămas bun de la natură.

A

nul acesta luna lui Mărțișor a
adus, la început, primăvara
parcă mai devreme ca oricând,
pentru ca apoi, în ultima săptămână, să
cearnă fulgi albi de nea peste mare
parte din locuri, lăsând semne de întrebare asupra mersului vremii și implicit
a pescuitului în luna lui Prier.
Și pentru că prohibiția s-a legiferat
încă de pe 4 aprilie, șalăul și bibanul
beneficiind de protecție chiar și mai devreme, începând cu 23 martie, amena-

jarările private cu licență de acvacultură, mare parte cu regulament de
catch & release, mai ales pentru răpitori, rămân variantele pentru ieșirile pe
malul apei la această vreme din an.
Având în vedere acest fapt și privind
mersul vremii și data din calendar,
vom fi pregătiți pentru o varietate de
„scenarii”, care, la rândul lor, vor avea
în obiectiv fie răpitorii fie „mărunțișul”,
fără a exclude însă nici o eventuală
tantativă la crap.

Toanele răpitorilor
Dintre răpitori știuca pare să fie
prima alegere, având în vedere și faptul că a încheiat de ceva timp depunerea icrelor, iar acum, încurajată de
temperaturile pozitive, începe să se
hrănească destul de bine, pentru a recupera „minusurile” din perioada rece.
Șalăul și bibanul pot răspunde și ei tentațiilor cu năluci dar sunt de regulă mai
preocupați de perpetuarea genelor și
asigurarea unui viitor progeniturilor.

Dintre răpitori știuca
pare să fie prima
alegere, având în vedere și
faptul că a încheiat de ceva
timp depunerea icrelor, iar
acum, încurajată de
temperaturile pozitive,
începe să se hrănească
destul de bine, pentru a
recupera „minusurile”
din perioada rece.
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Șansele par a fi un pic mai favorabile
la șalău, atunci când găsim locurile potrivite, acesta devenind suficient de
agresiv, la „sâcâiala” nălucilor, în perioada când se poziționează în preajma
cuiburilor, pregătindu-se pentru depunerea icrelor,
Pentru știucă putem explora marginile stufului, atât pe porțiunile deschise
cât și pe canalele mai înguste și locurile
cu apă mai puțin adâncă ce se încălzește
mai repede, locuri în care și „mărunțișul”
se adună, încercând să profite de cele câteva grade Celsius în plus față de restul
apei. Oscilantele și jig-urile garnisite cu
silicoane pot fi o soluție dar nici voblerele
floating, de suprafață, cu bătaie domoală,
nu sunt de ignorat, mai ales atunci când
pescuim într-o zonă cu apă mică și cu vegetația submersă pornită ușor spre suprafață. Răbdarea, perseverența și
insistența, alături de alegerea culorilor și
nălucilor cu cele mai diverse acțiuni, sunt
cuvintele de ordine iar lipsa de răspuns
a peștilor nu trebuie să ne descurajeze.
Să nu uităm, este totuși primăvară iar
peștii au și ei toanele lor…!

Deliciul îl poate face…
„mărunțișul”
Și pentru că, așa cum aminteam la
început, vom fi pregătiți pentru diferite
„scenarii”, trusa cu monturi și vergi
pentru staționar va fi permanent la îndemână. Finețea echipamentului, de la
fir și plumbaj la plută și cârlig, este regula numărul unu a jocului. Nădirea
ușoară, inițial pentru atragerea peștilor

și ulterior pentru menținerea lor pe
vad, nu trebuie neglijată. Nadele pentru apă rece nu trebuie să lipsească din
amestecul folosit, în care putem
adăuga spărturi mărunte de cereale,
boabe de cânepă și chiar și alune mărunțite. Aromele pot adăuga un plus de
savoare și atarctivitate nadei folosite,
atât pentru nădire cât și pentru coșulețul năditor, în caz că vom opta pentru
un pescuit la feeder. Viermușii și „libelulele”, larvele de chironomide, nu vor
lipsi din dotare, primii fiind utili atât
pentru momeală, simplă sau combinată, să nu uităm de arhicunoscutul
„carcalete”, cât și pentru a garnisi bulgării de nadă sau cocoloșul de pe năditor. Peletele sau pastele pot fi și ele o
alternativă.

Roșioara și babușca sunt țintele urmărite cu precădere la acest timp din
an, plătica poate fi o variantă, și nu trebuie să fim surprinși nici de apariția
vreunui cărășel, uneori și mai bine „îmbrăcat”, sau chiar a unui ciortan, dacă
locul a fost bine ales, nădirea și-a făcut
datoria iar montura a fost la înălțime.
Toate acestea spuse, rămâne doar ca
răbdarea, îndemânarea, experiența personală anterioară și, nu în ultimul rând,
inspirația și alegerea de moment a fiecăruia dintre noi, să pună ultima amprentă
de penel, în toate aceste partide de pescuit la început de primăvară!
Respectați toate reglementările
și măsurile legale instituite de
autorități privind deplasarea
persoanelor în această perioadă!
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Pescuit pe râu

La capătul insulei
Text și fotografie DORU DINEA

De sub crengi și frunze uscate, în zonele însorite, iarba ia cu asalt pământul cenușiu și
țese covoare mătăsoase, de un verde crud. Copacii își etalează făloși mulțimea de muguri
durdulii ce sunt gata să explodeze în curcubee de culori. Când și când, fluturi mai mari
sau mai mici, în zigzag-uri grăbite, săgetează aerul cald. În destule zile, Mărțișor urcă
voios mercurul din termometre chiar și dincolo de douăzeci de grade Celsius.

Î

n amonte, solitar și semeț, pintenul
lung de pietriș înfruntă curajos
apele ce se bulucesc în curgeri grăbite. Îl ocolesc înspumate după care se
năpustesc cu putere în malul opus și frământă văzduhul cu vuiet năvalnic. În
domoale plutiri, o lebădă desenează grațioasă siaje largi în apele line de pe lângă
malul pe care mă aflu. După seceta prelungită, în ultima perioadă de timp, ploi
binefăcătoare s-au cernut prin sita cerului iar cotele râului au mai crescut puțin.
Apele sunt ceva mai opace dar permit
desfășurarea în condiții bune a unei partide de pescuit cu năluci, la spinning,
acum, în ultima săptămână din martie.
Pentru că e o zonă foarte bună a râului în care să încerc după știuci, fixez în
capătul firului pe linie o strună specială
de treizeci de centimetri lungime, iar de
agrafa acesteia montez o lingură rotativă
nr. 4, argintie, cu paleta ovală. La început, lansez și recuperez aproape paralel
cu malul, în stânga și în dreapta mea,
după care lansez și la depărtare de mal.
Efectuez recuperările cu viteze mici sau
mici spre medii, cu opriri ale nălucii.
Aceste opriri, uneori sunt foarte scurte,
alteori sunt mai lungi, de patru-cinci se-
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cunde, iar năluca are timp să ajungă pe
substrat, după care reiau recuperarea.
Schimb rotativa și încerc apoi câteva
jerkbait-uri de 6,5 centimetri lungime
dar și câteva voblere jointed de 11 și 16
centimetri lungime. După mai bine de
două ore de pescuit, nici măcar un țac,
nici urmă de dințoase.
Merg în amonte și încerc în alte
două zone ale râului unde curenții de
curgere nu sunt puternici iar apele sunt
line. În aceste zone pescuiesc mai mult
cu câteva cicade de 6 centimetri lungime dar și cu voblere lipless vibration
de 6 și 7 centimetri lungime. După alte
câteva ore de încercări insistente, rezultatele sunt tot nule. Se pare că dințoasele, ori sunt la dietă, ori sunt total
indiferente la eforturile mele.

Mă întorc mult în aval, în dreptul
unei insule aflată cam pe la jumătatea
râului. Apele se încleștează și clocotesc
în curgeri grăbite până în dreptul insulei dar, aval de capătul acesteia, către
celălalt mal, pe o porțiune destul de
mare, apele sunt line, liniștite, ca o binemeritată pace. Poate că în aceste ape
liniștite, s-or găsi și niscai știuci mai cu
„bun simț”, care să fie receptive la nălucile mele.
Zona cu ape liniștite e la mai bine de
treizeci de metri distanță de malul pe
care mă aflu, așa că montez de agrafa
din capătul strunei un vobler lipless sinking, alb-chartreuse, cu greutatea de 14
grame. După ce lansez în zona cu ape
mai line, țin vârful lansetei ridicat pentru ca firul de linie să fie în contact cu
apa pe o lungime cât mai mică. Procedez
astfel, ca să nu îmi ia curenții apei, dinspre malul pe care mă aflu, firul de linie
și să mute cu rapiditate năluca, către
aval. Tatonez cât pot de bine zona cu
ape liniștite din larg cu tehnica Stop&go
dar și jigging, iar când ajung cu voblerul
în zona apei ce prezintă curenți puternici
de curgere, alternez recuperările cu viteză mică pe distanțe scurte cu pauze, și

stopuri în recuperare, de două-trei secunde, timp în care năluca e dusă liber
de curenții apei, în aval. Din când în
când, execut și mici jig-uiri din vârful
lansetei, în zona ce prezintă curenți puternici de curgere.
După vreun sfert de oră, doar ce
ajung cu voblerul în zona unde apa are
curenți puternici de curgere și, la a doua
sau a treia jig-uire a nălucii, simt o oprire
bruscă după care, aproape instantaneu,
lanseta e gata să îmi zboare din mână.
Îmi revin destul de repede, mă redresez,
strâng cu putere lanseta în mână și execut, scurt, înțepătura. Nu a lipsit mult să
îmi iau la revedere de la lansetă!
La începutul drill-ului peștele bate
sacadat albia râului și, de aceea, cred că
e un somn dar, când începe să dema-

reze în forță în mai toate direcțiile, îmi
dau seama că e un avat. Execută și câteva salturi la suprafața apei, scuturând
puternic din cap. E un exemplar frumos
și sper ca să fie înțepat cât mai bine, ca
să nu scape și să mă lase cu buza umflată. Se lasă de câteva ori pe curentul
apei și cu greu reușesc să recuperez și
să îl aduc către mine. Aproape de malul
pe care mă aflu curentul apei e destul
de puternic și, poate și de aceea, avatul,
cam de trei sau patru ori, se năpustește
cu capul în mal. Cu lanseta tensionată
la maxim, abia reușesc să-l scot din mal,
mai ales că la o ultimă încercare a peștelui, aproape că se înfipsese în malul
abrupt și îmi era teamă să nu se fi agățat
cu năluca. Când, într-un sfârșit, reușesc
să-l mai liniștesc, observ că datorită ma-

lului destul de înalt, nu ajung cu
gripp-ul să apuc peștele. Strig la un
băiat ce se află în aval și îl rog, dacă
poate, să vină să mă ajute. Aleargă în
grabă la mine și, după ce se apleacă destul de mult, apucă peștele de gură și îl
scoate pe mal. E un avat superb! Îi mulțumesc frumos băiatului, fără ajutorul
lui nu aș fi reușit.
Chiar dacă știucile nu au fost cooperante la această partidă de pescuit la
spinning, până la urmă tot un avat mi-a
oferit satisfacția unui drill deosebit, cu
multe momente de suspans, când adrenalina a ajuns la cote maxime. Cu toate
că apa a fost rece, peștele a avut o forță
și o rezistență deosebite în drill. Un
uriaș mărțișor argintiu la început de primăvară.

Chiar dacă știucile nu
au fost cooperante la
această partidă de pescuit la
spinning, până la urmă tot un
avat mi-a oferit satisfacția
unui drill deosebit, cu multe
momente de suspans, când
adrenalina a ajuns la cote
maxime. Cu toate că apa a fost
rece, peștele a avut o forță și o
rezistență deosebite în drill.
Un uriaș mărțișor argintiu la
început de primăvară.
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MUSCĂRIT

La zi

O deschidere inedită
Text și fotografie ALEX CODRESCU
Noul Ordin nr. 43/310/2020 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a
pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2020,
publicat în Monitorul Oficial nr. 179, din 4 martie 2020, aduce o măsură inedită în
privința pescuitului la păstrăv indigen, curcubeu și fântânel.
Astfel, în Capitolul II, Specii și perioade de prohibiție, ART.6, se menționează la punctul (1) litera f):
(1) Se interzice pescuitul comercial,
recreativ/sportiv și familial al speciilor
de pești și al altor viețuitoare acvatice
vii, după cum urmează:
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând
cu data intrării în vigoare a prezentului
ordin până la data de 31 martie inclusiv
și din 1octombrie 2020 până pe 31
martie 2021.
Avem deci sezon deschis la păstrăv
indigen, curcubeu și fântânel, de la 1
aprilie și până la 30 septembrie. Trebuie
să recunoaștem că această nouă dată de
deschidere a sezonului de pescuit la păstrăv, la fel de altfel ca și data închiderii
acestuia, sunt măsuri cu totul inedite,
aducând un plus de o lună de pescuit
permis la începutul sezonului și încă
două săptămâni la finalul acestuia, având
în vedere datele anterioare de deschidere
și închidere ale sezonului la păstrăv, 1
mai și respectiv 15 septembrie, cu care
am fost obișnuiți de-a lungul deceniilor.
Din punct de vedere pur temporal,
măsura este un câștig real pentru pasionații pescuitului la păstrăv, dar în
același timp apar și alți factori care pot
pune sub semnul întrebării eficiența
acestei măsuri, iar aici am în vedere în
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primul rând perioada lunii aprilie, permisă la pescuit prin noul Ordin nr.
43/310.2020.
Înclin să cred că măsura a fost luată
avându-se în vedere încălzirea timpurie
a vremii resimțită din plin în ultimii ani,
atăt la începutul anului, când în luna
martie, anul acesta spre exemplu, am
avut zile cu temperaturi de plus 18, plus
20 și chiar plus 23 de grade Celsius, iar
toamnele ultimilor ani, și mă refer la luna
septembrie, au adus temperaturi practic
de vară, cu mult peste valorile cu care
eram obișnuiți acum câțiva ani.
Indiscutabil, cele patru săptămâni
în plus din primăvară sunt un bonus
pentru pescari, dar în același timp nu
putem trece cu vederea și faptul că,
dacă în zonele de câmpie și deal temperaturile din ultimii ani au fost considerabil peste valorile să le numim tradiționale, la munte lucrurile au stat și
stau în continuare puțin altfel. Numai
în acest an, ultima săptămână din martie a venit cu ninsori serioase și zăpadă
pe măsură chiar și la câmpie. Iar asta
înseamnă că apele de munte sunt încă
reci, sau mai bine spus nu s-au putut
încălzi suficient pentru ca peștii să-și
revină după frigul iernii, iar curcubeul
s-ar putea să nu-și fi încheiat boiștea.
Zăpada din munte abia dacă a început
să se topească și va menține valori scăzute ale gradelor Celsius în apele mon-

tane. Vor fi cu siguranță însă și muscari
ce se vor încumeta pe ape de munte
pentru a-și încerca șansele la păstrăv în
luna lui Prier, beneficiind de noua dată
de deschidere a sezonului.
Cele două săptămâni din final de
septembrie aduc însă un plus fără de
tăgadă pentru pescarii la păstrăv, peștii
fiind încă activi datorită apelor din
munte rămase suficient de calde, sub
influența temperaturilor verii, fapt ce
decalează în același timp și perioada
intrării în boiște a indigenului și fântânelului. Doar debitele reduse ale râurilor după seceta verii, în caz că nu începe să plouă, pot fi un minus în
pescuitul păstrăvilor în cele două săptămâni de la finele lui septembrie.
Am trecut pe scurt în revistă câteva
aspecte cu „plus și minus” privind noul
sezon de pescuit la păstrăv. Decizia este
o veste și o măsură gândită pentru pescarii pasionați și merită să acordăm credit inițiativei. Timpul își va spune și el
cuvântul iar cărările apelor montane își
vor depăna cu siguranță povestirile din
noul sezon la păstrăv indigen, curcubeu
și fântânel, sezon ce beneficiază în acest
an de o deschidere inedită!
Respectați toate reglementările
și măsurile legale instituite de
autorități privind deplasarea
persoanelor în această perioadă!

CURIOZITĂȚI

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

Lupul are circa 200 de milioane de celule de miros, față de om care are numai 5
milioane de astfel de celule. Grație acestui
fapt, lupii pot simți mirosul altui animal de
la nu mai puțin de 1,6 kilometri depărtare.
După o perioadă de gestație de circa 65
de zile lupoaica fată puii de lup care se nasc
orbi și cu ochii închiși, iar văzul apare după
10-14 zile. La fătare ochii puilor de lup au
culoarea albastră după care, apropae de vârsta de opt luni, ochii acestora capătă culoarea galbenă ce se menține tot restul vieții.
La fătare puii de lup sunt surzi și cu
urechile lăsate. Urechile încep să se îndrepte după circa 25-27 de zile iar auzul de
îmbunătățește considerabil.
Simțul mirosului la puii de lup nou născuți este foarte slab. Aceștia au în schimb
deja un foarte bun simț al gustutlui și un
excelent șimț tactil.
***
Ursul negru american, Ursus americanus, sau baribalul cum mai este cunoscut,
este cel mai mic dintre cele trei specii de
urs întâlnite pe continetul nord-american,
după ursul polar și ursul grizzly. Baribalul
trăiește exclusiv în America de Nord, din
Alaska și până în Florida și Mexic.

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
Baribalul ajunge să cântărească de regulă la maturitate 250 de kilograme. Cei
ce trăiesc în zonele unde se pot hrăni cu
somoni, pot ajunge chiar și pănă la 300 de
kilograme greutate. Recordul de greutate
a fost însă înregistart în anul 1885 la un
exemplar din Wisconsin – SUA, care a cântărit 400 de kilograme.
Deși este numit urs negru, culoarea
blănii acestuia poate varia de la maro-deschis la gălbui și chiar gri-albastru închis. În
Columbia Britanică – Canada, trăiește o varietate cunoscută drept Kermode sau Spirit
bear - ursul spirit, cu blană de culoare albă.

***
Vulpea polară, este considerată una
dintre speciile emblemă ale zonei de tundră
arctică. Numele științic în limba latină,
Vulpes lagopus, ce amintește de iepure lagopus, vine de la faptul că are, la fel ca
iepurele polar, labele acoperite cu blană
consistentă, adaptare care contribuie la reducerea pierderii căldurii corpului și permite
o mai bună deplasare pe suprafața gheții.
Coada vulpii polare ajunge la o lungime
de 33-35 de centimetri și folosește la menținerea echilibrului în alergare și în salturile
pe care vulpea le face pentru prinderea prăzii.
De asemenea, coada este folosită adesea ca
o „pătură” protectoare, atunci când vulpea
se ghemuiește „colac”, acoperindu-și nasul
și fața cu coada, împotriva frigului polar.
Încălzirea globală și topirea tot mai accentuată a gheții în regiunile arctice încep să
afecteze vulpea polară. Ca urmare a încălzirii
climatului în zonele sub-nordice, vulpea comună, Vulpes vulpes, tinde să-și extindă răspândirea spre nord, ajungând să interfereze
cu zona vulpii polare. Ca urmare a competiției
nete în avantajul „roșcatei”, vulpea polară
începe să se retragă spre ținurile mai nordice,
arealul aceteia prezentând deja primele
semne de reducere.
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noutăți DE PRIN MAGAZINE
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Scaun XXL ET Outdoor Zip
Super Strong - 130 kg
Pe malul apei confortul poate fi asigurat de o serie de produse cum ar fi
spre exemplu scaunele, concepute pentru a vă asigura ca pescuitul să fie o adevarată recreere și relaxare. Astfel, întorcându-ne acasă, nu vom simți oboseala
și ne vom putea gândi la experiențele
pe care ni le-a oferit bucuria pescuitului
și momentele petrecute în natură.
Scaunul XXL ET Outdoor Zip Super Strong este prevăzut cu cotiere,
este extrem de rezistent, poate fi pliat
și transportat foarte usor. Tălpile antialunecare ale picioarelor scaunului asigură o fixare stabilă pe teren. Este confecționat din materiale și componente

consolidate, fapt ce îi conferă rezistență
sporită la o sarcină de până la 130 kg.
Spătarul este supraînălțat pentru a oferi
un confort sporit.
Greutatea de doar 5,2 kg, permite
transpotul fără efort al scaunului chiar și
pe distanțe mari, până la locul de pescuit
dorit, fără a obosi. Înălțimea șezutului
scaunului este de aproape 50 cm, astfel
încât oferă confort pentru ședere pe perioade prelungite de timp chiar și pentru
persoanele mai înalte. Mânerele sunt
confortabile, învelite cu material Oxford,
un material ușor de curățat, durabil și
foarte rezistent la apă și la uzură.
–www.fisela.ro.

Specificații tehnice:
Material: Oxford 600D PVC, rezistent la uzură, impermeabil
Cotiere armate, confortabile
Ușor de pliat - o singură mișcare pentru deschidere/închidere
Dimensiuni pliate: 115x23 cm
Înălțimea zonei de ședere: 48 cm, suprafața de ședere: 54 x 43 cm
Greutate: 5,22 kg
Tălpi anti-alunecare
Capacitate maximă de sarcină: 130 kg
Husă de transport închisă cu șnur, inclusă.

ABREVIS

Jackall Grinch, jumătate
broască, jumătate swimbait
Datorită corpului
gol și flotabilității
excelente, noua nălucă de la Jackall
poate fi pescuită fără probleme în cele
mai dificile structuri precum covoarele
de vegetație compacte și în ochiurile din
aglomerările de brădiș. În plus, datorită
cozii în formă de paletă, care produce
agitație în filmul apei, Grinch se dovedește irezistibil pentru speciile care atacă
la suprafață – bass, știucă și chiar somn.
Armat cu un cârlig dublu extra-solid,
Jackall Grinch permite pescarilor să îl
folosească pentru prezentări de forță, cu
fire textile groase și lansete puternice,
de frogging.
Atunci când toți ceilalți folosec clasicele broaște plutitoare la știucă ori bass,
Jackall Grinch va face diferența în favoarea ta și te va ajuta să prinzi acei
pești care refuză prezentările obișnuite.
Jackall Grinch cântărește 19,5 grame și
are o lungime de 13,4 centimetri, ceea
ce îl face ideal de lansat cu echipamentul
de baitcasting de clasă medie și grea.
Grinch conține și o coadă de rezervă și
este disponibil în România prin Abrevis
Outdoor, în magazinul fizic din București
cât și online.
–www.abrevis.ro

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
5.17 11.31 17.28
0.39 6.33 12.15
17.51
1.31 7.26 13.08 18.45
2.25 8.18 13.52 19.37
3.17 9.11 14.45 20.28
4.09 10.03 15.36 21.22
4.56 10.47 16.27 22.14
5.45 11.39 17.19
0.21 5.31 12.03 17.48
1.14 6.16 12.49 18.41
2.08 7.08 13.42 19.36
2.49 7.55 14.34 20.27
3.41 8.46 15.26 21.19
4.36 9.39 16.19
22.11
5.27 10.31 17.11
0.19 5.49 11.43 17.14
1.08 6.41 12.36 18.08
1.52 7.33 13.28 18.48
2.45 8.24 14.19 19.40
3.36 9.12 15.11 20.33
4.27 10.04 16.03 21.25
5.19 10.55 16.47 22.17
6.11 11.46 17.39
0.23 6.29 11.29 17.23
1.15 7.18 12.21 18.15
2.08 8.09 13.19 19.07
2.51 8.46 14.11 19.49
3.46 9.39 15.02 20.41
4.39 10.29 15.51 21.33
5.31 11.18 16.43 22.25
6.23 12.09 17.34
-

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

CUMPĂRĂRI
Cumpăr barcă din cauciuc, fără oglindă,
cu chilă gonflabilă, de lungime 2,102,80 m. Tel.: 0725-428.658.

VÂNZĂRI
L.P.

5.57

20.27

Vând lansete din două tronsoane pentru
pescuit la crap, Daiwa Black Widow, din
două tronsoane de 3,60 m, 3 lbs.
Tel. 0728-161.789.
Vând armă de vânătoare Merkel Shul
cal. 16 cu toc de piele. Preț: 2.000 lei.
Tel.: 0741-013.022

U.P.

5.49

20.35

REBUS

ECHIPA DE VÂNĂTOARE
Rezolvarea din numărul trecut
L.N.

5.41

20.35

P.P.

5.35

20.51

CALCULE PRECISE
LA VÂNĂTOARE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Face iute socoteli de mare precizie privind
țintele. 2) Unul căruia nu-i merge deloc mintea, mai ales la
calcule – Plin de umor! 3) Într-un pătrat! – Vânător luat prin
surprindere. 4) Vânător descendent al vechilor celți – Ordinul
de zi pe unitate. 5) Din calcule reiese că aduce profit (masc.).
6) Una care strică toate calculele – Masivi ocoliți de vânătorii
amatori. 7) Rezultatul unor calcule precise și al talentului –
Femeile care iau mințile vânătorilor. 8) Din calcule reiese că
nu are pereche (fem.) – Tiv pe margini! 9) A înceta activitatea – Iute la masă. 10) Casă de vânătoare părăsită – Ifose.
VERTICAL: 1) Alimentează cu precizie arderea internă.
2) Arici în mișcare! – 2, 3 versuri! – Puțin la început!
3) Colecția cea mare a epopeilor vânătorești (pl.). 4) Unele
care nu lasă loc pentru niciun calcul eronat – Specie de arbori cu frunze ovale, dințate. 5) Urme pe jumătate șterse!
– Organizația Națiunilor Unite. 6) Ține de alcătuirea psihologică a vânătorului (fem.). 7) Cai dobrogeni (pop.) – Seara
precedentă. 8) Capabil să se miște după vânat – Intră la
idei! 9) Vânate cu mare precizie de ciocănitori – Vãzduh.
10) Os important în articulația genunchiului – Plină de
energie.
Dicționar: OZU.
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Abonează-te acum!

Nu pierde nici un exemplar!
Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data abonării.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.
mica publicitate
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: 69 LEI
NUME ............................................................................................
PRENUME .....................................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ..........................................................................................
Număr ........ Bloc ........ Scara ........ Etaj ........ Apartament ........
Localitate .......................................... Județ/Sector .......................
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.

