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VÅN~TOARE

Optimism și
perspective realiste
NECULAI ȘELARU

Foto: ALIN-CODRU MANU

Am fost în general optimiști în privința hobby-ului nostru, fiindcă am avut din urmă
o experiență plină de satisfacții vânătorești, care ne garantau o activitate recreativ-utilă
de lungă durată. Beneficiam de efective ridicate și echilibrate de faună cinegetică,
de calitate excepțională, și de cote de recoltă la care nici nu mai visăm astăzi
în cazul unor specii cinegetice.

M

ă refer în primul rând la iepure și potârniche, dar și la
abundența speciilor de păsări
migratoare (gâște, rațe, prepelițe, sitari
etc.). Era pe vremea când numărul real
de vânători se situa în jurul cifrei de

38.000, iar natura nu era deloc bulversată la noi, precum în alte țări mai vestice din Europa.
Aș vrea să fiu în continuare optimist
și să constat, cu reală speranță, că lucrurile sunt încă ținute sub control și

evoluția populațiilor de faună cinegetică
ne garantează pentru viitor durabilitatea
vânătorii.
Nu pot însă să nu constat că:
• mediul natural de viață al faunei
cinegetice, în special cel agricol, este
SEPTEMBRIE 2019
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Vânătoare de căpriori

din ce în ce mai agresat, iar reîntoarcerile pe alocuri la natura sălbatică nu
pot contracara, nici pe departe, efectele
nocive ale agriculturii super intensive
pe suprafețe întinse și ale altor prefaceri
nedorite din mediile agricol, forestier
și acvatic de viață;
• numărul speciilor și nivelul cotelor
de recoltă, precum și calitatea vânatului,
scad tot mai mult, pe măsură ce condițiile
de habitat ale speciilor cinegetice reduc
potențialul de supraviețuire al celor ce
nu mai pot ține pasul cu schimbările
bruște petrecute în habitatele acestora;
• pregătirea și instruirea vânătorilor
a involuat în ultima perioadă, din lipsă
de timp și un mercantilism forțat în
promovarea noilor vânători, cu urmări
nedorite în privința comportamentului
vânătoresc surprinzător pentru vechile
generații de vânători;
• noile reguli de păstrare, port și
utilizare a armelor de vânătoare, nejustificat de restrictive și riscante pentru
confortul vânătorilor, îi demoralizează
și îi face, pe foarte mulți dintre ei, să
renunțe la hobby-ul care le-a făcut anterior viața cu mult mai agreabilă;
• politica agresivă anti-vânătoare –
promovată mai mult de persoane rupte
complet de natură sau stimulate financiar în acest scop, decât de persoane
care chiar cred sincer în „bunăstarea”
animalelor, inclusiv a celor dăunătoare
sau riscante pentru om și siguranța
acestuia și bunurilor sale – îi determină,
în plus, la reorientarea spre o viață
mai tihnită, lipsită de aprecieri și critici
nemeritate;
• politica agresivă la adresa faunei
cinegetice a fermierilor agricoli și crescătorilor de animale care ar vrea să
trăiască singuri într-un mediu înconjurător lipsit de alte animale, fiindcă se
hrănesc cu ceea ce natura le-a oferit în
mod firesc de-a lungul miilor de generații trecute;
• comoditatea generațiilor ce vin
din urmă, crescute într-un mediu mai

Aș vrea să fiu în
continuare optimist și
să constat, cu reală
speranță, că lucrurile sunt
încă ținute sub control și
evoluția populațiilor de
faună cinegetică ne
garantează pentru viitor
durabilitatea vânătorii.
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puțin antrenant, și multiplele tentații
actuale, ce le preorientează comportamentul de la vârste fragede spre cu
totul alte preocupări distractiv-recreative
decât în mijlocul naturii.
După asemenea constatări, oarecum
pesimiste pentru perspectivele activității
vânătorești tradiționale, se impune să
devenim realiști, să înțelegem și să recunoaștem perspectivele preocupărilor

noastre în domeniu și să ne adaptăm
din mers vremurilor, punând accent,
din ce în ce mai mare, pe latura spirituală a activității vânătorești. Aceasta
dacă nu suntem nejustificat de optimiști
și dacă dorim sincer ca vânătoarea să
dăinuie ca activitate tradițională utilrecreativă, în interesul generațiilor ce
vin din urmă și al societății românești.

INTERVIU

Interviu cu domnul
dr. ing. Neculai Șelaru (IV)
PREȘEDINTELE A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
LIVIU MIRCEA

Foto: ALIN-CODRU MANU

R: Pesta porcină africană (PPA) s-a
dovedit a fi o epizootie gravă, care ne-a
surprins și poate afecta extrem de grav
crescătorii de porci și vânătorii, precum
și economia națională și tradițiile de
Crăciun din România. Putea să fie întrevăzută și prevenită o astfel de molimă
dezastruoasă pentru țara noastră?
N.Ș.: Este dificil de afirmat acest lucru. Despre riscul răspândirii PPA în
Europa de nord-est, pe direcția sud-vest
în perioada premergătoare, se știa încă
din anul 2014. Conducerea AGVPS,
avertizată din partea FACE, a inițiat,
din anul 2015, o corespondență susținută
și proiecte concrete de colaborare preventivă cu Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), formulând propuneri
repetate de adoptare de măsuri comune,
în scopul prevenirii posibilității de pătrundere a virusului PPA, în principal
dinspre Ucraina, în România. Toate inițiativele și propunerile conducerii AGVPS
s-au lovit însă, de o letargie de neînțeles
din partea conducerii ANSVSA și unei
opoziții condamnabile din partea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF). Mă refer în primul rând la
măsurile care vizau intensificarea ac-

țiunilor de vânătoare în zonele de frontieră cu Ucraina și Moldova, mai exact
precizat între apa Prutului sau a Dunării
ori a brațului Chilia și fâșia de frontieră
de stat a României. Ori IGPF s-a opus
unei astfel de acțiuni, iar ANSVSA nu a
încercat să soluționeze instituțional
această problemă, lăsând granițele tării
deschise pătrunderii virusului PPA în
țara noastră. Măsura paliativă și fără
efect acceptată „de complezență” la insistențele noastre, de către IGPF susținută
de ANSVSA, a fost materializată în per-

Natura are propriile
mecanisme de
restabilire a echilibrului
ecologic. Probabil că
mistreții vor depăși
declinul populațional
abrupt din această
perioadă, prin exemplare
rezistente la boală, ai căror
urmași vor moșteni aceeași
rezistență mai ridicată la
boală decât a semenilor lor
care au sucombat.
–NECULAI ȘELARU

misiunea de a vâna pe 500 m de la
fâșia de frontieră spre interiorul țării,
doar la pândă și dibuit și numai ziua
când mistreții se odihneau în desișuri.
În concluzie, iminența pătrunderii virusului PPA în România se cunoștea încă
din anul 2014, iar IGPF și ANSVSA s-au
opus aplicării celei mai sigure măsuri
practice și eficiente de oprire a pătrunderii acestuia în mediul sălbatic din interiorul țării. Așa se explică scăparea virusului PPA în Delta Dunării, unde s-a
adăugat oponența absolut nejustificată
a conducerilor Ministerului Mediului
(MM) și Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), de a autoriza organizarea vânării eficiente a
mistreților și altor specii vehiculatoare
ale virusului în deplin acord cu legea.
Așadar, și MM și ARBDD au favorizat,
din ignoranță, inconștiență sau pur și
simplu sfidare, pătrunderea bolii în mediul sălbatic din această parte a țării. În
mediul domestic, boala a pătruns mai
întâi în jud. Satu Mare, prin micul trafic
de carne de porc domestic infectată din
Ucraina în România.
R: Considerați că dacă ANSVSA,
IGPF, MM și ARBDD ar fi fost de acord
cu măsura organizării legale a vânătorii
SEPTEMBRIE 2019
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și vânării intense a mistreților și altor
vehiculatori ai bolii pe frontiera cu Ucraina, pătrunderea virusului PPA în mediul
sălbatic din România ar fi putut fi evitată?
N.Ș.: Nu pot fi sigur de așa ceva, fiindcă oricum boala a pătruns prin micul
trafic cu carne de porc infectată la
frontieră, iar din mediul domestic putea
scăpa ușor în mediul sălbatic. Așa cum
s-a și întâmplat în vestul țării. Dar
exista posibilitatea evitării pătrunderii
PPA în mediul sălbatic, propusă insistent
și în mod repetat de conducerea AGVPS,
iar reprezentanții ANSVSA, IGPF, MM
și ARBDD nu au nici o scuză, decât
doar ignoranța crasă în materie sau o
neglijență condamnabilă în serviciu, fiindcă la un interes ocult al tuturor
acestora nu ne putem gândi, pentru
opunerea ostentativă la aplicarea măsurii. Mă refer, în mod concret, la oponența manifestată față de organizarea
legală a vânătorii în Delta Dunării și la
vânarea intensă a mistreților în această
zonă de concentrare a lor și a altor vehiculatori ai bolii, cuprinsă între frontiera de stat și fâșia de protecție a
acestei frontiere.
R: Cum credeți că a evoluat boala în
Delta Dunării și de acolo în interiorul
țării?
N.Ș.: Din cauza autorizării exclusive
a RNP Romsilva pentru a vâna „de
ochii lumii” mistreți și șacali în vastul
teritoriu al RBDD, densitatea mistreților,
șacalilor și altor vehiculatori ai PPA a
ajuns, în această rezervație a biosferei,
riscant de ridicată pentru propagarea
epizootiilor. În fața acestui risc și a
semnalării lui repetate de către noi,
conducerile MM, ARBDD, RNP Romsilva
și ANSVSA au rămas aproape impasibile,
dovedind o ignoranță și iresponsabilitate
condamnabile, prin tratarea problemei
ca și când nu ar fi fost iminentă. Refuzul
acestora de a colabora legal, practic și
eficient cu asociațiile vânătorești, lăsând,
contrar prevederilor legale, vânarea
mistreților și celorlalți vehiculatori ai
bolii exclusiv în organizarea RNP Romsilva, a favorizat, în mod categoric, pătrunderea virusului PPA în România.
Rezultatul, anticipat de noi, a fost scăparea virusului PPA în Delta Dunării,
nu doar în mediul sălbatic, ci și în incintele împrejmuite din această vastă
rezervație a biosferei. De aici, prin traficul de animale și carne de porci domestici, boala a ajuns repede în afara
rezervației, pe teritoriul uscat al jude6 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

țelor Tulcea și Constanța, urcând în
continuare în amonte, de-a lungul
Luncii Dunării.
În continuare, prin traficul de porci
domestici ieftini și carne crudă din
exemplare infectate, virusul PPA a ajuns
insular în interiorul țării, creând focare
primare în mediul domestic din județele
Galați, Brăila, Buzău, Ilfov, Dâmbovița,
Argeș etc. De aici, prin intermediul
unor porci domestici morți de PPA
aruncați în mediul sălbatic, proveniți
mai ales de la stâni și de la cantoane
izolate, boala a ajuns din mediul domestic în cel sălbatic, afectând și populațiile de mistreți din astfel de zone.
Acum boala evoluează, din aproape
în aproape, în mediul sălbatic din toată
țara, unde va deveni endemică. În
vestul țării boala a pătruns, așa după
cum precizam, din Ucraina, dar și din
Ungaria, prin traficul cu carne infectată
provenită de la porci domestici.
Dacă acest trafic ar fi putut fi oprit
la frontieră și în interiorul țării, prin
intervenții clare și eficiente ale ANSVSA,
MAI, UAT și a altor organisme ale statului, alta putea fi situația răspândirii
PPA în România.
R: Ce părere aveți despre măsurile
adoptate acum de organismele statului
și medicii de liberă practică pentru prevenirea extinderii și eradicarea PPA?
N.Ș.: Impresia personală, iertată sămi fie franchețea, este că reprezentanții
acestor organisme ale statului și mulți
dintre angajații acestora, încearcă să
arate concetățenilor, din banii cărora
sunt retribuiți, că se „luptă” aprig cu
„morile de vânt”. Cel puțin în mediul

sălbatic, fiindcă ceea ce întreprind în
mediul domestic ne este mai puțin cunoscut. De aceea ne vom referi la ceea
ce fac sau nu fac aceste organisme
pentru oprirea răspândirii virusului
PPA în mediul sălbatic, fiindcă ar fi nerealist să ne pronunțăm despre eradicarea bolii în acest mediu.
CNSSU a adoptat o serie de măsuri
draconice, dintre care unele imposibil
de realizat, precum exterminarea mistreților din zonele afectate în 60 de
zile de la depistarea primului caz pozitiv
de PPA, pe o rază de 13 km în jurul
acestuia. Ca țel de urmărit, măsura ar
fi fost corectă, dar ca posibilitate de
înfăptuit este irealistă. CNSSU a mai
prevăzut și alte măsuri concrete pentru
ANSVSA, IGPF, UAT și gestionarii de
fonduri cinegetice, pe care doar ultimii
par să le respecte întocmai.
Plecând de la măsurile adoptate
„pe genunchi” de CNSSU, toți actorii
implicați ai organismelor de stat dau
dispoziții, unele aiurea și fără temei
legal, și controlează - verifică ducerea
lor la îndeplinire doar de către gestionarii de fonduri cinegetice, singurii
care fac ceva practic pentru prevenirea
diseminării virusului PPA și combaterea
bolii în zonele infectate. Iar aceasta, în
condițiile în care organismele statului
nu numai că nu îi ajută, ci le și limitează
sau stânjenesc posibilitățile de acțiune.
În plus, aceste organisme ale statului,
care nu fac absolut nimic practic pentru
combaterea PPA în mediul sălbatic,
nici măcar nu se gândesc la compensarea cheltuielilor efectuate de gestionari,
din banii privați ai acestora, în interes
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public. Altfel spus vânătorii, care sunt
ca persoane contribuabili la bugetul
public, din care sunt retribuiți prea numeroșii funcționari publici din aceste
organisme ale statului, mai scot și alte
„cotizații” din propriul buzunar pentru
a acoperi cheltuieli în interes public.
Culmea ipocriziei unora dintre funcționarii publici la care ne referim, unii
chiar demnitari, este denigrarea, pentru
a-și scuza propriile nerealizări și gafe
din acțiunea de prevenire și combatere
a PPA, a vânătorilor care, în mintea
lor, ar fi vinovați de răspândirea virusului PPA în mediul sălbatic.
R: Ați putea preciza concis ce fac organismele statului și ce fac gestionarii
de fonduri cinegetice pentru prevenirea
răspândirii și combaterii PPA în fondurile
de vânătoare?
N.Ș.: Am să încerc să schițez realitatea
actuală. ANSVSA și DSVSA dau tot felul
de dispoziții neunitare, inconsecvente și
cu implicații financiare, gestionarilor de
fonduri cinegetice, îi obligă să efectueze
o parte dintre obligațiile medicilor veterinari și îi „căpușează” prin obligarea la
achitarea de costuri suplimentare în interesul angajaților acestora și/sau interes
public. Mă refer la obligarea gestionarilor
de a efectua analize trichinologice pentru
toți mistreții împușcați, inclusiv pentru
cei destinați consumului propriu al vânătorilor, la un preț exagerat de mare,
de aproape 90 lei/exemplar, față de o
analiză similară la un porc domestic, de
cca. 9 ori mai ieftină. De asemenea, mă
refer la obligarea gestionarilor de a-și
procura lăzi frigorifice, mijloace de transport speciale, substanțe dezinfectante și

echipamente de protecție, precum și la
cheltuielile implicate de săparea gropilor
de incinerare a cadavrelor de mistreți
găsite și mistreților pozitivi, precum și a
neutralizării acestora în gropi. Toate
acestea, în condițiile în care ANSVSA
nu a rezolvat instituțional următoarele
probleme:
• cu MADR și UAT, problema creșterii porcilor domestici, adeseori în semilibertate, la cantoanele și gospodăriile
izolate din fondurile cinegetice, inclusiv
din zonele afectate;
• cu MM și Garda de Mediu, problema gunoaielor, inclusiv a excrementelor și resturilor din așternuturile porcilor domestici, care sunt depozitate la
întâmplare, pe malul apelor din preajma
localităților și de-a lungul drumurilor
din terenul agricol și de la marginea
fondului forestier;
• cu MM, problema autorizării împușcării prădătorilor specifici ai mistrețului (urși, lupi) în zonele afectate;
• cu UAT, problema dezinfectoarelor
la intrarea și ieșirea din localitățile cuprinse în zonele afectate, în scopul
„sterilizării” utilajelor agricole, animalelor scoase la pășunat, mijloacelor
auto și hipo, mijloacelor auto de agrement etc.;
• cu MAI, problema circulației de
agrement a cetățenilor, pietonal și cu
diverse alte mijloace, în zonele afectate;
• cu MAP și MAI, problema circulației, din zonele forestiere afectate,
cu mijloace de exploatare și transport
a materialului lemnos și cu mijloace
auto de agrement, care se desfășoară
fără nici un fel de opreliști;

• cu UAT, problema câinilor comunitari care fac naveta din localități în
mediul sălbatic și invers, vehiculând
virusul PPA din cadavrele de porci infectați, în ambele sensuri;
• cu MF și MADR, problema stimulării
financiare a vânătorilor în această acțiune
de prevenire și combatere a PPA, precum
și problema compensării cheltuielilor
impuse gestionarilor privați de fonduri
cinegetice, de către reprezentanții organismelor statului (ANSVSA, MADR, MAP,
MM etc.), în interes public.
Mai sunt multe alte probleme de
soluționat instituțional de către ANSVSA,
agenție subguvernamentală, pe care,
din lipsă de spațiu și timp, nu le mai
aducem în discuție.
Concluzionăm totuși, că singurii
care fac ceva practic și cât de cât
eficient, pentru prevenirea răspândirii
și pentru combaterea PPA în mediul
sălbatic, sunt gestionarii de fonduri cinegetice și vânătorii, ceilalți actori implicați, adică organismele statului și
funcționarii publici, rezumându-se la
a da dispoziții, a cere tot felul de situații
birocratice și nefolositoare, a controla
aplicarea și respectiv realizarea acestora,
uneori amenințând și șantajând gestionarii, pentru a lăsa impresia că fac
ceva util și important pentru societatea
care le asigură retribuirea.
Din păcate așa este percepută acum,
deși pot fi puțin subiectiv, eficiența activității de prevenire și combatere a PPA
în România, concluzionând, decepționat,
că „Sindromul Caracal” se manifestă și
în acest domeniu de activitate, precum
în multe altele din România.
R: O ultimă întrebare privind PPA.
Credeți că mistreții pot dispărea ca specie
cinegetică în România, din cauza mortalității de până la 100% a acestora?
N.Ș.: Categoric nu vor dispărea. Natura are propriile mecanisme de restabilire
a echilibrului ecologic. Probabil că mistreții vor depăși declinul populațional
abrupt din această perioadă, prin exemplare rezistente la boală, ai căror urmași
vor moșteni aceeași rezistență mai ridicată
la boală decât a semenilor lor care au
sucombat. Ca și în cazul pestei porcine
clasice, rezistența la această boală, care
are toate șansele să devină endemică,
se va transmite din generație în generație.
Având în vedere prolificitatea ridicată a
speciei și potențialul mare de supraviețuire, este de așteptat ca, după o anumită
perioadă de timp, populațiile de mistreț
să revină la efective normale. Este însă
greu de apreciat, în cazul acestei epizootii
care ne-a surprins, în cât timp se vor reface efectivele optime.
– va urma –
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Septembrie
cu porumbei sălbatici
Text și fotografie MAC

A trecut deja și luna august iar septembrie ne întâmpină cu obișnuitele-i deschideri la cea
mai mare parte din păsăret. După cele câteva ieșiri la prepelițe și guguștiuci din acest
sezon, tirul s-a mai reglat iar tolba amintirilor este din nou gata să primească primele
imagini și impresii de la vremea lui Gustar. Cu precizia-i de ceasornic neobosit timpul a
trecut și iată-ne din nou la începutul sezonului de vânătoare la porumbei sălbatici.

Î

naintea deschiderii, este recomandat să facem câteva ieșiri pentru
recunoașterea terenului și pentru
a cunoaște locurile unde se stolesc dar
și traseele de deplasare ale porumbeilor.
Dimineața ne putem așeza pe traseul
pe care porumbeii se deplasează dinspre
locul unde au rămas peste nopate sau îi
putem aștepta la locurile de hrănire sau
unde vin să bea apă. De regulă găsim
aceste locuri la liziera pădurii, în
preajma lanurilor coapte sau în apropierea fermelor cu silozuri de cereale.
Seara ne putem retrage spre locurile în
care păsările vin pentru a înnopta, la liziera pădurilor sau a crângurilor răzlețe
pe care le-am observat, atunci când neam făcut „temele de casă”, și am ieșit în
teren doar pentru observații. Deschiderea sezonului la porumbei sălbatici este
un bun prilej pentru verificarea tirului
la zbor dar și a îndemânării cu care punem în practică arta camuflajului în materie de vânătoare.
Amenajarea locului de pândă trebuie făcută cu atenție deoarece porumbeii sunt recunoscuți pentru vederea lor
deosebit de ageră. Ei pot distinge de la
distanță mare atât mișcarea cât și schim-
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bările terenului în zonele pe care le frecventează. Locul de pândă poate fi pregătit înaintea primelor ieșiri, pentru a
da timp păsărilor să se obișnuiască cu
schimbările apărute. Vom folosi materiale din teren, astfel încât standul să nu
iasă cu nimic în evidență și să se „piardă”

pe cât posibil în structura ambientului.
Fie că folosim această metodă sau, la
fața locului, improvizăm un stand ales
de moment, ideea este aceea de a ne
face „nevăzuți”, diminuând pe cât posibil
conturul nostru și al standului în ansamblul natural din imediata apropiere.

Îmbrăcămintea și echipamentul
special conceput pentru camuflaj sunt
de un real ajutor. Dacă nu dispunem
de modelele noi și sofisticate, produse
cu noile tehnologii 3D sau pixelate, putem folosi culori uni, care să se încadreze însă în nuanțele naturale, de moment, ale locurilor. Orice pată de
culoare în discordanță cu tonurile înconjurătoare va atrage atenția păsărilor. Acoperirea feței și a mâinilor este
recomandată iar dacă purtăm ochelari
de soare sau de vedere, va trebui să
fim atenți la reflexiile lentilelor pentru
a nu ne trăda prezența în teren.
Atrapele pot fi folosite de regulă la
locurile de hrană și adăpat și, uneori,
și pe traseele de zbor. Dacă este o zi cu
vânt, ne vom așeza pe cât posibil cu
vântul în spate iar siluetele vor fi așezate în poziții vizibile, cât mai naturale,
pentru a sugera faptul că locul este liniștit și sigur. Putem așeza cele 10-15
siluete, în formație, în formă de potcoavă sau „U”, astfel ca locul liber din
centrul formației să fie folosit de porumbeii care vin, pentru a se așeza. La
locurile unde păsările vin să bea apă
vom avea grijă să plasăm siluetele atât

Deschiderea sezonului
la porumbei sălbatici
este un bun prilej pentru
verificarea tirului la zbor
dar și a îndemânării cu care
punem în practică arta
camuflajului în materie
de vânătoare.

la marginea apei dar și câteva răzlețe,
nu foarte departe însă de primele.
Cartușele și șocurile armei de vânătoare pe care le vom folosi, trebuie
alese în funcție de condițiile concrete

GASTRONOMIE VÅN~TOREASC~

FRIGĂRUI DIN PIEPT DE
PORUMBEL CU SOS TERIYAKI
NANA NINA

Frigăruile au fost totdeauna ușor de pregătit. Preparate cu
piept de porumbel, marinat, cu bacon, și ardei gras și
asezonate cu sos teriyaki, vor face deliciul unei mese cu
invitați, pentru o ocazie deosebită.

din teren. Dacă folosim o armă cu două
țevi, putem opta pentru un șoc mai deschis, cilindru sau cilindru îmbunătățit
și unul mediu, modificat, pentru a putea acoperi distanțe variabile. În cazul
armelor semiautomate, cu o singură
țeavă, de regulă este recomandat cilindrul îmbunătățit sau modificat, dacă
dorim să acoperim și distanțe mai mari,
aici intervenind firesc și îndemânarea
personală și antrenamentul pentru tirul
la zbor. Cât privește muniția, este recomandat să echilibrăm puterea-gramajul cartușelor, cu șocul folosit și cu
distanța la care tragem. Se folosesc de
regulă alice de 2-2,5 mm, din plumb
sau ne-toxice, din oțel sau combinații
ale acestuia, cele din urmă fiind sensibil
mai rapide și, implicit, necesitând corecții de tir mai mici. Antrenamentul
prealabil în poligon, în acest sens, este
totdeauna binevenit.
Și, cu toate „temele de casă” în
bună ordine, cum spuneam la început,
vom fi de acum pregătiți pentru a întâmpina, așa cum se cuvine, deschiderea sezonului de vânătoare, la început
de septembrie, cu porumbei sălbatici!

Ingrediente: 6-8 piepți de porumbel
bine curățați și porționați în cubulețe,
două cepe tăiate în patru, 2 ardei grași –
roșu, galben, feliați – patru felii de bacon
porționate, ½ pahar de sos teriyaki, sare,
piper. Pentru marinarea cărnii, o lingură
de ulei de măsline, o ceapă tăiată mărunt, o ceașcă de oțet din vin alb, pătrunjel, sare, piper.
Pregătirea marinatei: într-un castron, puneți uleiul, ceapa tăiată mărunt,
oțetul, pătrunjelul, sare și piper după
gust, adăugați cubulețele de carne și lăsați-le cel puțin patru ore, la frigider.
Frigăruile: scoateți carnea de la marinat și faceți frigăruile alternând câte o
bucată de piept, o bucată de ceapă, una
de bacon și una de ardei gras, până umpleți frigăruia și adăugați sare și condimente. Dacă folosiți frigărui din lemn, nu
uitați să le umeziți în prealabil, pentru a
preveni arderea lor pe gătar. Puneți frigăruile pe grătarul bine încins și rotiți-le,
la câte 1-2 minute, până ce carnea se rumenește bine. Pentru un plus de gust și
savoare, stropiți frigăruile cu sosul teriyaky.
Servire: serviți frigăruile cu garnitură
de orez fiert preparat cu legume fierte
sau date la abur. Un pahar de vin roze,
demisec/sec, va adăuga un plus de savoare bucatelor. Poftă bună!
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PROFIL

Asociații vânătorești

Asociații
și… asociații
vânătorești
N. ȘELARU

Foto: ALIN-CODRU MANU

În contextul în care multe asociații vânătorești se găsesc
de ani buni sau intră acum în declin financiar
îngrijorător, fără a putea găsi căile necesare
reechilibrării bugetelor, în care cheltuielile cresc iar
veniturile se mențin constante sau scad, sunt și asociații
vânătorești care prosperă.

N

imeni nu poate contesta o oarecare scădere a numărului de
vânători în ultima perioadă și,
implicit, a veniturilor din această activitate. Cauzele se cunosc, fiindcă au
mai fost analizate și au legătură directă
cu interesul mai redus al concetățenilor
noștri pentru activitatea de vânătoare,
datorat prăbușirii efectivelor de iepuri,
creșterii numărului speciilor introduse
sub protecție vânătorească internațională
strictă, creșterii suprafețelor de arii naturale protejate în care vânătoarea este
interzisă, interesului mai mic al vânătorilor străini pentru vânătoare în România etc. Nimeni nu poate contesta,
ca având același efect, urmările politicii
anti-vânătoare dusă de anumiți decidenți
din Ministerul Mediului și de o mare
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parte a ONG-urilor „ultra-verzi”, precum
și urmările unei conduceri bicefale a
activității cinegetice, în care administratorul fondului cinegetic național
(MAP) se preocupă de protecția și conservarea populațiilor optime de specii
admise la vânătoare, iar autoritatea de
mediu, de protecția și conservarea „la
infinit” a prădătorilor acestora. Adică
un „administrator nelegitim” protejează
„capra”, iar unul legitim „varza”!
Așadar, nimeni nu poate contesta
dificultățile economice actuale și de
viitor ale activității vânătorești, care
pot fi exacerbate, foarte curând, din
cauza prăbușirii efectivelor de mistreț
datorită PPA.
Peste toate acestea se suprapune și
o schimbare de generații și mentalități

în vânătoare, care începe să ne îndepărteze pe alocuri de la spiritul de camaraderie, democrație, egalitate și fraternitate ce a animat, până de curând,
relațiile dintre vânători.
Concomitent cu scăderea interesului
pentru vânătoare și, implicit, a veniturilor din această activitate, trebuie să
remarcăm o creștere anticipată a cheltuielilor, din cauza creșterii nivelurilor
de salarizare și scumpirii energiei, în
primul rând.
Totuși, în condițiile succint prezentate mai sus, constatăm, cu satisfacție,
că sunt și asociații vânătorești de succes.
Deși pare un miracol pentru celelalte,
care nu reușesc să supraviețuiască decât
prin sacrificii pe seama intereselor propriilor membri din ce în ce mai puțini,
acestea prosperă. De unde această diferență?
Noi credem că numai de la clarviziunea, corectitudinea, loialitatea și capacitatea conducătorilor acestor asociații. De la modul în care înțeleg să-și
respecte obligațiile asumate la momentul alegerii sau angajării în organele
de conducere ale asociației. Deci de la
moralitatea și capacitatea conducătorilor
acestor asociații.
De aceea ne-am decis să prezentăm,
în numerele viitoare ale revistei noastre,
câteva dintre asociațiile vânătorești de
succes din România, în contradicție cu
altele în cădere liberă, care se îndreaptă,
treptat dar sigur, spre colaps financiar.
Exemplul bunelor practici poate stimula preocupările membrilor asociațiilor
ale căror conduceri, alese sau angajate,
nu găsesc sau nu au interesul să caute
și să găsească cele mai înțelepte căi de
redresare financiară a asociațiilor pe
care le conduc.
Situațiile acestor asociații aproape
falimentare, în general similare, ne duc
cu gândul la incapacitatea de a reduce
anumite cheltuieli mai puțin justificate,
dar și la rea credință, atunci când se
urmărește reducerea numărului de
membri și falimentarea argumentată
subiectiv a asociațiilor vânătorești, pentru a motiva ulterior măsurile de cesionare a unor fonduri cinegetice, de
cele mai multe ori cu adresă, sau alte
înstrăinări patrimoniale la care nu ar
fi trebuit să se ajungă.
Atenție însă, la conducerile asociațiilor vânătorești care urmăresc
reducerea numărului de membri și
cesionarea de contracte de gestionare
a faunei cinegetice pentru a rămâne,
numai ei și prietenii lor, „stăpâni”
peste patrimoniul actual al asociațiilor și pe cele mai productive fonduri
cinegetice!

ASOCIAȚII DE SUCCES

A.J.V.P.S. Botoșani
Am antamat subiectul unor asociații de succes. În acest număr al revistei noastre, vom
prezenta una dintre acestea. Nu pentru că ar fi cea mai bogată, ci pentru că poate fi dată
ca exemplu de asociație care s-a redresat economic și, în ultimii 8 ani, a demonstrat, în
condițiile economico-sociale cunoscute, că poate înregistra un ascendent patrimonial
surprinzător.

Foto: ALIN-CODRU MANU

Din „Raportul administratorului”, privind activitatea desfășurată în perioada
2018-2019, reținem o serie de aspecte
importante, redate în continuare.
Asociația gestionează 18 fonduri cinegetice, din care 8 în sistem de autogestiune, pe bază de contract încheiat între
asociație, în calitate de gestionar, și grupa
de vânători, prin delegatul nominalizat
în acest sens de adunarea generală a
acesteia. Pentru 17 fonduri cinegetice au

Foto: ALIN-CODRU MANU

N

u este nici singura asociație de
succes, dar este, în opinia noastră, cea care ne-a surprins, la
modul cel mai plăcut, prin realizările din
ultima perioadă.
Meritul este în primul rând al președintelui Neculai Catană, care a fost ales
în funcție în anul 2011 și reales în anul
2016. De la început a ținut să precizeze
că nu a acceptat funcția pentru nici un
fel de avantaje materiale, dar că o ia în
serios. Iar angajamentele și le-a urmărit
pas cu pas, așa încât asociația prosperă,
precum i-au prosperat propriile afaceri.
Meritul este, în aproape egală măsură, și al directorului Cosmin Humelnicu
– ing. silvic, care a reușit să impună un
dinamism, profesionalism și responsabilitate aparte tuturor angajaților din
echipa sa. Cine nu a putut ține pasul cu
pretențiile conducerii asociației ori s-a
dovedit „piatră de moară” în activitate, a
trebuit să plece.
Asemenea președintelui și directorului, majoritatea celorlalți membri ai
Consiliului, printre care domnul senator
Costel Șoptică, au situații materiale confortabile și-și permit să fie mărinimoși
cu asociația, nicidecum să profite de pe
urma acesteia sau a funcției în care au
fost aleși.

fost semnate acte-adiționale la contractele inițiale, încă din ianuarie 2018, așa
încât valabilitatea acestora a fost prelungită până în anul 2027. Cel de-al 18-lea
contract de gestionare a fost încheiat din
start, în anul 2016, pentru 16 ani.
Pe aceste 18 fonduri activează 450
de vânători, cu o cotizație actuală de
1.300 lei dacă o plătesc integral până la
31 martie și de 1.500 de lei dacă o plătesc
ulterior, până la sfârșitul anului. În medie
revin numai 25 de vânători în grupă.
Garantarea gestiunii fondurilor cinegetice s-a făcut prin depunerea în
bancă a 157.010,46 lei.
AJVPS Botoșani are încheiate și contracte de utilizare a resursei acvatice vii
pentru 29 zone de pescuit recreativ, situate în județele Botoșani și Suceava.
Dintre acestea, cele mai importante sunt
râurile Prut, Siret, Suceava, Jijia, Volovățul și Bașeu, precum și acumulările
Rogojești, Bucecea și parte din StâncaCostești. În aceste ape pescuiau, la sfârșitul anului 2018, un număr de 3.631
pescari recreativi, cu o cotizație cuprinsă
între 160 și 200 lei, în funcție de perioada din an în care se achită aceasta.
Pentru garantarea contractelor încheiate
în acest sens, asociația a mai depus o
garanție în cuantum de 41.608 lei.
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A.J.V.P.S. Botoșani
În prezent asociația funcționează cu
3 puncte de lucru, localizate în Botoșani,
Dorohoi și Suceava. În anul 2019, aceste
puncte de lucru au fost dotate cu sisteme
informatice de ultimă generație și softuri ce permit o mai bună verificare a cotizațiilor încasate, a autorizațiilor emise
și o evidență foarte exactă a membrilor
pescari și vânători în sistem online.
AJVPS Botoșani deține în proprietate
un sediu generos în chiar centrul municipiului Botoșani, pe Pietonalul Transilvaniei nr. 4, un sediu de club în orașul
Dorohoi și un nou sediu, cu toate anexele necesare și 3.000 mp în jurul acestuia, într-o zonă rezidențială, la ieșirea
din oraș spre municipiul Iași. Acest nou
imobil urmează să fie dat foarte curând
în folosință, prin mutarea sediului administrativ în această locație prietenoasă,
unde va funcționa, pe lângă centrul de
colectare a vânatului, o carmangerie cu
produse din vânat și, începând de anul
viitor, spații de cazare pentru vânătorii
străini, invitați, membri etc.
Vechiul sediu din centrul orașului
va fi pus în valoare ulterior, prin închiriere sau prin deschiderea unor spații
comerciale cu specific vânătoresc și pescăresc, deoarece se găsește într-o zonă
cu cel mai bun vad comercial.
Asociația mai posedă 3 autoturisme
de teren, 2 bărci complet echipate pentru acțiunile de prevenire și combatere
a braconajului piscicol, un aparat cu termoviziune, folosit atât în domeniul ci-
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negetic cât și cel piscicol, arme și multe
alte obiecte de inventar.
Pe linie de pază, ocrotire și îngrijire
a faunei de interes cinegetic și piscicol,
asociația a întreprins, în acest an, următoarele acțiuni:
• repopularea fondurilor cinegetice
cu 1.200 fazani, proveniți din Fazaneria
AJVPS Brăila;
• repopularea cu 5,5 tone de crap și
caras a Barajului Bucecea și a râurilor
Prut, Siret și Suceava;
• organizarea unui concurs de pescuit catch&release în colaborare cu diferiți parteneri/sponsori;
• organizarea a peste 70 de acțiuni
de pază a fondurilor piscicole, ocazie cu
care au fost aplicate 165 de sancțiuni
contravenționale în cuantum de 45.000
lei, au fost întocmite 13 dosare penale
pentru braconaj piscicol, au fost suspendate 8 permise de pescuit recreativ și
au fost confiscate și distruse plase monofilament în lungime de peste 30 km;
• întocmirea unui dosar penal pentru braconaj cu ogari, asociația constituindu-se parte civilă cu suma de 300
euro, și aplicarea a 15 amenzi contravenționale, în cuantum de 30.000 lei,
pentru nerespectarea prevederilor legale
în privința numărului de câini de la
stâni, a pășunatului în pădure etc.;
• organizarea unui examen pentru
promovarea a încă 90 de vânători noi;
• întocmirea unei proceduri interne
pentru prevenirea și combaterea PPA,
detaliată în privința măsurilor de biosecuritate ce se impun a fi respectate
de personalul propriu, cu ocazia desco-

peririi cadavrelor, și de vânători, în timpul desfășurării acțiunilor de vânătoare,
deoarece județul este în întregime afectat de boală;
• dotarea tuturor fondurilor cinegetice cu lăzi frigorifice și echipament de
protecție a paznicilor și a celorlalte persoane implicate în manipularea mistreților împușcați sau morți de boală;
• reînnoirea armamentului din dotarea asociației cu arme specifice actualelor condiții din fondurile cinegetice;
• soluționarea a încă o multitudine
de probleme curente, precum reautorizarea centrelor de colectare mistreți vânați, școlarizarea personalului, reînnoirea autorizațiilor ITM și IPJ, actualizarea
și aprobarea planurilor de pază ca urmare a extinderii zonei de activitate și
în județul Suceava, modificarea și completarea Statutului AJVPS Botoșani etc.
La toate realizările de mai sus a contribuit, în mod efectiv, tot personalul
angajat al asociației, compus din: director general, director economic și resurse
umane, 3 tehnicieni de vânătoare și respectiv pescuit, din care unul îndeplinește
și funcția de paznic și casier pentru
punctul de lucru din Dorohoi, 17 paznici
de vânătoare și un casier la punctul de
lucru Suceava, cu atribuții de organizator al acțiunilor de pază împotriva braconajului piscicol.
Iată așadar că se poate progresa patrimonial, dar nu numai, și fără încărcarea inutilă a statului de funcții, chiar
în condițiile actuale de cunoscută austeritate și, de reținut, într-un județ afectat total de PPA.

Specii amenințate

MAPAMOND

Deputații europeni
vor interzicerea vânătorii
pentru trofee
BIANCA IORIATTI
Un număr de 50 de deputați europeni și câteva zeci de asociații de protecție a naturii
au făcut, în data de 18 august, un apel către părțile semnatare ale Convenției privind
comerțul internațional al speciilor de faună și floră sălbatică, amenințate cu dispariția,
prin care cer interzicerea vânării unor animale sălbatice amenințate, precum rinocerii
și elefanții, pentru torfeu.

C

onvenția privind comerțul internațional cu specii de faună
și floră sălbatică amenințate cu
dispariția, cunoscută sub sigla CITES
și denumirea Convenția de la
Washington, este un acord între state
care are drept scop asigurarea că prin
comerțul unor exemplare sau părți din
acestea, să nu se pericliteze supraviețuirea speciilor în cauză.
Semnatarii scrisorii adresate secretarului general al CITES, Ivonne Higuero, au atras atenția că vânătoarea
pentru trofee este clasată ca activitate
recreativă, „necomercială”, continuând
să fie astfel legală. Scrisoarea a fost făcută publică cu ocazia conferinței
CITES, desfășurată anul acesta la Geneva între 18-28 august, unde s-au reunit delegați din peste 180 de țări, apărători ai mediului și responsabili politici.
Pe ordinea de zi a reuniunii s-a aflat
discutarea a 56 de propuneri prin care
se urmărea modificarea gradului de
protecție acordat animalelor și plantelor
sălbatice de către Convenție, nu însă și
chestiunea trofeelor de vânătoare.
Totuși, în cadrul reuniunii, s-a atras
atenția, printr-o scrisoare, că „un număr

important de specii din Anexa 1 a Convenției sunt comercializate annual. Printre acestea și trofeele speciilor care figurează și pe lista roșie a Uniunii
Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN), specii care nu se mai găsesc
în stare sălbatică, fiind grav amenințate
sau în pericol de extincție, vulnerabile
sau aproape de pragul de amenințare”.
Semnatarii scrisorii mai fac apel la părțile Convenției să „trateze trofeele de vânătoare la fel ca pe celelalte forme de comerț cu specii sălbatice”, și „să aplice un
moratoriu imediat importurilor tuturor
speciilor cuprinse în Anexa 1”. În același
timp, se mai cere interzicerea crescătoriilor de lei, destinați vânătorii.
Edurdo Goncalves, fondatorul asociației Campania pentru interzicerea vânătorii pentru trofee, a declarat Agenției

un număr important
de specii din Anexa 1
a Convenției sunt
comercializate annual.
Printre acestea și trofeele
speciilor care figurează
și pe lista roșie a Uniunii
Internaționale pentru
Conservarea Naturii
(UICN), specii care nu se mai
găsesc în stare sălbatică,
fiind grav amenințate
sau în pericol de extincție,
vulnerabile sau aproape
de pragul de amenințare”.

France Presse că „excepția de care beneficiază vânătoarea pentru trofee în cadrul CITES este absolut inexplicabilă”.
Această practică reprezintă „o industrie
internațională care generează milioane
de dolari”, fiind „în mod evident comercială”. „CITES a eliberat permise vânătorilor care doresc să vâneze și să își repatrieze trofeele unor animale foarte
amenințate în lume”, dând exemplu elefanții, rinocerii, girafele, crocodilii, gheparzii și unele specii de primate precum
cimpanzeii.
Conform unui raport al „Asociației
Campania”, Statele Unite, de departe
cel mai mare importator de trofee de
vânătoare, a eliberat în ultimii zece ani
200.000 de permise pentru importul
trofeelor. Pe locul doi se află China,
care devine din ce în ce mai activă în
acest sector: numărul de permise de import a trecut de la 18 în 2007 la 2.142
în 2017. Asociația Campania notează,
de asemenea, o puternică creștere a numărului de permise CITES obținute de
cetățeni ai mai multor țări, precum Canada, Belgia, Austria și Rusia.
Vânătoarea pentru trofee este legală
în numeroase regiuni din Africa, iar turiștii plătesc pentru a vâna un mic număr de animale selecționate, practică
pe care unii experți o consideră acceptabilă pentru că favorizează conservarea pe termen lung a speciilor vizate.
Conform autorităților din țările care
eliberează licențe de vânătoare, veniturile generate din vânătoarea pentru
trofee contribuie la lupta contra braconajului, însă detractorii acestei situații
sunt de părere că tocmai vânătoarea
este responsabilă de declinul numeroaselor specii.
La ora la care este redactat acest
material, conferința CITES se află în
plină desfășurare. Urmează să revenim
cu detalii noi privind acest subiect întrun număr viitor al revistei.
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Glonț

8,5x55 Blaser - noul glonț
de carabină R8
MATEI TĂLPEANU

Glonțul cu vârf alb are plumb, cel cu vârf albastru este ecologic, nu are plumb.

Carabinele cu țeavă scurtă câștigă tot mai mulți adepți
în ultimul timp, fapt pentru care producătorii de muniție
dedicată acestor arme s-au orientat rapid în acest sens.

F

irma Blaser a lansat noul calibru
de glonț 8,5x55 Blaser, pentru
carabine R8 cu țeava scurtă,
dar nu numai. Noul glonț este disponibil
în două variante, una tradițională, cu
plumb și una ecologică, fără plumb.
După cum susține producătorul, grație
designului și componentelor folosite la
fabricarea cartușelor, noul model de
glonț atinge performanțe balistice înalte
chiar și atunci când este tras din țevi cu
lungime mai mică de 50 de centimetri.
Cele două variante de glonț, cu diametrul de 8,5 mm, cântăresc 11,7 grame, în varianta ecologică, fără plumb –
cu vârful albastru și respectiv 12 grame
în varianta clasică, cu plumb – cu vârful
14 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

alb. Coeficientul balistic al primei variante este de 0,372, respectiv 0,432 la
varianta cu plumb, variantă care, con-

form datelor balistice evidențiază valori
mai ridicate, comparativ cu varianta
ecologică, atât în ceea ce privește viteza
la gura țevii, viteza pe traiectorie și
energia stocată până la distanță de 300
de metri. În revista DWJ nr. 5/2019
Blaser oferă toate datele balistice care
l-ar interesa pe un vânător avizat, având
armele R8 Ultimate și R8 Ultimate
Leather, cu țeava scurtă.
Ambele variante de glonț sunt de
mare performanță, nu sunt recomandate
pentru tirul în poligon și pot fi folosite
pentru o gamă largă de vânat mare,
ajungând până la antilopele mari și la
elan. Carabinele Blaser R8 Ultimate și
R8 Ultimate Leather par a fi alegerea
perfectă pentru această categorie de
muniție.

Glonț Nosler Accubond 11,7 g – 180 gr /BC – 0,372/ cu Plumb
Distanța (m)
0
50
100
150
200
Viteza (m/sec)
910
867
826
786
747
Energia (J)
4.830
4.387
3.978 3.600
3.252
100 m
-4,0
-0,4
0,00
-3,2
-10,4
DRO 181 m
-4,0
+1,6
+4,0
+2,7
- 2,5
Glonț Barnes TTSX 12 g – 185 gr /BC - 0,432/ fără Plumb
Distanța (m)
0
50
100
150
Viteza (m/sec)
900
863
828
793
Energia (J)
4858
4471
4110
3772
100 m
-4,0
-0,35
0,0
- 3,2
DRO 182 m
-4,0
+1,7
+4,0
-10,4

200
759
3457
-10,4
-21,7

250
709
2.930
-22,0
-12,1

300
672
2.633
-38,9
-26,6

250
726
3163
-21,7
-11,7

300
694
2889
-37,8
-25,7

STUDIU

Cinegetică (XXI)
TRANSFORMĂRILE DIN ZONA ALPINĂ ȘI SPAȚIUL ACVATIC
NECULAI ȘELARU
În tipul de peisaj alpin, mai greu accesibil și mai puțin
ospitalier din cauza climei și altitudinii, omul a pătruns
ceva mai târziu decât în celelalte tipuri de peisaj analizate.
A ajuns aici pentru folosirea acestuia în scopul pășunatului
animalelor domestice în timpul verii.

succedat în timp, a reușit să îngusteze
spațiul vital pentru animalele sălbatice,
inclusiv pentru speciile cinegetice, începând din zona acvatică de cea mai joasă
altitudine, până în golul alpin.

Foto: ALIN-CODRU MANU

SUCCESIUNEA VEGETAȚIEI

stufului etc. La toate acestea se adaugă
piscicultura, care poate altera condițiile
de mediu pentru speciile acvatice prin
fluctuațiile nivelului apei, regularizarea
cursurilor de apă, prin reducerea lungimii marginii și asanarea unor acumulări naturale reduse de apă, în scopul salubrizării sau în scop recreativ.
Iată deci, cum omul, prin acțiunile
de lărgire a spațiului său vital, care s-au

Foto: ALIN-CODRU MANU

P

e lângă concurența directă la
aceeași resursă furajeră, pe care
oile urcate la munte o fac caprelor negre, defrișarea exagerată a jepilor
și arinișului, precum și arderea unor asemenea suprafețe, pentru lărgirea pășunilor, a defavorizat caprele negre și au
contribuit la degradarea mediului acestora de viață, inclusiv ca urmare a eroziunii solului, avalanșelor și puhoaielor
ce afectează pădurea și terenul agricol
de la mai joasă altitudine. Totuși putem
afirma că peisajul alpin a fost mult mai
puțin afectat de civilizație decât peisajul
stepei și cel forestier.
La altitudini mici, omul s-a orientat
spre cucerirea de mai multe suprafețe
pentru trebuințe agricole, după epuizarea posibilităților de defrișare a marginilor pădurii, spre desecarea zonelor
umede, improprii agriculturii, cum au
fost mlaștinile și bălțile.
Îngustarea spațiului acvatic s-a desfășurat, ca și în cazul pădurii, centripetic. Mai întâi a fost ocupat solul
umed, apoi cel mlăștinos, ambele constituind cordonul bălții apt pentru viețuirea și înmulțirea păsărilor de apă și
a celor limicole. Acolo unde astfel de
cordoane înconjurătoare ale apelor stătătoare s-au păstrat, ele sunt exploatate
de om prin pășunat, cosit, recoltarea

Pădurea seculară, stepa originală,
balta cu flora ei, complexul vegetal din
zona alpină, au reprezentat compoziții
floristice cu caracter relativ stabil, aflate
în echilibru dinamic, atât timp cât nu a
intervenit un factor destabilizator, precum omul. Defrișarea pădurii și jnepenișurilor, exploatarea pastorală excesivă,
desecarea bălților, destufizarea și alte
intervenții exagerate, provoacă prefaceri
esențiale ale vegetației naturale.
Și fenomenul invers este posibil.
Plantele de cultură neîngrijite dispar
repede, locul lor fiind ocupat de cele
sălbatice, băștinașe și propice stațiunii.
În mod normal, prima fază a succesiunii florare este marcată de invadarea
terenurilor goale cu plante erbacee
anuale și perene. Urmează copleșirea
acestora de către arbuștii pionieri (mur,
zmeur, soc, salcie căprească etc.). Sub
protecția acestor arbuști se instalează
alți arbuști (păducel, sânger, măceș
etc.) și arbori pionieri (mesteacăn, arin,
plopi, sălcii etc.), ca în cele din urmă
să se instaleze și arbori dominanți (precum fagul, stejarul și alte specii forestiere valoaroase). În final, ca urmare
a competiției, rămân să vegeteze doar
arborii, arbuștii și plantele erbacee corespunzătoare condițiilor staționale.
Succesiunea se mai produce în mod
natural și datorită influenței exercitate
de anumiți factori fizici, cum sunt eroziunea, cauzată de ape sau vânt, alunecările de teren, deplasarea ghețarilor,
avalanșele, seceta, incendiile cauzate
de fulgere, înghețul etc. și datorită acțiunii unor factori biotici naturali, prin
pescuit, râmarea solului etc. și datorită
acțiunii omului, prin defrișări, arat, pășunat, ardere, desecare, colmatare etc.
Importantă pentru cinegeticism este
înțelegerea sensului succesiunii și canalizarea acestuia în interesul faunei
cinegetice.
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A.M. Comșia.
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Zile de toamnă
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU

Frumusețea vânătorii la pană, din punctul meu de vedere,
este greu de egalat. Dificultatea tirului, bucuria lucrului
alături de câine, ineditul situațiilor, toate acestea cumulate
au făcut ca acest tip de vânătoare să fie preferatul meu.

V

ânătorile la păsări mici cum
sunt prepelițele, porumbeii, guguștiucii și turturelele, sunt
ideale pentru inițierea câinelui și învățarea deprinderilor corecte legate de

chetă, aret și respectiv aport. Dimensiunile mici ale păsărilor prezintă două
avantaje. Pe de o parte, greutatea mică
nu va obosi tânărul câine în cazul aporturilor repetate. Un alt avantaj este

acela că putem folosi prilejul pentru a
lucra la învățarea unor deprinderi corecte de a apuca, aduce și ceda vânatul.
Pe mica prepeliță molfăirea este evidentă și obiceiurile sau pornirile greșite
pot fi ușor corectate. Dimensiunile mici
ale acestor specii înlesnesc purtarea lor
cu ușurință de către câine. Concentrarea va fi pe bucuria de a vâna. Singurele
probleme care pot să apară sunt la aportul porumbeilor sau turturelelor ale căror pene pot umple gura câinilor și pot
genera reacții de refuz la efectuarea
aportului. Este bine să se urmărească
cu atenție reacțiile câinelui pentru a se
gestiona corect astfel de situații.

Anotimpul culorilor arămii
Atmosfera plăcută a dimineților de
toamnă în care nu ne confruntăm cu
frigul iernii și nici cu aporturile din apa
rece ca gheața, creează premisele unui
mediu prietenos în care echipa vânător-câine se poate concentra exclusiv
pe etapele vânătorii. Aportul din apă
poate fi exersat cu micul învățăcel. Putem face trecerea treptată de la apă
mica la apă mare. Putem exersa pe cursuri de ape mai încete, apoi mai rapide.
Câinele trebuie să lucreze la apă din
plăcere și pasiune pentru că iarna, când
apele sunt reci, doar pasiunea îl va de16 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Câinele trebuie să
lucreze la apă din
plăcere și pasiune pentru că
iarna, când apele sunt reci,
doar pasiunea îl va
determina să intre și să
recupereze vânatul. Putem
lucra mai întâi cu vânatul
căzut la vedere, să poată
localiza vizual poziția
vânatului căzut.

termina să intre și să recupereze vânatul. Putem lucra mai întâi cu vânatul
căzut la vedere, să poată localiza vizual
poziția vânatului căzut. Apoi se pot face
recuperări din vegetația mai înaltă și
de pe malul opus al râului sau din stuful înalt.

Aptitudini native și dresaj
Sesiunile de dresaj trebuie făcute urmărindu-se starea câinelui, implicarea,
precum și gradul de atenție și oboseală.
Sunt aptitudini naturale pe care trebuie
văzut dacă micul patruped le are. Dacă
acestea există, atunci se poate lucra pentru învățarea unor deprinderi corecte
dezvoltate prin educație și dresaj.
Câinele trebuie să fie obedient, să
asculte de comenzile stăpânului atunci
când acesta îi interzice să urmărească
vânatul, să nu deranjeze ceilalți participanți la vănâtoare, să lucreze la o distanță corespunzătoare și să acopere
bine terenul. Toate aceste aspecte pot
fi monitorizate și îmbunătățite la
munca în câmp deschis la vânătoarea
de prepelițe. La serile de pasaj în care
câinele stă lângă stăpân și așteaptă
apropierea stolului de rațe se pot repeta
comenzile „șezi”, „așteaptă”. Serile de
pasaj pun la mare încercare răbdarea
câinelui care trebuie să stea cuminte

lângă stăpân așteptând trecerea rațelor.
Dacă după trecerea pasajului, lumina
zilei nu mai este așa de puternică și
noaptea pune stăpânire peste ape, puteți testa și aportul la lumina lanternei.
Câinele învață să meargă pe fascicolul
luminos și să aporteze vânatul. Procesul
de învățare este și mai facil dacă rața
este aripată și câinele aude zgomotul
aripilor ce lovesc apa.

Nu cantitatea, ci calitatea
sunt esențiale.
Diminețile umede de toamă la vânătorile de prepelițe, serile de pasaj la
rațe sau la turturele oferă bucuria lucrului în echipă. Am practicat vânătoarea cu și fără câine. Dar după ce am

experimentat ieșirile în teren alături de
coechipierul meu patruped vă mărturisesc sincer că pentru mine vânătoarea
la pană nu mai are sens fără câine. Totul capătă altă valoare. Și pentru mine
scotocirea cu stil, frumusețea tirului însoțită de un aport reușit al câinelui,
sunt ingredientele care îmi asigură reușita unei vânători. Nu cantitatea, ci calitatea sunt esențiale. Nu greutatea tolbei, ci frumusețea și calitatea lucrului
alături de câine sunt importante.
Câinii de vânătoare sunt numai suflet și dacă au un bagaj genetic de calitate, dublat de un dresaj corect și consecvent, ei pot deveni prelungirea
ființei noastre și punte către arealul lumii vietăților necuvântătoare.
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DE SEZON

O vânătoare combinată
la guguștiuci și corvide
CONSTANTIN RĂDAN

Foto: ALIN-CODRU MANU

Cu ceva timp în urmă ne gândisem la o partidă de vânătoare
combinată, la guguștiuci și la corvide și iată că timpul sosise.
Autorizația și echipamentul pregătit, ne-am deplasat în teren
unde fondul cinegetic era marcat de două drumuri, unul care
ne ducea într-un sens spre lanurile cu floarea soarelui, la
guguștiuci, iar celălalt în sens opus, spre zona frecventată de
corvide. Ca de obicei orice ieșire în teren ne încarcă pozitiv
cu energie, atât pentru partida respectivă cât și pentru
timpul ce mai este de trecut până la o nouă vânătoare.

A

sfel de partide „combinate”
constituie, de altfel, atât o invitație vânătorească de sezon
cât și o obligație statutară, cu caracter
aproape permanent, atunci când este
vorba să ținem sub control, rațional, în
limita unui echilibru ecologic, acei dăunători cum sunt cioara grivă, cioara
grivă sudică, coțofana, stăncuța sau
cioara-de-semănătură. Pornind de la
aceste considerente ne-am hotărât să
împărțim timpul în două reprize, câteva
ore la combatere și, în a doua parte a
zilei, la guguștiuci, ținta pentru cei din
urmă fiind lanurile cu floarea-soarelui
unde speram să-i găsim și să ne putem
pune în valoare orele de pregătire și
antrenament anterioare.

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

Cu ochii pe corvide
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Am pornit astfel în primul sens de
deplasare al zilei, spre locurile unde se
ațineau corvidele și unde plănuisem să
facem o combatere reușită, pentru a limita pagubele aduse de acestea vânatului mic, atacurile asupra puilor de
iepure, furtul ouălelor din cuibul altor
păsări, distrugerea cuiburilor cu pui
mici de păsări și alte asemenea stricăciuni deloc de neglijat. Fiecare dintre

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

noi conștientiza că orice răpitoare cu
pene mai puțin, în teren, însemna mai
mulți pui de păsări și animale în viață,
mai multe cuiburi ale făzănițelor și potârnichilor nederanjate și, nu în ultimul
rând, pentru noi, mai multă mișcare în
natură, un efort bun pentru sănătate.
Ascultând informațiile date de Stelică, paznicul de vânătoare, aflăm că în
această zonă au fost găsiți în lunile anterioare câțiva pui de iepure-de-câmp
cu ochii scoși, bănuielile căzând mai
ales pe coțofene și ciorile grive. Ne-am
apropiat folosind camuflajul terenului
și al vegetației și, în plus, ne-am acoperit
fața și mâinile pentru a nu atrage atenția
coțofenelor ce se întreceau una pe alta
într-o ceartă numai de ele înțeleasă.
Focurile de armă nu au întârziat să
răsune, după care s-a lăsat liniștea. Nu
a durat însă mult pentru că au și apărut
câteva grive, tentate probabil de o
pradă ușoară. Nu au mai apucat însă
să aibă parte de ea iar locurile s-au liniștit din nou.
Soarele se ridicase pe bolta cerului
cale de vreo două sulițe iar căldura
parcă încetinise oarecum activitatea
corvidelor, aducând o oarecare moleșeală și printre noi. Așa că, mulțumiți

de rezultatul primei părți a zilei, după
o binemeritată pauză, pornim spre mașină lăsând în urmă o fântână cu ciutură
ce străjuiește locurile, o adevărată mărturie a vremurilor trecute când oamenii
câmpului poposeau aici pentru a-și
ostoi setea și adăpa animalele.

Primul foc contează!
Începutul de sezon la guguștiuci, cum
de altfel și la alte specii de păsăret, oferă
vânătorului o paletă largă de posibilități

pentru a pune în valoare antrenamentul
dar și experiența tirului la zbor. Noi
aveam acum ocazia unei partide la „gugu”
iar lanul cu floarea soarelui se deschidea
mărinimos pe o latură a câmpului.
Urmărind acest dute-vino al păsărilor
dinspre și către lanul ce oferea turtele
aproape coapte, ne ocupăm locul în
imediata vecinătate a „aeroportului”
pe care „aterizează” guguștiucii. Camuflați sub „pălăriile” pline cu semințe
precum fagurii stupilor, uităm de căldura sufocantă și, cu ochii țintă la cer,
așteptăm momentul prielnic. Să nu uităm că primul foc contează, cu al doilea
doar corectăm dacă am ratat!
Nu avem mult de așteptat și câțiva
guguștiuci se apropie, dau un ocol și
se pregătesc să se așeze pe turtele de
floarea soarelui. Din trei locuri, trei
detunături răsună iar păsările sunt puse
cu grijă la ciochinarul unuia dintre vânători. Este liniște dar așteptăm cu
răbdare noi „vizitatori”. După vreo zece
minute zborul guguștiucilor pare că se
întețește. Repetăm tirul și șansa este
de partea noastră și de această dată.
Focurile marchează țintele fără rateuri,
fapt ce nu poate să aducă decât mulțumirea între vânătorii prezenți, semn al
atenției dar și al respectului față de vânat și vânătoare.

Încă o partidă reușită
la guguștiuci
Timpul a trecut iar zborul din ce în
ce mai rar al păsărilor anunța venirea
serii și asfințitul soarelui, guguștiucii
retrăgându-se spre locurile de odihnă,
cu gușile doldora cu semințe, până a
doua zi, când, își vor relua obiceiurile
diurne. Încheiasem cu bine încă o partidă reușită la guguștiuci dar și de combatere la corvide. Iar acum, ca de
obicei, până la o altă vânătoare, bucurați-vă de ziua petrecută și fiți mândri
de a fi vânători.

MAMIFERE: bizam, capră neagră
(exemplar de selecție), căprior (mascul și femelă), cerb comun (mascul de
selecție, femelă și vițel), cerb lopătar
(mascul de selecție, femelă și vițel), mistreț, șacal, viezure, vulpe; de la 10 septembrie: cerb comun (mascul de trofeu); de la 15 septembrie: câine enot, dihor
comun, hermelină, jder, marmotă, muflon, nevăstuică.
PĂSĂRI: becațină comună, becațină mică, cioară grivă, cioară grivă sudică,
cioară-de-semănătură, cocoșar, coțofană, gaiță, găinușă-de-baltă, gâscă-devară, graur, guguștiuc, lișiță, porumbel gulerat, porumbel-de-scorbură, prepeliță,
rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață-cu-cap-castaniu, rață pestriță, rață
sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cârâitoare, rață-cu-cap-negru, sitarde-pădure, stăncuță, sturz-de-vâsc, sturz cântător, sturzul-viilor, turturică; de
la 15 septembrie: ciocârlie-de-câmp, ieruncă, potârniche, rață moțată.

CE VÅN~M
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Calendarul vânătorului
pe anul 1925
SORIN GEACU
O apariție interesantă de acum aproape un secol este „Calendarul Vânătorului pe anul
1925” având subtitlul „Unificat [și] complectat cu diverse date vânătorești în baza
aprobărei Ministerului Domeniilor – Direcția Vânătoarei no. 77962”. A fost întocmit
de G. Ceaușoiu, președintele activ al Societății de Vânătoare „Cerbul” din Azuga,
județul Prahova.
1

2

A

mai ales a mentalităților referitoare la
activitatea cinegetică, care, în acele provincii, erau întrucâtva diferite de le cele
din Vechiul Regat al României.
În broșură existau extrase din
Legea pentru protecția vânatului din
anul 1921, dar și un tabel al „sărbătorilor naționale și regale și zile mari ale
Neamului Românesc”.
Totodată conținea și unele decizii și
circulare de interes emise în acel an de
Ministerul Agriculturii și Domeniilor,
de exemplu:
• decizia prin care se dispunea ca
„paznicii de vânătoare să poarte insigne”;

cest „Calendar” (fig. 1) are
forma unei mici cărticele
(12x16 cm), ce însumează 64
de pagini și care a fost tipărit la Institutul
de Arte Grafice „Sportul” din București.
În prefață, G. Ceaușoiu menționa că
l-a întocmit „cu dorința de a face cunoscut
publicului vânătoresc esențialul diverselor
dispozițiuni luate de către Onor Ministerul Agriculturii și Domeniilor în interesul
vânătoarei și protecției vânatului și în special de a forma un mijloc de cunoștință
între societățile de vânat azi existente, recunoscute și autorizate pentru funcționare, care, după un calcul aproximativ,
numără la circa 20.000 de vânători asociați. Unirea țărilor surori [Basarabia,
Bucovina, Transilvania, Banatul, Crișana
și Maramureșul n.n.] cu Patria-Mamă, a
dat prilejul legiferării în mod serios a chestiei vânătorești în România Mare, iar
unificării Calendarului de azi, credem căi va urma unificarea ideilor în materie de
vânătoare, azi oarecum divizate”. Se referea asftel, la persistența, și după Unirea din 1918, a legilor de vânătoare din
fostele Imperii cărora le-au aparținut
provinciile unite înainte de 1918, dar
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cu dorința de a face
cunoscut publicului
vânătoresc esențialul
diverselor dispozițiuni luate
de către Onor Ministerul
Agriculturii și Domeniilor
în interesul vânătoarei și
protecției vânatului […]
–G. CEAUȘOIU

• circulara prin care se solicita Societăților de Vânătoare să menționeze
„ce măsuri socotește să ia pentru îmbunătățirea vânatului”;
• o circulară referitoare la taxele solicitate de Administrațiile financiare
pentru permisele de vânătoare și câinii
de vânătoare;
• decizia referitoare la vânzarea și
transportul vânatului și blănurilor de la
acesta;
• decizia care specifica că „pentru
fiecare kg de coarne de țap sau cerb găsite prin păduri să se plătească câte
3 lei”;
• ordinul-circular referitor la locuitorii și pescarii „care fac un intens comerț cu ouăle de păsări sălbatice”;
• decizia care reglementa prețurile
pentru vânatul împușcat în pădurile
statului atunci când se reține vânatul,
de exemplu: pentru lup – 100 lei/kg,
pentru vulpe – 30 lei/kg, pentru bursuc
– 20 lei/kg, pentru mistreț – 3 lei/kg.
Sunt incluse și tipuri de contracte
de arendarea vânatului de pe teritoriul
unei localități.
Din acest „Calendar” aflăm și numele celor 345 de Societăți de Vânătoare din toată țara, autorizate de
Ministerul Agriculturii și Domeniilor.
Cele mai mari erau în mediul urban și
anume: „Cercul Micilor Vânători” din
Ploiești cu 490 de membri, „Lebăda”
din Galați cu 400 de membri, „Pelicanul” din București cu 300 de membri,
„Crângul” din București cu 300 de
membri, „Romanați” din Caracal cu
300 de membri și „Șoimul” din Vaslui
cu 280 de membri. La sate, cea mai
mare era „Mistrețul” din comuna Pârscov, județul Buzău, cu 200 de membri.
Mai erau și povești vânătorești, diverse reclame, dar și mersul trenurilor
din gara București Nord!
Interesant este și modul în care, pe
o filă a „Calendarului”, sunt redate grafic epocile la care vânarea fiecărei specii
de interes cinegetic era atunci permisă
(fig. 2).

DIN TEREN

„Sindromul” Cernica

Foto: ALIN-CODRU MANU

A.C.VILA

Pădurea Cernica – cuprinsă între localitățile Cernica și
Pantelimon pe laturile de vest și nord, drumul național
București-Brănești pe latura de est și Autostrada Soarelui
pe latura de sud, nu lasă ieșire pentru mistreț decât pe sub
autostradă, spre Vadul Anei, și peste drumul național
precizat, intens circulat, spre pădurile Cozieni-Pustnicul.
Cu toate acestea, în condițiile unei ocrotiri și îngrijiri
cinegetice atente, populația de mistreț a atins și depășit
optimul, permițând exploatarea constantă a 30-40
mistreți/an.

Î

n mod aparent inexplicabil, mistreții din interiorul pădurii Cernica au fost infectați cu PPA și au
murit masiv în cursul lunii iulie 2019,
așa încât, pe la jumătatea lunii august,
rar se mai puteau observa urme de mistreți în pădure.
De reținut că în jud. Ilfov, nu foarte
departe de pădurea Cernica, au fost
constatate în prealabil focare de PPA,
provenite de la porci domestici cumpărați, de anumiți crescători de animale,
din zone infectate. Așadar infectarea
cu PPA a mistreților din pădurea Cernica nu este deloc inexplicabilă.
Ceea ce a urmat, în privința măsurilor de prevenire a răspândirii virusului în exteriorul pădurii, este
simptomatic pentru modul în care autoritățile statului au acționat și acționează în România, în scopul limitării
dezastrului produs de PPA.
În condițiile în care personalul
AVPS Sitarul București și vânători instruiți din grupa Cernica au căutat,

găsit, neutralizat și îngropat zeci de
mistreți morți de boală, nimeni altcineva, nici o autoritate a statului, nu a
întreprins vreo măsură practică „de izolare” a pădurii în interesul preîntâmpinării extinderii virusului PPA în afara
pădurii.
Astfel:
• drumurile forestiere și potecile
din pădure, pe care s-au găsit mistreți
morți, au rămas absolut libere circulației pietonale și plimbărilor obișnuite
de agrement cu biciclete și câini, precum și circulației cu utilaje și mijloace
auto destinate exploatării și transportului materialului lemnos de pe o mare
suprafață a pădurii;
• pădurea a rămas, în continuare,
la discreția câinilor comunitari din localitățile Cernica, Pantelimon, Brănești
și Tânganu, atrași în pădure de mirosul
cadavrelor de mistreți morți;
• la intrările și ieșirile principale și
secundare din pădure nu au fost amenajate nici un fel de filtre de dezinfec-

ție, singurii care au luat măsuri în acest
sens, de dezinfecție a mașinilor și echipamentului propriu cu care au intrat și
ieșit din pădure, au fost vânătorii și angajații asociației vânătorești implicați
în acțiune;
• populația civilă din satele învecinate și cea ajunsă intempestiv în zonă
nu a fost suficient și eficient avertizată,
asupra măsurilor minime de biosecuritate pe care trebuia să și le ia, cu excepția câtorva panouri avertizoare
improvizate de angajații AVPS Sitarul
București.
În contextul reliefat, ANSVSA, organismele statului subordonate prefecturii, MM, MADR, MAP și MAI,
implicate teoretic în „lupta” responsabilă pentru prevenirea și combaterea
PPA pe teritoriul României, nu au întreprins absolut nimic vizibil și practic
în acest sens. Fiindcă zecile de kilograme de maculatură birocratică, emanată de la nivelul CNSSU, prefecturii,
ANSVSA, DSVSA, MADR, MAP și GF,
lasă numai impresia că s-ar face totul
„ca la carte”. În realitate, toate aceste
organisme ale statului, retribuite din
bani publici să apere societatea de astfel de epizootii catastrofale și extrem
de costisitoare, dau doar dispoziții, solicită situații după situații birocratice și
amenință, de regulă fără nici un fel de
temei legal și contractual, gestionarii
de fonduri cinegetice, singurii care fac
ceva practic și eficient în combaterea
PPA din mediul sălbatic. Așa înțeleg
aceste organisme suprapopulate să-și
îndeplinească obligațiile civice și să coopereze echitabil cu gestionarii de fonduri cinegetice, care fac eforturi pe
cheltuiala lor proprie și privată, fără
speranța recuperării, fie și parțială, a
banilor privați cheltuiți în interes public, din dispoziții neconstituționale și
nelegale ale unor reprezentanți ai acestora.
Vechea zicală „unul cu sapa și șapte
cu mapa” se potrivește perfect situației
relatate, de o iresponsabilitate civică
îngrijorătoare, simptomatică însă pentru perioada pe care o traversăm. Altfel
spus „Sindromul Caracal”, manifestat
printr-o inacțiune, incompetență și/sau
iresponsabilitate deprimante pentru
membrii societății noastre, se constată
din plin și în cazul pădurii Cernica, infectată, categoric din mediul domestic,
cu PPA.
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Câinele de vânătoare

O zgardă electronică
simplă, chiar dacă cele
sofisticate sunt mai
arătoase și mai atractive,
dar și mult mai scumpe,
este suficientă. Mânuită cu
grijă și discenământ,
putem să o folosim pentru a
atenționa, a corecta și nu
pentru a pedepsi câinele,
vom obține efectul dorit.

La începutul
toamnei
ALECSANDRU CODRIN
A doua jumătate a lunii lui Cuptor a adus deschiderea la
prepelițe și guguștiuci iar septembrie vine să deschidă larg
porțile pentru vânătoarea la cea mai mare parte dintre
speciile de păsăret. Mare parte dintre pasionați au ieșit
deja la vânătoare însoțiți de partenerul patruped iar
miriștile cu prepelițe și lanurile de floarea soarelui au fost
prilejuri bune pentru un nou început de sezon.

P

este vară am încercat pe cât posibil să menținem forma fizică a
câinelui de vânătoare și am exersat și parte din comenzile uzuale. Acum,
la câmp, lucrurile par ceva mai ușoare,
mai ales după introducerea relativ mai
simplă oferită de vânătoarea la prepelițe
și guguștiuci. În schimb, deschiderea vânătorii la baltă aduce noi provocări, incluzând găsirea vânatului căzut și aportul din apă al acestuia. Ca peste tot, și
în lucrul pe teren cu câinele de vânătoare, apar elemente variate ce îl pot
distrage de la „treaba lui”, elemente ce
pot afecta executarea corectă a comenzilor. Alături de acestea, apa în sine, un
mediu diferit decât terenul uscat cu care
este de regulă obișnuit, poate constitui
un motiv de discomfort și poate aduce
implicit refuzul sau ezitarea efectuării
aportului din apă. În aceste situații, chiar
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dacă avem deplină încredere în obediența patrupedului și practica de peste
vară a fost făcută cu conștiinciozitate,
s-ar putea să avem devoie de un plus
de ajutor pentru a desăvârși exercițiul
cu câinele nostru și a-i concentra pe deplin atenția la ceea ce are de făcut când
ne aflăm la baltă.
Acest ajutor poate fi oferit de folosirea zgărzilor electronice cu comandă de
la distanță. Ca în orice domeniu, părerile
privind folosirea acestor dispozitive de
atenționare, dacă ne este permis să le
numim astfel, sunt împărțite. Privind
spre anii trecuți, nu putem să nu ne
amintim de primele modele, menite a
îndrepta „abaterile” partenerului nostru
patruped. Cele câteva nivele de stimulare veneau mai degrabă să admonesteze drastic micile neascultări iar în loc
să corecteze cu înțelepciune neregulile

nu făceau altceva decât să pedepsească
aspru, cel mai adesea, mult mai mult
decât era necesar.
Timpul a trecut iar lucrurile s-au
schimbat. În prezent, chiar și cele mai
simple modele de zgardă electronică au
cel puțin o duzină de nivele de stimulare. Ideea principală care a stat la baza
acestei schimbări majore a fost aceea
de a înlocui pedepsirea cu atenționarea
cățelului, pe tot parcursul procesului de
dresaj, antrenament și pe teren la vânătoare.
O zgardă electronică simplă, chiar
dacă cele sofisticate sunt mai arătoase
și mai atractive, dar și mult mai scumpe,
este suficientă. Mânuită cu grijă și discenământ, putem să o folosim pentru a
atenționa, a corecta și nu pentru a pedepsi câinele, vom obține efectul dorit.
Important este ca zgarda să ofere o
gamă largă de nivele de stimulare, să
aibă o rază de acțiune suficient de mare,
pentru a putea acoperi și situațiile când
câinele se îndepărtează mai mult decât
permite vederea, iar dispozitivul de telecomandă să fie ușor de purtat și controlat și să nu limiteze/împiedice mișcările în general, și mai ales să nu
stânjenească mânuirea armei de vânătoare. Înțelepciunea în folosirea zgărzii
electronice și grija pentru partenerul
nostru patruped ne vor fi călăuze iar la
final vom avea alături, cu siguranță, un
prieten devotat care să ne însoțească în
partidele de vânătoare de-a lungul întregului sezon!

Noutăți editoriale

CARTE

Și viața e o vânătoare
N. ȘELARU
Fire sensibilă, agreabilă și suficient de îngăduitoare, poetul
Ionel Căpiță reușește să ne surprindă acum, printr-o proză
extrem de realistă și neașteptat de critică pe alocuri.
Nefiind membru al Societății Vânătorilor și Pescarilor din
Republica Moldova, ci numai angajat în slujba intereselor
și prestigiului membrilor acesteia, reușește să emane
judecăți corecte, uneori aspre dar echitabile, despre
membrii tagmei noastre, dar și despre ceea ce poate face
omul politic cu implicații în domeniul nostru de activitate,
atunci când ignoranța îi este dublată de orgoliu
nejustificat, interes ascuns sau rea intenție.

P

rin exemplul unui astfel de om
politic, impus temporar dar neinspirat la conducerea unei instituții importante a statului, în cazul
dezbătut al Ministerului responsabil de
mediu și vânătoare, ne reliefează de ce
lucrurile nu au mers bine și nu pot merge
bine pentru societate. Iar exemplul omului nepotrivit, cocoțat politic într-o funcție care îi depășește capabilitățile, nu
este nicidecum singular și nu se limitează
doar la un anumit sector de activitate
sau la o anumită țară. Exemple similare
găsim peste tot în democrațiile tinere,
inclusiv în România. Este suficient să ne
gândim la „interdicția” vânării carnivorelor mari în țara noastră și la „Codul de
bune practici agricole”, care ni se tot refuză sub diverse motive.
Chiar dacă lucrarea domnului Ionel
Căpiță ne oferă și modele de „oameni
potriviți la locul potrivit”, bine pregătiți
profesional și generoși față de ceilalți
membri ai societății, aceștia nu sunt
luați suficient și ori de câte ori este necesar în seamă, de decidenții politici
onești, care știu uneori atât de puțin
încât chiar cred că știu totul și nu mai
au nevoie de nici un fel de opinii de
consiliere, nici măcar profesionale.
Citind această carte, realizezi că autorul rămâne unul dintre contemporanii noștri neîngenunchiați pe baricadele
neconformiștilor, neîmpăcați cu legile
strâmbe și nedrepte în care sunt nevoiți
să își desfășoare activitatea util-recreativă, probată prin fapte nu doar prin
vorbe, în beneficiul societății contemporane, nu întotdeauna și în întregime
suficient de recunoscătoare.
Titlul inspirat al cărții „Și viața e o
vânătoare” încearcă să ne convingă că
atâta timp cât va exista viață pe pământ, va exista și vânătoare. Și, bineînțeles, vor exista și stegari ai uneia dintre
cele mai vechi îndeletniciri umane.

Titlul inspirat al
cărții „Și viața e o
vânătoare” încearcă să ne
convingă că atâta timp cât
va exista viață pe pământ,
va exista și vânătoare. Și,
bineînțeles, vor exista și
stegari ai uneia dintre cele
mai vechi îndeletniciri
umane.
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Bolile animalelor

Parvoviroza
DOCTOR VET

prin care s-a pus în evidență existența
anticorpilor în serurile recoltate de la
urși.
De reținut că în general se îmbolnăvesc animalele tinere, de două-trei
luni, și în proporție mai ridicată masculii decât femelele.

Manifestare
Sursele de infecție le reprezintă animalele bolnave, începând din perioada
de incubație a bolii (la câteva zile după
infectare) și animalele adulte trecute
prin boală, purtătoare și eliminatoare
de virus. Virusul este vehiculat, pe cuzineții plantari ai picioarelor animalelor
transmițătoare, la distanțe mari, fiind
receptat în special nazal, datorită obiceiului canidelor de a adulmeca urmele
semenilor.
Boala se manifestă prin apariția
unei diaree hemoragice acute și mai
rar prin apariția unei stări de tahicardie
și aritmii cardiace. Animalele se deshidratează rapid și apar scheletice ca aspect. Boala are în general sfârșit letal.

Diagnosticare

Câine purtător
al virusului

Calea oronazală
de pătrundere a virusului

Cadavrele animalelor moarte apar
foarte slăbite și deshidratate. În spațiul
în care zac, se pot observa excremente
diareice de culoare roșiatică, cu fragmente de mucoasă necrozată și miros
puternic caracteristic. De asemenea, se
pot observa vărsături. Leziunile principale sunt localizate la nivelul intestinului subțire, fiind de culoare roșie-vișinie. Și stomacul prezintă leziuni de
gastrită catarală sau cataral hemoragică. În forma mixtă, pe lângă distrofie
miocardică, se pot observa afectate ficatul, splina, rinichii și plămânii. Diagnosticul de laborator se realizează prin
examen histologic.

Măsuri de prevenire și combatere
Câine cu simptome clinice
ale bolii

Parvoviroza canină, la care ne vom referi în continuare,
afectează câinii, lupii, șacalii, vulpile și alte canide. Se
manifestă clinic prin enterită hemoragică acută, sindrom
miocardic sau mixt, iar anatomopatologic, prin leziuni
evidente localizate la nivelul intestinului subțire.
Rezistența virusului
Parvovirusul canin de tip 2 (CVP2) este un virus remarcabil de rezistent
la acțiunea factorilor fizici și chimici.
De exemplu, la o temperatură egală
sau mai mică de 4º C rezistă până la 6
luni, mai ales în fecale uscate. Este însă
sensibil la temperaturi înalte, rezistând
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doar 15 minute la 80º C, la radiațiile
ultraviolete și la anumiți oxidanți, cum
ar fi hipocloritul de sodiu.

Specii receptive
În afara canidelor precizate mai sus,
pot fi afectați de boală și urșii. Afirmația are la bază studiile efectuate în SUA,

Sunt dificil de aplicat din cauza răspândirii mari a virusului în mediul înconjurător și a rezistenței sale la factorii
fizico-chimici. La câini se recomandă
evitarea contactului între animalele sănătoase cu cele bolnave și, mai ales,
vaccinarea preventivă anti-parvoviroză.
De remarcat că vaccinarea nu este
întotdeauna eficientă datorită fenomenului de interferență dintre anticorpii
maternali și antigenul vaccinal.
În caz de boală se urmărește, prin
tratamentul specific, rehidratarea organismului animalului bolnav și combaterea stării de șoc (septico-toxic) și
a oxidazei metabolice. De asemenea,
cu caracter adjuvant, se impune vitamino-terapia și antibioterapia.

Plante tămăduitoare

FLORA

Cornul
DOCTOR PLANT

Foto: ALIN-CODRU MANU

Flori

Fructe

Scoarță

Cornul (Cornus mas) este un arbore de talie mică, face parte din familia Cornaceae și
poate crește până la 10-12 metri înălțime. Frunzele sunt ovale, cu marginile întregi și
nervuri evidente. Înflorește primăvara devreme iar florile sunt galbene și cresc în
buchețele cu un aspect ornamental deosebit de frumos, motiv pentru care arborele este
adesea folosit în parcuri și grădini. Fructele, numite coarne, trec din verde în roșu,
ajungând la vișiniu închis, atunci când sunt coapte, și au gust dulce-acrișor, astringent.

O

riginar din sudul Europei și
sud-vestul Asiei, cornul poate
fi întâlnit la noi în țară, de la
câmpie și până în zona dealurilor înalte,
în pădurile amestecate de foioase, împodobind coronamentul cu florile lui
galbene primăvara devreme, de altfel
unul dintre semnele că iarna se încheie
și primăvara va veni curând.
În afara fructelor sale comestibile,
cornul a fost apreciat încă din vechime
pentru lemnul său deosebit de durabil
și elastic, folosit pentru confecționarea
arcurilor dar și a săgeților.
Fructele sunt folosite la obținerea
gemurilor și a marmeladei dar și a diferitelor băuturi răcoritoare sau alcoolice, cum este spre exemplu cornata.
Pentru obținerea preparatelor natu-

riste se folosesc atât fructele cât și
frunzele și scoarța, datorită conținututlui
lor de acizi organici, cornină, substanțe
tanoide și minerale, vitaminele A, B1,
B2 și C, al căror ansamblu conferă preparatelor din corn proprietăți astringente,
dezinfectante, cicatrizante, tonice, diuretice, antiinflamatoare, antibacteriene
și antidiareice. Datorită conținutului ridicat de vitamina C, fructele ajută în
prevenirea scorbutului.
Grație acestor proprietăți, preparatele
din corn pot ajuta în cazul afecțiunilor
gastro-intestinale, pentru ameliorarea
crampelor abdominale, precum și împotriva unor paraziți intestinali și a unor
afecțiuni ale ficatului. Extern, compresele
cu infuzie din frunze pot ajuta la ameliorarea afecțiunilor ușoare ale pielii.

Preparatele din corn pot fi sub formă
de ceai/infuzie sau decoct și tinctură
din frunze și din scoarță. Frunzele se recoltează de regulă primăvara, după trecerea florilor, iar scoarța se recoltează
primăvara devreme sau toamna târziu.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul
diagnosticării sau tratării problemelor
de sănătate sau pentru înlocuirea medicamentelor prescrise de persoanalul
medical autorizat. Înainte de a utiliza
plantele medicinale în general, sub orice
formă, este recomandată vizita la medic
iar administrarea preparatelor din corn
să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului este neapărat
necesară și se impune ca o măsură de
prevedere, precauție și siguranță.
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POVESTIRI

La pescuit în Deltă (I)
ȚIȚI
Țin minte perfect emoțiile pe care le-am trăit pe durata
nelipsitelor pregătiri cu tot și toate pe care le consideram ca
fiind absolut necesare și în lipsa cărora, doar un neofit se
putea aventura în sălbăticia atât de iubită și de dorită a
Deltei noastre dragi. Încet, încet, stivele cu cele strict
necesare au tot crescut. Ne întrebam deja îngrijorați dacă
vom mai avea și noi loc în cele două mașini cu care plecam,
nu patru așa cum începusem pregătirile. Astfel, am ajuns și
la soroc, adică la momentul atât de așteptat când am văzut
mașinile burdușite cu tot felul de chestii, una mai necesară
decât alta, printre care ne-am strecurat și noi. Am pornit în
sfârșit iar zâmbetul primei raze de soare ne-a urat
drum bun. Și așa a fost.

B

ombardându-ne unii pe alții cu
bancuri, cu feste, cu glume ori
șotii, nici nu am băgat de seamă
sudalmele unor șoferi morocănoși pe
care i-am depășit astfel că, pe nesimțite,
ne-am pomenit lângă Tulcea. Am făcut
la dreapta spre Murighiol făcând popas
obligatoriu la cunoscutul furnizor de
nade și momeli. Cum era și normal,
sfada noastră de pescari mari specialiști
a curmat-o rapid și eficient patronul râmelor nu numai pentru a nu ne apuca
revelionul la ușa lui dar mai ales, pentru
a-i calma astfel pe cei aliniați deja la
coada formată în spatele nostru. Ne-am
umplut brațele cu borcane, borcănele și
cutiuțe cu râme de toate calibrele, oribilele coropișnițe și alte „delicatese” de
același soi, și ne-am îngrămădit iarăși în
mașini, urmați de oftatul ușurat al celor
aflați la rând.
Nici nu ne-am urnit bine că, de nici
unde, și-a făcut prompt apariția veșnicul
tuciuriu care ne-a zâmbit cu mâna întinsă:
- Hai, boierilor, să aveți baftă, să prindeți rechini, balene și ce v-o lăsa inima
așa că, dați-mi și mie de-o țigară și de-o
bere…
- Ce vorbești, mă? Dar lăutarilor nu
le dai nimic, zgârcitule?! – l-a interpelat
Nuțu Olteanu privindu-l amuzat pe fereastra lăsată și încetinind mersul mașinii.
- Le dau, mâncați-aș, le dau de toate!
– iar imediat s-a aruncat în fața mașinii
gesticulând caraghios prin aer în încercarea de a recupera bancnota mototolită
pe care i-o aruncase Nuțu și pe care,
după ce a desfăcut-o fericit, a aruncat-o
furios pornind un asalt de sudalme, în
urma mașinii.
- Așa boierule? Faci mișto de mine,
atunci, plesniți-ar cauciucurile, să ai succes la pescuit, limbrici să prinzi și de ceoi prinde să nu ai parte…!
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- Ei, bravo, l-a bombănit Marin aflat
pe bancheta din spate, chiar aveai nevoie
de urăturile lui!
Amuzându-ne copios de reacția bine
cunoscută a tuciuriului ne-am instalat
iar la drum și, nu peste mult timp, am
zărit în depărtare construcțiile bine cunoscute ale Murighiolului și ambarcațiunile ancorate la cheu. Nici nu am apucat ca să ieșim din mașini că Pavel,
prietenul nostru care ne aștepta, ne-a și
ieșit în întâmpinare cu bine cunoscutu-i
zâmbet prietenos:
- Hai, bine ați venit! Ați călătorit
bine?
- Fain, i-am răspuns noi, mai bine
nici că se putea.
- Atunci, haideți să descărcăm ce
aveți de luat cu noi și să le ducem sus pe
vas că soarele deja s-a ridicat.
Mânați și de nerăbdare, ne-am apucat voinicește să descărcăm tot ce adunasem iar când eram aproape gata, Pavel
a rămas pironit locului și, zâmbind,
ne-a întrebat pe un ton hâtru:
- Deci, după câte ați cărat cu voi înțeleg că începând de astăzi vă mutați în
Deltă? Ia uite gospodarii…, continuă Pavel pufnind în râs, văd că ați luat și deale gurii deci, înțeleg că vom înnopta în
baltă?
Mai cu o glumă sau cu o vorbă de
duh am transferat bagajele pe șalupa
care ne aștepta. Ultimul îmbarcat a fost
Pavel care adusese câteva pâini mari, rotunde și fierbinți, pe care tocmai le luase
de la brutăria din apropiere, din pragul
căreia brutarul, echipat cu șorț alb, ne
făcea semne cu mâna urându-ne astfel
drum bun.
Atmosfera era superbă, ziua se
anunța a fi minunată, vremea la fel, așa
că, aflându-ne iarăși în iubita noastră
Deltă, nu ne mai trebuia nimic.
Pavel care se afla în cabina căpita-

nului ne-a întrebat prin fereastră:
- Ce planuri aveți? Doriți să dați la
știucă sau la ce-o fi?
- Tu la ce dai?, i-a replicat Lucică.
- Păi, fiți atenți că veți vedea imediat
și, zâmbind mucalit, ne-a făcut șmecherește cu ochiul, după care a apucat parâma lotcii legată la pupa trăgând-o
aproape.
- Veniți unul din voi și țineți bine de
parâmă până ajung eu la lotcă.
Cum nu știam ce planuri are ne-am
apropiat cu toții. Cu o săritură sigură a
sărit în lotcă după care s-a așezat mulțumit pe prima banchetă, strigându-i lui
Marin care continua să țină vârtos de
parâmă:
- Gata, poți să-i dai drumul!
După ce prova lotcii s-a instalat exact
în siajul șalupei el a scos de sub bancă
un minciog cam măricel, de profesionist,
având și un mâner lung și gros pe măsură.
Ne-am aliniat și noi la bordul șalupei
urmărindu-i cu interes mișcările. Imediat
ce ambarcațiunea a intrat pe unul dintre
canale, deodată, din adânc, au început
ca să țâșnească la suprafața apei crapi
după crapi, evident alertați de motorul
șalupei, moment în care Pavel, cu mișcări sigure, îi prindea din aer cu minciogul, după care îi răsturna în lotcă.
Spectacolul era uluitor iar după un
timp, Pavel s-a așezat calm pe bancheta
de la prova a lotcii de unde ne-a zâmbit
satisfăcut:
- Așa că, la crap nu mai este nevoie
ca să dați că p-ăștia îi vom face ciorbă
ori grătar iar cine mai are chef, se poate
duce și după știuci.
În acel moment am aruncat o privire
spre fundul lotcii și am zărit mulțimea
de crapi chinezești prinși, dintre care
unii erau mari de tot și se zbăteau de
mama focului.
Nu peste mult timp șalupa a încetinit
turația motorului iar ambarcațiunea s-a
apropiat încet de mal, unde s-a proptit
ușurel de o buturugă groasă, bine înfiptă
în pământ iar Pavel s-a și apucat ca să
arunce crapii în iarba de pe mal:
- Păi, de pe malul ăsta puteți da la
pește iar pentru știucă aranjați cu mine
căci vă duc ceva mai în colo, cu lotca,
undeva unde știu că mușcă bine, dar
asta numai după ce termin de curățat
peștele. Bine?
- va urma -
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PESCUIT

Prima lună a toamnei va începe
aproape sigur cu temperaturi ridicate,
cum a fost și ultima lună de vară, probabil secetă și debite diminuate ale
râurilor și Dunării. Peștii se vor cantona în zonele mai adânci și mai răcoroase,
cu izvoare subterane sau curenți. După răcorirea vremii, pescuitul, atât cel de
pe mal cât și cel din barcă, ar trebui să dea rezultate bune la toate speciile de
pești, pașnici sau răpitori. Prelungirea temperaturilor estivale îi vor favoriza pe
cei care și-au programat concediile la mare sau în Deltă în această perioadă,
când pescuitul, în mod normal, dă bune rezultate. În apele de munte, pescuitul
salmonidelor se închide începând cu 15 septembrie.

Foto: MUGUREL IONESCU

CE PESCUIM
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COMPETI}II

Competiții A.G.V.P.S. 2019
MUGUREL IONESCU

Foto: MUGUREL IONESCU

Calendarul competițional 2019 al A.G.V.P.S. din România este în plină desfășurare. Etape,
sau chiar faze finale ale unor categorii ale disciplnelor Staționar, Feeder, Muscă artificială
și Spinning au avut loc, conform progamului stabilit în cadrul Comisiei de Pescuit
Competițional, cu unele actualizări introduse ulterior.

P

entru Pescuitul Staționar, disciplină care cuprinde cele mai multe
categorii, s-a desfășurat prima
fază a categoriei SENIORI, fazele finale
ale CATEGORIILOR TINERE, iar la Feeder, prima fază a categoriei INDIVIDUAL.

Pescuit Staționar SENIORI
– Etapa I
S-a desfășurat la Rădești – jud. Alba,
în organizarea Ligii de Staționar și a
C.S.P.S, în perioada 28-30 iunie. Peștii
vizați au fost, în special, carasul, plătica,
babușca, dar și bibanul și crapul. În
această etapă au participat 29 de concurenți, doar aceștia având dreptul să
participe și în etapa a II-a, în urma căreia, prin cumul de puncte, va fi desemnat campionul A.G.V.P.S. 2019, podiumul și echipa reprezentativă.
Participanții au trebuit să respecte
câteva cerințe obligatorii:
• concurenții au obligația de a efectua antrenamentul oficial premergător
competiției; se penalizează cu un punct
concurentul care lipsește nejustificat de
la antrenamentul oficial.
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• cantitatea totală de nadă permisă
este de 20 l;
• cantitatea totală de nadă vie, inclusiv momeala pentru cârlig, este de
max. 2,5 l pentru o manșă, din care max.
0,50 l „fouillis” și max. 0,25 l larve de
chironomide;
• la verificarea cantităților de nadă
și momeli este obligatorie prezentarea
acestora în recipiente oficiale omologate.
Nerespectarea prevederii atrage penalizarea concurentului cu 1 punct;
• concurentul depistat cu nadă și
momeală peste cantitatea admisă va fi

suspendat din concurs și din Campionat
pe o perioada de 1 an;
• perioada nădirii grele are o durată
de 10 minute;
• lungimea maximă a vergilor de
pescuit este de 13 m;
• este interzisă folosirea cupițelor pe
chit în timpul pescuitului, precum și utilizarea pastelor, peletelor sau săculeților
solubili;
• după efectuarea cântăririi și semnarea fișei de aritraj de către concurent,
peștele cântărit va fi păstrat în juvelnic
până la terminarea cântăririi sectorului.
În cazul în care se defectează cântarul și
este înlocuit, se vor recântări peștii pentru toți concurenții din sector. După terminarea cântăririi, peștii vor fi eliberați
imediat în apă, în stare vie.
Etapa I a cuprins două manșe de pescuit liber, fără punctarea obleților, și a
fost câștigată de bihoreanul Tudor
„Pami” Octavian, cu un total de 3 puncte
și o cantitate de 7.875 g, urmat de sibianul Doru Poiană, cu 3 puncte și 6.850 g
și de clujanul Lucian Petruța, cu 5 puncte
și 7.700 g.

Finale Pescuit Staționar –
CATEGORIILE TINERE
S-au desfășurat în organizarea
A.J.V.P.S. Maramureș, sub conducerea
dlui. director ing. Ioan Pop, a Ligii de
Staționar și a C.S.P.S., pe consacrata
pistă de la Săcălășeni, în perioada 2628 iulie.
Asistența tehnică a afost asigurată
de dl. Constantin „Tinel” Oțel, coordonator tehnic al competițiilor, șef Zona
1 în cadrul Comisiei de Pescuit Competițional, președinte doamna Lidia
Pastor și arbitri domnii Gheorghe Ciceac și Eugen Miklosicza.
Podiumurile s-au prezentat astfel:
FETE – U 20
1. Armina Maria Balaș
2. Alexandra Maria Coste
3. Marcela Buga
BĂIEȚI – U 15
1. Codruț Mărieș
2. Ujvari Akos Zsolt
3. Alexandru Tyukadi
BĂIEȚI – U 20
1. Pal Zalan
2. Lucian Cimpoieș
3. Ionuț Buda
BĂIEȚI – U 25
1. Jakab Alfred
2. Vlad Morozan
3. Alexandru Petruș

Pescuit la FEEDER
- INDIVIDUAL – Etapa I
S-a desfășurat la Racovița – jud. Olt,
în organizarea A.V.P.S. Silva Marpod
Sibiu și a Ligii de Feeder, în perioada
21-23 iulie. În această etapă au participat 42 de concurenți, numai aceștia
având dreptul să participe și în etapa a
II-a, în urma căreia, prin cumul de
puncte, va fi desemnat campionul
A.G.V.P.S. 2019, podiumul și echipa
reprezentativă.
Concurenții au trebuit să respecte
câteva reguli de conduită:
• după tragerea la sorți și ajungerea
la stand, se pot descărca bagajele și se
pot lăsa în afara standului;
• este interzis orice tip de pregătire
a echipamentului (desfăcut lansete,
așezare scaun, accesorii etc);
• pregătirea echipamentului va fi
permisă după semnalul dat pentru începerea perioadei de pregătire;
• în perioada de pregătire, concurentului îi este interzis să iasă din
stand;
• în timpul alocat perioadei de pregătire, concurentul poate sonda apa folosind plumb (este interzisă folosirea
coșulețelor pentru a sonda, în timpul
de pregătire) și poate monta juvelnicul
la apă.

Reamintim, de asemenea, și câteva
prevederi ale regulamentului, care se vor
dovedi utile pentru concurenții care vor
participa în etapa a II-a a competiției:
Art.18. Perioada de pregătire are o
durată de maximum 90 de minute, începând de la primul semnal care permite
intrarea în standuri.
Art.19. Cantitatea totală de nadă
umectată, sitată și nepresată, incluzând
aditivii și celelalte componente (pământ,
argilă, pietriș, porumb, orz, ovăz, secară,
semințe de cânepă etc.), dar fără nada
vie, este limitată la maximum 12 litri
pentru o manșă.
Art.20. Cantitatea totală de nadă vie
este limitata la 2,5 litri. Această cantitate
poate cuprinde:
• maxim 1/2 litri râme (acestea trebuiesc prezentate întregi, nu este permisă prezentarea râmelor tocate).
• maxim 1/2 litri „fouillis” și 1/8 litri
larve de cârlig.

Reguli generale privind
nada și momeala
• după controlul nadei, este interzisă intervenția asupra acesteia, sub
orice formă (sitare, amestecare etc).
• între controlul nadei și nădirea
grea este interzisă umectarea nadei,
sub orice formă (apă din recipient, prosoape ude, cu mâna, cu buretele, pulverizator etc.). Va fi permisă utilizarea
aditivilor lichizi sau praf, în limita a
100 ml, până la finele perioadei de nădire grea. După nădirea grea, singura
modalitate de a umecta nada este cu
ajutorul unui pulverizator.
Locul I al etapei a fost ocupat de
Adrian Petrișor, cu 3 puncte și 14.100
g, urmat de Cosmin Brola, 4 puncte și
13.600 g și de Adrian Rednic, 4 puncte
și 10.950 g.
Vă vom ține la curent, în numerele
viitoare, cu desfășurarea, în continuare,
a campionatului.
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TEHNIC~
într-un stil de pescuit foarte complex,
și vreau să le împărtășesc cu voi, ca să
nu fiți nevoiți să le repetați la rândul
vostru. Aflați din rândurile următoare
ce vă recomand să faceți și ce nu, de la
echipament la prezentarea nălucilor și
la lupta cu peștele.

Alegerea echipamentului

Nu evitați
nălucile mari! (IV)
Text și fotografie ANDREI ZABET
Despre pescuitul cu swimbait-uri se pot scrie tone de
materiale, datorită complexității la care a ajuns acest stil
de pescuit în ultimii 15 ani. Personal, consider swimbaiturile ca fiind „reginele” indiscutabile ale nălucilor de mari
dimensiuni, nu datorită dimensiunilor, ci mai ales pentru
că multe au evoluții foarte naturale în apă și, astfel, extrem
de incitante pentru peștii răpitori.

C

ine ar fi crezut că acest stil, originar de pe Coasta de Vest, din
California, va lua o asemenea
amploare într-un timp foarte scurt la
scară istorică? Astăzi avem branduri care
și-au creat notorietatea prin swimbaituri inventate în urmă cu 15 ani, cum
este cazul celebrei serii Jointed Claw de
la GAN CRAFT, sau producători care
oferă năluci fabricate și echilibrate manual, cum este cazul celor de la Roman
Made, care sunt și autorii unora dintre
cele mai scumpe swimbait-uri din lume,
este vorba de seria Mother, lungi de 30
de centimetri și aproximativ 320 de grame. Există și produse de serie, precum
Slide Swimmer 250 de la DEPS, care
sunt recunoscute pentru capturile-record
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realizate peste tot în lume. Însă, primele
năluci cu evoluție în „S”, care au schimbat
definitiv fața pescuitului cu swimbaituri,
sunt, așa cum spuneam mai sus, cele
produse de GAN CRAFT prin seriile Jointed Claw 178, 148, 230, 303 și 128.

Despre greșeli
și procesul de învățare
În penultima parte a acestui material
introductiv despre swimbaiting, vreau
să vorbim puțin despre greșelile pe
care e bine să nu le faceți, dacă vreți să
pescuiți cu rezultate serioase și cât mai
eficient, utilizând aseste năluci fantastice. În cei 11-12 ani de când pescuiesc
cu swimbait-uri, am făcut toate greșelile
inerente procesului de învățare/evoluție

Dacă vreți să aprofundați pescuitul
cu swimbait-uri la modul serios, trebuie
să fiți conștienți că în acest stil unic de
pescuit, alegerea corectă a echipamentului
este absolut crucială. Dacă treceți peste
această etapă fără să-i acordați importanța
cuvenită, vă veți îngreuna și complica
pescuitul cu astfel de năluci. Pentru început fie spus, vorbim strict de echipament de baitcasting, deci despre mulinete
cu tambur rotativ și despre lansete cu
inelele „deasupra” – deși nu mai reprezintă o regulă, fiindcă mulți producători
adoptă „sistemul brazilian” sau de așezare
în spirală. Deci, dacă vreți să faceți swimbaiting cu echipament de spinning, mai
bine renunțați din start. Singurele echipamente care vă permit un pescuit
eficient sunt cele de casting. Gândiți-vă
doar la cum ați lansa un swimbait de
200 de grame, în timp ce trebuie să
țineți firul lipit de lansetă, în cazul unui
echipament de spinning. Baitcasting-ul
vă ușurează mult eforturile pe care le
implică pescuitul cu swimbait-uri.

Cum trebuie să fie lanseta
Am văzut că unii pescari, din lipsa
experienței și a informațiilor corecte,
nu fac nicio diferență între lansetele
de bass sau știucă, de putere mare, și
lansetele de swimbait. În primul rând,
lansetele de swimbait au anumite caracteristici special gândite să vă ușureze
pescuitul cu năluci mari și grele. Alegeți
lansete de swimbait lungi, special create
pentru acest stil. Lansetele de flipping
pentru bass, chiar dacă par puternice
și pot lansa chiar și 3 uncii, nu sunt suficient de lungi, au altă acțiune sau

mânerul lor e prea scurt. Deci, o lansetă
de swimbait, în opinia mea dar și a
multor altor pescari, trebuie să aibă
minimum 2,4 metri sau 8 picioare.

Lungimea mânerului contează
mai mult decât ați crede
De asemenea, mânerul trebuie să
aibă o lungime suficient de mare pentru
a vă ajuta să eliminați din stresul muscular – o mână este poziționată pe mulinetă, în timp ce cealaltă, care vă ajută
să realizați „pârghia”, se amplasează la
capătul mânerului. Lansetele lungi, dar
cu mânere scurte, trebuie evitate cu
orice preț, fiindcă vă pot cauza serioase
probleme de sănătate dacă pescuiți cu
swimbait-uri. E de ajuns să pescuiți o
singură partidă cu echipament necorespunzător și veți observa imediat efectele negative asupra ligamentelor, mușchilor mâinii și articulațiilor umărului.

Lungimea lansetei,
criteriu de bază
O regulă de bază este să creștem
lungimea mânerului în funcție de greutatea swimbait-urilor. Lansetele mele de
swimbait au o lungime totală de 2,43
metri, iar mânerele lor au lungimi cuprinse între 37 de centimetri, pentru
swimbait-uri cuprinse între 50 și 200 de
grame, și 40 de centimetri pentru năluci
între 250 și 330 de grame. Am observat
că, în ultimii ani, pescarii de swimbait
preferă și lansetele mai lungi, de 8’6”
(2,60 metri) sau chiar de 9’ (2,75 metri).
Aceste lungimi extinse îi ajută să lanseze
cu mai puțin efort nălucile de peste 6-7
uncii, de la 190 de grame în sus, prin
simplul fapt că le oferă părți active și
mânere mai lungi. Pe piețele americane
sau nipone, există tot mai mulți producători care oferă dimensiuni variate pentru lansetele de swimbait. Personal, mi
s-a părut că lansetele de 8 picioare sau
2,43 metri sunt suficiente pentru majoritatea nălucilor, însă dacă ar fi să-mi
mai construiesc o nouă lansetă pe co-

Dacă vreți să
aprofundați pescuitul
cu swimbait-uri la modul
serios, trebuie să fiți
conștienți că în acest stil
unic de pescuit, alegerea
corectă a echipamentului
este absolut crucială. Dacă
treceți peste această etapă
fără să-i acordați
importanța cuvenită, vă
veți îngreuna și complica
pescuitul cu astfel de năluci.

mandă, pentru swimbait-uri de 200-300
de grame, aș alege o lungime de 8’3”
sau aproximativ 2,50 metri în sistemul
nostru metric.

Cum alegem lansetele în funcție
de puterea de aruncare
În concluzie, lungimea lansetei este
foarte importantă în pescuitul cu swimbait-uri. Apoi, urmează puterea de aruncare, care se alege în funcție de plaja
de greutate a swimbait-urilor cu care
pescuiți. Nici aici nu există lansetele
universale, ci trebuie împărțite și alese
pe clase de putere: lansetele între 1 și
3 oz. sau 30-87 de grame sunt considerate din clasa light de putere pentru

swimbait-uri, apoi clasa medie se încadrează undeva între 3 și 5 - 6 oz. sau
87-141-170 de grame, iar pentru nălucile
de peste 8 inch lungime și greutăți de
la 200 de grame în sus, avem lansete
care pot duce liniștit și 350 de grame
în lanseuri. Am testat multe echipamente
în ultimii 12 ani de pescuit cu swimbait-uri și, în opinia mea, cel mai ușor
de folosit și de lansat sunt swimbaiturile care se încadrează între 60 și 120
de grame, însă, nici cu năluci de 180
de grame nu veți avea probleme, odată
ce vă obișnuiți și dacă echipamentul
este de calitate și vă ajută.
– va urma –
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Pescuit de sezon

Surprizele din brădiș
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Ca de obicei, vacanța de vară a fost programată tot la Gura Portiței, locație consacrată,
tradițională. Ca și în anii precedenți, având și un echipament de campare, am rezervat din
timp și o cameră la vila cochetă cu care ne-am obișnuit. Un alt echipament minimal, dar
suficient de divers, pentru toate stilurile de pescuit care se pot practica în zonă, nu a lipsit
din dotarea obligatorie.

P

laja, ca și marea, delfinii, pescărușii, cormoranii și pelicanii care
păreau să aparțină cutezătorilor,
au cam dispărut, ca prezență primordială,
în ultimii ani. Spiritul Portiței, alterat
de mulțimea de curioși, necunoscători,
dar gata să-și întindă tabăra oriunde și
oricum, este departe de cel din perioada
în care ne-a cucerit această zonă. Pionierii
plajelor pustii s-au împuținat, lăsândune printre ultimii veterani. Dar urmașii
noștri, crescuți de noi sau pe lângă noi,
se pare că vor continua tradiția…

Superoferta
Pe lângă plajă, mare și soare, pescuitul era una dintre prioritățile noastre,
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iar variante existau, atât pentru staționar
cât și pentru spinning. După experiențele
ultimilor ani, atracția bibanilor din
zona lacului Sinoe ne stârnea imaginația.
După câteva zile, puține, de „aclimatizare”, pornim pe digul care începea
pe malul lacului Golovița, până la Canalul 5, care făcea legătura între ecluză
și Sinoe.
Speram ca bibanii, care nu ne-au
dezamăgit prin prezența și dimensiunile
lor acceptabile, ne vor încânta și de
această dată. Ce dacă descoperisem că
sunt infestați cu Eustrongylides excisus,
„viermele sârmă”, oricum nu doream
să-i păstrăm. Reamintim că acești pa-

raziți sunt periculoși dacă peștii sau
icrele infestate sunt consumați fără discernământ. Adică, pentru pești, fără o
prelucrare termică temeinică sau o congelare prealabilă la -18 grade C, iar
pentru icre, sărate sau congelate, consumate nu mai devreme de 14 zile.
Ne oprim la Canalul 5, apa curată,
aproape transparentă, ne ispitește. Folosim echipament light, potrivit pentru
capturile așteptate: vergi de 1,80 m,
cu putere de aruncare de până la 5 g,
micromulinete, fir de 0,16, lingurițe
rotative Mepps Agllia Silver nr. 2, legate
direct de fir cu agrafă cu antirăsucitor.
Și bibanii au început prezentările.
Lanseurile nu puteau fi prea lungi. Da-

berare și schimbare de tactică.
Montăm strune, nu foarte agresive,
din fir textil, invenție proprie (așa, cel
puțin, cred eu!), linguri oscilante la limita portanței vergilor, și ne axăm pe
lanseuri fine deasupra brâului de stuf,
urmate de stopuri și recuperări imediate,
la suprafață. Atacurile se produc la câteva minute, stiuculițe destul de mici,
dar vioaie, dându-ne satisfacția capturării și eliberări.

LACUL SINOE
Lacul Sinoe face parte din complexul lacustru Razim-Sinoe. Prin poziția
sa în cadrul complexului și prin depărtarea de gura canalelor Dunavăț și
Dranov, care aduc apa dulce, lacul
Sinoe are o concentrație destul de
mare de sare. Are o suprafață de
135 kmp și o adâncime de maximum
1,60 m. Speciile de pești care îl populează sunt atât cele pașnice, crapul,
carasul, roșioara, babușca, oblețul,
plătica, speciile de crap fitofage și
planctonofage, dar și cele răpitoare,
bibanul, știuca, șalăul, avatul și som-

torită lipsei circulației navale importante,
pe mijlocul canalului se formase un
brâu de brădiș, sub suprafața apei, greu
vizibil și cu ochelarii polaroizi, dar care
se simțea la atingerea nălucilor. Lansam
oblic, la un unghi de 45 de grade față
de mal, la o lugime de 25-30 m, iar atacurile se produceau după câteva secunde,
când nălucile evoluau mai la adâncime.

Surprizele…
O pală de vânt din lateral mi-a dus
năluca pe brâul submers de brădiș.
Fără să sesizez, mulinez, năluca evoluează, iar firul pleacă spre larg, după
care simt tensiunea. Nu mai e biban!
Tracțiunea continuă, cu eschive
stânga-dreapta, lanseta s-a arcuit amenințător și mă gândesc doar la faptul
că nu am montat nici un fel de strună.
Din nou stânga-dreapta, dreapta-stânga,
dar mai recuperez din fir și văd știuculița. Vioaie și motivată, tot încearcă să

nul. Canalul 5 a fost dragat și malurile
sale amenajate cu anrocamete, pentru a asigura navigația vaselor care
tractau bărcile de pescuit. Această activitate, foarte intensă și productivă
cu mulți ani în urmă, este redusă în
prezent, aproape desființată, cel
puțin în timpul verii.

ajungă în brădiș. Ușor, ușor, cedeză,
și, în apropierea malului, face un salt
spectaculos și poposește în stuful culcat
la pământ de pescari. Nu e mare, dar
nici mică. Agrafa cu antirăsucitor se
vede în colțul gurii, pe partea dreaptă,
iar ancora este bine… „ancorată”! Eli-

„Povestea merge mai departe…
…ca vântul din Vama Veche”, cum
ar spune Tudor Chirilă,… ca „vântul
de la Gura Portiței”, am spune noi. La
un moment dat, la un Mepps Agllia Silver, de data asta nr. 5, am un atac la o
jumătate de metru de mal. Lovitură în
linguriță, care zboră pe mal. La prima
vedere, „năluca” din apă părea de
aproape un metru! Următoarele două
lanseuri, alte două repetări ale figurii,
în aceeași zonă, cu același final. După
care, liniște totală.
Am plecat spre plajă, cu speranța
că ne vom mai întoarce spre sfârșitul
verii. Avem o treabă de terminat!

GASTRONOMIE PESC~REASC~

RASOL DIN ȘTIUCĂ
CU LEGUME
MAMA PAȘA

Pește cu o mare viteză de reacție, știuca are musculatura
adaptată modului de viață prădător. Carnea fiind fadă, fără
grăsime, dar gustoasă, vom încerca să creăm un preparat care
să o valorifice superior.
Ingrediente: o știucă de 1,5-2 kg,
3 cartofi roșii, 5 ciuperci champignon,
5 ridichii, sare, piper, mărar, pătrunjel,
100 ml iaurt gras, 1 pahar de vin alb
sec.
Preparare: se curăță știuca de
solzi și se filetează. Se fierb cartofii
curățați și tăiați cubulețe în apă cu
sare, la final adăugându-se bucățile de

fileu și ciupercile feliate. După câteva
clocote vom scoate componentele pe
un platou, le lăsăm să se răcească, le
vom garnisi cu felii de ridichii și le vom
asezona cu amestecul din vin alb,
iaurt, piper și verdeață.
Servire: se servește rece, însoțit de
clondirul aburit de fetească albă.
Poftă bună!
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Pescuit în ape de munte

La păstrăv
pe cărările toamnei
Text și fotografie MAC

Zilele verii au rămas deja în amintire iar toamna își intră
încet, încet în drepturi. Peste crestele și văile munților a
mai trecut o vară cu năbădăi, dacă o putem numi astfel,
perioadele de caniculă severă alternând cu vijelii însoțite
de ploi abundente. Dar, ca toate cele pământești, acestea
au trecut iar peste apele de munte se așterne din nou
liniștea specifică anotimpului ce va pune luciri de aur și
aramă în frunzele de fag și va aduce boncănit de cerbi prin
tăieturile și poienile tainice ale pădurilor din munte. Este
din nou timpul să urcăm, înainte de închiderea sezonului,
la păstrăvi pe cărările toamnei…

Ș

i pentru că niciodată nu este
ușor să decizi, am ales să începem excursia cu o ieșire pe rău
iar, dacă timpul ne va permite, să încheiem sezonul cu un pescuit pe malul
unui lac de munte. Topologul și, eventual, lacul Pecineagu erau două destinații ce promiteau partide atractive de
pescuit la păstrăv, adevărate provocări
la final de sezon.

Pe valea Topologului
Și poate că totul ar fi fost așa după
cum planificasem, iar cei câțiva păstrăvi
prinși ar fi fost mai mult decât suficienți
pentru a păstra amintirea plăcută a
partidelor de pescuit până la primăvara
viitoare. Ce altceva am mai găsit însă
pe malul apei a avut însă darul de a ne
pune pe gănduri…
Drumul forestier urma firul văii
unde râul își purta undele luptând cu
obstacolele naturale dar și cu cele
create cu mai multă sau mai puțină înțelepciune de om. Câteva bulboane urmate de mici întinsuri anunțau locuri
bune, unde păstrăvii ar fi putut găsi
adăpost și loc de pândă. Am oprit din
loc în loc, urmând a pescui apoi dinspre
amonte spre aval. Apa se limpezise numai bine pentru pescuit atât cu muște
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artificiale cât și cu rotative mici, iar locurile bune de pescuit, unele mai acesibile, altele ce necesitau ceva efort
pentru a junge la malul apei, se iveau
destul de des dintre tufele de brustur
și printre bolovanii, trunchiurile căzute
și cioatele lăsate în apropierea malului.
Ceea ce am constatat însă cu mare dezamăgire, destul de frecvent pe malul
apei, erau fie cutii de conserve, fie caserole sau pahare din plastic, ce purtau
încă urmele momelilor naturale, râme
uscate, peștișori probabil odată vii,
toate folosite la pescuit, aruncate în
grabă, în urmă, fără pic de reținere,
respect și civilizație, de cei ce fac orice
este posibil numai păstrăvi să prindă!

Puterea și înțelepciunea naturii
Cu greu am trecut peste aceste impresii
și am revenit la partida noastră. Natura,
cu impresionanta-i putere de regenerare,
a fost, pentru a câta oară, cea care ne-a
atras atenția cu frumusețea peisajelor
oferite cu mărinimie și, spre satrisfacția
deplină, și cu câțiva pistruiați ademeniți
din undele râului de cele câteva artificiale
și rotative nr. 0, folosite fie în curentul
năvalnic, fie pe linul întinsurilor din coturile mai domoale ale râului.
Ziua cobora spre după-amiază iar
timpul trecuse fără a băga de seamă.
Din când în când, câte un camion, încărcat până la refuz, mai-mai să se răstoarne, făcea să trepideze drumul în
vecinătatea râului, cărând trunchiurile
arborilor tăiați iar și iar, ca dintr-un
sac fără fund, din pădurile montane…
Și pentru că râul continua să ne
ofere mereu locuri noi, bune pentru
pescuit, am decis să renunțăm la partida
de pe lac și să rămânem peste noapte
la cabana Iedu, urmând să reluăm pescuitul a doua zi, tot pe râul care, în
ciuda relelor pe care este nevoit să le
îndure, găsește, ca printr-o minune,

puterea de a se reface și de a menține
echilibrul necesar conservării faunei
acvatice atât de prețioase.
La lăsarea serii, la focul ce răspândea
lumini roșietice peste poienița din fața
cabanei, imaginile de peste zi dar și
din anii trecuți, au început să țeasă
pânza amintirilor.

La orizont se contura imaginea impunătoare a muntelui. La poalele lui,
pădurea este încă la putere și are grijă
de râul, ce reușește să ofere, an după
an, clipe de neuitat pentru cei porniți
pe cărările toamnei, în căutarea păstrăvilor. Până când va mai rezista, este
însă greu de spus…!

Ceea ce am constatat
însă cu mare
dezamăgire, destul de
frecvent pe malul apei, erau
fie cutii de conserve, fie
caserole sau pahare din
plastic, ce purtau încă
urmele momelilor naturale,
râme uscate, peștișori
probabil odată vii, toate
folosite la pescuit, aruncate
în grabă, în urmă, fără pic
de reținere, respect și
civilizație, de cei ce fac
orice este posibil numai
păstrăvi să prindă!
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Pescuit pe râu

Voblere articulate
pentru răpitori
Text și fotografie DORU DINEA

În pescuitul la spinning al peștilor răpitori este necesar să
fim pregătiți, la fiecare partidă de pescuit, pentru noi și noi
provocări. În special pe apele intens pescuite cu momeli
artificiale, peștii răpitori sunt cu mult mai prudenți și
prevăzători, mai ales exemplarele mari. De aceea, atunci
când pescuim cu o anumită nălucă cu care am avut rezultate
la alte partide de pescuit dar, la care observăm că, la acea
partidă de pescuit nu mai dă rezultate, nu e bine să insistăm
un timp foarte îndelungat. Schimbăm și încercăm și alte
tipuri până reușim să găsim una sau câteva tipuri de năluci
cu care să determinăm peștii răpitori să le atace.

D

e obicei, în pescuitul la spinning, nu am folosit foarte mult
voblerele articulate, de tip jointed. Însă, atunci când alte năluci nu au
dat rezultate, de multe ori voblerele jointed s-au dovedit a fi prinzătoare. Mulți
producători le recomandă în special pentru apele mai opace însă, din experiența
mea, dau rezultate la fel de bune și pe
ape limpezi, de o claritate mare. Important a fost să folosesc cromatica nălucii
potrivită cu condițiile în care am pescuit,
turbiditatea apei, adâncimea de evoluție
a nălucii și condițiile meteo.
Pentru voblerele de tip jointed de
lungimi mici și medii, adică până la
5-6 cm, am folosit, în aceeași măsură,
alături de cele slim, de tip minnow și
pe cele de tip fat sau flat. Pentru cele
cu lungimi mai mari am folosit numai
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pe cele subțiri – slim. Am procedat în
acest fel deoarece nu am dorit să urmăresc numai exemplarele mari de
pești răpitori ci să am șanse și la cele
de dimensiuni medii. Totuși, surprizele
cele mai mari și plăcute, le-am avut din
partea unor voblere de tip jointed cu

La pescuitul la
spinning, pe râu,
cu aceste tipuri de voblere,
cele mai bune rezultate
le-am avut în prinderea
știucilor. La avați am avut,
în general, rezultate bune
iar la pescuitul clenilor,
rezultatele au fost
satisfăcătoare și bune.

formatul ultra-slim, foarte subțiri, cu
lungimea de 16 cm, deci mari și greutatea de până în 9 grame. Această greutate mică în raport cu lungimea nălucii
mi-a permis, totuși, să lansez la distanțe
destul de mari năluca dar, cel mai important, mi-a permis să am prezentări
cât se poate de silențioase pe suprafața
apei.
Aceste voblere articulate au, la acționarea prin apă, o evoluție destul de
diferită față de multe alte tipuri de năluci. Mișcările nălucii sunt mai „nesigure”, mai „ezitante”. De asemenea,
aceste tipuri de voblere acționează și
la cele mai mici viteze de recuperare.
Voblerele jointed de 16 centimetri cu
formatul ultra-slim duc însă, la acționare, jocul ezitant și haotic până
aproape de nivelul perfecțiunii. Construcția acestei năluci împreună cu
„barbeta”, dacă se poate numi în acest
fel, creează aceste mișcări la care, în
cele mai multe cazuri, peștii răpitori
nu pot rezista. Această „barbetă” se află
pe un cuplaj mobil în coada nălucii și e
realizată dintr-o bucată mică de tablă,
concavă și care nu numai că ajută la
recuperarea nălucii, la crearea jocului
acesteia, dar are, și ea însăși, un joc independent ce seamănă cu al unei mici
linguri rotative sau al unei cicade.

La pescuitul la spinning, pe râu, cu
aceste tipuri de voblere, cele mai bune
rezultate le-am avut în prinderea știucilor. La avați am avut, în general, rezultate
bune iar la pescuitul clenilor, rezultatele
au fost satisfăcătoare și bune. Sunt însă
sigur că pot avea rezultate și la alte specii
de pești răpitori din apele noastre.
Pentru prinderea avaților, de cele
mai multe ori, am executat recuperări

rapide și foarte rapide. Din când în
când smuceam din vârful lansetei, jerkuiam pe distanțe scurte și medii. Uneori
executam o singură jerk-uire între două
recuperări dar, alteori, executam douătrei jerk-uiri consecutive. Între recuperări și jerk-uiri mai executam și opriri
ale nălucii, de scurtă durată.
Pentru prinderea știucilor, vitezele
de recuperare au fost și mici, și medii

dar și medii-rapide. Și aici mai realizam
mici accelerări pentru nălucă dar nu
ca la pescuitul avaților. Am executat
opririle pentru nălucă pe perioade mai
mari de timp, uneori și până la 5-6 secunde. În aceste pauze de recuperare,
năluca aproape că rămânea suspendată
în masa apei fapt ce atrăgea, în unele
cazuri, atacul dințoaselor.
Și la pescuitul clenilor mai executam opriri ale nălucii dar, de obicei,
am imprimat o viteză de recuperare
constantă pentru nălucă, mică sau medie. Chiar dacă nu am prins foarte des,
am avut atacuri și capturi de cleni și la
voblerul jointed ultra slim, de 16 centimetri lungime. O surpriză plăcută care
demonstrează că la acest tip de vobler
se pot prinde și exemplare mari dar și
mici de pești răpitori.
Chiar dacă trusa noastră de năluci,
va căpăta, de cele mai multe ori, greutăți destul de importante, e bine să
avem cât mai multe tipuri de năluci la
o partidă de pescuit la spinning. De asemenea, e bine să vă achiziționați sau să
vă confecționați năluci cu forme sau acțiuni cât mai ciudate, mai bizare, mai
ieșite din comun. S-ar putea, ca tocmai
la aceste tipuri de năluci, la anumite
partide de pescuit, să aveți rezultate
surprinzătoare. În sensul pozitiv!
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MUSC~RIT

Pescuit la păstrăv

Combinată de toamnă
pentru păstrăv
MUSCĂ USCATĂ ȘI NIMFĂ
Text și fotografie ALEX CODRESCU

Mijlocul lunii septembrie aduce, în fiecare an, închiderea
sezonului la păstrăv iar pasionații muscăritului urcă pe
cărările adesea tainice, adăpostite de pantele versanților
printre care râurile își poartă undele cristaline. Este
vremea la care, cu echipamentul pus la punct până în cele
mai mici detalii, ne îndreptăm pașii spre locurile de
întîlnire cu cavalerii pistruiați din apele de munte…

I

ar dacă toate ustensilele, lansete,
mulinete, fire, și echipamentul,
de la cizmele șold sau combinezonul impermeabil până la vesta de
pescuit și minciogul cu coadă scurtă,
sunt de regulă cam aceleași, o discuție
aparte poate să apară vis-a-vis de artificialele pe care le vom folosi, având în
vedere condițiile momentului: ape încă
destul de bine încălzite spre amiază de
soarele de septembrie, suficient de limpezi după ce „toanele” verii s-au potolit.
Este rece dimineața și seara, specific
de altfel începutului toamnei în zona
montană, dar orele amiezii oferă o „fereastră” de care putem benficia din
plin pentru a ademeni păstrăvii, bucuroși
parcă și ei de gradele Celsius cu plus
ce aduc încă un pic confort termic în
undele cristaline
De aceea va trebui să alegem, la
rândul nostru, o tehnică de pescuit anume, iar aici mă refer la muștele artificiale
pe care le vom folosi și la prezentarea
lor în masa apei. Toate acestea pentru
a oferi pistruiaților o tentație atractivă,
atât ca formă și culoare, dar și cu un
„comportament” în concordanță cu condițiile specifice timpului la care pescuim.
O momeală „servită pe tavă”, ușor de
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capturat și care nu va necesita totuși
un efort prea mare din partea peștilor,
pentru a o prinde, este de nerefuzat.
Un alt aspect important de care
vom ține seamă este cel legat de prezentarea artificialelor astfel încât să le
menținem cât mai aproape de zonele
în care peștii sunt activi la acest timp
din an. Aceștia păstrează încă bine „tiparul” verii, când se ridică și culeg de
pe suprafața apei o insectă servită nu
departe de locul unde se ațin, sau
rămân în apropierea fundului apei,
după pietre mari sau spre coada întinsurilor, pentru a primi „la nas” hrana
adusă de curentul apei. Chiar dacă au
suficientă energie acumulată din anotimpul cald, apropierea timpului rece
îi face să fie deja precauți în ceea ce
privește folosirea energiei, astfel încât
nu se vor mai aventura în salturi acrobatice sau incursiuni prelungite, așa
cum o făceau pe vremea lui Gustar.
Având în vedere cele de mai sus,
va trebui să facem o alegere acoperitoare
în ceea ce privește artificialele și modul
lor de prezentare. Aici vine rândul combinatei pentru păstrăv: muscă uscată
legată pe leader intermediar, combinată
cu nimfă, legată la capătul leader-ului

Combinata
pentru păstrăv

atașat de musca uscată. Avantajele
monturii sunt ușor de recunoscut. Musca
uscată se deplasează la suprafața apei
iar nimfa în apropierea substratului,
astfel că întreaga zonă în care peștii
sunt activi la acest moment este practic
acoperită de combinația noastră. Un
alt avantaj al combinatei este acela că
elimină necesitatea folosirii semnalizatorului, al cărui loc este practic luat
de musca uscată pe care o putem urmări
ușor pe suprafața apei. Semnalizarea
se face fie la vedere, dacă păstrăvul se
ridică să culeagă artificiala de la suprafața apei, fie prin semnalarea mușcăturii transmise prin firul nimfei, dacă
păstrăvul alege să atace în masa apei.
O culoare vizibilă prezentă în corpul
sau aripile muștei uscate va oferi un
plus de confort vizual în urmărirea
semnalelor.
Vom lansa ca de obicei, atât doar
că va trebui să insistăm ceva mai mult
pe fiecare loc ce „promite”. Cu siguranță
răbdarea ne va fi pusă la încercare,
dar ce poate fi mai plăcut decât lucirile
unui pistruiat ce s-a arătat din unde,
atras de îndemânarea prezentării, și
nu a rezistat combinatei noastre pentru
păstrăv…!

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

BULINE
ȚIȚI

Bulă împreună cu Țiți și încă vreo
câțiva camarazi din grupa lor de vânătoare stau la o bere rece pe terasa restaurantului și, dintr-una în alta, au
ajuns la capitolul neveste așa că, unul
dintre convivi deschide discuția:
- Măi băieți, ce să văspun, nevasta
mea este ca o libelulă. După cum știți,
o viață a fost balerină și când o zăresc
apropiindu-se parcă plutește.
Un altul de alături nu se lasă mai
prejos și avându-și soția în imagine intervine plin de dragoste:
- A mea e ca o căprioară! Când o zăresc apropiindu-se de mine, cu mersul
ei mlădios, tot am pornirea ca să o iau

în brațe și să o alint.
Nici nu a terminat bine de spus că
se aude un oftat prelung, urmat de
vocea inconfundabilă a lui Bulă:
- Vai de sufletele noastre, …ce să vă
mai spun fraților, că știți foarte bine, …
nici a mea nu seamănă a om! Dacă îmi
aduc bine aminte, noi am fost foarte fericiți mai bine de douăzeci de ani, …pe
urmă ne-am căsătorit!
- Păi bine mă, intervine Țiți, îndrăznești să insinuezi că nu-ți mai iubești
nevasta?!
- Ei, nu-i chiar așa, îi răspunde Bulă
oftând din greu, știi foarte bine că,
atunci când ne-am luat, o iubeam atât
de mult încât îmi venea s-o mănânc, nu
altceva. Sincer să fiu, acum chiar îmi
pare rău că n-am făcut-o la timpul potrivit pentru că acum este mult prea
târziu deoarece, cu timpul, mi-am dat
seama că este cam veninoasă…!
***
Vânătoarea s-a terminat iar Țiți și
Bulă aflați în aceeași mașină revin spre
casă:
- Ce ai mă în coșul ăla? – îl întreabă

Țiți privind îndelung coșul aflat pe banchetă lângă Bulă – Ori ți-ai vârât iepurele acolo ?
- Ei, și tu acuma… am cules niște
ciuperci că ne-a invitat soacră-mea la
masă.
- Aoleo! Fii atent cum le mâncați, că
dacă or fi din alea de care te doare
capul!
- Adică, cum… „dacă?”
***
Țiți oprește mașina în fața porții lui
Bulă și, descoperindu-l stând lejer în
șezlong, lasă geamul jos și îl strigă:
- Băi Bulă, hai că ne așteaptă o berică rece pe terasă.
- Nu vin mă - îi răspunde mofluz.
- Ce-i cu tine mă, ori ești bășicat?
Hai, că berea te vindecă de asemenea
eczeme.
- Nu vin mă, că n-am chef.
- Povești! Să-nțeleg că te-ai certat
iar cu Bulina și ți-e teamă de ea?
- Auzi, mă? Nu fi fraier, ori ai uitat
că lupului nu-i este frică de câine însă
doar îl deranjează lătratul lui!
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noutăți de prin magazine
ABREVIS

Cel mai bun mod de stocare
a plasticelor moi Z-Man
Nălucile din elastomeri
sunt foarte rezistente la
dinții răpitorilor, însă nu
pot fi stocate în aceleași
cutii sau compartimente cu plasticele siliconice. Pe de altă parte,
cutiile cu plastice tind
să ocupe mult loc în bagajul pescarilor, din cauza
volumului lor.
Una dintre cele mai simple și mai eficiente metode
de a merge cu plasticele
la pescuit este în pungile originale cu care
vin acestea, majoritatea
fiind prevăzute cu fermoare din plastic - zip
loc, ceea ce le face resigilabile după fiecare utilizare a plasticelor. Producătorul american Z-Man vine
cu o soluție și mai simplă și la îndemâna oricui: portofelele tip organizer
sau binder, în care puteți adăuga
direct pungile de plastic Z-Man, de-

oarece prinderile metalice
se potrivesc cu găurile
din ambalaje. Z-Man
BinderZ sunt disponibile în două dimensiuni, normal și doublewide - dublulat, și
pot păstra de la pungi
cu năluci la jiguri și
alte accesorii de care
aveți imediată nevoie
într-o partidă de pescuit
la biban, șalău, știucă
sau avat. Un alt mare
avantaj este că nu
ocupă spațiu în bagaj,
fiind potrivite și pentru genți de umăr,
pentru rucsacuri și
pentru gențile mai voluminoase, de barcă.
Noile produse Z-Man
sunt disponibile în magazinele Abrevis Outdoor, atât online,
cât și în magazinul fizic din București.
–www.abrevis.ro

FISELA

AVERTIZOR KAMASAKI
MONTABIL PE BLANK
Un avertizor ingenios,
de numai 30 de grame,
care poate fi montat pe
orice lansetă, pe care o
sprijinim cu mânerul în
suport, atunci când pescuim la Dunăre sau pe
un alt râu cu debit mare, acolo unde
vârful lansetei trebuie sa fie ridicat aproape de verticală pentru a crea un unghi
adecvat la intrarea firului în apă.
Funcționează cu trei microbaterii
LR44 (AG13) 1,5V. Bateriile sunt incluse,
dar este recomandat să avem la îndemână
și un set de rezervă, mai ales dacă
folosim dispozitivul la temperaturi scăzute. Fixarea avertizorului pe lansetă se
face cu ajutorul a două bretele din cauciuc. Fixarea trebuie făcută cât mai strâns
pentru a evita alunecarea dispozitivului
pe blancul lansetei. Pornirea avertizorului
se face automat, în momentul fixării
bretelelor pe blank, prin apăsarea unui
buton plasat pe spatele dispozitivului.
După înțeparea peștelui este indicată
scoaterea firului din locașul de culisare,
după care poate începe drilul. Dipozitivul
este rezistent la ploaie dar nu 100%
impermeabil.
–www.fisela.ro
TALON DE ABONAMENT

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
Index – 32.876
12 luni – 150 lei MD

Fișa de livrare se completează
la oficiul poștal (localitatea, cod poștal,
adresa domiciliu, destinatar)
F.S.P.-1 Cod fiscal 1002600023242
Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”
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ZIUA

OCTOMBRIE 2019

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAZELE LUNII
SOARE
FAVORABILE PESCUITULUI
RĂSARE APUNE
1 M
0.01 6.39 12.18
17.51
2 M
0.51 7.28 11.09 18.43
3 J
1.45 8.17 11.46 19.36
4 V
2.36 9.09 12.36 20.21
P.P.
7.17
18.49
5 S
3.27 9.49 13.25 21.17
6 D
4.21 10.38 14.16
7 L
0.57 5.38 12.21 17.05
8 M
1.39 6.29 13.19 18.01
9 M
2.27 7.17 14.07 18.56
10 J
3.19 8.10 15.02 19.48
11 V
4.14 8.59 15.57 20.39
12 S
5.09 9.48 16.49 21.31
13 D
5.51 10.43 17.42 22.26
L.P.
7.28
18.33
14 L
6.44 11.29 18.35 23.18
15 M
7.38 12.15 19.29
16 M
0.25 6.57 12.41 18.27
17 J
1.18 7.49 13.37 19.19
18 V
2.11 8.43 14.31 20.11
19 S
3.07 9.39 15.29 21.03
20 D
3.59 10.42 16.25 21.54
U.P.
7.37
18.22
21 L
4.47 11.36 17.18 22.45
22 M
5.38 12.21 18.11
23 M
0.03 5.28 12.26 18.54
24 J
0.55 6.17 13.14 19.48
25 V
1.47 7.05 14.09 20.41
26 S
2.39 7.51 14.56 21.33
27 D
2.31 7.43 14.48 21.28
L.N.
6.46
17.11
28 L
3.28 8.38 15.41 22.19
29 M
4.17 9.23 16.36
30 M
0.09 5.16 11.23 17.34
31 J
0.51 6.09 12.11 18.28
Duminică, 27 octombrie 2019, se trece la ora de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00.
Modificarea a fost operată în tabelul solunar.

mica publicitate
OFERTE

AJVPS Covasna oferă autorizații de vânătoare la cerb comun pentru vânătorii
interesați la următoarele prețuri:
MEMBRII
Trofeu
Piesa rănită
Cerb M.
până la 7 kg 1.000 euro 500 euro
între 7-8 kg 1.500 euro 500 euro
între 8-9 kg 2.000 euro 500 euro
între 9-10 kg 2.500 euro 500 euro
peste 10 kg 3.000 euro 500 euro
Selecție
Piesa rănită
Cerb M.
1.000 euro 500 euro
NEMEMBRII
Pentru toate categoriile
trofeu/selecție: +1.500 lei
Dacă se recoltează trofeu în loc de
selecție – prețul este de 2.000 euro.
Cerb femelă – 500 lei, piesa rănită 250 lei.
Perioada optimă 23 sep. - 2 oct.
Relații la tel: 0267-31.68.35 sau
e-mail: ajvpscovasna@gmail.com
REBUS

PUȘCA PE UMĂR
Rezolvarea din numărul trecut

VÂNĂTOARE…
POLITICĂ
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Vânează profitul. 2) Face parte din
aceeași familie politică (masc.). 3) Finalul la o mișcare de dreapta! – A acumulat mult profit – Trai
mediu! 4) Opozanții poltici în afara legii. 5) A parcurge un ceaslov (var.) – Prefixul opoziției. 6) Lăsați
să spânzure în aer – În cele din urmă scump! 7) Lideri politici fără milă pentru popor – Adorați de
muritori. 8) Afectați de prea multã întrebuințare –
Pâinea lui Dumnezeu. 9) A gândi politic – Taine!
10) Parte din vânat! – Povești cu necunoscute.
VERTICAL: 1) Desen …politic. 2) Dus pe lună. 3) Pe
aici la Popești! – Alungit artificial. 4) Cinemateca
închipuirilor. 5) Platoul pe care se pune vânatul –
Primește numai sarcini negative, dar nu în politică.
6) Scoși din competiția politică – Unic în sine! 7)
Roman original (pl.) – Vrăjitor. 8) Trecute prin sită!
– Sfârșesc trist! – Prinse în lanțuri (sg.). 9) Genuri
de produse. 10) Viața în societate – Piesă …muzicală.
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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.
PUBLICITATE

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: 65 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.

