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IUNIE

Starea de urgență,
repercusiuni,
măsuri și perspective
NECULAI ȘELARU
Starea prelungită de urgență a constituit o realitate
supărătoare, oficial recunoscută, în numele căreia ne-au
fost restrânse anumite drepturi, libertăți și activități
cetățenești.

P

rintre acestea și activitățile utilrecreative de vânătoare și de
pescuit cu undița, ambele folositoare societății, deoarece:
• pun în valoare, pe cheltuială proprie și privată, două resurse naturale
regenerabile, introducând în circuitul
alimentar carne de vânat și pește proaspăt, deloc de neglijat în perioadele de
criză;
• sunt singurele activități prin care
se asigură în mod practic echilibrul ecologic în mediul sălbatic, prin extragerea
surplusurilor populaționale de vânat și
pește, dimensionate de reprezentații sta-

tului în domeniile cinegetic și piscicol;
• asigură cadrul recreativ pentru
sute de mii de concetățeni și mii de locuri de muncă pe cheltuială privată.
Starea recentă de urgență ne-a luat prin

Ideea transmisă
insidios că „după
pandemia de Covid-19 nimic
nu va mai fi așa cum a fost”,
pare să fie singurul lucru
cert din tot ce se intuia
că va urma.

surprindere, în ciuda unor premoniții
publice și unor semnale de alarmă trase
anterior, fiind resimțită ca o stare de
incertitudine îngrijorătoare, din cauza
lipsei de informare logică și inteligibilă,
de natură a clarifica, atât cât se putea
clarifica, originea, modul de transmitere, periculozitatea, tratamentul adjuvant și efectele directe și indirecte ulterioare ale bolii. Ale unei boli provocate
de un virus necunoscut sau deja cunoscut, de ceva vreme, în alte țări.
Am asistat parcă la o „abureală” continuă și consecventă, plină de comunicări înfricoșătoare printre multiple informări și dezinformări contradictorii,
inoculată cu repeziciune în mediul public, de nu mai știa nimeni ce să creadă
și cum să procedeze pentru a se salva
pe sine și ai feri de nenorocire pe cei
apropiați și dragi. Citind printre rânduri
știrile vremii, aveai certitudinea că virusul Covid-19 – natural sau din contră
creația omului, agresiv cu unii și foarte
blând cu alții, acuzat de uciderea discriminatorie a oamenilor când de fapt
constituia doar „picătura care umplea
paharul rezistenței bolnavilor cronici”
din alte cauze – va avea urmări serioase,
nu numai în plan economic, ci și social
și, probabil, și politic în viitor. Ideea
transmisă insidios că „după pandemia
de Covid-19 nimic nu va mai fi așa cum
a fost”, pare să fie singurul lucru cert
din tot ce se intuia că va urma.
Într-o astfel de perspectivă, care nu
poate fi deloc liniștitoare într-o societate devenită prea dependentă în general, se impunea a dovedi mai multă
clarviziune și, mai ales, a ne apuca de
treabă, atâta cât ni se permitea, în interesul realizării obiectivelor comune.
Nu contest că multor confrați, chiar în
floarea vârstei, le-a convenit, pentru
moment, statul acasă, în expectativă
sau figurația, fiind susținuți financiar
de contribuabili, dar acest lucru nu
poate dura la nesfârșit. Cineva, cândva,
va trebui să deconteze nota de plată a
acestei dezorientări tulburi, iar ca oameni maturi și responsabili nu putem
neglija din această ecuație viitorul urmașilor noștri. Cei care au urmași și
pot avea coșmaruri gândindu-se la viitorul care-i așteaptă.
IUNIE 2020
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Vânătoare de căpriori
Starea de urgență,
repercusiuni, măsuri
și perspective
În ceea ce ne privește pe noi și asociațiile de vânători și/sau de pescari
amatori, cărora ne-am angajat să le
apărăm și să le susținem interesele la
toate nivelurile, putem fi siguri de
schimbări esențiale în viitorul apropiat,
determinate în primul rând economic,
nu foarte greu de anticipat.
Veniturile asociațiilor noastre neguvernamentale, multe surprinse fără
nici un fel de rezerve financiare în cont,
se pot diminua drastic din multe motive, printre care:
• un aport financiar mai mic din
partea membrilor, în condițiile în care
mulți dintre aceștia vor renunța la activitatea care le-a făcut viața mai agreabilă, în principal din cauza interzicerii
temporare a activităților de vânătoare
și de pescuit cu undița, benefice pentru
ei, mediu și societate; nu mai aducem
în discuție și alte motive ale renunțărilor, precum reducerea cotelor de recoltă, riscurile la care se expun în legătură cu păstrarea, transportul, portul
și folosirea armelor de vânătoare etc.
• un aport financiar mult mai mic,
probabil insignifiant în viitor, obținut
din organizarea și practicarea vânătorii
cu vânătorii străini;
• un aport financiar mai redus din
valorificarea vânatului, în condițiile
scăderii efectivelor de faună cinegetică,
în special de mistreți din cauza PPA și
de iepure și potârniche din cauza tehnologiilor agricole folosite în prezent,
agresive la adresa acestor specii;
• un aport financiar neglijabil din
donații, sponsorizări etc.
În această situație previzibilă, de
scădere semnificativă a veniturilor asociațiilor de vânători și/sau de pescari
recreativi, devine obligatorie reducerea
corespunzătoare a cheltuielilor, ceea
ce nu este deloc simplu în condițiile
impuse prin contractele de gestionare
a fondurilor cinegetice și de utilizare a
resursei acvatice vii. Totuși nu se întrevede, deocamdată, o altă soluție viabilă pentru supraviețuire. Nici soluții
miraculoase sau unitare, de la nivelul
A.G.V.P.S, nu se pot aștepta. De la nivelul A.G.V.P.S. se poate gândi doar o
relaxare în privința cotei de participare
și unele măsuri de solidaritate cu asociațiile afiliate și membrii acestora, ceea
ce este posibil.
La nivelul asociațiilor de vânători și
de pescari recreativi, măsurile trebuie să
vizeze deci, reducerea corespunzătoare
4 |
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și imediată a cheltuielilor. În principal a
celor care sunt posibile fără afectarea vizibilă a funcționării acestor asociații.
De aceea, numai cu titlu de recomandare, se sugerează câteva posibilități:
• reducerea cheltuielilor de salarizare, a căror pondere a crescut în timp
de la cca. 50 % până la peste 70% din
cheltuielile totale la unele asociații,
prin reducerea numărului de posturi
din statul de funcții sau a normei de
lucru pentru unii dintre angajații ale
căror atribuții pot fi preluate de cei rămași în funcții;
• reducerea cheltuitelor administrativ-funcționale, în condițiile reducerii activității, a externalizării unor servicii și eventualei introduceri parțiale
a muncii la domiciliu;
• reducerea cheltuielilor de achiziționare furaje, care pot fi acoperite parțial prin contribuția angajaților și membrilor.
De subliniat că sugestiile de mai sus
reprezintă doar recomandări pentru
conducerile asociațiilor afiliate, fiindcă
acestea au responsabilitatea adoptării
hotărârilor în această privință, în funcție
de situația organizatorică și economică
în care se găsesc. Așadar, responsabilitatea analizei și adoptării măsurilor necesare supraviețuirii asociațiilor revine
exclusiv organelor de conducere ale
acestora, care nu pot avea în vedere decât interesul prioritar al membrilor asociați. Deciziile în această privință sunt
însă vitale pentru asociații, motiv pentru care nu pot fi lăsate doar la latitudinea angajaților, care pot fi subiectivi
sau incapabili să scoată asociațiile altora, nicidecum ale lor, din situația de
risc existențial pentru acestea. De remarcat și faptul că ordonanțele militare
nu au acordat nici un fel de drepturi în
plus angajaților, indiferent de funcția
ocupată, pentru a lua singuri decizii,

Citind printre rânduri
știrile vremii, aveai
certitudinea că virusul
Covid-19 – natural sau din
contră creația omului,
agresiv cu unii și foarte blând
cu alții, acuzat de uciderea
discriminatorie a oamenilor
când de fapt constituia doar
„picătura care umplea
paharul rezistenței
bolnavilor cronici” din alte
cauze – va avea urmări
serioase, nu numai în plan
economic, ci și social și,
probabil, și politic în viitor.

uneori în dezacord cu legea și propriile
regulamente de ordine interioară. După
depășirea stării de urgență, fiecare angajat sau ales va trebui să justifice plauzibil acțiunile și/sau inacțiunile personale din această perioadă de distanțare
socială obligatorie, în care toate problemele se puteau totuși dezbate și soluționa prin decizii adoptate statutar cu
ajutorul mijloacelor de comunicare la
distanță.
De la nivelul A.G.V.P.S. au fost demarate, încă din perioada stării de urgență, intervenții în interes general, la
nivelul Guvernului României și al conducerii Ministerului Mediului, pentru:
• clarificarea drepturilor vânătorilor
și pescarilor de a vâna și pescui recreativ, în condiții de distanțare socială, în
interesul conservării echilibrului ecologic și al protecției bunurilor și vieții
concetățenilor acestora;
• renegocierea contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice, în scopul punerii prevederilor acestora în deplin acord cu legea și cu condițiile în
schimbare ale mediului de viață al faunei cinegetice;
• rediscutarea cifrelor de recoltă la
anumite specii de vânat, modificate în
mod subiectiv și abuziv la nivelul conducerii Ministerului Mediului, în defavoarea speciilor de faună cinegetică, a
gestionarilor și a societății;
• un ajutor concret din partea Guvernului României prin acordarea unui
termen de grație de 3 luni la plata datoriilor către stat;
• reluarea inițiativei legislative de
îmbunătățire a prevederilor OUG nr.
23/2008.
Mai putem adăuga intervenția conducerii AGVPS, la nivelul Președinției
României, pentru respingerea legii de
trecere a cormoranului mare din anexa
II în anexa I a Legii nr. 407/2006, actualizată.
Bineînțeles că în perspectivă, în
afara unor astfel de preocupări și îngrijorări determinate de repercusiunile
stării de urgență, se impun a fi urmărite
și celelalte obiective prioritare ale
A.G.V.P.S. și ale asociațiilor afiliate, înscrise în Broșura Congresului
A.G.V.P.S. din anul 2019 și, în detaliu,
în Agenda de lucru a conducerii
A.G.V.P.S., publicată spre largă cunoaștere în Almanahul Vânătorul și Pescarul
Român – 2020. Numai că această
Agendă de lucru se impune a fi revăzută
pentru aducere la zi, și urmărită punct
cu punct, pentru soluționarea majorității obiectivelor și problemelor de actualitate înscrise în ea. Dar despre toate
acestea, cu alt prilej.

Foto: DIAS

Pe țeava puștii

Portrete
de braconieri
ELIADE BĂLAN
Faptele nepermise din spațiul cinegetic, unele de o
gravitate maximă, stârnesc furie și aduc îngrijorare la
oamenii cu o gândire așezată, cu criterii și aspirații corecte
și solide. Sunt fărădelegi care trebuie sancționate prompt
de fiecare dată, mergând până la soluții penale, din
considerente de securitate de mediu înconjurător.

A

buzurile braconierilor devin o
povară pentru vânătorii adevărați a căror imagine este terfelită prin acte de braconaj săvârșite
de veritabile secături umane, cu disfuncții grave în ceea ce privește selecția
valorilor social-economice. Te uiți și încremenești de-a binelea când vezi imagini de o cruzime rară surprinse într-o
zonă din nordul Moldovei, unde se văd
doi cerbi tineri împușcati de braconieri,
agonizând într-o pădure aflată la limita
dintre județele Maramureș și Suceava,
în zona Borșa-Cârlibaba. Satisfăcut de
isprava necurată, unul dintre braconierii
fără suflet se aude gâfâind în video-clip
și spune că nu trebuia să împuște ambele animale, dar „stăteau prea fain”,

așa că a tras fără nicio reținere. După
mintea lui, doar un fraier ar fi putut să
treacă pe lângă un asemenea „noroc”,
care, în esență, are toate atributele penale ale asasinatului cinegetic. Apoi,

Ce fel de alcătuire
lăuntrică poți să ai și
să împuști două animale
sălbatice nevinovate, apoi să
privești cu satisfacție cum
agonizează în cele mai
nebănuite chinuri și, în
final, să arăți că vrei să
scurtezi tardiv suferința
prin tăierea grumazului?

OPINIE

hoțul de vânat rostește cuvinte sfâșietoare pentru orice om normal: „Hai să-i
tai grumazul mai întâi”!
Te crucești, rămâi tablou, nu mai vrei
să auzi de indivizi cu vicii în gândire și
adânciți în nelegiuire până peste cap.
Niște lichele care preschimbă prostia în
virtute, așa socotesc ei în mintea lor rătăcită, prin comiterea unor adevărate crime
cinegetice, cum este uciderea cu sânge
rece a celor două exemplare de cerbi tineri. Ce fel de alcătuire lăuntrică poți să
ai și să împuști două animale sălbatice
nevinovate, apoi să privești cu satisfacție
cum agonizează în cele mai nebănuite
chinuri și, în final, să arăți că vrei să scurtezi tardiv suferința prin tăierea grumazului? O astfel de faptă nu poate aparține decât unui om cu defecte grave, cu
apucături grosolane și cu miros de canalie de la distanță. Braconierul nu arată
semne de regret sau de slăbiciune, ci
mai degrabă denotă simptome de falsă
„reușită” vânătorească, de șmecher cu
trimitere spre vicii de comportament,
pe motiv că i-au ieșit toate pasiențele la
o singură ieșire la vânat.
Dincolo de fapta reprobabilă menționată, de care organele abilitate trebuie să ia act, voiesc să scot în evidență
lejeritatea cu care este abordată fapta
de braconaj de către cei care au produs-o. Ca atare, pot întreba, cu aplombul celui aflat în posesia raționamentului evident, în ce mod pot justifica
braconierii filmarea celor două animale
rănite grav și publicarea clipului pe o
rețea de socializare?
Senzația subsemnatului este că aici
avem de-a face cu o întunecare mintală,
întâlnită la indivizii sadici, total lipsiți
de sentimente umane. În esență, este
vorba de lipsă sfidătoare de bun simț
și de responsabilitate civică, de răfuială
de periferie, lăcomie, golănism și chiar
de conștiință subjugată unor interese
sumbre și ordine șchioapă.
Nu ai cum să vorbești despre comportamentul unor astfel de braconieri
cu fisuri interne de judecată decât în
acești termeni. Există un inventar amplu de argumente cu negativitate supra-esențială pentru ca starea de libertate a acestui soi de oameni, care au
călcat în picioare codul, etica și legea
vânătorii, să le fie îngrădită, având în
vedere fapta de braconaj pe care au săvârșit-o într-o perioadă când vânătoarea era interzisă. Un trist acces de stupiditate omenească este evident. Nu e
nevoie decât de o fărâmă de bun-simț
ca să-ți dai seama că acești indivizi,
braconieri plini de păcate, nu se pot
numi decât infractori.
IUNIE 2020
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STUDIU
acceptabile este incertă. Chiar dacă cifrele oficiale referitoare la efectivele de
vulpi evaluate nu sunt foarte sigure,
cum nu mai sunt sigure nici cifrele de
recoltă din ultimii 10-20 de ani, rămân
totuși orientative în privința trendului
populației, fapt important în adoptarea
unui management integrat al speciilor
de faună cinegetică.

Foto: NECULAI ȘELARU

Dinamica efectivelor și recoltelor

DINAMICA POPULAȚIILOR
DE FAUNĂ CINEGETICĂ (VI)

Evoluția populației
de vulpe
Text și fotografie NECULAI ȘELARU
Vulpea a constituit, de-a lungul timpului, una dintre
speciile cele mai apreciate de vânători, atât pentru blana
sa la modă altădată, cât și pentru partidele de vânătoare
prilejuite de această specie. S-a vânat atât la goană și
pândă, ultima combinată adeseori cu dibuitul, cât și la
nadă și vizuină, cu câini specializați. S-a vânat și la
chemătoare, iar într-o vreme s-a prins și cu capcane și s-a
capturat cu otravă. Cu toate acestea, efectivele de vulpi
abia au putut fi ținute sub control, iar caracterul de
sălbăticiune a fost foarte bine conservat până de curând.

D

e când moda blănurilor naturale pare să fi apus, nici blănurile de vulpe nu mai au
căutare și nici vulpea nu mai este apreciată ca vânat interesant, deși a rămas
ușor accesibilă majorității vânătorilor.
Interesul pentru vulpe se menține doar
în terenurile cu vânat mic, unde se în6 |
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cearcă ținerea sub control a înmulțirii
acesteia. După numărul mare de vulpi
ucise de mașini pe drumurile publice,
al celor care s-au apropiat și se înmulțesc la marginea sau chiar în interiorul
localităților, și după urmele lăsate în
teren, putem aprecia că posibilitatea
ținerii populațiilor de vulpi la niveluri

Din datele găsite în statisticile oficiale, deținute la nivelul autorităților
publice centrale care au răspuns în
mod succesiv de vânătoare, s-au putut
calcula, pentru intervalul cuprins între
anii 1955-2018, cu excepția peioadei
1994-1998, sporurile naturale ale speciei, pe ani, decade și total perioadă de
referință.
Din analiza cifrelor referitoare la
evoluția efectivelor speciei, putem concluziona că efectivele de vulpi au putut
fi ținute la un nivel relativ constant, în
jur de 30.000 exemplare, o perioadă
lungă de timp, mai exact din 1955
până în 1994. Doar în perioada 19952000 se constată o scădere inexplicabilă a efectivelor, până spre 20.000
exemplare, ca apoi aceste efective să
fie scăpate de sub control, ajungând,
din anul 2000 până în anul 2019, să se
dubleze și să atingă cifra record de
75.050 exemplare (în anul 2019).
Dacă analizăm, în paralel, cifrele
referitoare la recoltele de vulpi realizate și înregistrate, vom avea surpriza
să constatăm că acestea au crescut cu
continuitate până prin anul 1968, de la
22.570 exemplare în anul 1955 până la
peste 39.000 exemplare în anul 1968,
cifra record fiind de 39.760, înregistrată în anul 1966. Dacă vom raporta
această cifră de recoltă la efectivul
real din anul respectiv, de 30.800
exemplare, vom constata că recolta a
reprezentat procentual 129,1%.
Din 1969 până în 1986, cifra de recoltă s-a menținut la valori cuprinse
între 20.000 și 30.000 de exemplare,
iar, în continuare, a scăzut la valori situate sub 20.000 exemplare anual.
Din anul 2006, cotele de recoltă au
crescut însă continuu, de la 21.904
exemplare, în anul precizat, până la
42.143 exemplare în anul 2018, fără
însă a se putea contracara creșterea
abruptă a efectivelor. Subliniem faptul
că, așa după cum putem constata din
cifre și observa pe grafic, efectivele de
vulpi au crescut vertiginos datorită unui
spor natural deosebit de mare, în condiții de hrană alternativă din abundență,
mai ales pentru vulpile aflate în preajma
localităților. La aceste condiții favorabile

Cu timpul, pe măsura
modernizării
agriculturii și împuținării
șoarecilor de câmp, hrană
de bază pentru vulpi,
populația acestora
înregistrează sporuri din ce
în ce mai mici, coborând în
ultimele două decade la sub
50% din efectivul real
evaluat primăvara.

se adaugă și o oarecare lipsă de interes
din partea vânătorilor actuali pentru diminuarea efectivelor locale de vulpi.

Sporul natural
Din cifrele oficiale prelucrate, rezultă un spor natural deosebit de ridicat
în cazul acestei specii, explicabil prin
protecția naturală a puilor născuți în vizuini, lotului suficient de mare de pui
și existenței hranei din abundență până
la un moment dat, în terenul agricol
tradițional prelucrat și în preajma localităților. Oricum, un spor natural în jur
de 100%, la un efectiv de vulpi ținut la
un nivel acceptabil, nu a mai fost întâlnit la nici o altă specie cinegetică.
Cu timpul, pe măsura modernizării
agriculturii și împuținării șoarecilor de
câmp, hrană de bază pentru vulpi, populația acestora înregistrează sporuri
din ce în ce mai mici, coborând în ultimele două decade la sub 50% din efectivul real evaluat primăvara.
Totuși, acest spor natural este considerat prea mare, deoarece, raportat la
efectivele actuale duble față de cele
considerate normale, conduce la o densitate de vulpi nemaiîntâlnită până
acum, riscantă pentru alte specii cinegetice pradă și pentru sănătatea publică. Ne referim la anumite zoonoze,
posibile de răspândit prin intermediul
vulpilor infectate, precum teribila rabie.

Concluzii
Până la o eventuală revenire a
modei blănurilor naturale, puțin probabilă în contextul mișcării ecologiste
globale de protejare a drepturilor animalelor, efectivele de vulpe se impun a
fi ținute sub control, din considerente
de protecție a faunei cinegetice ce constituie hrană pentru acestea, de conservare a echilibrului în mediul sălbatic și
de apărare a bunurilor și sănătății publice. Acest deziderat, de interes public,
se poate realiza numai de către vânători, care s-ar impune a fi recompensați
de stat pentru efortul făcut în acest interes public.
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DE SEZON

Vânătoarea la căprior
MAC

Foto: MAC

Mijlocul lui Florar aduce deschiderea sezonului de vânătoare la căprior dar, adeseori,
capriciile vremii încă nedecise, întârzie ieșirile în teren, atât pentru observații cât și,
ulterior, pentru vânătoarea proproiu-zisă. Și, chiar dacă răbdarea ne-a fost pusă la grea
încercare, pregătirea primelor ieșiri pe teren trebuie făcută cu atenție. Fiecare detaliu
trebuie bine stabilit și studiat pentru a ne asigura că partida la țapul roșu va fi o reușită
și ne va aduce satisfacția izbândei depline acum, în luna lui Cireșar…!

C

u grijă și mai ales cu răbdare
va trebui să avem în vedere
toate aspectele ce privesc pregătirile pe care trebuie să le facem, pornind de la ieșirile în teren pentru recunoaștere și observații, revizuirea
echipamentului, antrenamentul în poligon și așa mai departe.

rația locurilor. De mare ajutor va fi un
binoclu și un telemetru pentru măsurarea distanțelor. Ne putem lua astfel repere naturale în teren, un arbore, o

Cu toate că nerăbdarea este greu
de stăpânit atunci când vine timpul ieșirii în teren, trebuie să ne facem cu
grijă „temele de casă” pentru a ne bucura cu adevărat de partida de vânătore
propriu-zisă. Chiar dacă de regulă informațiile paznicului de vânătoare ce
ne însoțește sunt precise, este recomandat să avem și propriile cunoștințe despre teren. Vom putea observa locurile
de trecere, potecile pe care umblă vânatul și vom putea stabili mult mai bine
locurile de pândă, având deja în minte
tabloul general al terenului și configu8 |
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Foto: WIDMEDIA / SHUTTERSTOCK

Observațiile și recunoașterea
terenului

cioată, sau un pâlc de vegetație izolat,
care ne pot ajuta rapid în caz de nevoie.
De asemenea, cu ocazia ieșirilor pentru
observații, putem avea șansa de a vedea

și vânatul în teren. Este ca o promisiune
și sporește încrederea în reușita partidei
de vânătoare ce va urma.

De la trecerea în revistă a îmbrăcămintei, încălțămintei și a raniței, și până
la verificarea armei de vânătoare, toate
au importanță și, de ce să nu recunoaștem, redeșteaptă plăcerea și sentimentul
că vom ieși din nou în natură. Cât despre
arma de vânătoare, dacă la finalul sezonului trecut am avut grijă să o curățăm
și să o punem la păstrare, așa cum scrie
la carte, nu trebuie să avem nici o surpriză neplăcută. O ieșire la poligonul de
tir, pentru „încălzire”, este oricând binevenită și chiar recomandată. Iar o vizită la armurier, poate fi o bună ocazie
de a mai afla și câte ceva în plus despre
noul sezon la căprior, despre locurile
„fierbinți” și alte detalii interesante și,
bineânțeles, foarte „la zi”.

Foto: MAC

Echipamentul de vânătoare

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

Îmbrăcămintea, confort
și discreție
Confortul și discreția culorilor sunt
două calități pe care îmbrăcămintea/echipamentul trebuie obligatoriu să
le îndeplinească. Confortul pentru simplul motiv că petrecem destul de mult
timp în teren, iar discreția culorilor pentru deranjarea cât mai redusă a mediului
în care se află vânatul. Culorile camuflaj,
în concordanță cu mediul natural la momentul respectiv, materialul de fabricație cât mai silențios, rezistența la vânt și
la ploaie și, nu în ultimul rând, respirabilitatea atât de necesară pentru cazul
în care facem un efort fizic îndelungat.
O mențiune specială merită acordată mirosului, cunoscută fiind sensibilitatea căpriorilor, a vânatului în general, față de
acest aspect. O soluție eficientă o constituie tehnologia Scent Lock, care blochează mirosul corpului uman, fiind fie
încorporată direct în materialul echipamentului, sau sub formă de spray ce se
pulverizează pe îmbrăcăminte, sau detergent în care se spală aceasta.
Înaintea plecării, să nu uităm că este
vremea la care vegetația a pornit grăbită
și la fel și insectele, și mă refer aici în
mod special la cele dăunătoare, ce ne
pot cauza neplăceri. Un spray contra căpușelor și țânțarilor, inodor pe cât posibil, ne poate feri de surprize neplăcute.
Și, nu în ultimul rând, nu uitați de suportul pentru sprijinirea armei. Este
uneori incomod de cărat și poate să pară
inutil, dar, cu siguranță va fi de ajutor
atunci când în lumina dimineții, din liziera pădurii, în depărtare, se va ivi căpriorul…!

STEAK DE CĂPRIOR
LA GRĂTAR
NANA NINA

Un steak de căprior marinat și apoi pregătit la grătar, cu
mirodenii, va face totdeuna deliciul unei mese cu specific
vânătoresc iar preparatele vor fi cu siguranță savurate și
apreciate de invitați.
Ingrediente necesare: 1½ kg de
steak de căprior, un pahar de vin roșu,
½ pahar de oțet de mere, o ceapă tăiată
mărunt, doi căței de usturoi pisați și mirodenii: cimbru, dafin, rozmarin.
Pentru marinadă amestecți vinul cu
oțetul de mere, ceapa, usturoiul și mirodeniile și adăugați carnea. Acoperiți
bine recipientul și puneți-l la frigider cel
puțin 6-8 ore.
După marinare, dați carnea la grătarul bine încins, și lăsați-o câteva minute pe fiecare parte, având grijă să o

verificați pentru gradul de rumenire/pregătire pe care îl doriți, mediu, mediu/
bine-rumenit, etc.
Servire: Serviți steak-urile pe farfurii
calde, cu garnitură de salată verde asortată și crudități, alături de care adăugați
o linguriță de brânză proaspătă frământată și câteva frunze de busuioc, ce vor
ampifica gustul delicios al cărnii. Un pahar de vin roșu, demisec/sec – shiraz/pinot noir – va adăuga un plus de savoare
bucatelor.
Poftă bună!
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STUDIU

Cinegetică

Foto: NECULAI ȘELARU

Cinegetică (XXX)
PRĂDAREA ȘI ROLUL EI ÎN CONSERVAREA VITALITĂȚII
NECULAI ȘELARU

Vitalitatea animalelor sălbatice este conservată prin selecție naturală. În acest sens
operează patru categorii de factori ai mediului: adversitățile climatice, insuficiența
hranei, prădătorii și paraziții. Așadar, funcțiile prădării, ca de altfel și ale celorlalte trei
categorii de factori, sunt de natură selectivă – dispersatorie, regulatorie și antipatogenă –
având drept rezultat conservarea vitalității.

D

e remarcat, atunci când vorbim
de prădători, diferența dintre
aceștia și carnivori, deoarece
noțiunile nu sunt sinonime. Prin prădător se înțelege animalul, mamifer sau
pasăre, care se hrănește exclusiv sau
preponderant cu „carne vie”, ucigând
vietăți vertebrate pentru a se hrăni, în
timp ce în categoria carnivor sunt incluse și animalele necrofage, care se
hrănesc cu carne, dar nu ucid animalele
vertebrate cu care se hrănesc.
Mai trebuie să remarcăm de la început și faptul că fiecare animal vertebrat are grupa sa de prădători, care
acționează în mod diferit, din punct de
vedere selectiv, asupra sa. De exemplu
ursul, care are o forță superioară oricărui alt prădător de la noi, nu are și abilitatea de prindere și ucidere a tuturor
10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

animalelor mai puțin puternice decât
el, dacă acestea nu sunt accidentate,
rănite, bolnave etc. Din contră, vulpea,
care nu are o forță remarcabilă, are
abilitatea de a prinde și ucide, în scop
nutritiv, o mare varietate de mamifere
și păsări. Mai dăm exemplul lupului,

Prădătorii
aparținând diverselor
specii, acționează în mod
diferit asupra prăzii,
eliminând selectiv, din
cadrul populațiilor locale
ale acestora, indivizii care
se abat de la tipul de
maximă adaptare la
condițiile de mediu.

care ca individ nu are forța necesară
doborârii animalelor de talie mai mare
decât el, dar asociat în haită, poate doborâ animale de talie și forță mult superioare lui.

Acțiunea selectivă a prădătorilor
Prădătorii aparținând diverselor
specii, acționează în mod diferit asupra
prăzii, eliminând selectiv, din cadrul
populațiilor locale ale acestora, indivizii care se abat de la tipul de maximă
adaptare la condițiile de mediu.
Ursul, animal puternic dar greoi,
trebuie considerat selector superficial,
deoarece nu poate elimina decât indivizii-pradă accidentați, imobilizați, bolnavi, cu musculatură și simțuri
atrofiate, în ultima fază a inaniției etc.
Spre deosebire de acesta, lupul, prin

Foto: NECULAI ȘELARU

chile stârnite de om, care sunt atacate
de șoimul ce le pândea. Astfel de cazuri
nu reprezintă însă decât excepții, fără
prea mare importanță din punct de vedere selectiv.

Efectele prădării
Ne vom referi, în cele ce urmează
la trei dintre efectele directe, cunoscute
și ca funcții ale prădării, și anume: dispersatorii, regulatorii și antipatogene.
Prin urmărirea continuă a prăzii și decimarea unora dintre indivizii populațieipradă, prădătorul determină sporirea
unor grupări familiale și, prin aceasta, întrerupe legăturile familiale între membrii
grupării. De exemplu, decimarea și împrăștierea stolurilor de potârnichi, de
către ulii, obligă indivizii scăpați cu viață
să se alipească altor stoluri și astfel se
evită, prin ectogamie, riscul consangvinizării. Asemenea, ciuta dislocată de lupi
în perioada rutului, ajunge în haremul
unui cerb adult din altă zonă mai depăr-

Foto: MICHAL NINGER / SHUTTERSTOCK

tactica sa de haită, este selectorul cel
mai dur și eficient al animalelor pradă.
În fața haitelor de lupi nu contează
simțurile și reflexele prăzii, ci puterea
de rezistență la fugă îndelungată, până
determină lupii să renunțe la urmărire.
Indivizii pradă care nu au musculatura,
pulmonii și cordul în bună formă, sunt
eliminați.
Cu totul altfel se comportă râsul. El
este un selectiv de mare finețe, fiindcă
testează auzul și văzul animalelorpradă. El pândește sau se apropie pe
furiș de pradă, ca apoi să o surprindă
din apropiere și s-o prindă din 2-3 salturi fulgerătoare. Doar animalelepradă cu simțuri și reflexele perfecte
pot scăpa în astfel de situații.
Iată, deci, trei moduri de acțiune selectivă a prădătorilor asupra prăzii, oferindu-ne ocazia să discutăm despre un
complex selector. Tabloul acțiunilor selective complementare, determinate de
urs, lup și râs asupra speciilor cinegetice
copitate de la noi din țară, poate fi completat prin acțiunile selective ale acvilei
de stâncă, în cazul populațiilor de capre
negre, și ale vulpii și bufniței mari, în
cazul populațiilor de căprior.
În cazul vânatului aripat, se pot remarca aspecte similare. Uliul șorecar,
cu zbor greoi, acționează precum ursul,
uliul porumbar, care urmărește victima
inclusiv prin desiș, precum lupul, iar
șoimii, care atacă doar păsări în zbor,
precum râsul.
Oriunde am căuta în natură, vom
găsi exemplificări similare. Dar nu trebuie să se creadă că efectul selectiv în
natură este perfect. Sunt accidente și
împrejurări deosebite, în care pot
cădea victime și animale-pradă super
dotate. De exemplu, cerbul viguros și
sănătos fugărit de lupi, care alunecă pe
gheață și își rupe piciorul, sau potârni-

tată, unde se împerechează.
Pe de altă parte, dinamismul prădării contribuie la menținerea formei fizice
a reproducătorilor, ceea ce favorizează
fecunditatea.
Mai adăugăm, efectul pozitiv al
spargerii marilor grupări, în care indivizii pot pierde din vitalitate, din cauza
hrănirii care devine defcitară. Prădarea
contribuie printr-o atare situație, la
procesul regulatoriu al echilibrării spațiale a populației-pradă. Efectul regulatoriu al prădării se manifestă și prin
echilibrarea claselor de vârstă ale
populațiilor-pradă, datorită consumului preponderent de indivizi tineri, numeroși dar puțin experimentați, și al
celor bătrâni, intrați în regres. Se previne astfel, în natură, formarea de populații cu caracter exagerat juvenil sau
preponderent senil, posibile doar în
lipsa prădării și a unei hrăniri complementare de natură a afecta vitalitatea
indivizilor populației în general.
În continuare, acțiunea antipatogenă a prădării se manifestă pe calea
izolării focarelor de infecție, prin consumul animalelor bolnave și al cadavrelor celor moarte de boală. Efectul
antipatogen se manifestă însă și indirect
prin creșterea natalității indivizilor rămași în populația-pradă ca efect al selecției naturale realizate prin prădare.
Din cele prezentate în legătură cu
prădarea și efectele sale pozitive în conservarea vitalității, rezultă că aceasta,
deși constituie un rău pentru anumiți
indivizi, este utilă conservării vitalității
populațiilor de animale sălbatice și,
până la urmă, vitalității speciilor.
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A. M. Comșia.
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LEGISLAȚIE

Țara piere și baba
se piaptănă
FRANC PLĂIEȘU

Oricât m-am străduit, un titlu mai nimerit pentru preocuparea recentă a parlamentarilor
noștri, mulți dintre ei vânători, de trecere a cormoranului mare prin lege, din anexa speciilor
care se pot împușca cu derogare, în anexa speciilor cu sezon legal de vânătoare, nu am putut
găsi. Aceasta deoarece în plină de situație de pandemie, care a motivat restrângerea
dreptului de vânătoare și îngrijorări majore în legătură cu viitorul asociațiilor noastre și al
fiecăruia dintre noi, parlamentarii noștri nu au găsit altceva mai bun de făcut, printre luări
contradictorii, populiste și adeseori mai puțin responsabile de poziție, decât să dezbată și să
decidă, fără consultarea măcar de formă a reprezentanților societății civile interesate, o nouă
„Lege pentru modificarea și completarea Legii Vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr. 407/2006 și pentru completarea anexei nr. 5 a O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservării habitatelor naturale, a florei și faunei”.

S

urprinderea vânătorilor a fost
cum nu se poate mai șocantă,
fiindcă întotdeauna au fost convinși că, cel puțin parlamentariivânători, le consultă reprezentanții în
problemele cinegetice, luându-i în considerare ca parte a societății civile direct interesate în orice dezbatere legislativă de această natură.
De această dată au repetat „fenta”
experimentată când au votat numărul
exagerat de câini însoțitori ai turmelor
de vite ce pot bântui terenurile cinegetice, fiindcă poziția fermă și cunoscută
a reprezentanților vânătorilor majoritari le-ar fi putut încurca, cu argumente
irefutabile, aranjamentele politice pentru coaliții confortabile.
Nu dăm nume de parlamentari-vânători, de la care reprezentanții noștri
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așteptau nu doar legi bune pentru activitatea vânătorească, pornind de la
premisa că sunt totuși mai în temă cu
problemele noastre generale decât ceilalți parlamentari, ci și consultarea celor ce le reprezintă până la urmă și lor
interesele vânătorești, la nivel național
și internațional, mult mai specializați
fiind în astfel de probleme de anvergură și finețe.
Așa s-a ajuns în fața faptului împlinit, cu legea deja trimisă Președintelui
României spre promulgare. Intervenția
conducerii A.G.V.P.S., pentru respingerea promulgării legii în discuție, are
anexate motivele de neconstituționalitate, nelegalitate, inoportunitate și ineficiență ale acesteia, pe care le redăm
întocmai, spre cunoaștere, înțelegere
și judecare.

Motive de neconstituționalitate
Exonerarea deținătorilor cu orice
titlu ai amenajărilor piscicole de paza
efectivului de pește, pe care îl dețin în
proprietate privată, împotriva daunelor
produse de cormoranii mari, contravine,
în opinia noastră, prevederilor art. 44
alin. (3), art. 44 alin.(7) și art. 45 coroborat cu art. 135 din Constituția României, deoarece:
• obligă, prin prevederile legii criticate,
asociațiile vânătorești și vânătorii, care
sunt persoane private, să efectueze pe cheltuiala lor, deci fără justă, dreaptă și prealabilă despăgubire, combaterea cormoranilor mari, specie care nu a prezentat și
nu prezintă nici un fel de interes vânătoresc și nu este considerată specie de vânat
în nici o țară U.E., în folosul exclusiv al
deținătorilor de amenajări piscicole;

• obligă indirect asociațiile de vânători și vânătorii, prin prevederile legii
criticate coroborate cu prevederile în vigoare ale art.13 din Legea nr.
407/2006, la despăgubirea proprietarilor peștelui din amenajările piscicole pentru daunele pretinse a fi produse de cormoranii mari, ceea ce este de natură a
afecta grav libertatea economică a celor
dintâi, garantată de art. 45 coroborat
cu art. 135 din Constituția României;
• scutește proprietarul efectivului piscicol din amenajările piscicole de obligațiile care i-au revenit până acum potrivit obiceiului și îi revin încă în virtutea
prevederilor Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor nr. 333/2003;

Motive de nelegalitate
Exonerarea deținătorilor cu orice
titlu ai amenajărilor piscicole de paza
efectivului piscicol pe care îl dețin, vine,
în opinia noastră, în contradicție cu prevederile art. 2 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, care
prevede obligația proprietarilor de a-și
asigura paza bunurilor proprii, deci a
efectivului piscicol pe care-l dețin, împotriva posibilelor prejudicii de orice fel.

Motive de inoportunitate
și ineficiență
Modificarea și completarea legii
403/2006 prin prevederile legii criticate,
este lipsită de oportunitate și eficiență
deoarece:
1 Cormoranul mare se putea împușca și se poate împușca și în prezent,
precum în celelalte state UE, în baza prevederilor derogatorii ale Directivei
92/43/CEE a Consiliului UE din 21 mai
1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică și ale O.U.G. nr. 57/ 2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei și faunei
sălbatice, la solicitarea entităților afectate de cormorani, în condițiile legii (pe
bază de contracte de prestări servicii).
Așadar, motivul invocat în „nota de fundamentare” a proiectului de lege criticat
este nereal și de natură a crea impresia
că specia nu s-ar putea vâna fără trecerea acesteia din anexa 2 în anexa 1 a
Legii 407/2006;
2 Trecerea cormoranului mare din
anexa 2 în anexa 1 a Legii 407/2006 nu
rezolvă nicidecum problema pagubelor
cauzate de specie, deoarece majoritatea
efectivelor de cormorani mari se găsesc
cantonate, atât în perioada de cuibărit
și creștere a puilor cât și ulterior, în ariile
naturale protejate în care vânătoarea este

interzisă, îndeosebi în ariile de protecție
avifaunistică și în perimetrul Rezervației
Biosferei Delta Dunării. De reținut și faptul că cele mai multe și întinse ferme piscicole se găsesc în interiorul unor astfel
de arii naturale protejate;
3 Pagubele majore produse de cormoranii mari se suprapun peste perioada
de cuibărit și creștere a progeniturii acestora, când prin prevederile legii criticate
se interzice împușcarea lor;
4 Cormoranul mare nu figurează
ca specie de interes vânătoresc în nicio
țară a UE, deoarece nu prezintă nici un
fel de interes vânătoresc, în condițiile în
care carnea sa nu este comestibilă iar
specia nu afectează fauna cinegetică;

Realizăm însă, din ce
în ce mai decepționați,
lipsa de atenție, loialitate
și/sau responsabilitate a
aleșilor noștri în forul
legislativ, care în momente
de mare criză, precum cel
actual, se preocupă de
cormorani, de fapt de
interesele directe ale
fermierilor piscicoli.

5 Cormoranul mare se împușcă totuși, în mai multe țări europene, dar numai în baza derogărilor acordate de la
caz la caz, de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului
(și asigurarea echilibrului ecologic).

La acest moment nu știm care va fi
rezultatul intervențiilor conducerii
A.G.V.P.S. la nivelul Președintelui
României și nici dacă vor fi continuate
demersurile demarate. Realizăm însă,
din ce în ce mai decepționați, lipsa de
atenție, loialitate și/sau responsabilitate
a aleșilor noștri în forul legislativ, care
în momente de mare criză, precum cel
actual, se preocupă de cormorani, de
fapt de interesele directe ale fermierilor
piscicoli. Fiindcă mulți dintre aceștia
poftesc să fie despăgubiți mai mult decât produc, ca și până acum, dar nu din
buzunarul statului, de fapt al tuturor
concetățenilor noștri, ci doar al vânătorilor, pentru care specia nu prezintă,
după cum s-a arătat, nici un fel de interes, asemenea șobolanilor, prigoriilor,
pelicanilor și nu mai știu căror alte animale care păgubesc totuși oamenii.
Mă opresc aici, pentru a nu le mai
da cumva și alte idei dragilor noștri
parlamentari.
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DIN TEREN

Lucrul cu câinele
de vânătoare
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU

Lumea vânătorii este o lume care, privită din afară, pare un univers plin de controverse,
adesea rece și lipsit de suflet, asemeni plumbului din cartușul ce odihnește în camera țevii
de pușcă. Dacă reușești să pășești în ea, purtat de călăuze pricepute, vei găsi o cu totul altă
lume, guvernată de reguli bazate în primul rând pe respectarea Naturii și a vânatului, o
lume în care femela de fazan poate zbura nestingherită, rațele pot înnota liniștite pe luciul
apei, scroafele își pot călăuzi netulburate purceii iar iezii căprioarelor sunt în siguranță.
O lume în care ești însoțit de camaradul tău, câinele cu care înveți de fapt arta vânătorii.

P

entru mine, adevărata vânătoare este cea trăită alături de
câine. În multe din cazuri vânătoarea fără câine este mult mai dificilă
în ceea ce privește stârnirea, găsirea și
aportul vânatului. Fără micii patrupezi,
vânătoarea parcă își pierde cea mai
mare parte din farmec. Imaginați-vă o
vânătoare la sitari, în marginea unei
păduri, seara în amurg. Cine va putea
găsi sitarul căzut în covorul de frunze
așternut în pădure? Dar oare la o vânătoare de rațe, cine va putea aduce rața
din desișul stufului? Cine ar putea da
de știre vânătorului despre fazanul ce
a plecat pe picioare prin iarba înaltă și
cine îl va putea ridica? Nimeni altul decât câinele de vânătoare.

Pedigreeul
Dacă are o zestre genetică bună el
va ști instinctiv ce are de făcut, iar aici
depinde de fiecare, cât de mult și mai
ales cum îl învață. În ceea ce privesc
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regulamentele concursurilor de lucru
pentru câinii de vânătoare, ele sunt întocmite pentru a testa aptitudinile naturale specifice ale câinelui pontatorprepelicar, scotocitor, hărțuitor, limier,
vizuinar, aportor-retriever.

Începutul
Zilele călduțe de primăvară ne oferă
prilejul organizării de concursuri canine în special pentru „tinerele speranțe”, dar nu numai. Aceste concursuri
sunt un prilej pentru proprietarii de
câini să verifice calitățile partenerului
patruped de vânătoare și să îi îndrume
în teren. Sfaturile și observațiile pe care
le primesc de la arbitri le vor fi și ele
de mare ajutor pe viitor.
Examinările de primăvară sunt destinate în special câinilor tineri, fiind
evaluate calitățile transmise de părinți,
și de a promova câini care reunesc calitățile de vânătoare, pe care orice câine
de vânătoare trebuie să le posede, la

un nivel cel puțin minim. Examenele
de primăvară se desfășoară pe un teren
suficient de acoperit, care să permită
pe de o parte vânatului să se ascundă
(lucernă, miriște, pârloagă etc.), și pe
de altă parte câinelui să evolueze la capacitate maximă. Terenurile dificile (vegetație prea înaltă, mărăcinișuri etc.)
se evită pe cât posibil. În astfel de probe,
evoluția câinelui este apreciată după
trei criterii: instinctul de căutare al vânatului, comportamentul în prezența
vânatului – instinctul de aret, pentru
câinii de aret, echilibrul nervos și comportamentul general pe timpul lucrului.

Lucrul în teren
Un câine de vânătoare complet este
cel care face față cu brio atât la lucrul
la câmp, dar și la apă. Pentru a vă asigura succesul atât la vânătoare, cât și
la concursurile și examinările canine,
este bine să lucrați împreună cu câinele
atât la câmp, cât și la apă.

Găsirea vânatului
trebuie să fie urmată
de aportarea piesei. Puteți
începe cu urme mai scurte și
eventual fără unghiuri,
pentru a da câinelui
încredere în capacitățile
sale și pentru a-i da
posibilitatea să înțeleagă ce
se dorește de la el.

în asigurarea unei rețete de succes. Câinele vă simte starea de agitație și nervozitate și va reacționa în consecință.
O echipă formată dintr-un câine ce are
o zestre genetică bună, cu care s-a lucrat în mod susținut și corect, condus
în teren de un vânător calm și încrezător, asigură reușita.
Pentru lucrul la câmp puteți evalua
nasul, cheta și aretul câinelui pe parcursul
căutării vânatului cu pene sau păr. Tot
pe câmp puteți exersa urma târâtă, cu
vânat cu pene (fazan) sau cu blană. Pentru vânatul cu pene puteți face o urmă
pe distanța de 150 m, având două unghiuri obtuze, iar pentru vânatul cu
blană (iepure) pe distanța de 300 m,
având două unghiuri obtuze. Găsirea vânatului trebuie să fie urmată de aportarea piesei. Puteți începe cu urme mai
scurte și eventual fără unghiuri, pentru
a da câinelui încredere în capacitățile
sale și pentru a-i da posibilitatea să înțeleagă ce se dorește de la el.
Pentru lucrul la apă este foarte importantă plăcerea și dorința câinelui de
a lucra. Dresajul se începe în zile călduroase, în joacă, cu aportul de obiecte.
Este importantă plăcerea și pasiunea,
pentru că în zilele reci, de iarnă, aceasta
va motiva câinele să intre în apă pentru
recuperarea vânatului. Puteți începe
treptat, de la apă mica, la apă mare, și
de la sesiuni scurte de antrenament, la
sesiuni mai lungi, și de la lucrul în
ochiuri de apă, la lucrul în râuri mai
repezi. Și gradul de complexitate al antrenamentelor se va crește treptat. De
la aportul de pe luciul de apă se va trece
la aportul din stuf și apoi căutarea pe
urmă, plecând de la o vatră.
Pe tot parcursul lucrului se va urmări
docilitatea și obediența câinelui, atât în
prezența cât și în absența vânatului.

câini și persoane noi. Trebuie urmărit
în mod deosebit comportamentul și
reacțiile câinelui, trebuie să i se asigure
apă, iar în cazul în care avem parte de
o zi călduroasă, câinele trebuie ferit,
în pauzele dintre probe, de soare. Un
alt aspect ce nu trebuie trecut cu vederea, este faptul că, primăvara este momentul de maximă virulență a paraziților și de aceea trebuie să aveți în
vedere, să le administrați în mod corect
și la timp tratamentele de deparazitare
interne, dar mai ales externe. Bruscarea
și aplicarea de corecții dure câinelui,
pe parcursul probelor, îl vor stresa și
mai mult, putând duce chiar și la descalificare.
Respectul față de câine, vânat și,
nu în ultimul rând, față de ceilalți participanți la activitățile cinegetice sau
chinologice sunt ingrediente esențiale

Noi vânăm de câțiva ani,
ei o fac de generații
În încheiere doresc a vă mai spune
că de cele mai multe ori nu este vina
câinelui, ci a celui ce-l conduce: urmăriți câinele și „ascultați” ce are a vă
spune. Noi vânăm de câțiva ani, poate
chiar zeci, ei o fac de sute și sute de
generații. Abia dacă pot merge bine pe
picioare și au deja instinctul de a
aporta. Aud pentru prima oară focul
de armă și saltă din iarba prea înaltă,
curioși și plini de dorință. Aud zbaterea
aripii și urmăresc, înlemniți parcă, zborul păsării. Este glasul moștenirii primite de la strămoșii lor, pe care-l ascultă din prima clipă și-l urmează,
timid la început, și apoi din ce în ce cu
mai multă încredere și mai hotărât!

Răspunsuri și reacții
Aș putea spune că o zi de concurs
este obositoare și solicitantă atât pentru
câine, cât și pentru stăpân. Poate chiar
mai solicitantă decât o zi normală de
vânătoare, căci intervine emoția, terenul necunoscut, interacțiunea cu mulți
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DE SEZON

Datini vânătorești
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

Vremea vine, vremea trece…! Vine cu amintiri și pleacă,
poate mai bogată, păstrând tradiții care aduc onoare
culturii vânătorești din țara noastră. De câte ori, stând, fie
în stand așteptând vânatul, fie seara, cum rar ni se mai
întâmplă, undeva la gura sobei sau la un „pahar de vorbă”
într-o casă din provincie, invitat prin bunăvoința unui
vânător gospodar, ați căutat să răspundeți unei întrebări
firești, care ar lămuri cu adevărat cât de dedicat sunteți
acestui hobby, pentru care ați dorit să deveniți vânător?
Această întrebare este mereu actuală deoarece, trecând mai
departe de cerințele exigente ale examenului de vânător, de
fapt primul pas care trebuie făcut, trebuie să demonstrezi
ulterior multă pasiune pentru a cunoaște și aprofunda
aspectele tradiției, eticii și culturii vânătorești românești,
toate acestea pentru a depăși nivelul de începător.

Î

ncă din cele mai îndepărtate vremuri ale existenței sale, omul, pornind de la primele unelte de luptă
cu animalele, pentru supraviețuire, și
până în zilele noastre, când arma de
vânătoare a atins aproape perfecțiunea,
a pornit de la înfățișarea pe pereții peșterilor a numeroase scene din viața sa
și, apoi, pe parcursul mileniilor, reprezentările au evoluat odată cu societatea
și au fost îmbogățite cu scene de obiceiuri vânătorești. Evoluția vânătorii,
în general, se bucură de marele merit
de a fi creat și conturul datinilor vânătorești, cu urmări asupra mijloacelor,
a echipamentelor și indiscutabil și a armelor de vânătoare și, nu în ultimul
rând, asupra vânătorilor.
Dacă alegem la întâmplare un
exemplu, cum este acela al conduitei
vânătorești, observăm că aceasta a fost
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supusă unor multiple schimbări/adaptări evolutive, impuse de progresul inevitabil înregistrat de-a lungul secolelor.
În timp, pe scara evoluției culturii cinegetice, un loc de merit l-a ocupat și
îl deține în continuare, cuprinzătoarea
paletă a publicațiilor de profil. Făcând

Cine urmărește prin
vânătoare un păcătos
de câștig, distrugând fără
milă, fără conștiință și fără
discernământ toate
vietățile cu blănuri sau
gheare agere, acela nu e
vânător, ci un păcătos bun a
fi pus la stâlp de lumea
onestă a vânătorilor .
–August Roland von Spiess

referire la acele nemuritoare, pe-atunci
adevărate îndreptare pentru vânătorul
pasionat cu adevărat, publicații precum
„Carpații” și „Vânătorul” la noi, și altele
asemănătoare cunoscute în literatura
germană a anilor ’30, toate au dat și
oferă pilde pline de emoție cititorului
de-atunci și de-acum, dornic de cultură
vânătorească.
Trăirea momentelor numite „datini”
desprinse din vânătoarea veche, pierdută pe firul timpului, i-a cuprins, dacă
n-ați știut, și pe Mihai Eminescu, pasionat pentru vânătoarea de rațe sălbatice,
și în vremuri mai apropiate de noi pe
Gheorghe Colț, fost ambasador și pasionat vânător și publicist de marcă, și
pe Aristide Stavros, autor al unor scrieri
de valoare. Bineînțeles nu-l putem uita
pe Sadoveanu, mult mai cunoscut dumneavoastră și pe Ionel Pop, care, cu stilul lui inconfundabil, a readus la viață
multe tradiții venite din epoca medievală a țărilor Europei de Vest. Amintim
„obiceiul frunzei”, datina cu „crenguța
izbândei”, apoi „botezul”, tradiții amintite și în lucrările lui Gh. Nedici și grupate în cartea „Clipe de vrajă” apărută
în anul 1935. Nu în ultimul rând trebuie să adăugăm, printre mulți alții, pe
directorul de vânătoare al Casei Regale
a României, colonelul August Roland
von Spiess, iubitor de vânătoare și al
datinilor acesteia, militant pentru ocrotirea râsului, luptător împotriva otrăvirii cu stricnină, ornitolog și cercetător
activ al răpitoarelor, un talentat publicist și nu numai, a cărui colecție de
arme și trofee de vânătoare se reunesc
în cadrul Muzeului de vânătoare, ce-i
poartă numele, din Sibiu. Iar unele dintre pildele menționate de el la acea
vreme se potrivesc de minune și acum:
„Cine urmărește prin vânătoare un păcătos de câștig, distrugând fără milă,
fără conștiință și fără discernământ
toate vietățile cu blănuri sau gheare
agere, acela nu e vânător, ci un păcătos
bun a fi pus la stâlp de lumea onestă a
vânătorilor”.

Datini au fost, datini vor mai fi!
La multele partide de vânătoare la
care am participat, ca vânători, am avut
ocazia să constatăm că nu întotdeauna
vânătorul din noi respectă, din punct
de vedere al atitudinii, conduita pe care
trebuie să o adopte față de ceilalți camarazi de vânătoare. În tradiția vână-

torească sunt și reguli nescrise, impuse
și respectate de bună voie și din conștiinciozitate. Sunt vizate fauna cinegetică, câinele de vânătoare, calul de
transport, natura, de fapt eroii iubiți ai
unei acțiuni de vânătoare. Uneori, când
este nevoie, putem să facem o corecție,
apelând la etica vânătorească, pentru
a repara o anumită deprindere greșit
însușită, manifestată de un oarecare
coleg de breaslă. La unele vânători colective observăm cum se încalcă datinile/regulile legate de respectul camarazilor și, pentru a fi mai clar, fac
referire spre exemplu la faptul că nu
trebuie să tragi în vânatul care se îndreaptă spre vecin, decât după ce
acesta a tras fără rezultat ambele focuri, iar dacă a rănit piesa, îl poți ajuta
cu un foc precis, fără a lăsa impresia
că vrei să îi iei în posesie vânatul. La
vânatul mic se oferă cartușe celui care
și-a manifestat ajutorul, iar la vânatul
mare, prima lovitură mortală dă dreptul vânătorului să-și revendice piesa
respectivă. Sunt reguli ce presupun și
impun respect, și pentru împlinirea lor
există o comisie de disciplină, numită
înainte de începerea vânătorii, și care
intervine atunci când calea amiabilă nu
dă rezultate. Un exemplu este cazul
când se trage simultan, sau acela în
care unii vânători, oarecum certați cu
disciplina, aflați la vânătoare „la sărite”
sau „la dibuit”, depășesc linia vecinilor
sau schimbă fără a fi nevoie direcția
de deplasare, îndreptându-se spre locul
ce pare a avea vânat mai mult, aflat în
dreptul colegului. Comisia de disciplină
ar trebui să intervină în oricare dintre
situațiile ce necesită lămurirea unor neînțelgeri sau încălcări ale regulilor.
Sunt situații în care intervine însă
toleranța iar aici poate fi uneori greșala, deoarece a păstra anumite datini

și reguli înseamnă a le respecta! Desigur că exemplele pot continua cu
multe alte forme de teribilism, de lipsă
de etică, care de fapt țin de multe ori
de educație. Și, mai nou, găsim postări
foto pe rețelele de socializare, în care
diverși indivizi, asemenea unor „gladiatori” își etalează „izbânda” asupra
vânatului doborât, în diferite ipostaze
nedemne, dovedind o totală lipsă de
respect și de cunoaștere a regulilor de
etică vânătorească.

Tradiționalul tablou
al vânatului recoltat
Înmănuchează, în imagini, fără de
multe cuvinte, finalul unei zile de vânătoare. Gestul vine din adâncurile timpului, șlefuit pe parcurs și neocolit, în numele datinilor, de toți vânătorii, ca un
semn al respectului unanim pentru vânatul dobândit și pentru ceea ce înseamnă tradiția vânătorească. Voi aminti
câteva reguli pentru faptul că, atunci
când vânăm împreună, fie chiar cu vânători stăini, sau imortalizăm fotografic
tradiționalul tablou de vânătoare, trebuie ca fiecare dintre noi să fie un bun
cunoscător al detaliilor definitorii pentru
un reușit aranjament al vânatului.
Astfel, în cazul vânatului mic, la finalul partidei de vânătoare, organizatorul și paznicul de vânătoare, ajutați
de vânătorii participanți, din respect
pentru cultura vânătorească, pun în valoare vânatul dobândit, aranjând tabloul final al vânătorii. Vânatul, pe specii, se aliniază culcat pe partea dreaptă.
În față, pe primul rând dinspre vânători,
de la dreapta la stânga, locul este ocupat de vulpi, apoi celelalte specii prădătoare, șacali, jderi, dihori, cu cozile
poziționate perpendicular pe corpurile
animalelor. Pe rândul al doilea și pe următoarele, dacă este cazul, se aliniază

iepurii, la distanțe egale. Rândul următor îl ocupă fazanii, separat cocoșii și,
la fel, găinile, dacă s-a permis vânarea
acestora. Urmează rândul potârnichilor,
sitarilor și altor specii de vânat cu pene,
dacă este numeros, iar dacă nu, se rânduiesc în continuarea fazanilor.
La vânatul mare, se așează mistreții
în primul rând, în ordinea descrescătoare a mărimii lor, apoi, în rândul doi,
prădătorii, vulpe, șacal, etc. În cazul
vânatului mare și mic, mistreții ocupă
rândul întâi, urmați de prădători, așezați de la dreapta la stânga, iepurii în
rândul trei, iar fazanii și alte păsări
ocupă rândul patru.
În încheiere, cu o bună organizare,
socializarea finalului fiecărei vânători,
în numele obiceiurilor vânătorești pe
care le moștenim, aduce și acea atmosferă de destindere, precum la momentul „botezului” vânătorului ori în ambianța unei mese cu specific autentic,
fie la umbra arborilor sau în iarba câmpului, fie așteptând cu nerăbdare preparatul din ceaunul pus la foc, momente când se spun alese povești și
glume vânătorești, în spiritul tradițiilor
noastre bazate pe bogăția cinegetică pe
care ne străduim să o păstrăm și să o
transmitem mai departe. Pentru că așa
e datina ce vine din strămoși și așa se
cuvine!

CE VÂNĂM
MAMIFERE: căprior (mascul), mistreț șacal, vulpe.
PĂSĂRI: cioară grivă, cioară grivă
sudică, coțofană.
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Dispozitive optice

Alegerea unui binoclu
pentru vânătoare (II)
COSTIN ALEXANDRESCU

Am prezentat în numărul anterior câteva dintre
caracteristicile unui binoclu, ce trebuie avute în vedere
pentru alegerea modelului dorit, elemente precum
reglajele, puterea de mărire, câmpul vizual, exit pupil
și eye relief.

C

ontinuăm de data aceasta cu
aspecte privind modelele de
prisme interioare, lentilele și
alte caracteristici constructive de protecție importante, pentru ca în final să
putem contura elementele pe care este
recomandat să le avem în vedere atunci
când facem alegerea unui binoclu pentru vânătoare.
Prismele sunt elementele optice
contructive ce transmit lumina, primită
prin lentilele obictiv, spre lentilele ocular.
Modul de poziționare al acestor prisme
în interiorul corpului binoclului, conferă
tipul binoclului. Astfel, tipul de prisme
porro transmite lumina printr-un set
de două prisme poziționate asimetric/
excentric, astfel că lentila obiectiv nu
se află pe aceeași linie cu lentila ocular.
Acest model a fost denumit după numele opticianului italian Ignazio Porro,
care l-a inventat în anul 1854. Ulterior,
spre finele anilor 1890, modelul a fost
perfeționat de alte firme specializate în
domeniu, precum Carl Zeiss din Germania. Al doilea tip de prisme folosit
în construcția binoclurilor este tipul
roof, un model mai nou, în care cele
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două prisme se suprapun simetric și
permit transmiterea în linie dreaptă a
luminii în interiorul celor două tuburi
ale binoclului, lentila obictiv fiind aliniată cu cea ocular. Fig. 1
Modelele de binoclu cu prisme
porro tind să fie mai mari și cu deschidere mai mare față de cele cu prisme
1

Prismele porro și roof

roof, care sunt mai compacte și, implicit, mai ușor de purtat. Există însă
unele păreri ce susțin că modelul porro,
datorită poziționării prismelor și așa
numitului „efect de reflexie totală”, ar
permite un câmp de vedere mai larg și
ar furniza imagini mai clare și mai luminnoase decât modelul roof, dar se
pare că evoluția tehnologiilor de fabricație din ultimii ani a rezolvat și acest
din urmă aspect.
Prismele sunt confecționate din sticlă de înaltă caliatate precum BK-7, sticlă cu borosilicat, sau BAK-4, barium
crown glass, o sticlă obținută pornind
de la așa numita sticlă crown glass, la
care s-a adăugat oxid de bariu, imaginile obținute fiind clare și luminoase.
Ulterior s-a recurs și la acoperirea cu
straturi speciale a prismelor, fapt care
a condus la obținerea unor imagini cu
rezoluție și contrast sporit, dar și la
creșterea sensibilă a prețului.
Lentilele folosite pentru binocluri
respectă standardele de calitate a sticlei
și, la fel ca și în cazul lunetelor sunt,
de regulă, acoperite cu starturi speciale
menite a le proteja, pentru a îmbunătăți transmisia luminii și a limita pierdrile prin reflexie. O substanță larg cunoscută pentru acoperirea lentilelor în
vederea reducerii reflexiei luminii este
fluoratul de magneziu - MgF2, la care
se pot adăuga și alte straturi pe bază
de compuși chimici specifici, fiecate
firmă producătoare având formule ori-

2

ginale patentate. În funcție de numărul
de suprafețe ale lentilelor pe care se
aplică straturile de acoperire, există patru nivele de acoperire - lens coatings.
Astfel:
• Coated - presupune un singur
strat ce acoperă cel puțin o suprafață a
lentilei;
• Fully coated - un singur strat de
acoperire pe toate suprafețele lentileor
ce vin în contact direct cu aerul;
• Multicoated - straturi multiple pe
cel puțin o suprafață a lentilei;
• Fully multicoated - straturi multiple pe toate suprafețele lentilelor ce
vin în contact direct cu aerul.
Cât privește straturile de protecție
a lentilelor, acestea sunt aplicate folosind tehnologii speciale ce pot viza,
protecția împotriva impurităților, a
murdăriei și a zgârieturilor pe sticlă,
precum sunt AquaDura de la Leica și
Swaroclean de la Swarovski, sau tehnologiile LotuTec de la Zeiss și Rain
Guard HD de la Bushnell, ce previn
efectele ceții pe suprafața exterioară a
lentilelor și/sau protejază împotriva
apei, prin efect hidrofob sau hidrofug,
la fel ca și în cazul lentilelor pentru lunete. Fig. 2 și Fig. 3
Protecția împotriva apei este posibilă datorită folosirii așa numitelor
inele O-rings, ce fixează și etanșează
practic lentilele în corpul binoclului.
Binoclurile etanșe – waterproof, suportă
scufundarea în apă dar nu pentru perioade îndelungate de timp. Binoclurile
doar rezistente la apă – water-rezistant,
suportă spre exemplu o ploaie ușoară,
de scurtă durată, dar nu și imersia în
apă. De regulă aceste caracteristici sunt
specificate în denumirea/ descrierea
produsului.
Pentru a evita aburirea lentilelor pe
partea din iterior, corpul binoclurilor
este de regulă umplut cu un gaz inert,
cel mai adesea azot, un gaz lipsit complet de vapori de apă, ce previne astfel
formarea condensului în interior atunci
când binoclul este trecut dintr-un mediu rece într-unul mai cald.
Protecția împotriva șocurilor mecanice este asigurată prin acoperirea corpului binoclului pe exterior cu un stat
de cauciuc – rubber coated, special conceput, care asigură în același timp și o
priză sporită atunci când acesta este ud.
Reglarea binoclului pentru o anumită persoană se face după un procedeu
standard: se acoperă lentila obiectiv din
partea ce este prevăzută cu reglajul
dioptric – reglajul aflat lângă lentila ocular, și se focusează binoclul folosind reglajul central, până obținem o imagine
clară a obiectului ales. Se acoperă apoi

3

Acoperire LotuTec®

cealaltă lentilă obiectiv și se focusează
binoclul folosind de data aceasta reglajul
dioptric, până obținem imaginea clară
a aceluiași obiect ales. Binoclul este
acum ajustat pentru caracteristicile oculare ale celui care l-a reglat. Dacă altă
persoană dorește să îl folosească, operația de reglaj trebuie reluată.

Binocluri pentru vânătoare
Având în vedere datele prezentate
putem să facem alegerea corectă a unui
binoclu pentru vânătoare. Astfel, este
recomandat ca modelul să aibă următoarele caracteristici:
• protecție împotriva șocurilor mecanice și să ofere o priză sigură atunci
când este ud, fapt ce este posibil datorită așa numitei acoperiri cu cauciuc rubber coating;
• să fie etanș la apă – waterproof,
sau cel puțin rezistent la apă – water
resistant;
• să fie liber de condens interior –
fog proof, și să aibă lentilele acoperite
cu cel puțin un strat. Cu cât mai multe
straturi de acoperire a lentilelor – multicoated sau fully multicoated, cu atât
mai bine;
• o putere de mărire de 8X sau 10X
pentru observații obișnuite, la distanțe
medii;
• o putere de mărire de 12X până
la 15-16X pentru observații la distanțe
mari, la vânat mic și mijlociu;

Protecție RainGuard HD

• pentru condiții de lumină exterioară scăzută, precum dimineața devreme sau la apusul soarelui, diametrul
obiectivului de 42 mm și 50 mm este
potrivit. Modelele cu putere de mărire
8-10X42, sau 8-10X50 sunt recomandate;
• protecție față de apă și murdărie
a lentilelor pe exterior prin aplicarea
uneia dintre tehnologiile AquaDura de
la Leica, Swaroclean de la Swarovski,
sau tehnologiile LotuTec de la Zeiss și
RainGuard HD de la Bushnell, sunt un
atuu demn de toată atenția;
• alegerea modelului de prisme,
porro sau roof rămâne o chestiune de
preferință personală. Binoclurile porro
par a oferi o imagine mai bine conturată
și cu un contrast sporit, dar sunt mai
mari și de regulă mai grele, modelele
roof sunt mai compacte și mai ușor de
purtat și transportat pe distanțe lungi.
Fără a avea pretenția unei abordări
exaustive, prezentarea de mai sus
aduce în prim plan elementele necesare
recomandate pentru un binoclu decent.
Așa cum se întâmplă peste tot, plusul
de calitate aduce și un plus la preț.
Firme precum Bushnell, Tasco, Leica,
Leupold, Zeiss sau Vortex, oferă o gamă
largă de modele pe piața de specialitate. Alegerea finală rămâne însă a fiecăruia dintre noi și o bună investitție
merită tot efortul pentru a avea binoclul potrivit pentru vânătoare!
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MUNIȚIE

Cartușe cu glonț

Cartușe
pentru căprior (II)

Foto: TBALLA / SHUTTERSTOCK

CRISTIAN MANOLESCU

În prima parte a materialului, apărută în numărul anterior
al revistei, am enumerat câteva dintre calibrele cartușelor
recomandate pentru vânarea căpriorului, între care
aminteam .243Win., .270Win. sau .308Win., care se bucură
de popularitate. Dacă alegerea calibrului a fost deja făcută,
să vedem în continuare și câteva modele de glonț ce pot fi
folosite cu succes pentru vânarea căpriorului.

Î

nainte însă de a trece la prezentarea gloanțelor în sine, să menționăm câteva dintre cerințele pe
care acestea trebuie să le îndeplinească
pentru a putea oferi reușita dorită în
doborârea cu succes a țintei. În afara
cerințelor legii privind proiectilele
unice, trase din țevi ghintuite, permise
pentru specia căprior, și anume diametrul minim al glonțului de 5,6 mm,
greutatea minimă de 3 grame și energia
minimă de 800 Jouli la distanța de 100
de metri, aceste gloanțe trebuie să aibă
o deplasare uniformă pe traiectorie și
o razanță cât mai redusă, să conserve
cât mai bine viteza și energia pe parcursul către țintă. Nu în ultimul rând,
grație unei structuri adecvate, să se deformeze corect și să livreze o energie
cât mai mare după penetrarea în corpul
țintei, cu o pierdere cât mai redusă din
greutatea inițială, pentru doborârea țintei, pe cât posibil în focul armei. În
plus, reducerea deprecierii cărnii vânatului este o altă calitate ce se cere
de la un model adecvat de glonț, mai
ales în cazul unui vânat mediu cum
este căpriorul.
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1

2

Forma și structura unui glonț sunt
elementele ce generează toate aceste
trăsături pe care dorim ca acesta să le
îmbine. Forma gloanțelor este de regulă determinată pe baza îmbinării
anumitor factori precum coeficientul
balistic, modul de penetrare și expansiune în țintă, astfel încât să permită
conservarea și eliberarea progresivă a
energiei cinetice conservate. Cât privește structura, dintre diferitele modele
de glonț disponibile pe piața de spe-

cialitate, pentru căprior au câștigat o
deosebită popularitate modelele de
glonț semi-blindate sau exapansive, așa
cum mai sunt de altfel conoscute.
Structura acestora presupune îmbrăcarea miezului, constituit dintr-um material dens și greu, de regulă plumbul,
într-un înveliș – blindajul, confecționat
fie din oțel extra-moale sau dintr-un
aliaj numit tombac/alamă – un aliaj
din cupru, cca. 90%, cu zinc, cca. 910% și uneori cositor 1%.
Unul dintre modelele populare de
glonț pentru căprior este cel cu semiblindaj progresiv, cu vârful din plumb moale,
cunoscut sub numele de Tailmantel - TM,
în limba germană sau Soft Point - SP, denumirea americană. (Fig. 1)
Și în cazul acestui model există o serie de variante precum Teilmantel Rundkopf-TR, cu vârful rotunjit și
Teilmantel Spitz-TS, cu vârful ascuțit.
Blindajul acestor gloanțe, în variantele fabricate în Europa, este confecționat din oțel moale, acoperit cu tombac
sau doar din tombac și este mai gros
spre baza glonțului, subțiindu-se spre
vârf, fapt ce permite o deformare rapidă
și o expansiune largă a miezului din
plumb, cu eliberare integrală a energiei
cinetice, după pătrunderea în corpul țintei. Grație acestui mod de expansiune,
de regulă, glonțul rămâne în corpul țintei, fără a mai produce orificiu de ieșire,
fapt care, ueori, atunci când animalul
nu cade „în foc”, îngreunează urmărirea
acestuia, neavând urmă de sânge.
Glonțul Tailmantel este disponibil
pentru o gamă largă de calibre folosite
la căprior, și pornește de la o greutate
de 6,48 grame/100 grain, cu diametrul
de 6,17 mm, pentru calibrul .243Win.
și până la 9,72 grame/150 grain, cu
diametrul 7,82 mm, pentru calibrul
.308Win., dezvoltând energii de 2.195
jouli în primul caz și 2.549 jouli, la 100
de metri, în cazul al doilea.
Un alt model de glonț, mai puțin cunoscut pentru căprior, dar demn de atenție, este cel numit CDP - Controlled deformation process, de la Blaser, care,
grație structurii sale, permite o expansiune controlată, fără fragmentare în corpul țintei, un avantaj semnificativ, mai
ales din punctul de vedere al conservării
calității cărnii vânatului. (Fig. 2)
Modelul CDP de la Blaser, pentru
calibrul .243Win. are o greutate de 6,5
grame/100 grain, diametrul de 6,17
mm, și dezvoltă o energie de 2.228
jouli la 100 de metri, fiind disponibil și
pentru calibrul .270Win. Poate să pară
diferit dar merită încercat și la căprior!

Câinele de vânătoare

Nu este deloc ușor și
adesea depinde foarte
mult și de temperamentul
„învățăcelului”, dar
reluarea cu răbdare și
repetarea comenzilor până
la efectuarea impecabilă a
lor ne va răsplăti timpul
acordat, odată ce ne vom
afla în teren, la vânătoare.

Comenzi
esențiale (II)

Foto: ALECSANDRU CODRIN

ALECSANDRU CODRIN

În numărul anterior al revistei am prezentat primele trei,
dintre cele cinci, comenzi esențiale pe care tânărul nostru
cățel de vânătoare trebuie să le însușească înainte de a ieși
în teren. Aici sau vino aici, șezi și stai, pun bazele
antrenamentului de bază al cățelului nostru și trebuie
executate impecabil.

Î

nvățarea și lucrul bine făcut de la
început sunt obiectivul numărul
unu în educarea și antrenarea tânărului nostru partener patruped și, cu
siguranță, mult mai ușor de dus la bun
sfârșit decât reluarea de la capăt, uneori
poate prea târziu, a întregului proces
de învățare. Așa cum menționam și în
prima parte a materialului, răbdarea,
înțelegerea, repetiția și timpul pe care
acest antrenament îl necesită, chiar

dacă de cele mai multe ori pot să pară
prea îndelungate, ne vor fi răsplătite
ulterior, pe teren, la vânătoare.
Pas sau la pas este a patra comandă
pe care cățelul trebuie să o învețe și să
o execute necondiționat. El trebuie să
învețe să meargă la pas alături de noi,
fără să tragă sau să smucească în vreo
parte. De regulă, va merge în lesă, în
partea stângă a noastră. Dacă începe
să grăbească pasul, trageți lesa ușor

CHINOLOGIE

spre înapoi, în același timp cu darea
comenzii pas/la pas. Repetați comanda de fiecare dată când încearcă
să o ia înainte sau vrea să se abată de
la drum. Iar când vă opriți, dați comanda stai, apoi șezi, iar învățăcelul
va trebui să se oprească și el și să se
așeze pe șezut.
Nu, este în fine ce-a de a cinci-a comandă, ce face parte din antrenamentul primar, pe care trebuie să ne asigurăm că juniorul o învață, o înțelege și
o execută fără ezitare, constant și
prompt la primirea ei. Nu, face parte
de altfel și din categoria corecțiilor simple pe care, uneori, pe parcursul timpului, trebuie să o reluăm, în perioadele de antrenament în care
împrospătăm, dacă putem spune așa,
memoria partenerului nostru patruped.
Toate aceste comenzi trebuie foarte
bine însușite de tânărul nostru cățel de
vânătoare și sunt obligatorii de executat, fără ezitări sau încercări de a „rupe”
comanda. Nu este deloc ușor și adesea
depinde foarte mult și de temperamentul „învățăcelului”, dar reluarea cu răbdare și repetarea comenzilor până la
efectuarea impecabilă a lor ne va răsplăti timpul acordat, odată ce ne vom
afla în teren, la vânătoare.
Neînțelegerea comenzilor de către
cățel, confuzia și ezitarea în efectuarea
comenzilor, trebuie corectate imediat,
altfel, lăsate la voia întâmplării, în
timp, vor duce la dezorientarea lui și
de aici pănă la indisciplină, refuz și „îndărătnicie”, nu este decăt un pas. Trebuie să fim siguri că înțelege comenzile,
ceea ce i se cere să execute la fiecare
dintre ele și, odată învățate, le efectuează fără ezitare, mai ales în teren,
la vânătoare, unde sunt prezenți, așa
după cum știm, o mulțime de factori
în măsură să îi distragă atenția de la
„treaba” lui. În plus, nici unul dintre
noi nu dorește așa ceva. Nu este ușor
și nici simplu să punem în practică
toate cele de mai sus, dar merită din
partea noastră toată înțelegera, efortul
și răbdarea!
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MAPAMOND

Noua strategie a
Uniunii Europene pentru
salvarea biodiversității
BIANCA IORIATTI
Înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus, oamenii de știință au atras atenția
asupra faptului că reducerea biodiversității poate crește posibilitatea ca un virus să treacă
ușor de la un animal la om, factorul cel mai responsabil fiind distrugerea habitatelor
naturale și defrișările. Economia noastră funcționează într-un mod care nu este durabil,
iar planurile actuale ale Comisiei europene reprezintă o oportunitate ideală pentru a
favoriza tehnologiile care respectă natura. Ameliorarea stării biodiversității de pe
teritoriul european, garantarea accesului la o alimentație sănătoasă și încurajarea
tranziției spre o agricultură durabilă, sunt câteva din obiectivele stabilite prin strategiile
„Biodiversitatea 2030” și „Din fermă pe masă”, adoptate de către Comisia europeană.

I

ntensificarea activităților umane
a lăsat o amprentă profundă asupra mediului, care a devenit, din
cauza degradării, o problemă fundamentală ce afectează organizarea societății și are efecte nefaste asupra sănătății și a ecosistemelor. De altfel,
salvarea bunurilor publice constituie,
în momentul actual, prioritatea guvernelor mondiale.
În acest context, dar și din cauza
pandemiei de coronavirus, Comisia europeană s-a angajat ca, până în 2030,
30% din solul și mările UE să fie protejate. Este vorba despre un plan, pentru
următorii 10 ani, care a fost publicat
de Comisie, în 20 mai, și care prevede
printre altele asigurarea reducerii pesticidelor chimice cu 50%, plantarea a 3
miliarde de arbori, precum și inversarea
declinului polenizatorilor. În cadrul a
„30% arii protejate”, mai mult de un
sfert din suprafața solurilor și mărilor
teritoriului Uniunii europene urmează
să fie pus sub „protecție strictă”, ceea
ce înseamnă că intervenția omului va fi
limitată la o gestiune minimală care va
avea în vedere păstrarea zonei în condiții optime pentru fauna sălbatică. Zonele strict protejate vor cuprinde habitate bogate în carbon, precum pădurile
primare, ariile cu turbă, zonele umede
și pășunile. La ora actuală, doar 3% din
terenuri și 1% din suprafața marină se
află sub protecție strictă.
Comisia își mai propune să aloce,
anual, cel puțin 20 de miliarde de euro
pentru îndeplinirea acestor obiective,
bani care vor proveni din fonduri publice și private de la nivelul Uniunii Europene și de la nivel național. De asemenea, un procent semnificativ din
bugetul UE, va fi alocat pentru climat
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și va fi investit în biodiversitate. Planul
Comisiei își dorește să pună presiune
pe revizuirea politicii agricole comune
(PAC), care a fost deseori acuzată că a
condus la pierderea biodiversității prin
subvențiile anuale de 60 de miliarde de
euro acordate fermierilor, mai degrabă
pentru suprafețele deținute, decât pentru îmbunătățirile aduse mediului.
Conform raportului care prezintă
strategia privind salvarea biodiversității,
10% din terenurile agricole ar urma să
fie transformate în „terenuri de mare diversitate” cu caracteristici specifice, precum benzi-tampon, garduri vii, heleștee
etc. O altă ambiție a planului este gestionarea organică a cel puțin un sfert
din terenurile agricole, până în 2030.
Strategia noii Comisii Europene,
care o are la conducere pe Ursula von
der Leyen, a fost gândită după ce biodiversitatea a suferit, în ultimii zeci de
ani, pierderi uriașe. Populațiile de
faună au scăzut cu 60% în ultimii 40
de ani, din cauza activităților umane,
iar pandemia de Covid-19 nu a făcut
decât să sublinieze legătura dintre mediu și sănătatea umană.
O serie de militanți ai mediului rămân sceptici față de angajamentele Comisiei și spun că au mai văzut deja astfel de planuri ambițioase, care au
rămas doar pe hârtie. Gestionarea siturilor Natura 2000 deja existente, care
protejează 18% din teritoriul UE, este
foarte slabă, iar una dintre priorități
este creșterea efectivă a protecției acestor zone. Comisia europeană promite
să contureze, până în 2021, obiectivele
obligatorii din punct de vedere juridic
pentru ca statele membre să stabilească
suficiente rezervații naturale. „Fără un
cadru juridic obigatoriu, care să vină în

sprijinul strategiei de salvare a biodiversității, există riscul ca pierderea acesteia
să continue”, a declarat Virginijus
Sinkevičiu, comisarul pentru mediu.
Există voci care spun că autoritatea
principală care ar trebui să vegheze la
respectarea normelor europene – Comisia europeană – ar trebui să fie mai
severă cu guvernele naționale și să le
trimită în instanță pentru încălcarea
normelor care privesc mediul. Dacă, în
medie, Comisia investighează și trimite
către Curtea Europeană de Justiție o
țară pentru încălcarea normelor europene din sectorul transportului în termen de patru luni, aceleași proceduri
durează 66 de luni pentru încălcarea
standardelor privind mediul.
Pentru reprezentanții UE, strategia
privind biodiversitatea trebuie să fie
aplicată paralel cu lupta pentru urgența
climatică. „Nu putem opri și inversa pierderea biodiversității fără a îndeplini
obiectivele stabilite prin acordul de la
Paris și vice-versa”, a mai adăugat
Sinkevičius. Amintim că în cadrul COP
21 de la Paris, din decembrie 2015,
s-a ajuns la un consens internațional
cu privire la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră.
Noua strategie urmează să fie adusă
în discuție în cadrul Convenției Națiunilor Unite pentru biodiversitate, COP 15,
care va avea loc în 2021, în Kunming,
China. Delegații celor 190 de țări participante la eveniment vor trebui să
anuleze obiectivele globale precedente,
urmând ca printr-un nou text, redactat
de către Convenția pentru diversitate
biologică a ONU, să se solicite un nou
angajament global pentru protecția a
cel puțin 30% din planetă, în următorul
deceniu.

IN MEMORIAM

Ioan Angelescu
25.06.1923 - 12.05.2020

A mai plecat dintre noi un vânător „născut, nu făcut”,
cum îi plăcea să spună despre alți colegi de breaslă
„din tată-n fiu”. A plecat oarecum discret, fără a-l mai
putea revedea în plină perioadă de pandemie, după
împlinirea venerabilei vârste de 96 de ani. A plecat
lăsând în urmă peste 80 de ani neîntrerupți de vânătoare
și peste 37 de ani de angajare efectivă în activitatea
cinegetică, în calitate de secretar al Filialei de Vânătoare
și Pescuit Sportiv Cislău, din cadrul Filialei Regionale de
Vânătoare și Pescuit Sportiv Ploiești a A.G.V.P.S., apoi ca
tehnician de vânătoare la ocoalele silvice Nehoiu și
Nehoiași din cadrul Direcției Silvice Buzău.

C

alitatea de vânător „cu acte în
regulă” a dobândit-o în anul
1939, prin dispensă aprobată
de prefectul județului, după împlinirea
vârstei de 16 ani, și a păstrat-o cu
onoare până aproape de ziua plecării
spre marele necunoscut.
S-a bucurat de o educație morală
aleasă, mai întâi în casa tatălui său,
preotul Vasile Angelescu, mare vânător
decorat cu „Crucea de fier” în Primul
Război Mondial, apoi în școala militară
urmată și, ulterior,în viața care i-a oferit șansa să dea „mâna cu tot felul de
vânători, de la simpli oameni cinstiți și
modești de prin sate și orașe, până la
adevărați profesioniști în meserie, de jos
până la nivel de minister”.
A avut, de asemenea, nenumărate
ocazii să organizeze vânători reușite
pentru „personalități ale vremurilor trecute, de la prim-secretari de regiuni și
județe, până la șefi de partide și de state,
nu doar din România”.
Soarta a făcut să îl cunosc foarte bine,
fiindcă tatăl său vânase cu bunicul meu,
el vânase cu tatăl meu și cu mine, iar eu,
cu el și fiul său Adrian, inginer silvic și
doctor în specialitatea cinegetică.
L-am întâlnit de copil ca organizator
de vânători pentru plan, apoi l-am avut
îndrumător în practica de culegere a
datelor pentru proiectul meu de diplomă, iar mai târziu, coleg de serviciu
în perioada desfășurării stagiaturii mele

în silvo-cinegetică. A rămas, în continuare, un susținător constant al activității A.G.V.P.S., la care a participat

A avut, de asemenea,
nenumărate ocazii să
organizeze vânători reușite
pentru „personalități ale
vremurilor trecute, de la
prim-secretari de regiuni și
județe, până la șefi de
partide și de state, nu doar
din România”.

până în anul 2018, în calitate de delegat al A.G.V.P.S. Buzău și/sau invitat
permanent al conducerii A.G.V.P.S. din
România la astfel de reuniuni.
A ieșit întotdeauna în evidență,
printr-un stil de viață cumpătat, demn
și tenace atunci când a fost vorba de
apărarea intereselor faunei cinegetice.
A fost cumpătat și în viața de zi cu zi, și
ca vânător, și atunci când a fost nevoit
să judece greșelile acceptabile, nicidecum
excesele, unor colegi de breaslă. A fost și
a rămas, până la sfârșit, un om lucid, cu
principii morale foarte sănătoase, de la
care s-a încăpățânat să nu facă niciodată,
nici sub presiune, rabat. Așa l-am cunoscut
și probabil așa l-au perceput cei mai
mulți dintre participanții la Congresele
A.G.V.P.S. de după 1990, unde, de fiecare
dată, a ținut să ia cuvântul, plin de învățăminte, pilde și sfaturi pertinente. Fiindcă nu înțelegea să participe doar cu prezența la nici un fel de întruniri vânătorești, mai mult decât necesare într-o
perioadă de ușoară desolidarizare, prin
care suntem nevoiți să trecem încă, cu
înțelegere și înțelepciune.
Acum este deja departe de zbuciumul vieții noastre cotidiene și al activității vânătorești îndrăgite, lăsate în
urmă pe mâini mai tinere, pregătite să
salveze ceea ce se mai poate încă salva
din moștenirea și tradițiile trecute.
Dumnezeu să-l odihnească!
–Neculai Șelaru
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FAUNĂ

Bolile animalelor
formă în forme adulte și se localizează
în bronhiolele și alveolele pulmonare.
Toate nematodele prezentate mai
sus au acțiune patogenă, atât în stadiul
larvar cât și de adult.
Larvele determină leziuni traumatice în intestin, care de regulă se infectează și provoacă enterite. Adulții pot
produce, prin ghemuri formate, obstrucții la nivelul bronhiilor, iar în pulmoni emfizem, bronhopneumonie catarală, purulentă sau cangrenoasă și
reacții alergice (edem pulmonar).
Îmbolnăvirile au caracter sezonier,
fiind în strânsă legătură cu sezonul de
vegetație care face posibilă infestarea.
Sursele de infestare sunt reprezentate
de animalele bolnave domestice, în special oi, dar și sălbatice, care elimină
ouăle embrionate în exterior.
Contaminarea se face prin ingerarea de furaje sau apă infestată cu larve.

Diagnosticare

Strongiloze

Foto: NECULAI ȘELARU

STRONGILOZELE
RUMEGĂTOARELOR SĂLBATICE
DOCTOR VET
Sunt nematoze respiratorii, endemice, produse de specii
din familiile Dyctyocaulidae și Metastrongilydae, care
afectează exclusiv rumegătoarele domestice și sălbatice.
Au manifestări astmatiforme, de obstrucție bronșică și de
bronșită cronică.

A

genții patologici care parazitează cerbii, căpriorul, capra
neagră și muflonul sunt diferiți
și fac parte din genurile Dictyocaulus,
Protostrongylus, Verestrongylus, Neustrongylus, Cystocaulus și Miillerius.

Prezentare
Dictyocaulus viviparus, care afectează cervidele și capra neagră, are culoare alb-gălbuie, măsoară 0,3-0,6 mm
și este ovipar.
Ouăle embrionate sunt expulzate în
faringe prin tuse, apoi ajung în circuitul
gastrointestinal prin înghițire, iar larvele sunt eliminate în mediul exterior
odată cu fecalele.
După câteva năpârliri, aceste larve
devin infestante. În timpul zilei se refugiază la umbră, la baza plantelor, dar
seara, noaptea și dimineața urcă pe ele
și sunt ingerate, odată cu acestea, de
animalele receptive.
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Larvele sunt mai puțin mobile pe
ploaie și sunt afectate de secetă, căldură și de temperaturile sub minus 5
grade Celsius. Supraviețuiesc însă ușor
în fecalele acoperite de zăpadă.
Dictyocaulus filaria, are culoare sidefie și atinge 5-10 cm lungime. Se localizează în trahee și bronhii. Ciclul său
biologic este asemănător celui descris
mai sus, pentru Dictyocaulus viviparus.
Nematozii din genurile familiei
Metastrongilydae au dimesiuni de 4,06,5 mm și localizare în plămâni. Au
evoluție similară agentului Dictyocaulus
viviparus, dar supraviețuiesc luni de
zile în apă și nu se dezvoltă decât în
corpul gazdelor intermediare, reprezentate de anumite specii de gasteropode. În gazdele intermediare supraviețuiesc până la 1-2 ani. După
ingerare, larvele infestante pătrund în
mucoasa intestinală și, prin circuitul
sangvin, ajung în plămân, se trans-

În evoluția bolilor se disting două
faze: faza digestivă și faza respiratorie.
Faza digestivă se observă numai în
cazul infestărilor masive, când apare
diareea.
În faza respiratorie apare doar tusea
seacă, relativ puternică și rară la început, apoi tot mai frecventă și uneori
sufocantă. Tusea este mai pronunțată
când vânatul se mișcă, dimineața și
seara, ori este fugărit. Odată cu tusea
se elimină și mucus cu helminți, câteodată sub formă de ghem.
Confirmarea bolii la vânatul în viață
se face prin examen coproscopic, iar la
vânatul mort, prin necropsie pentru
constatarea prezenței paraziților adulți
în pulmoni.

Măsuri preventive și curative
Măsurile preventive sunt dificil de
aplicat, cu excepția desecării zonelor
umede, prin care se urmărește și prevenirea și fascioloza. De reținut că îngrășămintele azotoase și cianonida de
calciu au efect larvicid.
Pentru combaterea bolii se pot administra antihelmintice, printre care tibenzol, nilverm etc., atât vara cât și
iarna. Antihelminticele se pot introduce
în brichete de furaj ori sare, pentru a fi
acceptate și consumate relativ ușor de
animalele sălbatice.
De remarcat că accesași substanță
poate avea un spectru larg antihelmintic de acțiune și rezultate surprinzător
de eficiente în diminuarea mortalității
și, implicit, a creșterii sporului natural,
atât în cazul cervidelor cât și al caprei
negre.

Plante tămăduitoare

FLORA

Flori

Frunze

Rostopasca
DOCTOR PLANT
Rostopasca (Chelidonium majus L.) face parte din familia
Papaveraceae și este o plantă erbacee care crește spontan
în natură, de la șes și până în regiunile montane, având
tulpina de 30-50 cm, cu frunze relativ late, asemănătoare
celor de stejar, și flori de un galben intens. La rupere,
tulpina secretă un suc portocaliu ușor de recunoscut. Planta
înflorește din aprilie până în septembrie și este cunoscută și
sub numele populare de negelariță sau iarbă de negi.

R

ecunoașterea efectelor binefăcătoare ale plantei datează din
timpuri străvechi când botaniști faimoși, precum Paracelsus, comparau sucul galben al plantei cu secreția biliară, planta fiind folosită deja de
pe atunci pentru tratarea unor efecțiuni
ale ficatului și bilei. Pentru puterea sa,
rostopasca a fost denumită de romani
„Darul Cerului” - Chelidonium, iar vracii
timpurilor trecute o culegeau numai
într-un anumit moment al zilei, și numai când soarele se afla în zodia Leului.
Culesul se face pe timp frumos, deoarece ploaia poate duce la degradarea
principiilor active din țesuturile plantei.
Se culeg florile, frunzele și tulpina care
se pun la uscat, în strat subțire, la loc

umbrit și aerisit. Sucul plantei este activ
numai în stare proaspătă, folosindu-se
imediat după culegerea plantei.
Planta conține o serie de principii
active precum chelidonină, acid chelidonic, acid ascorbic și nicotinic, alcaloizi, carotenoizi, saponozide, enzime
și rezine.
Printre numeroasele efecte benefice
ale diferitelor preparate obținute din
rostopască se numără acțiunea antivirală, antitumorală, analgezică, antiinflamatoare, antimicrobiană, antispastică și coleretică.
Preparatele din rostopască pot fi
sub formă de pulbere, tinctură sau infuzie, planta fiind mai ales cunoscută
pentru tratarea unor afecțiuni derma-

tologige cum sunt spre exemplu negii,
dar și în diverse tratamente homeopate
alternative ale afecțiunilor digestive,
ale ficatului și bilei. Din frunzele proaspete se pot pregăti cataplasme ce pot
ajuta la ameliorarea diverselor afecțiuni
cutanate ușoare. Pentru uz intern se va
consulta obligatoriu medicul specialist
în medicina plantelor. Preparatele trebuie folosite cu mare atenție deoarece
supradozarea poate avea efecte nedorite, alergii, spasme digestive și respiratorii, sau chiar efecte periculoase precum paralizii temporare și tulburări
cardiace.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Achiziționarea
produselor fitoterapeutice din plante
medicinale trebuie făcută numai de la
entități autorizate în acest scop. Înainte
de a utiliza plantele medicinale în general, sub orice formă, este recomandată vizita la medic iar administrarea
preparatelor din rostopască să se facă
numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului specialist este neapărat
necesară și se impune ca o măsură de
prevedere, precauție și siguranță.
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POVESTIRI

Presimțirea
pericolului (II)
ȚIȚI
Fiind destul de familiarizați cu terenul respectiv, ne-am
planificat ca să acționăm într-o parcelă de pădure
înconjurată numai de ogoare și care se învecina cu alte
două parcele relativ asemănătoare, iar toate trei aveau
spre mijloc un desiș măricel și chiar câteva băltoace, astfel
că zona era adesea preferată de ciurdele mistreților, fiind
un loc predilect pentru tihna lor.

P

recizez că, deoarece mai acționasem și în alte rânduri în respectivele loturi de pădure, când
rezultatele au fost foarte mulțumitoare,
aveam un motiv suficient de temeinic
pentru a le alege. Strategia s-a realizat
aproape instantaneu, iar cei câțiva vânători ne-am instalat în mare liniște,
exact în locurile pe unde eram siguri
că, așa cum totul a decurs și cu alte
prilejuri, și acum, mistreții vor năvăli
fiind goniți din urmă de câini specializați conduși de câțiva gonaci învățați
și ei cu goanele la mistreți.
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Drept urmare, m-am așezat de îndată
pe scăunel, ținând carabina pe genunchi
și cercetând cu atenție cele câteva culoare existente printre desișurile pe
unde, ca și în ocaziile precedente, mistreții și-au asigurat drumul spre libertate.
Datorită plăcerii momentului, a inegalabilei atmosfere de liniște și de calm pe
care mi-a oferit-o întotdeauna pădurea,
savuram atmosfera de calm, fiind însoțit
de câteva gâze aflate în căutare de hrană
sau de alte delicii. Eram însă cu urechile
ciulite spre adâncul pădurii de unde
urma ca să aflu starea de fapt pe care

ne-o transmiteau câinii, străduindu-mă
să le înțeleg semnalele, după intensitatea
lătratului și locurile în care aflau. Și exact
ce doream să aud mi-a parvenit aproape
surprinzându-mă. După locul din care
s-au auzit primele lătrături, am înțeles
că, așa cum ne așteptam, câinii au dat
de mistreți, iar după ce au zăbovit un
timp destul de îndelungat, mi-am dat
seama că animalele nu se puseseră încă
în mișcare. De-abia într-un târziu, când
s-au intensificat lătrăturile, am priceput
că mistreții s-au pus în sfârșit în mișcare
așa că, mi-am controlat și eu încă o dată
arma și poziția, pregătindu-mă să trag
fie în partea stângă, fie în cealaltă parte,
în funcție de locul pe unde vor ieși mistreții din pădure. Din cele știute deja,
mistreții urmau să parcurgă o porțiune
din ogorul aflat în spatele meu pentru
a-și căuta liniștea în celălalt lot vecin de
pădure, adică acolo unde obișnuiau să
se refugieze atunci când liniștea le era
tulburată.
Un timp, câinii au tot lătrat pe loc,
iar la un moment dat am înțeles că
s-au mișcat undeva spre stânga mea,
unde iar s-au oprit, și tot așa până când
mi-am dat seama că se îndepărtează de
direcția în care mă aflam eu. Surpriza
mi-au oferit-o chiar mistreții când, după
aproape o jumătate de oră de lătrături
și freamăt de pădure, să descopăr deodată, undeva dincolo de colțul pădurii,
ciurda de circa 15 exemplare de mistreți maturi și godaci care au ieșit calmi
din pădure și au traversat impasibili
ogorul, pătrunzând în lotul de pădure
învecinat, fiind conduși de „garda” câinilor noștri, care le asigurau flancurile
Drept urmare, ne-am regrupat și
noi, mutându-ne standurile în jurul celeilalte păduri, în timp ce auzeam cum
câinii își făceau în continuare datoria
însoțindu-i pe mistreți. Totul se desfășura exact ca la carte. Noi ne-am instalat din nou, îi ascultam iarăși pe câini
cum ne anunțau pe unde mișună mistreții iar, ca și în goana precedentă, la
un moment dat, vânătorii aflați pe flanc
ne-au semnalat că mistreții au părăsit
noua pădure în care își căutaseră liniștea și, pesemne extrem de plictisiți,
s-au refugiat iarăși în lotul de pădure
de unde ieșiseră prima dată.
Când ne-am adunat ca să analizăm
cum a decurs ziua, fiecare dintre noi
avea întipărit pe față un zâmbet extrem
de elocvent, care ne explica faptul că am
avut parte de o ieșire frumoasă în mijlocul naturii și, nu în ultimul rând, de o
întâmplare foarte instructivă privind
presimțirea pericolului și înțelepciunea
vânatului, înțelepciune de care ar trebui
să ținem seama mai des...!
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PESCUIT

Neputând anticipa evoluția pandemiei determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, nu ne
putem pronunța asupra condițiilor
restrictive care ne așteaptă în continuare. Deplasările în public sau în afara localităților, cu eventuale limite orare sau/și de vârstă, vor evolua cu adaptările considerate și aplicate de diriguitori. Cât despre pescuitul propriu-zis, acesta s-a
deschis, teoretic, la începutul lunii, pentru toate zonele și speciile de pești, cu
excepția zonelor și speciilor protejate prin Ordinul de prohibiție nr. 43/310/2020.
Peștii, pașnici sau răpitori, atât cei din apele colinare și de șes, cât și cei din apele
de munte, și-au revenit după perioada de reproducere, se hrănesc corespunzător
și pot oferi partide plăcute de pescuit. Respectând reglementările în vigoare pentru permisiunea de deplasare, rămâne doar să putem ajunge la ei, pentru a-i
putea ademeni. Rămâne de văzut, care, cum, pe unde poate!
–Mugurel Ionescu
Foto:

CE PESCUIM
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COMPETIȚII

Actualitate

Condiții de pandemie
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Începând cu data de 15 mai 2020, în România, „starea de urgență” a fost înlocuită cu
„starea de alertă”. Unele activități au beneficiat de o oarecare relaxare, altele suportând
în continuare restricții, mai mult sau mai puțin extinse. În coordonare cu celelalte
organizații naționale și cu forurile internaționale, Comisia de Pescuit Competițional Privat
a A.G.V.P.S. din România va studia, în viitorul apropiat, posibilitatea, legalitatea și
strategia organizării unui campionat, pe discipline și categorii, în anul 2020.

Î

n condițiile intrării în vigoare a
unor noi măsuri de prevenire și
control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, și a Deciziilor Comitetului Director al F.I.P.S.-e.d. din
data de 12 mai 2020, domnul Teodor
Bentu, vicepreședinte al A.G.V.P.S. și
președinte al Comisiei de Pescuit Competițioal Privat a A.G.V.P.S. din Romania, a emis următorul comunicat:

COMUNICAT A.G.V.P.S.
Către
Liga de Pescuit Sportiv Staționar
Liga de Pescuit Sportiv la Feeder
Asociația Liga Cluburilor de Crap
Liga Română de Spining
Club AquaTransilvae
Pentru informare:
Președintelui A.G.V.P.S. din România
dr. ing. Neculai Șelaru
Președintelui execuitv A.G.V.P.S. din
România ing. Mugurel Drăgănescu
Stimați Colegi,
După cum este cunoscut, începând
cu data de 15 mai 2020 va fi instituită
în România „starea de alertă”, prin care
se vor legifera și vor intra în vigoare măsuri noi de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
Din informațiile oficiale existente, în
spațiul public, „starea de alertă” va menține limitări ale activităților publice, restricții și condiții specifice pentru asigurarea distanței de protecție dintre persoane,
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Decizia Comitetului Director
al F.I.P.S.-e.d.
„Dragi prieteni,
În atașament veți găsi scrisoarea președintelui, prin care Comitetul Director
F.I.P.S.-e.d. comunică amânarea pentru
anul viitor a tuturor Campionatelor, calendarul competițional reactualizat și scrisoarea primită de la federația poloneză,
de renunțare la organizarea Campionatul
Mondial de Pescuit la răpitori/Spinning din Barcă.
Cele mai alese salutări.”
–Barbara Durante
Secretar general al F.I.P.S.-ed
Roma, 12 mai 2020
Pentru toate federațiile afiliate
„Stimați președinți ai federațiilor membre, stimați pescari,
După cum știți, din păcate, această

printre care și restricționarea și anularea
activităților și competițiilor sportive.
În acest moment, dar și după 15 mai,
nu putem prevede cât se va prelungi
această stare și nici cum va evolua situația epidemiologică și eventualele noi
măsuri impuse de aceasta.
Din aceste considerente, în perioada
instituită de „starea de alertă”, competițiile de pescuit privat amator ale
A.G.V.P.S. se încadrează și în continuare
în activitățile cu restricțiile impuse prin
lege, motiv pentru care organizarea competițiilor de pescuit privat amator oficiale
ale A.G.V.P.S. din Calendarul competițional 2020 contravine legii.
Anexat vă transmit, pentru informare, Deciziile aprobate de Comitetul Director al F.I.P.S.-ed privind modificări importante ale calendarelor competiționale
internaționale 2020 și 2021, ca urmare a
situației și a restricțiilor internaționale
cauzate pe plan internațional de pandemia de coronavirus și evoluția ei.
Acestea au fost transmise membrilor C.I.P.S. – F.I.P.S.-ed, printre care se
numără și A.G.V.P.S. din România.
Președinții Ligilor organizatoare ale

pandemie care afectează întreaga lume
nu s-a încheiat încă și, deși în unele țări,
azi situația începe să se îmbunătățească
ușor, rămâne foarte gravă și contagierea
continuă să se extindă.
De fapt, chiar dacă, pentru moment,
în anumite țări, Covid-19 a avut, din fericire, un efect mai puțin devastator decât în
Italia, Franța, Spania, Anglia și Statele
Unite, posibilitatea de a călători cu avionul
sau pe uscat pentru a trece frontierele naționale este încă aproape imposibilă. Este
suficient să spunem că majoritatea zborurilor au fost anulate și că aproape toate
guvernele au impus restricții la intrarea
cetățenilor străini în țara lor, atât de drastice încât multe guverne au decis să instituie
o perioadă de carantină pentru toți cei care
intră în țara lor, cerându-le să rămână închiși într-un hotel cel puțin 15 zile, înainte
de a li se permite să se deplaseze liber.

competițiilor din campionatul de pescuit
privat amator ale A.G.V.P.S.:
• ca urmare a situației epidemiologice din România, a măsurilor și restricțiilor legale existente și menținute de
stat pentru prevenirea și combaterea
înbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pe teritoriul României;
• și având în vedere deciziile Comitetului Director al F.I.P.S.-ed privind calendarele competiționale internaționale
2020 și 2021;
• vor analiza și vor modifica în consecință activitățile competiționale ale
Campionatului de Pescuit Competițional Privat amator 2020 al A.G.V.P.S.
Propunerile de modificări vor fi transmise prin e-mail la Comisia de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S., pentru
informarea Consiliului A.G.V.P.S. După
informare, aceste decizii vor fi diseminate tuturor asociațiilor membre.
Vă mulțumesc.
Comisia de Pescuit Competițional Privat
a A.G.V.P.S.
Președinte,
Teodor BENTU

Având în vedere cele de mai sus și, în
urma numeroaselor derogări solicitate de
organizatorii diferitelor campionate, vă
anunțăm, cu deosebit regret, decizia Comitetului Director al F.I.P.S.-e.d., DE A
SUSPENDA SEZONUL COMPETIȚIONAL 2020 ȘI DE A AMÂNA PENTRU
ANUL VIITOR (2021) TOATE CAMPIONATELE PROGRAMATE PENTRU
ACEST AN, inclusiv Campionatul Mondial
de Feeder pe Cluburi, care a fost reprogramat pentru 24 și 25 octombrie, și Campionatele Mondiale de Veterani, Masters
și Persoane cu Dizabilități, care au fost
reprogramate pentru 16 și 17 octombrie.
Anularea tuturor Campionatelor planificate pentru anul 2020 și amânarea
lor pentru 2021 vor avea consecință logică
confirmarea, tot pentru anul viitor, a acelorași organizatori cărora le-au fost alocate Campionatele în 2020, păstrând totodată același calendar, și că toate
campionatele din 2021, deja acordate diferitelor federații, vor avea loc în 2022 (a
se vedea calendarul atașat). În acest sens,
Secretariatul va trimite o scrisoare tuturor
federațiilor programate în calitate de organizatori ai campionatelor 2020 și 2021,
solicitându-le să confirme disponibilitatea
lor de organizare în 2021 și 2022.
De asemenea, Comitetul Director al
F.I.P.S.-e.d. a examinat problema limitelor
de vârstă pentru tineri. Într-adevăr, este
posibil ca un tânăr pescar, care a fost se-

lecționat să participe la un campionat
mondial (U15 - U20 sau U25) în 2020,
să nu mai îndeplinească condițiile de vârstă în 2021. Este evident că, pentru acest
tânăr pescar, va fi o mare dezamăgire să
nu mai poată participa cu echipa sa. Acesta
este motivul pentru care, la Campionatele
Mondiale de tineret din 2021 (U15 - U20
- U25), să fie acceptați pescarii care au îndeplinit condițiile de vârstă în 2020.
Aceleași criterii adoptate pentru tineri
vor fi adoptate și pentru cei care vor participa la Campionatul Mondial de Masters
și Veterani. Din aceste motive, în 2021,
pescarii care au îndeplinit condițiile de
vârstă în 2020 vor fi acceptați la Cam-

pionatele Mondiale de Masters și Veterani
în anul 2021.
De asemenea, Comitetul Director al
F.I.P.S.-e.d. a decis să acorde următorul
Campionat Mondial de Pescuit pe Gheață
federației lituaniene, care nu a putut să-l
organizeze anul acesta din cauza lipsei
gheții. Aceasta înseamnă că federația estoniană va organiza Campionatul Mondial de Pescuit pe Gheață în 2022.
Suntem siguri că veți înțelege motivele
care ne-au condus la această decizie neplăcută, dar obligatorie, dictată nu numai
de problemele de sănătate și siguranță a
sportivilor deja menționați, dar și prin
faptul că posibilele campionate mondiale
sau europene, s-ar desfășura cu prezența
unui număr mic de țări, din cauza dificultăților insurmontabile de a ajunge la
locul unde s-ar desfășura campionatele și
oportunităților economice reduse pentru
mulți participanți.
Cu speranța de a ne reîntâlni, cât mai
curând posibil, pe parcursul competițiilor,
doresc tuturor pescarilor, precum și familiilor lor, multă sănătate și fericire.
Salutări sportive.”
–Profesor Ugo Claudio Matteoli
Președinte al F.I.P.S.-e.d.
Vă vom informa, în continuare, în
legătură cu evoluția și implicațiile pandemiei în activitatea competițională de
pescuit internă și internațională.
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ECHIPAMENT

Swimbaitul

Năluci „exotice”,
răpitori „autohtoni” (III)
Text și fotografie ANDREI ZABET
Turul în universul nălucilor considerate exotice, cel puțin la noi, continuă cu o altă gamă
ce pare, cel puțin la prima vedere, făcută să prindă mai întâi pescari, și după aceea, pește.
Asta mai ales în ochii neavizaților și a celor prea puțin familiarizați cu acest stil de
pescuit, creat special pentru bassul nord-american.

P

escuitul cu swimbaituri a apărut
acum aproximativ 15 ani, iar
cei care au legiferat printre primii și i-au recunoscut eficiența în capturarea exemplarelor record au fost japonezii de la compania Gan Craft,
inventatorii primului swimbait cu acțiune în S din lume. Este vorba de
Jointed Claw 178. De atunci și până în
prezent, acest stil a cunoscut o evoluție
constantă și o popularitate în continuă
creștere, însă în ultimii 5-6 ani putem
spune că a luat o mare amploare și în
țări care nu au legătură cu bassul, cum
ar fi cele de pe bătrânul continent.
Haideți să aflăm care sunt princi-
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palele trăsături ce fac din această clasă
de năluci preferata tot mai multor pescari din întreaga lume.

Primii pași spre swimbaituri
Primele swimbaituri au apărut către
finalul anilor ’80, în California, unde
pescarii aflați mereu în căutarea celor
mai mari capturi de bass, au încercat
să imite prin năluci de mari dimensiuni,
prada favorită a bass-ilor din uriașele
acumulări californiene, și anume păstrăvul curcubeu. Pe coasta de vest, în
aceste întinse lacuri, bassii de 10 lbs.
(4,5 kg) și chiar mai mari, erau denumiți trout eaters, adică „mâncătorii de

păstrăvi”, pentru că vânau constant păstrăvi de 20, 25 și 30 de centimetri. Conform vechiului proverb „nevoia te învață”, pescarii americani de bass au
găsit repede o soluție ce-i ajuta să selecteze doar exemplare record de
largemouth bass: au „împrumutat” de
la pescarii de apă sărată, năluci din plastic moale de 20-25 cm, care se montau
pe jiguri de dimenisuni extreme, ce cântăreau de la 1 oz. (28,35 grame) în sus!
Nume de legendă în comunitatea
pescarilor din SoCal (Southern Cali)
sau California de Sud, prindeau exemplare uriașe de bass cu năluci pentru
pescuitul marin, și lansete dedicate al-

tor stiluri de pescuit, luate de la producători precum Lamiglas și G. Loomis.
Tot în acele vremuri, producătorii „de
garaj” și marile companii au înțeles popularitate noului stil de pescuit și au
început să creeze năluci atât hard (din
plastic dur sau din lemn), cât și soft,
din plastice siliconice, pentru a răspunde cererii tot mai mari de astfel de
năluci nemaivăzute, până atunci, pe
piață. Așadar, americanii au inventat
acest stil și primele năluci, denumite
„swimbait”, special dedicate pescuitului
la exemplare record de bass.

Cum se explică popularitatea
swimbaiturilor
De atunci și până în zilele noastre,
pescuitul cu swimbaituri a devenit din
ce în ce mai popular, tocmai pentru că
poate aduce capturi supradimensionate
chiar și în mâinile unor pescari obișnuiți, într-un timp scurt, în comparație
cu folosirea nălucilor clasice. Azi există
zeci de companii producătoare de
swimbaituri, cele mai bune și mai cunoscute fiind din SUA și din Japonia.
Încă o dată, avem un exemplu covârșitor despre cum acest pește, bassul,
poate agrega o industrie uriașă în jurul
său, lucru pe care țări cu mentalități învechite continuă să-l ignore. În Spania,
de exemplu, există lacuri cu bass mare,
unde pescarii din toată Europa (și cei
din România) se duc pentru a-l prinde,
contribuind la turism și susținând comunitățile locale prin banii cheltuiți
acolo. La noi, tot ce găsești în băltoacele
tulburi de câmpie e doar carasul mioritic. Ne merităm soarta fiindcă nu suntem în stare să producem schimbări mai
întâi în mentalul colectiv, și apoi la nivel
legislativ, pentru a acomoda acest răpitor unic și în apele noastre.

Definiție și caracteristici-cheie
Swimbaitul este acea nălucă de minimum 15 centimetri care are o evolu-

ție naturală în apă, cât mai apropiată
de prada reală. Cel puțin, așa sună o
adaptare a definiției swimbaiturilor, acceptată de comunitatea „swimbaiterilor” din SUA și din lume, conform siteului swimbaitunderground.com. Dincolo
de evoluția naturală în apă, cea mai
importantă trăsătură a swimbaiturilor
o reprezintă dimensiunea acestora: cele
mici și medii au între 15 și 18 cm, cele
mari, între 20 și 25 cm, iar cele XXL
ating sau depășesc chiar și 30 cm. Evident că greutățile lor sunt pe măsura
dimensiunilor, pornind de undeva de
la 20-30 de grame și depășind 300 de
grame în cazul celor de peste 25 cm.
Asemenea dimensiuni ieșite din comun,
dincolo de limitele oricăror năluci clasice, le conferă swimbaiturilor ceea ce
creatorii lor și experții au denumit

„putere de atracție”. Această trăsătură
unică face ca swimbaiturile să atragă
răpitorii din zonele prin care trece, suscintând interesul celor mai mari exemplare, tocmai datorită dimensiunilor
extreme ale nălucilor. Un alt lucru important de menționat este faptul că majoritatea swimbaiturilor au acțiunea
„inclusă”, adică nu necesită niciun efort
sau cunoștințe suplimentare din partea
pescarilor: le lansați și le recuperați
constant sau cu pauze, iar nălucile lucrează pentru voi.

În loc de final
Pentru aceste năluci este nevoie de
echipament specializat - lansete care
să poată arunca între 150 și 300 de
grame, fără să fie greu de ținut în mână
pe durata unei zile de pescuit, precum
și mulinete solide, cu capacități crescute de fir pe tambur, din categoria
0,40-0,45 mm. Evident, vorbim doar
de casting, fiindcă echipamentul de
spinning nu poate acoperi eficient
această clasă de năluci din cauza limitărilor sistemului. Din fericire, astfel de
echipamente sunt tot mai comune în
ziua de azi și pot fi achiziționate pentru
prețuri decente, chiar și la noi în țară.
Personal, folosesc swimbaituri în pescuitul știucii de aproximativ 14 ani, cu
rezultate clare în favoarea acestui stil.
În perioada 2017-2018, swimbaiturile
soft și hard m-au ajutat să capturez 11
știuci, cu lungimea între 90 și 97 de
cm, în mai puțin de 6 luni de zile!
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DE SEZON

Ziua Internațională a Copilului
dăm seama, am fost luați efectiv „de
val” și ne-am descoperit contaminați incurabil, ca viitori noi membri ai tagmei.

„Contaminare”

Primii pași
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Perioada de prohibiție a pescuitului s-a încheiat, dar
suntem în altă plină perioadă, de pandemie, determinată
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Cu mai bune
sau mai rele, am aniversat de curând Ziua Internațională a
Copilului. Este momentul să ne amintim de copilărie, atunci
când, cu o undiță improvizată, ață de papiotă, bold îndoit și
dop de plută, descopeream lumea mirifică a apelor. Hai să
fim din nou copii și să redescoperim farmecul pescuitului
„baboilor”, reamintindu-ne de… primii pași.

C

ei mai mulți dintre noi, vechii
„microbiști”, am avut ca exemplu, de la o vârstă fragedă, un
membru al familiei. Un frate mai mare,
tatăl, bunicul sau un unchi, poate chiar
un vecin, stăpâniți de „microb”, care
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și-au petrecut ceva timp pe malurile
apelor. Luându-ne câteodată, în concedii, expediții cotidiene sau la sfârșit de
săptămână, pentru început doar ca însoțitori curioși, apoi ca ucenici, dornici
de a încerca și experimenta. Fără să ne

Pentru mine, promotorul a fost un
unchi, nici el foarte priceput, dar care
a reușit să-mi stârnească această patimă. Din plictiseală, într-un concediu
petrecut împreună, mi-a propus să
transformăm plimbarea cotidiană în jurul lacului din parcul orașului într-o
nouă provocare, care s-a dovedit virală.
Ajuns după mulți ani formator de tinere talente, aș spune că perioada potrivită inițierii ar fi după împlinirea vârstei
de 5 ani. Cam atunci am văzut interes și
din partea fetelor mele, care oricum mergeau cu noi în expedițiile de pescuit.
Apoi a început ucenicia, specializarea, dotarea, din ce în ce mai tehnică,
și toate cele ce au decurs din acestea:
bucurii, tristeți, împliniri, dezamăgiri,
victorii, înfrângeri, toate „consecințe”
asumate ale alegerii făcute. Au trecut
anii și au ajuns campioane naționale
de pescuit staționar, membre ale loturilor de tineret și participante la campionate mondiale.

Câteva sfaturi
Recomand să începem „instrucția”
cu pescuitul staționar, la plută. Echipamentul nu trebuie să fie foarte sensibil,
ușor de încurcat sau de rupt de micul
pescar. O vargă ușoară, destul de rigidă,
cu lungimea de 2-3 metri, fir de 0,120,14 mm, plută de cel puțin 1 gram,
plumbaj adecvat, cârlig nr. 14-18, sunt
suficiente pentru primele exerciții. O
vargă de rezervă, echipată cu tot ce trebuie, ne va fi de folos în situații neplăcute, previzibile în aceste ocazii.

Nu trebuie să lipsească și câteva accesorii utile: găletușa cu nadă, prosopul
pentru șters mâinile, găletușă sau juvelnic pentru pești și un scăunel pliant
comod.
Contează foarte mult tehnica și răbdarea „instructorului”. Modul de abordare a partidei de către acesta este decisiv. Există riscul evident ca „elevul”
să se plictisească, și atunci totul este
ratat. Trebuie căutat un loc care prezintă potențial, talia peștilor să fie mică
sau medie, iar manevrarea vergii să fie
transmisă progresiv.
Aceasta va fi ținută de „elev” cu
două mâini, dar controlată și de „instructor”. Ambii vor urmări mișcările
plutei și vor interveni la semnalizările
acesteia, „instructorul” având dibăcia
de a preveni ratarea înțepării sau de a
stăvili avântul unui „elev” prea implicat,
care ar putea încurca sau rupe linia de
pescuit.

Povestea merge mai departe
Dacă dorim să ne implicăm într-o
astfel de acțiune, trebuie să ne gândim
bine înainte. Pare simplu, dar există o
mulțime de detalii care nu trebuie scăpate din vedere. În primul rând siguranța partenerului. Atât în ceea ce privește poziționarea și stabilitatea pe
mal, cât și a mânuirii vergii, care prezintă pericolul potențial al cârligului.
Apoi contactul cu momelile vii.
Acesta trebuie evitat, cel puțin până
când „elevul” se va obișnui cu regulile
de igienă. De asemenea, nu vom folosi
în nadă substanțe, prafuri sau aditivi
cu grad de toxicitate, pentru a evita
contactul acestora cu fața, cu gura sau
cu ochii.
Dacă pornim la drum cu dreptul, o
vom afla din reacțiile „elevului”, din
nerăbdarea acestuia de a repeta experiența și de perseverența acestuia în a
repeta… primii pași.

PRIMII PAȘI

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

OBLEȚI CU LĂMÂIE,
LA CUPTOR
MAMA PAȘA

Pești din categoria „baboilor”, obleții sunt deosebit de
apreciați pentru calitățile lor gastronomice. Dacă avem
plăcerea de a-i prinde, răbdare pentru a-i curăța și priceperea
de a-i prepara, vom avea satisfacții pe măsura așteptărilor.
Ingrediente: 1 kg de obleți, două
lămâi, boabe de enibahar, capere, sare
fină, piper alb boabe, ulei de floareasoarelui, 250 ml vin alb sec.
Preparare: se curață peștii de solzi,
se eviscerează și se îndepărtează capetele. Se presară cu sare și se lasă ½ de
oră, după care se șterg cu șervete absorbante. Punem în tava de la aragaz
un strat de ulei, intoducem câte o boabă
de enibahar în fiecare peștișor și îi așezăm în tavă. Așezăm peste ei feliile de
lămâie cu coaja în sus și introducem

tava în cuptorul încins în prealabil. După
20 de minute scoatem tava, întoarcem
cu grijă obleții și feliile de lămâie pe cealaltă parte, îi mai stropim cu puțin ulei,
punem piperul, turnăm vinul și introducem tava la cupor încă 20 de minute.
Închidem focul, presărăm caperele și lăsăm tava, la răcit, în cuptor.
Servire: se servesc reci, ca aperitiv,
după ce înlăturăm boabele de enibahar. Un păhărel aburit de rachiu din vin,
învechit, le va ține companie plăcută.
Poftă bună!

–Autor, Daniel (6 ani)
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DE SEZON

Începutul verii

Mozaic de pescuit metodic (I)
Text și fotografie MAC

Suntem la începutul anotimpului cald iar deschiderea sezonului de pescuit invită din nou
pasionații pe malul apelor. Luna lui Cireșar a debutat cu vreme schimbătoare dar zilele cu
temperaturi peste 25 de grade Celsius nu s-au lăsat prea mult așteptate, îndemnând la noi
partide de pescuit, adevărate provocări, la începutul verii…

A

pele s-au încălzit iar vegetația
acvatică a pornit fără întârziere, luând în stăpânire întinderile apelor. Pe bălți și lacuri papura,
brădișul și frunzele lătărețe ale nuferilor
se răspândesc neașteptat de repede, îngreunând adesea, în foarte scurt timp,
accesul la locurile bune pentru pescuit.
Dar și acest neajuns are, la rândul lui, și
reversul pozitiv al medaliei. Se crează
zone noi, cu caracteristici specifice pe
verticala apei, iar peștii nu întârzie să
apară, adaptându-și activitatea la noile
condiții. Avem de data aceasta ocazia să
experimentăm metode, monturi, momeli și năluci diferite, unele noi, altele
doar modificate cu ingeniozitate, pentru
a răspunde, la rândul nostru, noilor provocări de sub oglinda apei.

Cu Spinnerbait-ul la știucă
O alternativă mai bine cunoscută
pentru situațiile prezentate mai sus
este spinnerbait-ul. Această nălucă a
câștigat deja de ceva timp numeroși
adepți. Având proprietăți și o funcționare asemănătoare rotativelor, cu deo34 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

sebirea că pe lângă paletele, atașate cu
vârteje la axul principal al nălucii, ce se
rotesc liber, spinnerbait-ul are și un
skirt - fustă, și poate fi condus practic

mai ușor la diferite adâncimi, atunci
când explorăm nivele diferite pe verticala apei. De asemenea poate fi folosit
și la trolling, atunci când ne deplasăm
cu barca de la un loc de pescuit la altul.

Și buzzbait-ul confirmă

O caracteristică aparte
a acestor năluci este
aceea că se agață mult mai
rar în vegetația acvatică,
permițând astfel folosirea
lor în situații de genul celor
mintite mai înainte.

Buzzbait-ul este o nălucă mai puțin
obișnuită și folosită de regulă pentru și
în situații mai deosebite. Când vegetația acvatică și mai ales nuferii acoperă
tot mai mult zonele de apă altădată libere, creând adevărate ziduri submerse
din tulpini încâlcite, și lăsând practic
doar ochiuri răzlețe de apă, libere de
vegetație, este timpul pentru a scoate
la înnaintare buzzbait-urile.
O caracteristică aparte a acestor năluci este aceea că se agață mult mai rar
în vegetația acvatică, permițând astfel
folosirea lor în situații de genul celor
mintite mai înainte. Lansăm în ochiurile libere ale apei și conducem năluca
pe cât posibil în pelicula din imediata
apropiere a suprafeței. La recuperare,
datorită paletelor ce se rotesc rapid, și
„fustei” bogate, confecționată din la-

Spinnerbaits

Buzzbaits
mele flexibile ce acoperă cârligul, năluca scapă ca prin minune de agățări și
permite conducerea ei pe traseele cele
mai dificile. Putem astfel explora chiar
și cele mai mici ochiuri de apă liberă
de vegetație, putem trece și peste frunzele de nufăr, pentru a lăsa apoi năluca să coboare puțin pe verticală,
mișcări care de regulă declanșează atacul suratelor cuibărite bine-mersi la
adăpostul vegetaței încâlcite. Curiozi-

tatea le este stârnită atât de efectul vizual al reflexiei pletelor dar mai ales de
„bâzâiala”, mai puțin obișnuită, produsă de rotirea acestora. Combinația
celor două feluri de stimuli, vizuali și
acustici, adăugată faptului că, de regulă, în aceste locuri, nălucile nu prea
ajung, produce efectul așteptat, dințoasele răspunzâd prompt tentației ivite.
Modelele cu o una sau două palete,
în cazul spinnerbait-ului, disponibile pe

piața de specialitate, oferă o gamă
largă de forme, culori și dimensiuni,
alegerea urmând a fi o chestiune de
preferință sau inspirație, dacă vreți,
personală. Și chiar dacă arată mai „altfel” și nu se găsesc de regulă în trusa
de pescuit cea de toate zilele, buzzbaiturile merită și ele o șansă și, cine știe,
poate știuca ce se va prinde în cârlig va
constitui noul record personal la începutul verii…!
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TEHNICĂ

Pescuit pe râu

La clean, cu năluci topwater
Text și fotografie DORU DINEA

Varietatea aproape nelimitată a momelilor disonibile, atât naturale cât și artificiale,
face din clean, peștele cu „meniul” cel mai diversificat din apele curgătoare de la noi. De
aceea, pentru perioadele când apele râurilor încep să se încălzească și până în prima
jumătate a anotimpului de toamnă, folosesc, de multe ori, în pescuitul la spinning pentru
clean, și voblerele topwater, acele năluci cu acțiune la suprafața apei. Am pescuit cu ele
atât pe un râu mare, cum este Jiul, cât și pe râuri mici.

D

eoarece clenii nu ajung la dimensiuni și greutăți foarte
mari, în pescuitul la spinning
al acestora, utilizez voblerele topwater
de dimensiuni mici și, uneori, medii.
Am încercat cu toate tipurile de voblere
din această categorie, adică poppere,
propbaits-uri și walking baits-uri. În
funcție de tipul de nălucă topwater pe
care l-am folosit, am avut rezultate diferite la prinderea clenilor.

Popper-ele
Am utilizat popper-ele cu lungimi cuprinse între 4 și 6,6 cm., atât pe cele cu
format peștișor cât și pe cele cu format
de cicadă. Am pescuit în zonele râurilor
unde apele au fost aproape statice sau
au avut un curent lent și cel mult moderat. Numai în aceste zone ale râurilor
am reușit să obțin, la acționare, prin
pompajul executat din vârful lansetei,
zgomotul specific pe care îl produc
popper-ele cu format peștișor și gura
concavă. La acționarea acestor năluci,
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în afara acestor pompaje și perioadelor
scurte de pauză, executam și „zgârieri”
ale apei. Aceste „zgârieri” le făceam trăgând năluca prin apă, mișcând energic
vârful lansetei înspre înapoi, pe anumite
distanțe. Pentru popper-ele cu format cicadă, și care au barbete concave supradimensionate, am aplicat o recuperare,
în general liniară, cu viteză medie. Acest
tip de voblere, în timpul recuperării,
evoluează cu oscilații stânga-dreapta pe
suprafața apei. În timpul acestor oscilații
se produce și o „frământare” a apei, ce
dă naștere la o mulțime de bule de aer
care trezesc interesul peștilor.

Voblerele propbait
Numai în zonele râurilor unde apele
au fost aproape statice am reușit să utilizez voblerele tip propbaits, deoarece
acolo unde apele aveau chiar și un curent de curgere mai mic, răsuceau năluca iar aceasta nu mai evolua corect.
Propbaits-urile le-am recuperat, de obicei, liniar cu viteze mici, medii și, mult

mai rar, rapide. Elicea ce se află în
coada nălucii, se rotește la recuperare
și produce agitație pe suprafața apei.

Voblerele walking bait
În pescuitul la spinning al clenilor
am folosit voblere tip walking baits cu
format slim, cu lungimi de 4,3 și 5,5
cm. Acolo unde apele râurilor au fost
liniștite nu am avut probleme deosebite
în a imprima nălucii mișcarea în zigzag pe suprafața apei, însă, unde apele
au avut curenți de curgere medii sau
medii-rapizi, am mărit viteza de recuperare și, de asemenea, cadența la
pompajele din vârful lansetei care produc mișcarea de zig-zag. În curenții de
apă, mișcările în zig-zag nu sunt atât
de ample ca în zonele râurilor unde
apele sunt liniștite.
Strict din experiențele mele, rezultatele în pescuitul la spinning al clenilor
cu voblerele de tip propbaits au fost, în
general slabe, la popper-e, satisfăcătoare, iar la walkingbaits-uri, satisfăcă-

Numai în zonele
râurilor unde apele au
fost aproape statice am
reușit să utilizez voblerele
tip propbaits, deoarece acolo
unde apele aveau chiar și un
curent de curgere mai mic,
răsuceau năluca iar aceasta
nu mai evolua corect.

toare și bune. Aceste rezultate au fost,
de cele mai multe ori, cam aceleași și
pe râurile mici ca și pe un râu mare,
Jiul. Cu toate că pe râul Jiu întinderea
de apă este mare, clenii au fost aproape
la fel de prudenți în a ataca aceste tipuri de năluci ca și pe râurile mici, cu
întinderi de ape cu mult mai restrânse.
Nu de puține ori, spre dezamăgirea
mea, observam clenii, prin apa limpede, cum înotau în spatele voblerelor
topwater, le urmăreau evoluția, fără a
se speria, dar nu le atacau.
Însă, de fiecare dată când am plecat
la partide de pescuit la spinning în căutarea clenilor, am avut în trusa cu năluci și voblere topwater. Am procedat
astfel deoarece, au fost cazuri când,
aceste tipuri de năluci au fost singurele
care au dat rezultate.
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MUSCĂRIT

Tandem la
începutul verii

Foto: ALEX CODRESCU

ALEX CODRESCU

Privind retrospectiv, la deschiderea timpurie a sezonului la
pastrăv, la 1 aprilie, a fost o veste bună pentru pasionații
muscăritului, dar care implica și o serie de alți factori
pentru a putea fi pusă în practică. Iar aici mă refer în
primul rând la condițiile de vreme, când primăvara era
timpurie, la munte zăpada era fără doar și poate încă la
putere iar apele, mai ales ale râurilor și lacurilor din
munte, nu reușiseră să adune prea multe grade Celsius
cu plus.

P

escuitul cu muște artificiale necesită, după cum știm deja, pe
lângă folosirea unui echipament adecvat momentului, dar și locului în care pescuim, un antrenament și
ceva experiență, elemente ce vor permite conducerea cu pricepere și îndemânare a muștelor „pe”, sau „sub” suprafața apei.
Montura clasică, cu o singură artificială, fie ea nimfă, muscă udă sau uscată, cere un plus de atenție, îndemânare și experiență, mai ales dacă
suntem la prima ieșire la păstrăv, pe
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râu. O montură simplă pentru acest
timp din an, ce ușurează cât de cât pescuitul și sporește în același timp șansele
reușitei, este montura cu două artificiale în tandem.
Principiul este cât se poate de simplu, o artificială se leagă la capătul liderului conic, iar cea de-a doua pe un
chiostec, poziționat/legat la câțiva centimetri mai sus de ea, pe lider. Distanța
dintre cele două muște se stabilește în
funcție de adâncimea apei și de modul
de evoluție pe care dorim să îl imprimăm monturii. Depinde, de asemenea,

ce combinație de artificiale vom folosi,
și dacă acestea vor evolua în apropierea
substratului, între ape sau la suprafața
apei.
Având în vedere cele de mai sus,
pentru începutul lunii iunie, o combinație ce poate aduce reușita este tandemul alcătuit dintr-o nimfă, la capătul
liderului, și o muscă uscată, legată pe
chiostec, la „săltătoare”, așa cum se
mai spune în mod obișnuit. Nimfa va
evolua în apropierea substratului, fiind
disponibilă pentru peștii ce preferă încă
adăpostul adâncimii, iar musca uscată,
în afara faptului că va semnaliza atacul,
este prezentată practic pentru peștii
mai energici și mai curajoși, dacă îi putem numi astfel, care se vor încumeta
să se aventureze spre suprafață, pentru
a profita de „prada” oferită. Vom explora astfel cea mai mare parte din coloana apei, un avantaj demn de luat în
seamă.
Culorile și modelele artificialelor
pot varia, de la cele cunoscute și consacrate deja, la cele mai năstrușnice
combinații oferite de inspirația momentului. Și, să nu uităm, chiar dacă peștii
mai pot face încă mofturi, suntem doar
în primele zile ale anotimpului cald și
trebuie să avem răbdare și să-i acordăm
tot creditul și încrederea tandemului
nostru, la începutul verii...!

CURIOZITĂȚI

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

ZEBRELE
1 Cunoscute pentru dungile tipice de

pe corp, zebrele au de fapt pielea de culoare neagră, peste care părul, de culoare albă și neagră, formează acele
benzi ce le caracterizează.
2 Fiecare zebră are un „desen” unic
format de dungile albe și negre, desen
ce ajută la identificarea fiecărui individ
în parte. Este un fel de „amprentă personală”, dacă o putem numi astfel, asemenea amprentelor degetelor omului.
3 „Mozaicul” format de dungile albe
și negre constituie un bun mijloc de a
ține la distanță insectele, precum țânțarii sau muștele, și de asemenea acționează ca un camuflaj, ce dezorientează prădătorii, când zebrele aleargă
în grup, pentru a scăpa de urmărire sau
de atacul felinelor.
4 În alergare, zebrele pot atinge viteze
de până la 65 de km/oră.
5 Zebrele își pot roti urechile în
aproape orice direcție. Astfel percep sunete ce pot demasca prezența prădătorilor ce nu pot fi văzuți, fiind ascunși
în ierburile înalte. Tot prin mișcarea urechilor, zebrele comunică semenilor din
grup starea lor de spirit.

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
DELFINII
1 Pe glob sunt cunoscute 40 de specii
de delfini. Majoritatea preferă apele mai
calde ale din mările și oceanele aflate
în zonele temperate și tropicale, doar
cinci specii trăiesc în râuri.
2 Inteligența delfinilor este recunoscută
și se apreciază a fi pe al doi-lea loc după
om, dacă se compară raportul dintre mărimea creierului și mărimea corpului.

3 Delfinii nu mestecă hrana, ci o înghit
întreagă, folosind dinții doar pentru
prinderea prăzii. Un delfin cu o greutate
de 100 de kg poate mânca până la 15 kg
de pește pe zi.
4 Puii delfinilor sunt alăptați de mamele lor timp de apropape doi ani, iar
aceștia rămân alături de ele chiar și
până la vârsta de opt ani.
5 Când dorm, delfinii păstrează o parte
din creier activă pentru a putea conștientiza
apariția vreunui pericol și pentru a-și menține activă respirația în timpul somnului;
6 Delfinii pot atinge viteze de deplasare de până la 30 de km pe oră.
7 Simțul văzului este foarte bine dezvoltat la delfini. Ei văd la fel de bine
atât în apă cât și în afara apei. Simțul
auzului este și el foarte bun, delfinii pot
percepe frecvențe de zece ori mai înalte
decât cele percepute de om. În schimb
delfinii nu au simțul mirosului.
8 Simțul tactil al delfinilor este foarte
dezvoltat dar pielea este sensibilă. Cu toate
acestea, grație unor substanțe pe care le
secretă, rănile se vindecă foarte repede.
9 Delfinii sunt recunoscuți pentru longevitatea lor, unele exemplare putând
trăi chiar și până la 50 de ani.
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noutăți DE PRIN MAGAZINE
ABREVIS

Jointed Claw ZEPRO - adâncime
zero, tehnică de profesionist

De la creatorii primelor swimbaituri cu acțiune în S vine o nouă abordare a modelului clasic, Jointed Claw
178, care a cucerit lumea de la lansarea sa, acum 15 ani, și până în prezent.
Este vorba de Jointed Claw ZEPRO,
varianta special creată pentru a fi pescuită în ape foarte puțin adânci, de
jumătate de metru și chiar mai puțin.
În timp ce Jointed Claw se scufundă
pe recuperare, modelul ZEPRO înoată
ascendent în coloana de apă, adică se
ridică, păstrându-și evoluția în S care
l-a făcut celebru printre pescarii de
răpitor. De asemenea, dacă țineți lanseta la un unghi aproape de verticală,

ZEPRO se transformă într-un „wake
bait”, adică o nălucă de semi-suprafață, care produce agitație în chiar filmul apei.
Designul special al părții ventrale,
cu porțiunea din zona capului și o
aripă ventrală specială, permit ca ZEPRO să aibă această acțiune unică în
lumea swimbaiturilor cu acțiune în S.
Pentru că este un swimbait cu flotabilitate neutră, ZEPRO se scufundă
sau se ridică extrem de încet, în funcție de temperatura apei, iar producătorul recomandă tuningul cu folie de
plumb pentru a obține gradul de flotabilitate dorit, în funcție de condiițile
de pescuit.
Jointed Claw ZEPRO, este un
swimbait conceput pentru pescuitul
în ape de numai câteva palme adâncime, deci este potrivit pentru pescuitul știucii la noi, atât pe japșe și ghioluri, cât și pe alte lacuri de șes, care
prezintă zone de mică adâncime. Disponibil în magazin și online.
–www.abrevis.ro

FISELA

FIRUL DE PESCUIT
METHOD FEEDER MONO
Benzar Method
Mono este în primul
rând un fir mătăsos.
Spirele se derulează,
prin urmare, excelent de pe tambur,
distanțele de lansare
lungi nefiind o problemă. Secretul acestui atu este invelișul superior, din Teflon. Rezistența
liniară și cea de rupere la nod sunt impresionante și ne dau posibilitatea de a
pescui în zone cu structuri submerse.
Factorul de elasticitate este mediu,
deci semnalizarea trăsăturilor este extrem de precisă, dar, totodată, avem și
un real sprijin în timpul evadărilor
exemplarelor de talie mare.
Specificații tehnice:
• Material de construcție: Copolimeri Japan
• Inveliș superior: Teflon
• Factor de Scufundare Ridicat
(conține particule de lestaj)
• Lungime rolă: 300 m și 600 m
• Grad de elasticitate: Mediu
• Rezistență sporită de rupere liniară și la
nod, rezistență la abraziune
• Mătăsos, extrem de castabil
• Produs testat și recomandat de Benzar Zsolt
–www.fisela.ro

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
0.31 6.31 12.08 17.53
1.19 6.38 11.23 18.03
2.11 7.26 12.17 21.46
3.06 8.19 13.11 22.35
4.52 9.07 14.04 23.17
5.45 9.49 15.49 23.52
6.37 10.42 16.41
0.39 6.31 11.08 17.49
1.31 7.24 11.54 18.41
2.23 8.17 12.45 19.34
3.15 9.08 13.38 20.26
4.09 9.51 14.31 21.19
5.02 10.43 15.25 22.12
5.51 11.34 16.16 23.04
6.46 12.33 17.07
0.20 6.09 12.41 18.08
1.11 6.53 13.35 19.17
2.05 7.46 14.26 20.08
3.52 8.35 15.18 20.55
4.45 9.29 16.09 21.47
5.39 10.21 16.51 22.40
6.31 11.14 17.44
0.14 6.52 11.31 18.32
1.05 8.47 12.24 19.24
1.51 9.36 13.15 20.13
2.46 10.29 14.09 21.05
3.39 11.34 14.51 21.48
4.31 12.27 15.44 22.36
5.23 13.19 16.38
0.17 5.51 12.47 17.29
1.09 6.43 13.39 18.21
1.52 7.36 14.30 19.19

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare Merkel Shul
cal. 16, cu toc de piele. Preț: 2.000 lei.
Arad. Tel.: 0741-013.022.

L.P.

U.P.

5.37

5.43

21.02

20.58

Vând brac german cu părul scurt, în
vârstă de 30 de luni, din linie de campioni. Maramureș.
Tel.: 0748-900.251.
Vând urgent arme de vânătoare Zastava
cal. 16, și Baikal mixtă cal. 12/.30-06.
Oțelu Roșu. Tel.: 0727-876.954.

REBUS

FLORI DE CÂMP
Rezolvarea din numărul trecut
L.N.

5.50

20.53

P.P.

5.57

20.46

VÂNĂTOARE CU CÂINI
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Tratat de vânătoare cu coperți tari.
2) Trofeele vânătorului (fig.) – A face o legătură
strânsă. 3) 13 la număr! – Limbajul vânătorului cu
câinele. 4) Animale care nu mai sunt agitate. 5) Un
fel de mesteacăn – Vânător nedotat (fig., reg,)
6) Dau din umeri! – Ca un câine de vânătoare.
7) Prins la spate! – A lăsa urme de sânge – Scoase
din fire! 8) Vânătoare de mare cruzime. 9) Vânați în
arene – Așezări moderne de vânători (sg.). 10) Constrângeri prin forța armelor.
VERTICAL: 1) Păziți cu câini de vânătoare. 2) A certa
cu asprime o neglijență. 3) Aproape ros! – Ulei de
corp – Vânător al stepelor din Răsărit. 4) Protejează
călcâiul – Găuri în piele (nu de la alice). 5) Se răspândește din vorbă în vorbă (masc.) – Greu de zis, ușor
de făcut. 6) Vânători inculți. 7) 35 la aport! – Vânător
cu mult credit. 8) Sunetele furtunei – Sute și sute
de metri pătrați. 9) 4,5 câini! – Drum printre case.
10) Bază pentru pateu – Parte dintr-un întreg.
Dicționar: OZU.
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Abonează-te acum!

Nu pierde nici un exemplar!
Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data abonării.
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mica publicitate
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CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
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PRENUME .....................................................................................
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Mandat poștal nr. ....................................................................
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și trimite-l împreună cu dovada plății abonamentului (copia ordinului
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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.

