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VÂNĂTOARE

Despre o decizie „bombă”
NECULAI ȘELARU, MUGUREL DRĂGĂNESCU
Este vorba despre „decizia de punere sub protecție a ciocârliei și caprei negre”, comunicată
public la oră de mare audiență, de la cel mai înalt nivel al Ministerului Mediului. Decizie
care a fost preluată de mass-media și rostogolită spre publicul avid de știri senzaționale,
precum și de măsuri pompieristice, menite „să salveze” mediul nostru înconjurător și
orice element amenințat al acestuia.

N

umai că orice om cu minime
cunoștințe în domeniul faunei
cinegetice, știe că speciile în
cauză, ciocârlia și capra neagră, sunt
de mulți ani intrate sub protecția legii,
având fiecare sezon distinct de vânătoare și cifre sustenabile de recoltă,
aprobate de administratorul faunei cinegetice, care este acum tocmai cel ce
le-a avizat anul trecut, anume Ministerul Mediului.
Gafa domnului Ministru nu are
scuze, chiar dacă este tânăr, fără experiență cinegetică și nu are nici consilieri

cât de cât pregătiți în domeniul abordat.
Nici nu prea are cum să aibă, dacă politicul se amestecă până și în alegerea
echipelor ministeriale, de sus până jos.
Așa după cum a fost percepută „decizia” Domniei Sale, am putea crede,
precum publicul larg mai puțin avizat,
că ambele specii nu ar fi deloc protejate
în prezent, de unde necesitatea punerii
lor urgente sub protecție.
Este un prim neadevăr susținut oficial, dar nu singurul.
Domnul Ministru a mai afirmat,
printre altele, că ciocârlia ar fi înscrisă

ca specie amenințată, pe cale de dispariție, în lista roșie a IUCN (Uniunea Internațională pentru Protecția Naturii).
În realitate în lista roșie a IUCN, ciocârlia este listată ca specie cu populație
stabilă în prezent, care nu necesită
preocupări protecționist-conservatoriste aparte din partea acestei organizații internaționale. Deci nu avem, din
exterior, nici un fel de restricții în legătură cu vânarea speciei, care nu este
nici măcar potențial vulnerabilă, mai
ales că aceasta se vânează și în alte țări
precum Franța, Italia, Cipru, Grecia etc.
MARTIE 2020
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Vânătoare de căpriori
Despre o decizie
„bombă”
Nici capra neagră nu a fost declarată vreodată „monument al naturii”,
nicidecum până în anul 2007, așa după
cum a afirmat domnul Ministru. De la
cine o fi primit o astfel „informație”
eronată, care poate fi apreciată ca „monument” de dezinformare?
Nimeni, niciun cetățean avizat din
țara noastră, nu poate nega interesul
național pentru protecția și conservarea
ciocârliei și caprei negre, ca de altfel al
tuturor populațiilor speciilor cinegetice,
și nici interesul național pentru exploatarea sustenabilă a acestor resurse naturale regenerabile. De aceea speciile
aflate în discuție au fost trecute demult
sub protecție, de pe vremea când ONGurile care „le protejează” acum, doar
prin vorbe și din birouri, încă nu se
aciuiaseră în România și nu contribuiau
„precum musca la arat” la acțiunile
practice de pază, ocrotire și îngrijire a
faunei cinegetice în general.
A trebuit să vină acum o echipă ministerială nouă să „inventeze roata”.
Precum deputații USR, care au depus
inițiativa modificării Legii vânătorii și
a protecției fondului cinegetic, pentru
scoaterea celor două specii din anexa
celor admise la vânătoare. Fiindcă acest
lucru au încercat să-l susțină, împreună
cu domnul ministru, dar cu argumente
neadevărate.
În contradicție cu aceștia susținem,
în calitate de reprezentanți ai gestionarilor majoritari de fonduri cinegetice,
că interzicerea vânării ciocârliei și caprei negre ar avea un efect cert contraproductiv, deoarece ar conduce, precum s-a întâmplat în ariile naturale
protejate în care vânătoarea a fost interzisă, la proliferarea braconajului, în
lipsă de pază eficientă asigurată din
fonduri private de gestionarii precizați,
și la exacerbarea prădării, în cazul capre negre, din partea carnivorelor mari
supraprotejate în România.
Se pare că toți adepții interzicerii
vânării celor două specii, precum și noii
protecționiști sau conservaționiști ai
faunei cinegetice, nu au înțeles nimic
din afectarea efectivelor de capre negre
în parcurile naționale în care nu se mai
vânează, cum sunt Pietrosul Rodnei,
Retezat, Piatra Craiului etc.
Subliniem faptul că menținerea interesului gestionarilor de fonduri cinegetice și vânătorilor, prin acordarea de
cifre de recoltă oricât de reduse, pentru
paza, ocrotirea și îngrijirea speciilor de
faună cinegetică, pe cheltuiala lor pro4 |
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prie și privată, contribuie la o protecție
practică, concretă și eficientă a populațiilor acestor specii, la degrevarea statului de cheltuieli importante dar mai
puțin eficiente în acest scop și la un
aport financiar, oricât de neînsemnat
ar părea, la bugetul public.

Și încă ceva în
legătură cu decizia
domnului Ministru de
„punere sub protecție a
ciocârliei și caprei negre”.
Nu Domnia Sa poate face
acest lucru. O recunoaște
chiar personal, atunci când
încearcă „să dreagă
busuiocul”, afirmând că
decizia luată s-ar referi la
avizarea pozitivă, din
partea Guvernului, a
inițiativei legislative la
care ne-am referit.

Și încă ceva în legătură cu decizia
domnului Ministru de „punere sub protecție a ciocârliei și caprei negre”. Nu
Domnia Sa poate face acest lucru. O
recunoaște chiar personal, atunci când
încearcă „să dreagă busuiocul”, afirmând că decizia luată s-ar referi la avizarea pozitivă, din partea Guvernului,
a inițiativei legislative la care ne-am
referit. Fiindcă decizia modificării legii
aparține Parlamentului României, iar
până la dezbaterea, aprobarea și promulgarea eventualelor modificări ale
legii, în sensul interzicerii vânării ciocârliei și caprei negre, mai este drum
lung și anevoios de parcurs.
În concluzie, comunicatul domnului
Ministru, care a creat atâtea discuții
contradictorii aprinse, trebuie înțeles
și acceptat ca o declarație de intenție
interesată, a unui om politic tânăr, care
încearcă să se afirme cumva, într-o
lume în care valorile morale de altă
dată par a fi căzute, acum, în desuetudine.

Pe țeava puștii

OPINIE

Epidemia de nechibzuință
ucide căprioarele
ELIADE BĂLAN

Înțeles sau subînțeles? Păi, înțelesul nu poate să fie decât
ceea ce este normal, clar și exact, nu derapajul venit din
acel subînțeles tulbure, interpretativ, emanat din aproximări
personale și care, așa cum vom arăta, crează dezordine și
pierderi mari pentru fauna cinegetică. Subînțelesul naște
îndoieli și interpretări lărgite, materializate în acțiuni
nechibzuite, care resping respectarea celor mai elementare
norme de aplicare a unor substanțe chimice în locuri unde
își au habitatul unele specii de animale sălbatice. Se intră în
rutina interesului pentru câștig cu riscul de a pune în pericol
viața multor viețuitoare.

E

prea multă ignoranță și lipsă
de responsabilitate la unii agricultori, care toarnă otravă cu
găleata pe câmp pentru uciderea rozătoarelor, punând în acest mod căprioarele, cerbii, iepurii și alte vietăți aflate
în căutare de hrană, în vreme de iarnă,
într-un pericol iminent.
Am tot sperat că va exista mai
multă judecată la unii fermieri, că sumedenia de cazuri de otrăvire a unor
animale va deveni o lecție, una cu adevărat pătrunzătoare, astfel încât despre
situații cu zeci, poate sute de căprioare
moarte să se vorbească doar la timpul
trecut. Când se întâmplă o nenorocire,
precum cea din anul 2011, când 35 de
cadavre de căprioare au fost găsite și
constatate la examinare cu leziuni interne, cauza fiind ingerarea unor substanțe toxice, nu mai este loc de subînțelesuri, de explicații rupte din adevăr

pentru a scăpa basma curată apelând
la neînțelesuri. E trist să-i vezi pe unii
care dau vina cu subînțeles pe păsări și
pe animale că au mâncat otrăvuri pentru uciderea rozătoarelor, eludând adevărul că așa-zisa acțiune de eliminare
a șoarecilor și șobolanilor de pe câm-

Fermierii, mici sau
mari, de oriunde sunt
ei, trebuie să înțeleagă că
nesăbuința lor îi poate
costa scump. Îi invit să
reflecteze atent și profund
la sancțiunile date de Garda
Națională de Mediu după
tragedia din județul Arad,
soldată cu moartea a zeci de
animale și păsări otrăvite
cu produse chimice.

purile agricole a fost făcută inadecvat
și, foarte grav, în cunoștiință de cauză,
de oameni de-a dreptul inconștienți.
Aceste substanțe se pun în galeria șoareceului, nu se împrăștie pe câmp, criteriu de care, iată, nu se ține seama.
Au loc adevărate masacre, s-au făcut
examinări, cercetări și chiar dosare penale, însă obiceiul cu împrăștierea de
otrăvuri la întâmplare nu a dispărut. În
primăvara anului trecut, pe fondul de
vânătoare Pereg au fost găsite 12 animale moarte, iar pe cel din Pecica, 19
căprioare care au mâncat grăunțele otrăvite. Unele erau deja mâncate de păsări.
Cauză a decesului este otrăvirea cu raticid. Faptul că o astfel de practică ticăloasă nu este întreruptă o arată situația
de pe fondul de vânătoare de lângă comuna Bălteni, județul Olt, unde, în ianuarie 2020, vânătorii au găsit șapte căprioare moarte, cauza fiind aceeași: au
ingerat substanțe raticide. Fermierii,
mici sau mari, de oriunde sunt ei, trebuie să înțeleagă că nesăbuința lor îi
poate costa scump. Îi invit să reflecteze
atent și profund la sancțiunile date de
Garda Națională de Mediu după tragedia din județul Arad, soldată cu moartea
a zeci de animale și păsări otrăvite cu
produse chimice. Mai multe societăți comerciale au primit amenzi în valoare de
70.000 de lei. Aplicarea substanțelor toxice s-a realizat prin împrăștierea pe suprafața solului și nu prin introducerea
în galerii sau în stațiile de intoxicare
(cutii utilizate în spații închise). Verificările au stabilit că acești operatori economici au procedat la combaterea rozătoarelor prin utilizarea produsului
rodenticid cu denumirea comercială de
„Prokum Pelet”, fără respectarea indicațiilor de utilizare înscrise pe eticheta
și în fișa de securitate a produsului.
Cine crede că răul făcut faunei de
cei care au curmat viața unor animale
sălbatice este unul banal, se înșeală
amarnic. Efectele asupra fondului cinegetic sunt dure și de lungă durată.
Consider că le este de mare folos fermierilor să mediteze la următoare cuvinte: „Fă toate cu judecată și nu te
apuca de nimic înainte de a gândi bine.
Lucrurile făcute cu nechibzuință atrag
după ele căință”. Și când te gândești
cât de normal este… înțelesul!
MARTIE 2020
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STUDIU

DINAMICA POPULAȚIILOR
DE FAUNĂ CINEGETICĂ (III)

Evoluția populației
de fazan
NECULAI ȘELARU

6 |

VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Foto: CLARST5 / SHUTTERSTOCK

E

ste bine cunoscut faptul că fazanul de vânătoare, aclimatizat
în Europa, provine din încrucișarea a 5 subspecii de fazan și anume:
• fazanul comun, originar din Caucaz, adus pentru prima dată în Anglia
în anul 1059;
• fazanul gulerat, originar din China
și estul Mongoliei, adus în Europa în
perioada 1750- 1800;
• fazanul verde sau japonez, originar
din Japonia, adus în Europa, în jurul
anului 1840;
• fazanul mongolic, originar din
Mongolia și sud-estul Chinei, adus în
Europa în jurul anului 1900;
• fazanul de Formoza, originar din
Taiwan adus mai târziu în Europa.
Din încrucișarea celor 5 subspecii
de fazan a rezultat fazanul actual numit
„fazan de vânătoare”, eterogen ca mărime și culoare după procentul de gene
recesive moștenit de la înaintași.
Acest fazan de vânătoare prezintă
adeseori o formă mai închisă la culoare,
denumită tenebros, obținută prin selecția
dirijată în crescătorii a exemplarelor
afectate de melanism. În cazul populațiilor de fazan, chiar din libertate, se
pot constata uneori și exemplare afectate
de albinism. Acestea nu au făcut însă
obiect al selecției precum exemplarele
tenebroase.

După populări repetate cu fazani
în terenuri adecvate de câmpie și de
coline, având culturi agricole intercalate
printre trupuri mici de pădure, tufărișuri
și stufărișuri, în care aceștia au găsit
apă accesibilă, hrană suficientă și adăpost corespunzător, fazanul a devenit
specie autopropagativă. Totuși, pentru
a putea supraviețui și a se putea înmulți,
necesită încă ajutor din partea omului,
prin administrare de la hrană complementară în perioada critică de iarnă,
mai ales atunci când terenul este acoperit cu zăpadă groasă sau înghețată,
prin ținerea sub control a populațiilor
de prădători specifici și, indirect, prin

împușcarea selectivă doar a cocoșilor
acolo unde nu se fac populări sistematice
cu fazani. De remarcat însă, fidelitatea
redusă față de locul de naștere și
creștere sau populare, precum și tendința de vagabondaj a fazanului în
căutare de locuri cu hrană mai accesibilă
și adăpost mai bun.
De aici problemele legate de cultura
speciei și de evoluția în timp a efectivelor
și recoltelor de fazan, care pot fluctua
foarte mult de la un an la altul, compensându-se însă dacă ne raportăm la
perioade mai lungi sau la suprafețe de
teren mai întinse.
De remarcat că în evoluția efectivelor
speciei au fost semnalate adeseori căderi
importante din cauza unor condiții atmosferice extreme, când a putut fi afectată local chiar supraviețuirea speciei.
De exemplu, în condiții de iarnă grea,
cu zăpadă groasă și înghețată, când îi
este împiedicat accesul la apă, la suficientă hrană, și la adăpost adecvat,
mai ales atunci când presiunea prădătorilor speciei este exacerbată de oprirea
păsărilor răpitoare de pasaj în România.
De asemenea, în condiții de primăvară
ploioasă și rece, în perioadele în care
specia nidifică.
Pentru a avea suficienți fazani în
terenurile de vânătoare sunt necesare
intervenții susținute din partea omului-vânător, prin măsuri de hrănire
complementară, ținerea sub control a
prădătorilor speciei, infuzii repetate cu
exemplare sănătoase și viguroase din
crescătorii și interdicția împușcării găinilor, toate aceste măsuri fiind menite
să conducă spre conservarea unor efective de fazan corespunzătoare capacității
de suport a terenurilor propice culturii
speciei.

Dinamica efectivelor și recoltelor
Dinamica efectivelor și recoltelor,
înregistrate în decursul timpului la specia fazan, a fost influențată, în mod
covârșitor, prin repopulările anuale sistematic efectuate și de acuratețea lucrărilor de evaluare a stocurilor de reproducători din libertate, rămase după
depășirea sezonului de vânătoare și a
vicisitudinilor iernii.
Din analiza cifrelor și graficelor
evoluției efectivelor și recoltelor de fazan, în perioada 1955-2019, putem
concluziona următoarele:
• efectivele de fazan au crescut
aproape continuu din 1955, de la 22.500
exemplare, până în 1978-1979, când a
fost atins maximul istoric al efectivelor
speciei, de peste 520.000 exemplare;
de remarcat că această evoluție a efectivelor a fost posibilă în condițiile repo-
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pulărilor anuale, întreprinse de gestionarii fondurilor cinegetice, al măsurilor
adecvate de ocrotire și îngrijire, luate
de aceștia, și a unor cote de recoltă limitate din punct de vedere numeric; în
mod similar, în aceiași perioadă de un
sfert de veac, cifrele de recoltă au putut
crește de la 5.600 exemplare în anul
1955 până la 47.923 exemplare în
1978, creșterile situându-se procentual
între 15,0%, în perioada 1955-1969, și
9,4%, în deceniul 1970-1979;
• în decada 1980-1989, efectivele
de fazan au scăzut aproape constant,
de la aproape 500.000 de exemplare
în anul 1980 până la sub 300.000 de
exemplare în anul 1999, în condițiile
unor cote de recoltă din ce în ce mai
mici, situate între 70.951 de exemplare
în anul 1983 și cca. 30.000 de exemplare
în anul 1997; de remarcat însă, pe
lângă influența iernilor grele din prima
parte a acestei decade, influența cotelor
de recoltă procentual prea mari, în medie 10,6%, comparativ cu sporurile naturale, care au fost în medie de numai
9,3%; acest raport explică în parte căderea de efective, dar nu trebuie nici
uitată însă, amploarea braconajului din
perioada postdecembristă;
• din anul 2000 până în anul 2019,

efectivele de fazan au început să crească
din nou, de la 307.400 exemplare în
2000 până la numărul maxim de
515.684 exemplare evaluate în primăvara anului 2017; această creștere scriptică de efectiv în condițiile unor cote
de recoltă din ce în ce mai mari, până
la un nivel maxim de peste 100.000 de
exemplare în anii 2012 și 2017, are
câteva explicații:

• populările mai atente cu pui de
fazan în vârstă de peste 120 de zile și
cu fazani reproducători din fazanerii,
ultimii într-o proporție ridicată a femelelor;
• tendințele de generalizare a interdicției de a împușca găinile în terenurile în care nu se fac populări sistematice, precum și repopularea cu găini
după trecerea sezonului de vânătoare;
• hrănirea complementară a fazanului, cu produse mai valoroase nutritiv,
în perioada critică de iarnă;
• combaterea dăunătorilor speciei,
în limitele permise de lege;
• grija pentru menținerea nivelului
cotelor medii de recoltă, de 12,6-13,2%,
sub nivelul sporurilor naturale medii
decadale, de 14,9-21,7 %.
Totuși, nu putem să nu ne exprimăm
o oarecare îndoială în privința evaluărilor
de efective din ultima decadă, 20102019, și chiar a raportării cifrelor de
recoltă realizate în aceeași perioadă, în
condițiile în care dezvoltarea și modernizarea agriculturii îngustează din ce
în ce mai mult spațiul vital al fazanului
și degradează în tot mai mare măsură
condițiile de habitat pentru specie.

Sporul natural
După cum se poate constata din
cifre și observa pe grafic, sporul natural
neverosimil de mare din perioada 19501955, de 44,8%, se abate exagerat de
mult de la media multianuală a acestuia,
de 15,6%.
Sporurile naturale de 19,7%, din
decada 1960-1969, și 20,0%, din decada
1970-1979, sunt însă acceptabile și explicabile în condițiile unei nișe ecologice
doar parțial și treptat ocupate și ale repopulărilor susținute cu fazani, efectuate
sistematic în această perioadă. Nu treMARTIE 2020
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Evoluția populației
de fazan
buie omis nici faptul că, în perioada la
care ne referim, agricultura se practica
încă extensiv și în mod tradițional pe
majoritatea suprafețelor agricole.
Sporul natural mediu decadal mai
mic, de 8,9%, din perioada 1980-1989,
poate fi explicat ca fiind urmarea iernilor
mai grele din prima jumătate a deceniului
la care ne referim, dar și ca efect secundar
al unor cote de recoltă prea mari, în
medie de 12,4% din efectivul real.
Sporul natural mediu decadal relativ
scăzut din perioada următoare (19901999), de 9,3%, poate fi explicat ca
efect al recrudescenței braconajului, dar
și ca un efect al unei vânări mai intense,
fără protejarea foarte atentă a găinilor,
în condițiile în care cotele de recoltă au
înregistrat o valoare medie de 10,6%,
deci superioară sporului natural.
În ultimele două decade, cuprinse
între anii 2000-2019, sporul natural a
crescut teoretic până la 14,9% în deceniul 2000-2009 și la 21,7% în ultimul
deceniu, în condițiile unor îngrijiri și
ocrotiri mai atente, dar și a unor cote
de recoltă medii decadale de numai
12,6% și 19,2%, deci sub nivelul sporurilor naturale. Când ne referim la
ocrotire și îngrijire mai atentă, avem
în vedere, în primul rând, interdicția
împușcării găinilor și hrănirea complementară mai susținută decât în trecut.
Totuși, apreciem cifrele din ultima decadă puțin exagerate, prin comparație
cu situația constatată direct și mult
mai vizibil în terenul de vânătoare.

Amenințări
La adresa populației de fazan din
România, se întrevăd câteva amenințări

de viitor, printre care:
• reducerea suprafeței habitatului
favorabil și degradarea unei părți a
celui ocupat în prezent, din cauza activităților antropice nefavorabile, precum
desecările, destufizările, desțelenirile,
arderea miriștilor, creșterea proporției
culturilor de plante industriale în defavoarea cerealelor și leguminoaselor,
poluarea chimică etc.;

• mortalitatea mai ridicată în condițiile degradării habitatului specific și
presiunii mai mari din partea dăunătorilor naturali protejați prin lege;
• popularea cu exemplare genetic
inferioare din crescătoriile în care nu
se mai fac reîmprospătări de sânge, cel
puțin prin cocoși capturați din libertate
pentru reproducție.

Foto: MARCIN PERKOWSKI / SHUTTERSTOCK

Concluzii
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Fazanul este o specie cinegetică,
deja aclimatizată în România, care sporește valoarea biodiversității terenurilor
și prezintă un interes vânătoresc aparte,
datorită posibilității de adaptare morfo
-fiziologică și comportamentală la condițiile de habitat aflate în continuă
schimbare, pe de o parte și, pe de altă
parte, datorită sportivității impuse la
vânarea cocoșilor în principal. Specia
prezintă deci, importanță ecologică,
economică și socială ridicată, fiind totodată folositoare agriculturii și cinegeticii. În managementul speciei se impune
a avea însă în vedere, pe lângă măsurile
minime de asigurare a hranei complementare, liniștii și adăpostului, infuzarea
periodică a populațiilor din libertate,
cu păsări sănătoase din crescătorii.

MAPAMOND

Interzicerea folosirii
alicelor din plumb
DIAS
Readucem în discuție o problemă mai veche, a cărei
soluționare se dorește a fi finalizată foarte curând. Numai
că finalizarea întrevăzută poate crea dificultăți vânătorilor,
conservatori în general ai practicilor și tradițiilor moștenite.

D

ificultățile la care ne referim
trebuie întrevăzute prin prisma
costurilor implicate de schimbarea armelor sau tratarea țevilor, precum și a costurilor implicate de procurarea muniției „non-toxice”.

Istoric
România a aderat la Acordul de la
Haga, încheiat în 16 iunie 1995, prin
Legea nr. 89 din 10 mai 2000. În anul
2005, și UE a devenit parte a acestui
Acord privind conservarea păsărilor migratoare africano-eurasiatice (AEWA).
De remarcat că România și UE au aderat la Acord după ce părțile acestuia
deciseseră în anul 1999, printr-o rezoluție distinctă, să interzică utilizarea
alicelor cu plumb doar în zonele
umede, începând din anul 2000. Părțile
puteau implementa decizia, luată de
comun acord, doar prin modificări ale
legilor naționale în acest sens. Modificările nepopulare ale legilor naționale
au fost însă justificat tergiversate, iar,
în timp, problema a fost preluată la nivelul UE, pentru impunere numai în
țările membre.

Context
UE avea adoptat un Regulament
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor
chimice (REACH). Prin acest Regulament, urmărea reglementarea utilizării

în siguranță a substanțelor chimice pe
piața internă, în care plumbul este clasificat substanță periculoasă.
Având în vedere această clasificare,
CE a redactat o propunere de modificare a Regulamentului (REACH),
printr-o anexă care urma să prevadă
înlăturarea treptată a folosirii muniției
cu plumb în zonele umede. CE a redactat propunerea în baza opiniei
Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), al cărui Comitet a susținut că problema este atât de complexă
încât nu poate evalua impactul socioeconomic al unei asemenea măsuri.
Propunerea CE a fost transmisă Comitetului însărcinat cu modificarea Regulamentului (REACH), compus din reprezentanții guvernelor statelor
membre.

Stadiul actual
Așadar, propunerea CE, de modificare a Regulamentului (REACH) s-a
găsit și se găsește pe masa Comitetului
însărcinat cu finalizarea textului anexei. Pe forma finală este necesar însă,
votul reprezentanților statelor membre.
La ultima întâlnire a acestui Comitet, din februarie 2020, reprezentanții
unora dintre statele membre s-au opus
formulării textului (Cehia, Polonia, Finlanda, Lituania, Malta, Irlanda etc.),
alții au rămas indeciși (Ungaria, Slo-

vacia, Slovenia, Austria), iar alții l-au
votat așa cum a fost propus (România,
Suedia, Portugalia).
Din discuțiile purtate în contradictoriu, a reieșit faptul că unele state au
probleme majore în legătură cu interzicerea folosirii muniției cu plumb și
mai au și multe neclarități în legătură
cu definirea zonelor umede, întinderea
zonelor tampon și alte asemenea ambiguități ale textului.
În aceste condiții, Comitetul pentru
Mediu, Sănătate Publică și Siguranța
Alimentară (ENVI) din Parlamentul European (PE) încearcă să forțeze CE să
finalizeze propunerea, justificând dorința de a elimina o substanță toxică,
care duce la degradarea mediului.
Este foarte probabil ca la următoarea reuniune a Comitetului (REACH),
însărcinat cu finalizarea textului anexei, să se adopte un text majoritar acceptat, pe care CE urmează să-l înainteze PE, iar spre sfârșitul anului 2020,
textul să fie supus votului PE, pentru
adoptarea modificărilor propuse a fi
aduse Regulamentului (REACH).
Mai înainte se impun a fi clarificate
însă aspectele care au constituit subiectul discuțiilor în contradictoriu: definirea cu claritate a zonelor umede, întinderea zonelor tampon (propunere
300 m de la limita zonei umede), dilema doar a folosirii sau și a deținerii
muniției cu plumb în zonele umede și
perioada considerată prea scurtă de
tranziție (propunere 36 luni).

Concluzie
Vânătoarea, ca activitate tradițională, și vânătorii, conservatori ai practicilor moștenite, vor fi obligați să-și
adapteze activitatea tradițională la modificările adoptate de PE, prin anexa la
Regulamentul REACH, în perioada imediat următoare, probabil de 36 de luni.
Această obligație se va putea implementa prin schimbarea armelor sau
modificarea corespunzătoare a țevilor
armelor pe care le dețin, pentru a îndeplini condițiile exercitării vânătorii
în zonele umede din cadrul UE, și prin
utilizarea exclusivă a muniției alternative în astfel de zone, ceea ce implică
eforturi financiare neprevăzute pentru
vânători.
MARTIE 2020
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DE SEZON

Corvidele

Combaterea dăunătorilor
vânatului (I)
Text și fotografie MAC
Iarna a trecut iar primăvara face primii pași spre luarea în stăpânire a naturii. Albul
zăpezii, pe acolo pe unde a fost, și gheața, au rămas în amintire iar locurile respiră aerul
tânărului anotimp. Mugurii prind putere și, nu peste mult timp, verdele timid al primelor
frunze va da prospețime vegetaței, primind energia sevelor pornite de căldura generoasă
a razelor soarelui…

S

ezonul de vânătoare s-a închis la
majoritatea speciilor de interes cinegetic dar, câteva, la care vânătoarea este permisă până la finele lunii
martie, pot face obiectul unor partide
reușite de vânătoare, pe cât de atractive
pe atât de folositoare pentru vânatul
mic, atât cel cu păr cât și cel cu pene.
Este vorba de vânătoarea la cori grive și
la coțofene.

Octotirea vânatului
Este cunoscută agresivitatea, rezistența, dar și potențialul reproductiv al
acestor două specii, ca să nu mai vorbim
de tupeul, fie-ne permis termenul, de
care dau dovadă cu tot mai multă nonșalanță în ultimul timp. Sunt conoscute
de asemenea daunele pe care atât coțofenele cât și ciorile grive le fac în această
periodă, consumând ouăle de fazan, potârniche și nu numai, atacând puii acestora dar și al altor păsări și mergând
chiar până la atacarea puilor mici de iepure. În această perioadă critică pentru
noile generații de pui ale diferitelor specii de vânat, ținerea sub control pe cât
10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

posibil a acestor corvide prin acțiuni de
combatere susținută constituie măsuri
ce se înscriu cu prioritate în calendarul
activităților vânătorești îndreptate spre
protecția și ocrotirea speciilor cinegetice,
având permanent în vedere menținerea
și conservarea unui echilibru ecologic
armonios și la acest nivel, la acest timp
din an, și nu numai. În plus, acțiunile
de combatere la corvide oferă un bun

prilej pentru exersarea tirului la zbor și
menținerea condiței fizice a fiecăruia
dintre noi.

Observațiile din teren
Cu siguranță mulți dintre noi am
avut ocazia de a observa, în ieșirile pe
teren din perioada sezonului de vânătoare la alte specii, locurile unde corvidele se ațin, fie ele la marginea lizierelor,
în vecinătatea localităților pe unde se
mai lasă încă fără permisiune gunoi de
toate felurile dar mai ales menajer, sau
am învățat cât de cât traseele de deplasare ale acestora pe timpul zilei dinspre
locurile de înnoptat sau cuibărit spre locurile de hrănire și cele cu apă.
În pregătirea acțiunilor de combatere
la corvide, observațiile din teren au o
importanță deosebită. Putem dedica astfel ceva timp doar pentru a observa comportamentul acestora, acum când practic
nu mai vânăm la alte specii. Cunoașterea
obiceiurilor coțofenelor și ciorilor grive
la acest timp din an nu numai că va
ușura desfășurarea acțiunilor de combatere în sine dar va fi în măsură să spo-

rească semnificativ eficacitatea acestora
iar de aici binele și ajutorul adus celorlalte specii de vânat ce pot fi afectate de
numărul mare al corvidelor în terenul
respectiv.

Corvide în cătarea puștii
Cu „tema de casă” bine făcută, putem ieși pe teren pentru combatere la
aceste două răpitoare dăunătoare cu
pene. Vânătoarea la pândă la cuib și la
locurile de înoptare sunt două dintre
metodele frecvent folosite. De aseme-

nea la locurile unde păsările pasează
de regulă peste zi, la periferia localităților, la liziera pâlcurilor de pădure sau
în locuri cu arbori înalți, izolați, putem
urmări zborul și deplasarea păsărilor.
Locul de pândă trebuie să fie bine camuflat, cât mai natural posibil, și să
ofere o bună vizibilitate și libertate de
mișcare pentru epolare.
Pentru vânătoarea la pândă pe timp
de zi folosirea atrapelor, o siluetă de bufniță și câteva siluete de ciori sau coțofene, poate da rezultate foarte bune, ca

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

PIEPT DE RAȚĂ LA CUPTOR CU
SPARANGHEL ȘI CARTOFI NATUR
NANA NINA

Pentru o masă cu oaspeți aleși, după închiderea sezonului de
vânătoare, un preparat din piept de rață sălbatică va face deliciul
mesei și va readuce cu siguranță în prim-plan, amintiri și
momente de neuitat.

să nu mai amintim aici de spectaculozitatea vânătorii în sine, mai ales atunci
când vom adăuga în acest scenariu și
folosirea chemătorilor de gură, pentru a
imita cârâitul agresiv al coțofenei sau al
ciorilor grive ce vin să atace bufnița.
Vânătoarea la corvide, la acest timp
când frunza încă nu împiedică vederea,
poate oferi atât plăcerea petrecerii unei
zile în mijlocul naturii cât și satisfacția
unui lucru folositor și bine făcut pentru
combarerea dăunătorilor vânatului
acum, la începutul primăverii…!

Ingrediente necesare - 4 porții: patru
piepți de rață, o ceapă tăiată mărunt, ½
ardei chili curățat de semințe și tocat mărunt, o linguriță de vegeta, 2 linguri de
unt, trei linguri de ulei de măsline, 500 de
grame de sparanghel, piper, sare.
Preparare: crestați piepții pe partea
cu piele și asezonați-i cu piper și sare, topiți untul într-o crăticioară și adăugați vegeta, apoi așezați piepții cu partea
crestată în jos, în untul încins. Lăsați carnea să se rumenască timp de 4-5 minute
apoi întoarceți piepții și lăsați-i timp de
alte două minute să se pătrundă carnea.
Puneți piepții într-o cratiță mai mare și
adăugați sucul format cu untul topit,
după care dați carnea la cuptor timp de
circa 8-10 minute. Amestecați uleiul cu
ceapa și ardeiul tocat și dați amestecul la
foc mic timp de 2-3 minute, după care
turnați amestecul peste carnea din cratiță
și lăsați totul încă 2-3 minute în cuptor.
Scoateți carnea separat și feliați piepții.
Servire: serviți pe farfurii preîncălzite, cu garnitură de cartofi natur și câteva fire de sparanghel dat ușor la abur
și rumenit într-o picătură de ulei, în tigaie. Un pahar de vin roze demisec sau
roșu shiraz, va adăuga un plus de savoare bucatelor. Poftă bună!
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STUDIU

Cinegetică

Cinegetică (XXVII)
TERITORIALISMUL
NECULAI ȘELARU
În arealul specific, fiecare individ ocupă un anumit
domeniu vital, de care are nevoie pentru nutriție, adăpost,
reproducere etc. Mărimea acestui domeniu vital diferă de
la o specie la alta, în funcție de mobilitatea și raza sa de
activitate.

Î

Teritorialismul se manifestă în mod
diferit de la specie la specie. Este un lucru îndeobște cunoscut și profund studiat
în cazul păsărilor cântătoare migratoare.
Primii sosesc masculii, care aleg și
ocupă un anumit teritoriu, pe care-l fac
cunoscut prin cântec regulat, în așteptarea femelei cu care urmează să procreeze. În perioada construirii cuibului,
ouatului și creșterii puilor, până la atingerea stadiului de independență a acestora, perechea își apără, cu agresivitate,
teritoriul ocupat. Combativitatea soților
se manifestă cel mai intens în apropierea
cuibului și scade treptat, până la anulare,
spre limita teritoriului apărat. De asemenea, agresivitatea soților scade până
la anulare, pe măsură ce puii părăsesc
cuibul și devin independenți.
Mai puțin studiat, dar la fel de evident, poate fi amintit teritorialismul potârnichii – specie monogamă sedentară,
manifestat prin semnale auditive, în perioada de alegere a locului de cuibărit,
de amenajare a cuibului și de început
de cuibărire.
Prepelița – specie poligamă migratoare, și fazanul – specie poligamă se12 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
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Formele de manifestare ale
teritorialismului

dentară, își marchează teritoriul tot auditiv, ca și speciile cântătoare și potârnichea, dar îl apără doar în perioada
premergătoare și de împerechere, chiar
dacă masculii rămân în apropierea femelelor care clocesc.
Deosebită este însă manifestarea teritorialismului în cazul păsărilor care
cuibăresc în colonii, precum cioara de
semănătură. În cazul acestora, combativitatea intraspecifică se manifestă pe

Foto: CLARST5 / SHUTTERSTOCK

n cadrul domeniului vital, fiecare
individ, pereche sau grup de animale ocupă un anumit teritoriu,
în marea majoritate a cazurilor marcat
olfactiv, auditiv sau vizual, pe care de
regulă îl apără, o perioadă mai lungă
sau mai scurtă de timp, împotriva intrușilor din aceeași specie sau din alta.
Teritorialismul reprezintă deci, acea
manifestare fiziologică a individului,
perechii sau grupului de animale, care
are ca finalitate cucerirea și menținerea
unui anumit teritoriu, pe care îl apără
împotriva semenilor săi sau a străinilor.
De remarcat că teritorialismul astfel
înțeles, reprezintă o formă de limitare a
densității populațiilor de animale sălbatice și o cauză a emigrațiilor și extinderilor de areal specific al acestora.

distanță foarte scurtă pentru ocuparea
locului cuibului, urmând ca după construirea lui, membrii comunității să trăiască în armonie pe toată durata ouatului, clocitului și creșterii puilor.
Teritorialismul se manifestă însă în comun, în cazul coloniilor de ciori, împotriva eventualilor intruși din alte specii (ulii, pisici etc.), care le-ar putea
amenința cuiburile cu ouă sau puii.
Manifestări de apărare teritorială se
constată frecvent și între specii diferite.
De exemplu, cioara grivă care atacă cu
„strigăte” uliul porumbar, atunci când
acesta din urmă se apropie prea mult
de arborele în care cioara își are cuibul.

zuale, care constau în râcâituri, pe care
le dublează cu mărci olfactive.
Teritoriile astfel marcate sunt apărate de indivizii localnici, perechea reproductivă sau grupul de animale
(haită, ciurdă, cârd), împotriva semenilor, fie că sunt locuri de agonisire a
hranei, fie că sunt locuri de odihnă sau
locuri de împerechere.
Locurile de fătare și creștere a puilor sunt și ele apărate împotriva semenilor sau indivizilor altor specii care se
apropie prea mult de pui. De exemplu
cerboaica, după ce a fătat, apără locul
vițelului de alte ciute, dar și de eventuali dușmani naturali ai acestuia
(câini, șacali, chiar lupi). Antagonismul
scade însă odată cu creșterea vițelului.
Bârlogul lupului, culcușul râsului sau
vizuina vulpii au și ele un perimetru
apărat de părinți în perioada creșterii
progeniturii. Acest tip de teritorialism
dispare însă, după ce puii cresc și devin
independenți, cu excepția celor de lup,
care rămân în haită până ce perechea

conducătoare se retrage din nou în vederea nașterii unui alt lot de pui.

Funcțiile teritorialismului
În esență teritorialismul constituie
un mijloc de evitare a sporirii densității
populației unei specii dincolo de capacitatea de suport, nutritiv în primul
rând, a habitatului specific. El asigură
desfășurarea în bune condiții a nupțialității, amenajării cuibului, vizuinii, bârlogului sau culcușului, incubația și eclozarea sau fătarea, după caz, asigurarea
alimentației puilor etc. Toate aceste
funcții implică avertizarea semenilor,
dar nu numai, prin sunete, mărci olfactive și semne vizibile, asupra intoleranței
față de eventualii intruși, care, pentru a
evita conflictul, vor căuta alte teritorii
libere, în cazuri extreme în afara arealului specific. De exemplu, coborârea
ursului în zonele de deal și chiar la coline se datorează în cea mai mare măsură teritorialismului speciei, oricum
mai tolerantă decât multe altele față de
semenii săi.
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Formele de manifestare
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La mamifere, teritorialismul și marcarea teritoriului îmbracă alte forme.
La mamiferele copitate, marcarea
teritoriului se face prin frecarea coarnelor de arbuști și arbori tineri (cerb,
căprior, lopătar) sau prin lovirea arborilor cu colții (mistreți), ocazie cu care
fiecare individ își imprimă mirosul individual (propriu) cu secreții din glandele frontale (cervidele) sau glandele
infraoculare (suide). În afara acestor
mărci vizuale și olfactive, cerbii marchează teritoriul ocupat, în perioada
de rut, și auditiv, prin boncănit.
Carnivorele (lupul, șacalul, vulpea,
pisica sălbatică, râsul) la rândul lor,
marchează teritoriul ocupat prin mărci
olfactive în primul rând, depuse, prin
intermediul urinei și excrementelor, pe
ridicături sau alte locuri vizibile. Unele
dintre acestea îl marchează și auditiv,
prin urlete, lătrături sau mieunat, sunete auzite mai frecvent în perioada de
rut. Toate aceste mamifere carnivore
marchează teritoriul și prin mărci vi-

Instinctul de apărare a teritoriului
se manifestă, întotdeauna pentru început, printr-o formă de amenințare specifică. De exemplu, la canide prin zbârlirea părului și rânjire către intrus, la
copitate prin adoptarea unei posturi
amenințătoare, la păsări prin înfoiere
etc. Numai dacă intrusul nu se retrage
se ajunge la vociferări și lupte corp la
corp. Se apreciază că intensitatea apărării depinde de starea hormonală a indivizilor care se confruntă.

Concluzii
Mărimea teritoriului ocupat, de diferite specii, depinde de specie și perioada din an în care se manifestă, corelată cu perioada de reproducție. Funcția
esențială rămâne însă, evitarea suprapopulării în raport cu capacitatea de suport a stațiunii, din punct de vedere nutritiv, dar și al adăpostului necesar. De
aceea, extinderile de areal, constatate la
noi în cazul ursului, lupului și râsului,
trebuie acceptate ca fiind reversul supraprotecției și implicit al suprapopulării,
în condiții de ușoară sau mai gravă deteriorare a habitatului specific. Soluționarea problemei stă în reduceri populaționale decise cu prudență, în condițiile
în care restul măsurilor, mai ales neletale, rămân doar simple susțineri interesante, dar fără eficiență practică.
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A. M. Comșia.
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DIN TEREN

Șacalul… la fazani
MARIA SĂVULESCU

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Poate că mulți dintre vânători nici nu au avut ocazia să se întâlnească cu un șacal sau l-au
văzut doar în fugă, neavând prilejul să stăruie asupra lui cu privirea. Pentru aceștia, dar și
pentru cei care l-au văzut mai de aproape, descrierea făcută de Vasile Cotta în cartea sa
„Vânatul” (1982, p. 155) cred că este succintă și elocventă.

„C

haite, toamna și iarna, atunci se apropie
mai mult de lup; totuși culoarea este mai
roșcată decât a lupului, bătând în auriu,
mai cu seamă pe șolduri, de unde se

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

a mărime și formă a corpului se situează între lup și
vulpe; dacă însă avem în vedere și criteriul urletului și a asocierii în
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trage și numirea științifică a speciei
(Canis aureus L.). Greutatea corpului
10-15 kg. Coada pare retezată la vârf.
Este originar din India și Sri Lanka, de
unde s-a răspândit în Pakistan, Iran și
Turcia, iar de aici a trecut în Grecia, Iugoslavia, Albania și mai rar în Bulgaria.
Linia Dunării pare a fi marginea de
Nord a arealului său, de unde câte un
exemplar rătăcește și în Muntenia, Oltenia și Dobrogea”.
Granițele arealului menționate de
Vasile Cotta s-au modificat însă în
timp. Prezența șacalilor în teren este
din ce în ce mai des semnalată. Dacă în
mențiunile sale Banatul nici măcar nu
apărea, iată că după 2000 numărul
exemplarelor întâlnite în Banat și în
alte zone ale României este în creștere.

Locuri de legendă
Un exemplu de areal în care prezența șacalilor nu era semnalată în trecut este zona pădurilor dese ale
Șarlotei, locul vânătorilor regale ale începutului de secol din pădurile Hodo-

Și pe terenul grupei de vânătoare
Rudna ne-am întâlnit din ce în ce mai
des cu exemplare din această specie.
Cel mai probabil șacalii au trecut din
Serbia.
Îmi amintesc de o vânătoare la fazani din toamna trecută. Eram vreo
șase arme și patru dintre noi aveam câinii de vânătoare cu noi. Două parcele
erau despărțite de un canal generos,
plin de tufe de porumbar, și zone de
stuf și iarbă înaltă. Canalul se termina
în apropierea digului ce desparte albia
Timișului de zona semănată. Pe o parte
a canalului fusese un lan de porumb,
iar pe cealaltă parte era însămânțat
deja grâul. Zona era numai bună de
scotocit cu câinii în căutarea fazanilor.
Am lăsat două arme în stand, colegii
care nu aveau câini, la capătul canalului dinspre albia Timișului, iar noi ceilalți am luat-o la picior doi pe o parte,
doi pe cealaltă parte a canalului. Aveam
de mers preț de circa un kilometru. Câinii scotoceau neostoiți prin canal ridicând fazanii sau împingându-i către
Timiș. Cei mai șmecheri plecau pe picioare prin canal. La un moment dat,
cam la 500 de metri de noi am auzit
cântul fazanilor deranjați. Cerul s-a
acoperit dintr-o dată de fazanii care
zburau în toate direcțiile. Era o imagine minunată să vezi peste douăzeci
de fazani și făzănițe ridicându-se zgomotos peste înălțimea tufelor. Ne
uitam unii la alții nedumeriți. Câinii nu
scotoceau la mai mult de 30-40 de
metri înaintea noastră. Ce îi speriase și
îi determinase să se ridice? În timpul în
care noi discutam și ne întrebam între
noi ce se putuse întâmpla, am auzit
pușcături din zona standului. Am decis
să mergem mai departe intuind că
acolo vom afla și motivul pentru care
fazanii s-au ridicat neașteptat înaintea
noastră. Am terminat de scotocit canalul și am ajuns în cele din urmă la cei
doi camarazi așezați în capăt. Aveau
un zâmbet ghiduș pe față, așteptând
parcă să fie întrebați despre cele întâm-

Foto: TAHIRSPHOTOGRAPHY / SHUTTERSTOCK

Cine a stârnit fazanii…?

Ca și noi, cei doi au
fost mirați de
ridicarea neașteptată a
fazanilor. Nu înțelegeau ce
a determinat păsările să-și
ia zborul. După ridicarea
acestora au auzit foșnet și
mișcare în canal și, la
marginea acestuia, și-a
făcut apariția un șacal. Era
un exemplar puternic.

plate. Ca și noi, cei doi au fost mirați
de ridicarea neașteptată a fazanilor. Nu
înțelegeau ce a determinat păsările
să-și ia zborul. După ridicarea acestora
au auzit foșnet și mișcare în canal și, la
marginea acestuia, și-a făcut apariția
un șacal. Era un exemplar puternic.

Unul din colegi, bine camuflat, a profitat de scurtul moment, a ochit și a tras.
Cartușul era pentru fazani, dar distanța
scurtă și ținta bună au făcut ca șacalul
să cadă în foc. Pe partea opusă, au mai
ieșit doi șacali, dar uimirea colegului a
fost atât de mare, încât nici pușca nu a
ridicat-o. Ne-am dus cu toții și ne-am
uitat la exemplarul doborât. Era cu
adevărat o reușită neașteptată. Nu în
fiecare zi ai ocazia să așezi la tabloul
de final un șacal.
Și acea dată nu a fost singura în
care am văzut șacali în teren. Am ajuns
să vedem într-un sezon doi - trei șacali
cel puțin. În mod cert numărul lor a
crescut și acesta este un lucru destul de
îngrijorător. Cu siguranță că ne vom
mai întâlni cu șacali și în lunile ce vor
veni și vă voi putea povesti și alte întâmplări inedite.

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

șului, țara maiestuoșilor cerbi carpatini, a tăcuților cerbi lopătari, a mistreților și a lupilor. În parc și împrejurimi
s-au vânat mistreți, căpriori, vulpi, lupi,
iepuri, dropii și prepelițe. Scrierile din
secolul trecut menționează toate speciile de mai sus, dar nici una din referințe nu amintește de șacali. Cu toate
acestea, în 2010 a fost doborât primul
exemplar în luna octombrie la o pândă
la cerb lopătar. De atunci, întâlnirile cu
exemplare din această specie au fost
destul de frecvente.
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DE SEZON

Pasaj la gârlițe mari

Foto: SUN TIME / SHUTTERSTOCK

CONSTANTIN RĂDAN
Anii trec, anii vin, iar începutul de an vânătoresc 2020 ne oferă, ca o continuitate, multe
locuri în care asprimea iernii încă nu s-a făcut simțită. În zone din sud și est ale țării au
fost perioade lungi în care iarna parcă a uitat să acopere culturile câmpiilor și nu numai,
cu atât de necesara mantie albă. Cu toate ciudățeniile vremii idea unei vânători la pasaj,
la gârlițe mari, la sfârșit de ianuarie, aproape de final de sezon, a prins contur și avea să
se împlinească.

L

uciul întinselor lacuri, verdele culturilor de toamnă pe care natura
la amestecat cu ruginiul frunzelor
plecate în pribegie, nelipsitele zone
umede acoperite de trestia mereu în freamăt tânguitor, toate compun peisajul hibernal de Gerar și ceva din Făurar, la o
cu totul altă culoare decât ne așteptam.
Așa se face că împreună cu prietenul
meu Vali, animați de pasiunea mărturisită a vânătorii am decis să ieșim pe teren, undeva la Balta Albă a RâmniculuiSărat de Buzău. Urma să ni se alătue și
localnicul băltățean Cornel al lui Murea,
bun cunoscător al acestor locuri pline

de amintiri cu întâmplări vânătorești
despre gâște, gârlițe și rațe sălbatice.
Măcar odată pe an merită să simți că
strângi parcă altfel fierul armei în mâini,
așteptând clipa când va începe pasajul
formațiunilor în „V” ridicate dinspre apă,
după ce minute bune asculți limbajul
viețuitoarelor înaripate care parcă își încălzesc „motoarele” și apoi deodată, ca
la un semn, pornesc spre câmpuri, val
după val, precum adevărate roiuri de albine.
Așezași și bine camuflați la adăpostul
unor desișuri de arbuști, cercetăm cu
atenție forfota de pe lacul din apropiere,

unul din multele pe care natura le-a dăruit locurilor râmnicene. Luciul de apă
este acoperit de mulțimea de păsări pregătite să își ia zborul. Deodată se amplifică zgomotul, un adevărat vuiet ce pune
stăpânire peste natură. A început pasajul…! Glasurile constante și neobosite
ale „cercetașilor”, transmit asemenea
unui „cod morse” însoțitoarelor ce-i urmează, că traseul este ferit de cele rele.
Și totuși, în deschiderea câmpului, presărat ici și colo cu pâlcuri răzlețe de vegetație arbustivă înțelenită, privirile vânătorilor privesc spre înnalturi. Sunt bine
camuflați și scapă de data aceasta ochiului ager al păsărilor ce sunt deacum deja
departe de apă și țintesc spre verdele
promițător al hranei ce le îmbie de pe
intinderile cultivate cu rapiță și grâu…

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

Împărăția apelor de la Balta-Albă
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În deplasările lor trascontinentale pe
timp de zi și de noapte, aceste enigmatice
viețuitoare vin tocmai din Africa și ajung
mereu la punct fix fie aici, la noi în țară,
sau pe alte locuri de ele știute. An de an
la fel, se orientează cu o precizie ce uimește, dovedită pe tot parcursul migrației. Rămân totuși multe necunoscute pe
care cercetarea încă nu le-a lămurit.
Nu este întâia oară când eu vin, și
revin, atras de această mirifică zonă buzoiană, fiind loc întotdeauna pentru încă
o poveste plină de curiozități despre

Ga-ga-ga… larmă mare pe lac! Pe la
orele șapte suntem deja instalați în locurile pe care le-am ales după recunoașterea făcută cu o seară înainte și ascultăm
freamătul inconfundabil al zburătoarelor
care dau viață luciului de apă. Probabil
că au o mare „adunare” unde mii și mii
de „voci” glăsuiesc la sfat matinal despre
rutele de zbor, despre ceva pericole la
sol, hotărând să trimită câțiva cercetași
care să le transmită cele observate, înainte de „decolarea” mulțimii. În minutele de așteptare refac scenariul derulat
până la acel moment al zilei: instructajul
s-a făcut, autorizația s-a semnat, paznicul
de vânătoare a fost anunțat, muniția stă
la îndemână, arma de vânătoare, o juxtapusă clasică, simbol al eleganței și al
tradiției îndelungate, e în așteptare, cerul
este tot mohorât dar fără de ploaie sau
vânt. Să mai fi trecut așa din timp, cam
cât ai număra până la cincizeci, șaizeci,
și, ca la comandă, începe zborul gârlițelor
mari spre locurile cu hrană. Unele zboară
la peste două-trei sute de metri înălțime,
dar câteva valuri sunt împinse parcă de
zeița Diana mai la joasă altitudine, cât
să le observăm distinct penajul.
Armele dau glas și, după câteva momente, șase piese au căzut din înnalturi.
Adunăm tuburile trase și le depozităm

în raniță apoi pregătim în mare viteză
altă repriză pentru un alt val de gârlițe.
Adrenalina crește iar căldura interioară
și ceva furnicături de emoție pe șira spinării ne fac să uităm de mâinile aproape
înghețate și de vânticelul care se pornise
și ne „cânta subțire” pe la urechi. Bine
ar fi fost să fie ceață, sau ceva lapoviță
cu ninsoare! Dar… vise, doar vise pentru
acel moment!
Pasajul de seară nu ne-a oferit cine
știe ce spectacol, păsările întorcându-se
la apă zburând la mare înălțime, prevestind și o schimbare de vreme care
avea să ne defavorizeze a doua zi când

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

Concertul dimineților

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

această lume a viețuitoarelor amintite și
oamenii minunați ai locurilor.
Când zici Râmnic, Râmnicel, îți
amintești și de timpuri trecute iar în
aceste locuri este și un fel de „braniște a
Domnului” precum spunea Sadoveanu
despre alte meleaguri asemănătoare,
dacă ne este permisă comparația, adică
„un loc ferit de nesațul distrugător al
omului” iar aceast fapt este posibil aici
prin grija protectoare a membrilor Clubului de vânătoare Râmnicu Sărat al
A.J.V.P.S. Buzău și nu numai.
Aici, mulți locuitori din Balta-Albă,
Amara, Bodu și de prin împrejurimi sunt
și vânători, unii cu tradiție în familie din
tată-n fiu, și au un fel de a fi primitor,
care atrage de prin toate colțurile țării
mulți pasionați ce au acest hobby.
Această braniște este un loc al veșnicului
periplu vânătoresc unde odată ajuns ți
se umple sufletul de dulceața dimineților
și serilor de pasaj, rămâi fascinat de simplitatea geografiei locului dar și de bogăția dăruită de natură, într-o adevărată
împărăție a păsărilor de apă migratoare,
gârlițele și gâștele sălbatice. Iar de la jumătatea lui Făurar, peste toate aceste
locuri, se va așterne pacea sfântă și liniștea, odată cu încheierea sezonului de
vânătoare, urmat de binemeritata perioadă de protecție, conform legii.

A doua dimineață de
pasaj este la fel de
plăcută, în plus am
surpriza să găsesc pe câmp
două gârlițe mari, cu capul
mâncat. Una dintre
acestea, aflată la ceva
distanță de cealaltă, este
însă acoperită cu un
mușuroi de pământ
proaspăt, semn că ea,
cumătra vulpe, a fost
obligată de împrejurări să o
ascundă în grabă.

temperaturile în termometru au crescut
și soarele s-a luptat din răsputeri să scape
de nori.
Ne-am întors după o zi de vânătoare,
deloc obositoare, bucurându-ne de căldura primitoare a unui motel din localitate și de binemeritatele bucate ispititoare care ne așteptau. Totul bine și
frumos, doar cu un mic incident, o defecțiune la centrala termică, puțin după
miezul nopții, remediată însă de gazde.
A doua dimineață de pasaj este la fel
de plăcută, în plus am surpriza să găsesc
pe câmp două gârlițe mari, cu capul
mâncat. Una dintre acestea, aflată la
ceva distanță de cealaltă, este însă acoperită cu un mușuroi de pământ proaspăt, semn că ea, cumătra vulpe, a fost
obligată de împrejurări să o ascundă în
grabă. Cu siguranță a fost ea, obicei cunoscut dealtfel, și fără a putea da vina
pe șacal sau alt prădător, de data asta.
Cu un bagaj de amintiri vânătorești
plăcute ne luăm la revedere de la ortacul
Cornel, de la părinții și fratele acestuia
și, pe la prânz, pornim spre casă, cu promisiunea că la toamnă o să revenim. Și
ca de obicei, nu pot să uit a spune că
până la o altă vânătoare bucurați-vă de
ziua de mâine și fiți mândri de tradiția
vânătorii!

CE VÂNĂM
MAMIFERE: bizam, câine enot,
dihor comun, hermelină, jder, mistreț (mascul), nevăstuică, șacal,
viezure, vulpe.
PĂSĂRI: cioară grivă, cioară grivă
sudică, coțofană; până la 20 martie: stăncuță.
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ECHIPAMENT

Dispozitive optice

Pe scurt
despre lunete (II)
COSTIN ALEXANDRESCU

Am văzut în numărul trecut ala revistei câteva aspecte
privind construcția corpului lunetelor și a părților acestuia
precum și câteva elemente despre distanța de confort a
ochiului.

P

ăstrând aceeași notă de prezentare, fără pretenția unei abordări
exaustive a subiectului, vom
continua cu trecerea în revistă a altor
caracteristici constructive ale acestor instrumente optice folosite atât de des la
echiparea carabinelor pentru vânătoare.

Turetele - reglajele
Reglajele constituie elementele principale pentru a obține ochirea cu precizie a țintei. Acestea privesc ajustarea pe
orizontală – windage și pe verticală –
elevation, a firelor reticulare. O parte
din lunetele concepute pentru tirul la
distanțe mari, 600-1.000 și mai mult de
metri, au un reglaj în plus, acela pentru
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ajustarea paralaxei. Mecanismele și cadranele pentru reglaje sunt adăpostite
în interiorul așa numitelor turete, de
formă cilindrică, poziționate perpendicular pe axa centrală a lunetei, la mijlocul corpului acesteia. Tureta pentru reglajul pe orizontală se află poziționată
în partea dreaptă a corpului lunetei, privind dinspre ocular – în dreptul „orei
3.00” a cadranului imaginar al unui
ceas, cea pentru reglajul pe înălțime se
află în dreptul „orei 12.00”, iar cea pentru paralaxă în dreptul „orei 9.00”, perpendicular pe tubul corpului lunetei.
Prin rotirea discurilor din interiorul turetelor, pas cu pas – așa numitele „click”uri, se reglează poziția reticulelor, prac-

tic punctul de ochire al lunetei, pentru
diferite distanțe de tragere. Acesta este
principiul general de bază pentru majoritatea lunetelor, ajustările de finețe necesitând adesea calcule și reglaje ulterioare.
Pentru vederea clară a reticulelor,
având în vedere că ochii diferă de la o
persoană la alta, cilindrul ocular este
prevăzut cu un inel de reglaj ce se poate
roti stânga-dreapta, de la – la +, permițând fiecărei persoane să obțină claritatea imaginii reticulelor în funcție de
particularitățile/dioptria ochiului său.

Firele reticulare
Sunt firele ce se încrucișază în imaginea din obiectivul lunetei. Primul model folosit a fost introdus de Leupold și
s-a numit Duplex, model care a stat
practic la baza modelelor ulterioare de
fire reticulere. În cazul modelului Duplex, cele două fire perpendiculare au
o grosime mai mare pornind dinspre
marginea tubului și se subțiază spre mijloc, unde se intersectează, canalizând
practic vederea spre centru și permițând
ochirea mai rapidă și mai precisă a țintei. Lunetele pentru vânatul mic au firele reticulare mai fine, iar în cazul lu-

Pentru o precizie sporită a tirului
este recomandată folosirea unui telemetru - range finder, pentru determi-

narea corectă, precisă, a distanței la
care se află ținta. Astfel vom putea folosi diviziunea corectă de pe scala de
compensare. Modelele avansate de lunete au introdus așa numitul sistem de
compensare BDC - Bullet Drop Compensation care ia in calcul și caracteristicile
muniției utilizate pentru tragere.

Reticulele luminate, fie în roșu sau
în verde, au adus un plus de utilitate și
confort în utilizare modelelor mai noi,
permițând folosirea lunetelor și în condiții de lumină exterioară redusă, condiții care anterior nu ar fi permis ochi-

rea precisă a țintei, ca spre exemplu
lumina redusă de la la răsăritul și mai
ales cea de la apusul soarelui.
Am lăsat la urmă lentilele cu care
vin echipate lunetele. Calitatea sticlei
din care sunt confecționate, procesele
de prelucrare și modul de fixare în corpul lunetei sunt toate elemnte ce fac
marea diferență între calitatea diferitelor modele de lunete. Despre toate acestea vom reveni în numărul următor.

– va urma –

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

netelor concepute pentru vânat mare
grosimea firelor reticulare crește.
Progresul în materie a adus introducerea firelor reticulare pentru compensarea distanței la care se efectuază
tirul, de regulă sub forma unei scale cu
diviziuni – linii sau puncte, pe verticală,
ce indică punctul nou de ochire – holdover point, la o distanță mai mare, diferită de cea pentru care a fost reglată
inițial luneta.
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Cartușe

Cartușe cu alice
pentru corvide
CRISTIAN MANOLESCU
Ciorile grive precum și coțofenele pot provoca daune
semnificative vânatului mic cu pene dar și cu păr,
urmărind cu prioriate ouăle și puii, fie cei de fazan sau
potârniche cât și puii mici de iepure. Combaterea
corvidelor este o acțiune importantă în managementul de
vânătoare și trebuie efectată consecvent și cu toată
responsabilitatea dacă dorim să meținem un echilibru
ecologic adecvat în terenul de vânătoare.

F

ie că vom vâna la corvide pe
parcursul sezonului de vânătoare, până la închiderea acestuia la finele lunii martie, fie de la
deschiderea celui nou, la 1 iunie, acțiunea de combatere nu trebuie neglijată,
pentru a preveni pierderile și a proteja
puii vânatului mic.

Cartușe pentru corvide
Cartușele cu alice recomandate
sunt de regulă cele „moi”, de 2¾ inch
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- 70 mm, cu încărcături ușoare de 2630 de grame și viteze ce nu depășesc
1.200 fps la gura țevii. Încărcăturile
„tari” – 35, 42, 50 de grame – în tuburi
de 3 inch - 76 mm, nu aduc practic
avantaje concrete, care să justifice costul, deoarece tirul se execută de regulă
la distanțe sub 25-30 de metri.
O încărcătură spre magnum, chiar
și baby magnum va spulbera practic
ținta, având în final același efect, doborârea ei, dar la un preț mult mai ridicat. Practic, în cuvinte simple, putem
folosi aceleași cartușe pe care le folosim la porumbei și guguștiuci.

Armele ce vânătoare
cu două țevi, bok sau
juxtapuse, au în cazul
nostru avantajul de ne da
posibilitatea folosirii a
două șocuri, și adaptarea
tirului la situația concretă
de moment în ceea ce
privește distanța la care
tragem.

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Foto: VAKRISH / SHUTTERSTOCK

Foto: SOLIDMAKS - SHUTTERSTOCK

Șocurile
Având în vedere distanța de tragere, de regulă sub 25-30 de metri așa
cum spuneam, șocurile recomandate
sunt cilindru - C și/sau cilindru îmbunătățit - IC. Aceste șocuri oferă o grupare acoperitoare și suficientă pentru a
prinde ținta în cercul snopului de alice
la aceste distanțe.
Pentru armele clasice, cu țevi juxtapuse sau bock, combinația recomandată de regulă este cilindru - C pentru
primul foc și cilindru îmbunătățit - IC
pentru al doilea. Cu cel de-al doilea foc
ne putem „întinde” puțin pe distanță
dacă am ratat cu primul. Un șoc mai
strâns decât cilindru îmbunătățit - IC nu
se justifică decât dacă avem un antrenament adecvat, exersat consecvent dea lungul sezonului de vânătoare și dacă
dorim să ne întindem cu tirul la peste
30 de metri. În acest caz putem folosi
combinația cilindru îmbunătățit - IC și
șoc modificat - M. Prima combinație
poate fi folosită de cei mai puțin experimentați și pentru un tir la distanțe sub
25 de metri. A doua combinație are în
vedere pe lângă experiența trăgătorului
și eventuala preferință pentru tirul la
distanță, preponderent la zbor.

Clasică sau semiautomată?
Armele ce vânătoare cu două țevi,
bok sau juxtapuse, au în cazul nostru
avantajul de ne da posibilitatea folosirii
a două șocuri, și adaptarea tirului la situația concretă de moment în ceea ce
privește distanța la care tragem. Cele
două șocuri ne oferă un grad mai ridicat de flexibilitate în acest sens, fie că
folosim prima combinație C plus IC,
sau a doua, IC plus M.
Semiautomatele, deși câștigă tot
mai mulți adepți, sunt puțin mai restrictive în acest caz deoarece ne obligă
să folosim un singur șoc. Alegerea acestuia, C, IC sau M se va face în funcție
de experiența și antrenamentul personal, bineînțeles și de preferința fiecăruia, factor dovedit adesea subiectiv. În
schimbul acestei limitări, semiautomatele permit și folosirea celui de-al treilea cartuș față de doar cele două în
cazul armelor clasice.
Pentru începători și trăgătorul
mediu, în cazul semiautomatelor, cilindrul îmbunătățit - IC este sugestia recomadată, care va aduce cu siguranță
cele mai multe reușite. Pentru cei experimentați și cei ce nu au buget limitat la cumpărarea muniției, șocul
modificat - M este adesea alegerea preferată. Este drept, cu această ocazie își
pot dovedi măiestria, priceperea și îndemânarea!
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Câinele de vânătoare

Un nou început - alegerea
câinelui de vânătoare (II)
ALECSANDRU CODRIN

Foto: BURRY VAN DEN BRINK / SHUTTERSTOCK

Am prezentat în prima parte a materialului importanța alegerii corecte a câinelui nostru
pentru vânătoare. Căutarea, găsirea și alegerea finală a câinelui, tot acest efort și timp
investit, vor fi irosite în van dacă nu vom avea grijă ca și partea a doua a acestui proces,
deloc ușor și care cere o dedicație aparte, nu se va face așa cum trebuie: este vorba
despre antrenamentul tânărului cățel de vânătoare.

E

ste un proces care cere timp și
pentru care trebuie să ne pregătim dinainte, înarmându-ne cu
răbdare, înțelegere și, din nou, cu multă
răbdare! Conform părerilor avizate, procesul de antrenare, aici incluzând învățarea comenzilor de bază, repetiția, trecerea de la etapa „de curte” la cea „de
teren” și așa mai departe, poate începe
cu șanse de succes în jurul vârstei de șase
luni. Ideea principală este aceea de a petrece cât mai mult timp alături de noul
nostru companion patruped. Cu cât vom
reuși să facem acest lucru mai bine, cu
atăt legătura dintre noi și proaspătul
„învățăcel”, se va amplifica și dezvolta.
Se crează astfel acele „canale de comunicație”, dacă le putem numi așa, cățelul
va învăța cine are „comada” și de „cine”
și mai ales „cum” trebuie să asculte, dezvoltând acel atașament special față de
noul stăpân, element esențial în ascultarea și efectuarea corectă a comenzilor.
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apoi sau vino aici, inițial în curtea sau
grădina de care dispunem, trecând apoi
la etapa „de teren” unde libertatea de
mișcare este semnificativ mai mare dar
și factorii de distragere a atenției sunt
mult mai numeroși. Cățelul trebuie
introdus treptat în mediul de teren real
în care, așa cum aminteam, factorii de
distragere a atenției sunt mult mai
numeroși și pot adesea influența negativ comportamentul cățelului, chiar
dacă acesta a răspuns foarte bine în
perioada antrenamentului „de curte”,
unde aveam toată atenția din partea
lui și practic tot controlul la îndemână.
Cât privește comenzile de bază, fiecare
dintre noi poate alege în a le preda singur sau a găsi un antrenor dedicat pentru aceasta.
Etapa „de teren” ne va oferi posibilitatea de a observa comportamentul
cățelului atunci când practic nu ne mai
vede și nu mai suntem în apropierea
lui. Aici se pot descoperi eventualele
lipsuri din modul de a răspunde și a

executa comenzile primite. Apariția
pentru prima dată a vânatului, fie el
iepure, fazan sau pur și simplu o pasăre
oarecare, pot declanșa reacții neașteptate pe care trebuie să le controlăm și
să le corectăm înainte de ieșirea la
vânătoarea propriu zisă. Reluarea și
repetarea cu multă răbdare a comenzilor rezolvă de regulă situația.
La primele ieșiri de antrenament în
teren, când practic pierdem din raza
de vedere cățelul și când acesta se îndepărtează mai mult decât, considerăm
noi, ar fi cazul, pentru a evita emoțiile
inerente, un GPS atașat la zgardă ne
va scuti de momentele „delicate” și de
teama că l-am putea pierde. GPS-ul
adaugă un plus de siguranță și poate
fi cu adevărat de mare ajutor în situații
speciale. Și nu în cele din urmă, va
aduce un plus de eficiență în întregul
proces de antrenament modern, care
nu este deloc ușor dar cu siguranță
merită tot efortul pentru obținerea performaței în teren!

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM - MATEI TĂLPEANU
ANGELA PETRESCU, ALEXANDRU ALACI, MUGUREL IONESCU
Cercetător, ornitolog, muzeograf, MATEI VLAD TĂLPEANU,
a petrecut zeci de ani în slujba Muzeului „Grigore Antipa”.
A iubit cu pasiune păsările, le-a observat și a scris despre
ele sute de studii științifice și lucrări de educație ecologică.
În cei 30 de ani de muzeu, din 1958 până în 1988 ca
ornitolog, pe lângă studiile științifice publicate, conferințe
și ghidaje, a păstorit cu grijă volumele revistei muzeului
„Travaux du Museum d’Histoire Naturele Grigore Antipa”,
în calitate de redactor șef din 1965 până la vremea
pensionării (1988). A dedicat un timp și pasiunii sale,
vânătoarea, pentru care a scris numeroase lucrări
educative, model de inspirație pentru generațiile mai
tinere pasionate în acest domeniu.

S

-a născut la 21 septembrie 1927
la Craiova într-o familie de intelectuali cu reputație în avocatură, și tot la Craiova își face studiile
elementare și secundare. Ulterior se
orientează către o carieră juridică pentru a continua tradiția familiei, dar renunță și se înscrie la Facultatea de Biologie în 1949, pe care o termină în
1953 cu o teză în ornitologie.
Publică numeroase lucrări științifice
și cărți, iar în expedițiile de pe teren
colectează păsări pentru colecția muzeului. În cercetările sale a contribuit
la inventarierea avifaunei din România,
la cunoașterea dinamicii sezoniere, a
aspectelor zoogeografice, ecologice și
sistematice a păsărilor. Multe date din
aceste lucrări au fost citate în lucrările
ornitologice din țară și din străinătate.
La solicitarea Televiziunii și Radio România a dat interviuri în emisiuni pe

teme de ornitologie și educație ecologică și a asigurat consultanța științifică
la mai multe filme documentare. A participat la manifestări științifice naționale și internaționale, la sesiunile de
comunicări ale muzeelor în care a susținut lucrări de ornitologie și de muzeologie, iar prin schimburi cu specialiștii străini obține extrase științifice,
cărți de specialitate, volume și monografii, dar și material biologic. A însoțit
mai mulți ornitologi străini, în vizita
lor la Muzeu, la Academia Română sau
în vizitele lor pe teren în Delta Dunării,
Dobrogea sau Lunca Dunării. În 1990
se asociază entuziasmului tinerilor ornitologi de atunci și susține demersul
acestora de a înființa o asociație pentru
protecția păsărilor.
Vânător pasionat, a fost membru al
Comisiei de sprijin de pe lângă Consiliul Asociației Generale a Vânătorilor

IN MEMORIAM - BOGDAN EMERIC
GH. JURCA, AL. ALACI, V. TAPEȘ, M. BURCESCU
Bogdan Emeric,
Imi cum îi spuneau
prietenii, s-a născut în anul 1928 la
Cluj. Inginer de
profesie, a fost un
pasionat crescător
de câini de vânătoare. Arbitru chinolog activ, a fost
membru în Consiliul de arbitri chinologi
al AGVPS și al Comisiei de sprijin de pe
lângă AGVPS în cadrul căreia a contribuit la activitatea de redresare a rasei
copoiului ardelenesc.

A mai plecat un prieten. O personalitate a chinologiei de vânătoare românești, armeanul maghiar pasionat de copoiul transilvan. L-am cunoscut prin
intermediul bunului prieten comun Nicolae Străvoiu, alt nume sacru al chinologiei de vânătoare de la noi și pot spune
că am fost onorat de prietenia sa. Ne-a
apropiat dragostrea pentru câinii de vânătoare, mai ales pentru copoiul transilvan, bucuria de a discuta despre vânătoare - pasiune comună despre care Imi
chiar avea ce să povestească - și plăcerea
de a gusta un pahar de pălincă bună.

și Pescarilor Sportivi din România, în
revista căreia a publicat numeroase articole despre conduita vânătorilor, muniție și arme. Pentru întreaga sa activitate desfășurată, la implinirea vârstei
de 90 de ani, cu ocazia Congresului
AGVPS din 20 august 2016, a primit
Medalia și Diploma de membru de
onoare a A.G.V.P.S. din România.
Domnul Tălpeanu s-a stins încet și
discret, așa cum a trăit. A plecat dintre
noi la vârsta de 93 de ani, lăsând în
urmă mai multe proiecte aflate în lucru
și luând cu el o putere creatoare ieșită
din comun. Dumnezeu să-l ierte, să-i
dea liniștea veșnică și să-l așeze lângă
cei pe care i-a iubit. Rămâne în sufletul
nostru ca un om deosebit, educat, cu o
inteligență sclipitoare și un umor fin,
academic.
DRUM LIN SPRE LUMINĂ, DOMNULE TĂLPEANU!

În decurs de mulți ani am avut bucuria de a arbitra împreună tot ce a înseamnat Finala copoiului românesc de la Sibiu
atât înainte de ’89 cât și după. Când drumurile existențiale se intersectau cu Clujul în care trăia Imi, nu refuzam bucuria
revederii. Imi ne aștepta in ținută de vânătoare reglementară, cu bunătatea și
înțelegerea unei vaste experiențe de
viață. În prezența sa dispăreau ca prin
farmec micile răutăți, orgoliile specifice
tagmei câinarilor si nu rămânea decât
mulțumire și înțelegere.
Plecarea lui Imi dintre noi lasă un gol
imens și odată cu aceasta se încheie un
capitol de viață ce a purtat permanent
nota bunului simț și a eleganței. Rămas
bun prieten drag, Dumnezeu să te odihnească în pace!
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FAUNĂ

Bolile animalelor
odată cu furajele, cu apa contaminată
sau în caz de coprofagie (la iepurii de
vizuină).
Receptivitate mai ridicată la eimerii
manifestă tineretul în faza de înțărcare,
dar puii sugari nu contractează boala.
Boala evoluează mai frecvent în perioada de primăvară-vară, dar a fost
frecvent depistată și în iernile blânde,
precum în această iarnă 2019/2020, în
județele Brăila, Buzău, Ilfov etc.

Coccidioza
iepurilor
DOCTOR VET

Simptome
Coccidioza hepatică se manifestă
prin alterarea stării generale, paliditatea mucoaselor, subicter, diaree cu fecale gălbui, slăbire, cahexie și moarte.
Coccidioza intestinală acută se manifestă prin inapetență, abatere, constipație, balonare, slăbire exagerată și
contracții musculare, după care apare
diareea cu fecale gălbui și miros puternic respingător, urmată de deshidratare
puternică, defecări frecvente și blana
trenului posterior murdărită de fecale.
Moartea survine după circa două săptămâni de la infestare.
Coccidioza intestinală cronică se manifestă la iepurii maturi, oricum de peste
6 luni, prin apetit capricios, constipație
alternantă cu diaree, cahexie, anemie,
pareze, paralizia membrelor și moarte
după 3-4 săptămâni. Supraviețuitorii rămân purtători și eliminatori de eimerii.

Diagnostic
Foto: NECULAI ȘELARU

Coccidiozele sunt boli produse de protozoare din genul
Eimeria, care parazitează toate speciile de mamifere și
păsări, mai ales tineretul, cu evoluție clinică ce poate fi
gravă și cu pierderi importante din efectiv.

L

a iepuri, boala, frecventă în prezent în sud-estul țării, afectează
în special tineretul leporin, evoluând cu tulburări grave, digestive sau
hepatice, în funcție de speciile de Eimeria parazite. De exemplu, E. stiedae
determină coccidioza hepatică, E. perforans coccidioza intestinală, E.media
coccidioza intestinului subțire, E. piriformes coccidioza colonului etc.

Patogenitate
Gradul de afectare a gazdei (iepurelui) de către paraziți depinde de numărul de ouăchisturi ingerate, agresivitatea eimeriilor și localizarea lor pe
organe, dar și de starea fiziologică și
vârsta animalului gazdă, precum și de
anumiți factori externi cum ar fi alimentația neechilibrată.
Modalitățile de acțiune ale parazi24 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

tului asupra gazdei pot fi:
• mecanice – prin distrugerea enterocitelor, țesuturilor mucoasei și submucoasei și a capilarelor sanguine, determinând hemoragii locale;
• de asemenea, prin modificarea
PH-ului intestinal, dischinezie, maldigestie și malabsorbție etc.;
• toxice – prin eliminarea de exotoxine și endotoxine în corpul gazdei;
• inoculatoare – prin favorizarea
pătrunderii populațiilor bacteriene ce
agravează procesele patogene produse
de parazit.

Surse de infecție
Surse de infecție pot fi iepurii bolnavi, cei trecuți prin boală, dar și alți
iepuri adulți purtători de eimerii.
Contaminarea se realizează pe cale
orală, prin consumul de ouăchisturi

Diagnosticul se stabilește orientativ,
pe baza semnelor clinice prezentate. În
laborator coccidioza se stabilește cu
certitudine, prin necropsie și examene
microscopice.

Tratament
Tratamentul în captivitate se face
cu sulfamide. În libertate s-a încercat
tratamentul cu sulfamide administrate
în furaje fibroase, pe care se fixează
prin lipire cu ajutorul melasei. Se apreciază că tratamentul în libertate este
dificil și, din acest motiv, ineficient.

Profilaxie
În libertate, măsurile de profilaxie
împotriva coccidiozelor sunt foarte dificile. O soluție pare a fi conservarea
populațiilor de iepuri la o densitate acceptabilă. Totuși la noi s-a constatat o
infestare puternică cu eimerii, cel puțin
în sud-estul țării, la densități de iepuri
foarte reduse.
În concluzie, nici rărirea exagerată,
prin extrageri forțate de iepuri, nici interdicția împușcării lor pentru combaterea coccidiozei nu ajută prea mult.

Plante tămăduitoare

FLORA

Cerențelul
DOCTOR PLANT

Floare

Semințe

Rizomi

Cerențelul (Geum urbanum) este o plantă erbacee, perenă,
din familia Rosaceae, răspândită în toata Europa. Preferă
luminișurile umede de la adapostul umbros al pădurii, dar
și marginile drumurilor, împrejurimile caselor sau pur și
simplu locurile virane.

C

erențelul poate crește până la
40-50 centimetri înălțime, are
o tulpină cu peri aspri iar frunzele sunt zimțate pe margini, cele bazale
în formă de rozetă iar cele de pe tulpină
sunt mai mari si trifoliate. Florile sunt
colorate galben-auriu, solitare, așezate
în vârful tulpinilor sau la subțioara frunzelor. Înflorește începând cu luna mai
iar florile sunt prezente până în septembrie. Rădăcina este puternica, și are un
miros care amintește de cuișoarele folosite pentru condimentarea mâncărurilor, faptul fiind datorat prezenței unei
substanțe volatile – eugenolul.
Apreciat încă din vechime pentru
propietatile sale puternic astrigente, calmante și antiseptice, cerențelul este cunoscut și sub denumirile populare de

bărbușoară, buruiană de cucui, cerculeț,
cuișoriță, ridichioară sau verențel. În Evul
Mediu, când cuișoarele erau foarte
scumpe și greu de găsit, fiind aduse din
India, rădăcina de cerențel era un înlocuitor recunoscut al acestora.
În scopuri terapeutice sunt folosite
în special rădăcinile/rizomii, care conțin eugenol, concentrația fiind mai
mare primăvara și toamna. Astfel, rădăcinile se recoltează în martie-aprilie,
iar rizomii în septembrie. Părțile recoltate se usucă în strat subțire, în locuri
bine aerisite și se păstrează apoi în săculeți din pânză sau hârtie, feriți de
umezeală. Rădăcinile și rizomii conțin
o serie de taninuri, uleiuri esențiale și
eugenol, substanțe amare, rezine, amidon, zaharuri și săruri minerale.

Indicațiile terapeutice ale cerențelului sunt legate de prorpietățile sale
antibacteriene, calmante, hemostaticeastringente și tonice în general. În dozaje mari însă, poate crea greață si stări
de rău.
Din frunzele și florile de cerențel se
poate prepara ceai/infuzie, iar din rădăcini și rizomi se poate prepara decoct
și tictură sau se poate folosi praful obținut din măcinarea simplă a acestora.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Înainte de a utiliza plantele medicinale în general, sub
orice formă, este recomandată vizita
la medic iar administrarea preparatelor
din cerențel să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului
specialist este neapărat necesară și se
impune ca o măsură de prevedere și
siguranță.
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POVESTIRI

O altă noapte
furtunoasă (I)

Foto: ALIN-CODRU MANU

ȚIȚI

Cum vremea era încă frumoasă și ne invita cu toată
blândețea la aer curat, împreună cu Marin, prietenul meu
de-o viață și la bune și la rele, fără nici un fel de codeli
formaliste am hotărât rapid să mergem pe terenul dintre
Borcea și Dunăre, pe la Roseți, iar dacă vremea se va strica
să ne adăpostim fie prin mașinile noastre, fie să ne cazăm
pentru una sau două nopți la cabana de vânătoare a
asociației.

D

rept urmare, după ce ne-am
procurat documentele necesare
am și plecat degrabă, aprovizionându-ne din mers cu de toate, fie
de pe la magazinele știute, ori de pe la
cei care aveau aceeași pasiune cu noi,
fie ei vânători sau pescari.
Astfel, după ce am traversat Borcea
cu bacul, din momentul în care ne-am
aflat pe terenul fermecat nu ne-a mai
păsat de nimic așa că am pornit haihui, fără nici o țintă precisă simțindune atât de bine încât nici armele nu
le-am montat deși în autorizație erau
trecute speciile de vânat la care sezonul
de vânătoare era deschis. Ba chiar, neam amuzat copios de cei câțiva iepuri
pe care i-am stârnit și pe care, după
trecerea mașinilor, i-am zărit, prin
praful rămas în urmă, cum stăteau ridicați pe lăbuțele din spate și se uitau
cam intrigați după noi, ceea ce ne-a
amuzat și mai copios.
Ajunși la cabană, după ce ne-am
hotărât ca totuși să ne odihnim în
mașini, am pornit pe jos și cu câteva
focuri ne-am asigurat cina din câțiva
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porumbei popești care se ambiționaseră
ca să ne verifice îndemânarea tirului.
Drept urmare, fiind totuși destul de
târziu, și cum seara se apropia cu destulă
rapiditate, vremea fiind la fel de frumoasă și în mod cert senină și pe timpul
nopții, ne-am parcat mașinile pe malul
Dunării. Am montat apoi câte o lansetă
dotată cu râme proaspete, apreciate de
noi ca fiind suficient de tentante pentru
a atrage măcar un somn, vreun biban
mai măricel și, de ce nu, chiar și o
știucă, după care le-am lansat nu prea
departe de mal. Am sprijinit lansetele
de oglinzile retrovizoare, am aprins un
foc bunicel exact între cele două mașini,
după care am jumulit porumbeii pregătindu-i astfel pentru a fi instalați în
cele câteva frigărui improvizate din
niște nuiele parcă anume crescute acolo
pentru a ne ajuta cu prepararea bucatelor
la dogoarea focului.
În așteptarea cinei, ne-am tolănit
pe nisipul malului și, în tihna pe care
ne-o doream de atâta vreme, am început
depănarea celor mai frumoase amintiri
savurând vinul de Măcin pe care am

insistat eu să-l cumpărăm deoarece îi
purtam un respect deosebit datorită
buchetului extrem de plăcut pe care îl
gustasem anterior și lăsase o impresie
foarte bună.
Între timp, porumbeii puși la loc de
cinste în nuielele pregătite, venind în
contact cu dogoarea molcomă a jarului,
au început să se „bronzeze” și astfel, să
răspândească mirosuri tentante suficiente
pentru a ne aminti că, plecând de pe la
casele noastre, am respins categoric
invitațiile la masă pe care ni le-au făcut
soțiile noastre și care, de supărare că
le-am respins invitațiile, ne-au prezis,
de invidie probabil, că vom face foamea
pe acolo pe unde vom hălădui și o să le
pomenim mâncărurile cu care au încercat
ca să ne încânte.
Întunericul nu s-a lăsat așteptat
prea mult și, pe nesimțite, s-a întunecat
în jurul nostru și numai jăraticul focului
mai sclipea și el pe ici pe acolo, răzbătând cu destulă dificultate prin stratul
de cenușă care îl acoperise încetișor și
cu grijă gospodărească.
Pe când ne gândeam ca să aprindem
prin rotație câte o fază de la fiecare
mașină, încet, încet, s-a luminat superb
în jurul nostru iar apele domoale ale
Dunării au fost luminate deodată de
luna plină care s-a ivit de după norul
vagabond care o acoperise. Așa că, bine
hrăniți de bucatele rumenite, am trecut
și am savurat din plin vinul de Măcin
pe care eu îl lăudasem pentru a-l convinge pe Marin ca să-l preferăm în
locul altor „celebrități” oferite de podgoriile din regiune. Și nu a regretat că
mi-a acceptat propunerea.
Nu știu cât timp am tot sporovăit întinși pe nisipul răcoros din apropierea
focului dar când am simțit apropierea
momentului plăcut al binemeritatei odihne, ne-am hotărât ca să ne culcăm fiecare
în mașina lui iar astfel să avem tot confortul și să nu deranjăm în cazul că s-ar
putea să mai și sforăim, prinși în mrejele
somnului reconfortant și odihnitor.
Astfel, după ce am mai verificat odată
monturile, neatinse până în acel moment,
ale lansetelor sprijinite de oglinzile retrovizoare, așa cum le instalasem noi, și
mai ales, după ce am înlocuit momelile
vechi cu altele proaspete și mult mai
atractive, după aprecierile noastre, am
mai sporovăit un timp relativ scurt, după
care am coborât banchetele în mașini și
ne-am lăsat în voia gândurilor, relaxându-ne și atrăgând somnul asupra noastră,
fapt care s-a și petrecut ca atare destul
de curând…
– va urma –
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PESCUIT

Nici gheața, nici zăpada nu ne-au deranjat prea mult, așa că apele au scăzut, lăsând întinsurile pe uscat. Peștii
pașnici caută zonele cu stuf din apropierea malurilor, unde apa este mai caldă și hrana la îndemână. Tot aici sunt
atrași și răpitorii, care vânează mărunțișul ieșit la soare. Hrănirea este destul
de intensă, pentru că cele mai multe specii se pregătesc pentru perioada reproducerii. Aceasta depinde de temperatura și debitul apelor și de condițiile specifice locale. Știuca a cam încheiat perioada de reproducere dar, după cum știm,
beneficiază de o perioadă dublă de protecție. Pescuitul tuturor speciilor și zonele
de protecție sunt reglementate prin Ordinul de prohibiție, care, în mod normal,
ar trebui să fie deja emis în această perioadă.

Foto: MUGUREL IONESCU

CE PESCUIM
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COMPETIȚII

Calendar competițional 2020
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Potrivit Art. 5 din Hotărârea Consiliului A.G.V.P.S. din România, a fost aprobat noul
REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de Pescuit Competițioal Privat a
A.G.V.P.S. din Romania, cu aplicabilitate începând cu anul competițional 2020. În
conformitate cu Art. 8 din Regulament, Președintele Comisiei a convoacat Ședința
ordinară a Comisiei pentru anul competițional 2020, vineri, 7 februarie 2020, orele 10.00,
la sediul A.G.V.P.S. din România.
competiționale pentru fiecare disciplină
și categorie;
• Propuneri fundamentate și aprobarea aplicării de sancțiuni pentru încălcări de regulamente, statut, legislație,
propuneri fundamentate și aprobarea
de măsuri pentru ridicarea unor sancțiuni.
Calendarul competițional pentru
anul 2020 a fost discutat pentru fiecare
disciplină și categorie în parte și a fost
adoptat în formatul următor.

PESCUIT STAȚIONAR

Î

n conformitate cu Art 4. din Regulament, la sedință au participat:
• Președintele Comisiei;
• Secretarul Comisiei (persoană angajată a A.G.V.P.S. cu atribuții în domeniu);
• Președinții Asociațiilor/Ligilor nominalizate în Regulament;
• Invitat special Președintele L.R.S.,
ca urmare a intenției declarate oficial
de aderare a L.R.S. la A.G.V.P.S.;
• Alți invitați, personalități cu experiență și competențe implicați în activitatea
competițională (juniori, tineret etc.)
Ordinea de zi a cuprins analizarea
activității competiționale din anul 2019
și programele competiționale pentru
anul competițional 2020, potrivit Obiectivelor Comisiei cuprinse în art. 8 din
Regulament respectiv:
• Probleme tehnico-organizatorice
și procedurale de interes general, ce
necesită o analiză în cadrul Comisiei
și informarea/aprobarea Consiliului
A.G.V.P.S.;
• Aprobarea de măsurilor organizatorice și procedurale de interes general,
pentru toate subcomisiile de pescuit;
• Prezentarea raportului de activitate
anual în ansamblu și a rapoartelor de
activitate anuale pentru fiecare subcomisie în parte, în legătură cu activitatea
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competițională din anul încheiat, în
vederea
informării
Consiliului
A.G.V.P.S.;
• Prezentarea calendarului competițional intern al fiecărei subcomisii,
pentru fiecare disciplină și categorie,
pentru anul competițional în curs;
• Propuneri de participare internațională pentru fiecare disciplină;
• Propuneri de modificări, completări și revizuiri de regulamente și norme

1. Finale TINERET FETE U15, U20,
U25 și TINERET BĂIEȚI U15, U20 și
U25 – 17-19 iulie 2020 – Vârșolț –
org. A.J.V.P.S. Sălaj + Asociația Liga
de Pescuit Staționar
2. Finala SENIOARE – 17-19 iulie
2020 – Vârșolț – org. A.J.V.P.S. Sălaj
+ Asociația Liga de Pescuit Staționar
3. Finala – SENIORI – 21-27 septembrie 2020 – Călinești Oaș – org.
A.J.V.P.S. Satu Mare + Asociația Liga
de Pescuit Staționar
4. Finala ECHIPE – 8-14 iunie 2020
– Călinești Oaș – org. A.J.V.P.S. Satu
Mare + Asociația Liga de Pescuit Staționar
5. Finala VETERANI – se va stabili
ulterior, în funcție de numărul concurenților potențiali participanți.

PESCUIT CU MUSCA ARTIFICIALĂ
1. OPEN „Avrig”, Fly Fishing Club
Sibiu (resp. Darius Scoică)
• 25-26 aprilie 2020;
• râul Avrig, jud. Sibiu;
• concurs pe râu.
2. OPEN „Beliș”, Aqua Transilvae
Club (resp. Mihai Vasilescu)
• 1-3 mai 2020;
• Beliș, jud. Cluj - Incinta piscicolă
privată “La Găvrilă”;
• concurs pe lac la păstrăv, de pe
mal.
3. OPEN „Iad”, Grupul Pescarilor
Sportivi Orădeni (resp. Marius Băndilă)
• 16-17 mai 2020;
• râul Valea Iadului, jud. Bihor;
• concurs pe râu.

4. OPEN „Aventuri în Apuseni”,
Clubul Muscarilor Baia de Arieș (resp.
Luca Moga)
• 30-31 mai 2020;
• râul Arieș, jud. Alba - ROMSILVA
• concurs pe râu.
5. OPEN „Păstrăvul de Aur”, Best
Friends Fishing Club (resp. Alin Hirișcău)
• 13-14 iunie 2020;
• râul Someșul Cald superior, jud.
Cluj - ROMSILVA
• concurs pe râu.
6. OPEN „Bărbat”, Huniazii Fly Fishing
Club Sportiv (resp. Răzvan Cimponer)
• 18-19 iulie 2020;
• râul Bărbat, jud. Hunedoara - ROMSILVA
• concurs pe râu.
7. OPEN „Mureș”, Clubul Sportiv
„Fly Fishing Reghin” (resp. Adrian Trâmbițaș)
• 22-23 august 2020;
• râul Mureș, jud. Mureș;
• concurs pe râu.
8. OPEN „Bucovina”, Clubul „Fly
Fishing Bucovina” (resp. Ioan Bedrulea)
Finala A.G.V.P.S. 2020.
• 05-06 septembrie 2020;
• râul Bistrița Aurie, Jud. Suceava ROMSILVA
• concurs pe râu.
9. OPEN „Rebra”, Fly Fishing Bistrița
și Best Friends Fishing Club (resp. Piroska
Antal)
• 26-27 septembrie 2020;
• râul Rebra, Jud. Bistrița-Năsăud;
• concurs pe râu.
10. OPEN „Zetea”, Clubul Sportiv
„Fly Fishing Reghin” (resp. Adrian Trâmbițaș)
• 10-11 octombrie 2020;
• râul Târnava Mare, Jud. Harghita
– AVPS Tarnava Mare
• concurs pe râu.
11. OPEN„Câmpul Cetății”, Fly Fishing Dedicated (resp. Raul Tătar)
• 24-25 octombrie 2020;
• Câmpul Cetății, jud. Mureș - Incinta
piscicolă privată „Han Pescăresc”
• concurs pe lac la păstrăv, de pe mal.

PESCUIT LA CRAP
1. MASCULIN
Etapa I de calificări: 14-17 mai
2020 – Lacul Bila 2 – Asociația Liga Cluburilor de Pescuit la Crap
Etapa a II-a de calificări: 21-24
mai 2020 – Lacul Bila 2 – Asociația Liga
Cluburilor de Pescuit la Crap
Etapa a III-a de calificări: 28-31mai
2020 – Lacul Bila 2 – Asociația Liga Cluburilor de Pescuit la Crap
Se califică în finală primele 2 echipe
din fiecare etapă.

Etapa Finală: 11-14 iunie 2020 –
Lacul Bila 2 – Asociația Liga Cluburilor
de Pescuit la Crap
2. FEMININ
Etapa Finală: 18-21iunie 2020 – Lacul Bila 2 – Asociația Liga Cluburilor de
Pescuit la Crap
PESCUIT LA FEEDER
1. FEEDER CLASIC
1.1 CAMPIONAT INDIVIDUAL
Etapa I – Calificări – 15-17 mai
2020 – Rădești – Asociația Liga de Pescuit
la Feeder. În cazul în care numărul concurenților înscriși va depăși numărul
standurilor disponibile (60), etapa I se
va muta la Vârșolț – Zalău, în data de
12-14 iunie 2020.
Etapa II – Finală – 27-30 august
2020 – Racovița – Călinești Oaș – org.
A.J.V.P.S. Satu Mare + Asociația Liga
de Pescuit la Feeder
1.2 CAMPIONAT PE ECHIPE
Etapa finală – 2-4 octombrie 2020
– Rădești – Asociația Liga de Pescuit la
Feeder.
2. FEEDER - METHOD
2.1 CAMPIONAT INDIVIDUAL
Etapa I – Calificări pe regiuni

N-V • 24-26 mai 2020 – Rădești –
Asociația Liga de Pescuit la Feeder.
S-V • 1-3 mai 2020 – Sacoșu Turcesc/Valcroft – Asociația Liga de Pescuit
la Feeder.
N-E • 1-3 mai 2020 – Lacul Frasin –
Asociația Liga de Pescuit la Feeder.
S-E • 20-22 și 27-29 martie – Lacul
Bila 2 – Asociația Liga de Pescuit la Feeder.
Etapa II – Finală • 3-5 iulie 2020–
Rădești – Asociația Liga de Pescuit la
Feeder.
2.2 CAMPIONAT PE ECHIPE
Etapa I – Calificări pe regiuni
N-V – S-V • 5-7 iunie 2020 – Rădești
– Asociația Liga de Pescuit la Feeder.
N-E - S-E • 15-17 mai 2020 – Lacul
Frasin – Asociația Liga de Pescuit la Feeder.
Etapa II – Finală • 24-26 iulie 2020
– Rădești – Asociația Liga de Pescuit la
Feeder.
Pentru disciplina Pescuit cu Năluci –
SPINNING, cu categoriile Pescuit din
Barcă și Pescuit de pe Mal, calendarul
competițional 2020 se va adopta după
afilierea L.R.S. la A.G.V.P.S.
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Pescuit la răpitori

Știuci la început de an
Text și fotografie ANDREI ZABET
De când am început anul, am ajuns doar de două ori la pescuit, o dată pe 3 ianuarie, și o
dată spre final de februarie. Deși a fost o iarnă blândă, cea mai caldă din ultimii ani, apele
au înghețat în timpul acelor perioade cu nopți geroase.

E

u am nimerit între două înghețuri, la prima partidă am pescuit
pe un lac pe jumătate înghețat,
la temperaturi ale ale aerului între -2 și
+2 grade, iar acum, în februarie, deși
temperaturile de peste zi păreau promițătoate pe internet, la fața locului
erau doar 3 grade Celsius și un vânt tăios, puternic, care amplifica mult senzația de frig, ceea ce a făcut pescuitul
și mai dificil. Apa era în continuare extrem de rece, deci nu mă așteptam la
cine știe ce capturi sau activitate din
partea răpitorilor.

peratura mediului în care trăiesc, deci
trebuie să ținem cont de metabolismul
lor mult încetinit în asemenea condiții,
dacă vrem să-i prindem. Evident, când
combinăm prezentările lente cu anumite tipuri ori game de năluci, rezultatele pot fi constant bune.

Regula nr. 1 în ape înghețate
Care este cea mai importantă regulă
de urmat când căutăm peștii răpitori la
început de an, în ape de doar câteva
grade Celsius? Simplu: încetinirea prezentărilor pe cât putem – pe cât ne țin
nervii, de mult. În opinia mea și din experiența personală în pescuitul la răpitor, nu cred să existe recomandare sau
regulă mai vitală decât aceasta pentru
succesul unei partide la început de an,
în ape reci și foarte reci. Peștii sunt ființe cu sânge rece, dependente de tem30 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Am extins principiul
lestării și la alte clase
de năluci, cum sunt
swimbaiturile Jointed Claw
178 și 230 Magnum de la Gan
CRAFT, și s-au dovedit a fi
constant prinzătoare în
condiții de apă rece.

Ce năluci putem folosi în
combinație cu prezentările lente?
În general, aproape orice nălucă
poate fi recuperată într-un ritm „amorțit”
pe substrat. Însă nu toate prind pește la
fel de eficient în apă rece. Nălucile din
plastic moale sunt printre cele mai folosite
pentru că sunt printre cele mai ieftine
consumabile și sunt simplu de pescuit.
Însă acestea nu fac ceea ce face o anumită
categorie aparte de năluci, voblere, swimbaituri și jerkbaituri, nu au flotabilitate
neutră – suspending, sau nu „se suspendă”
în coloana de apă, rămânând pe loc,
aproape imobile, în timpul fiecărui stop
impus din manivela mulinetei.
Cea mai bună categorie de năluci
cu capacități suspending este, fără doar
și poate, familia jerkbaiturilor precum
Megabass Vision OneTen, Smithwick
Rogue, Rapala Husky Jerk și altele asemenea lor. Am în cutie foarte multe
modele, de la toți producătorii, și am
prins pește cu toate, în special pe Snagov, în ultimii 15 ani. Mai nou, folosesc
un jerkbait de la GAN CRAFT, REST
128 SL, cu barbete interschimbabile,
care mi-a oferit foarte multe capturi de

când îl am. Tragedia cea mai mare este
că e singurul din trusă, nu se găsesc pe
nicăieri, singura sursă pentru încă unul
sau două fiind anumiți vânzători de pe
eBay.

Jerkbaiturile de apă rece
Există jerkbaituri de apă caldă, pentru restul anului, și există cele pentru
pescuit la limita înghețului. Ceea ce le
diferențiază, în opinia mea, este acțiunea
lor în apă. Dacă vreți să aveți jerkbaituri
eficiente în apă rece, căutați-le pe cele
cu evoluție discretă, care să nu „bată”
violent sau atât de amplu precum altele.
Am extins principiul lestării și la alte
clase de năluci, cum sunt swimbaiturile
Jointed Claw 178 și 230 Magnum de la
Gan CRAFT, și s-au dovedit a fi constant
prinzătoare în condiții de apă rece.

Sfatul meu în alegerea
jerkbaiturilor
Dacă vreți cele mai bune jerkbaituri
pentru știucă și șalău, alegeți din modelele plutitoare (floating), care au marele avantaj al faptului că le puteți lesta
chiar voi, cu niște folie de plumb lipită
pe burtă. Când lestați jerkbaiturile, trebuie să luați în considerare și greutatea
strunei folosite. Eu le lestez cu tot cu
strună și le testez în chiuvetă, pentru
flotabilitatea corectă. Nu trebuie să vă
reușească o flotabilitate neutră perfectă,
mai ales că asta se schimbă odată cu
temperatura apei. Dacă veți obține niște
voblere care să se ridice foarte încet în
repaus, este perfect!

Cum recuperăm?
După cum vă spuneam la începutul
articolului, ritmul trebuie să fie atât de
lent pe cât puteți, cu pauze între 3 și
10 secunde între una, două sau trei ture
de manivelă. Evident că nu veți putea
păstra un ritm încetinit tot timpul, este
destul de greu, însă merită efortul de a
vă controla nerăbdarea și instinctul de
a mulina măcar la o viteză „normală”
de recuperare. Rezultatele nu au cum

să nu apară, mai devreme sau mai târziu. Însă trebuie să acordați atenție fiecărui detaliu, de la calitatea nălucii la
calitatea firului principal – pentru cast,
fluorcarbonul este ideal în ape reci și
limpezi, prezența sau absența strunei,
transparența ei și așa mai departe. Pescuitul în ape reci e un joc în care fiecare
atac contează, mai ales pentru că mușcăturile sunt mai rare decât în restul
anului. Fir întins!
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Spinning

Bibanii începutului
de primăvară
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Gheața a cam lipsit în această iarnă, iar apele, în lipsa precipitațiilor tradiționale, scăzute
sub limitele „bunului simț”, nu mai asediază malurile, lăsând pe uscat zonele de întinsură,
favorabile perioadei de reproducere. Știuca, în mod normal, ar trebui să fie protejată până
pe 15 martie inclusiv, după cum se stipulează în Proiectul de „ORDIN privind stabilirea
perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere
biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020”, postat pe site-ul A.N.P.A. Vom proteja
știuca și ne vom orienta către alți răpitori, bibanii începutului de primăvară!

B

ibanul este un pește de talie
mică sau medie, ajungând la
dimensiuni cuprinse între 15 și
30 cm și o greutate de 100-500 g.
Icrele sunt depuse o singură dată, iar
dezvoltarea embrionară durează 2-3
săptămâni, în funcție de temperatură.
Alevinii se hrănesc cu zooplancton, iar
la vârsta de o lună încep să vâneze alevinii altor specii.
Puii și adulții se hrănesc atât cu nevertebrate acvatice, cât și cu pești. În
lacurile litorale, peștii consumați sunt,
în primul rând, guvizii, aterinele și clupeidele mărunte, iar în apele interioare, preponderent ciprinidele.
Exemplarele bătrâne se hrănesc
aproape exclusiv cu pești.

În căutarea bibanilor
Peștii se află înaintea perioadei de
reproducere, care va avea loc în a doua
jumătate a lunii martie și în aprilie,
prelungindu-se uneori până în mai. Activitatea de hrănire este mai intensă în
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această perioadă și vom căuta bibanii
în zonele cu apă mai caldă, de aproximativ 7-8 grade Celsius, în care peștișorii pradă încep să fie tot mai activi.

Pot fi întâlniți în bălți și lacuri, la intersecții cu canale, în zonele cu vegetație, pe substrat nisipos, argilos, dar și
pe cel nămolos. Vom controla imediata
vecinătate a vegetației, în apropierea
malurilor, la suprafață, între ape sau,
mai ales, la adâncime, după care vom
stabili tactica potrivită locului și momentului.

Scule pentru bibani
Lanseta va fi ușoară și senzitivă,
light sau ultra-light, cu lungimea de
1,80-2,10 m, și mulineta micro, cu fir
monofilament „fluo” de 0,14-0,16 mm.
Ansamblul ne va ajuta în prezentarea
cât mai realist a unor unor năluci de
mici dimensiuni.
Diversitatea nălucilor pentru bibani
este atât de mare, încât nu ne rămâne
decât să ne adaptăm cerințelor.
Cele mai preferate de bibani sunt
twisterele, imitații din cauciuc siliconic
ale peștișorilor sau ale altor vietăți acvatice care constitue hrana acestora.

Shad-urile și grub-urile clasice au fost
completate cu noi modele, din ce în ce
mai sofisticate. Albe, sidefii sau colorate, simple sau cu inserție de glitter,
acestea nu trebuie să depășească lungimea de 4-5 cm. Greutatea jigurilor va
fi între 2 și 5 grame.
Lingurile rotative de dimensiuni
mici, nr. 0 până la nr. 5, pot atrage peștii prin evoluția lor liniară, constantă,
dar și prin reflexe și vibrații incitante.
Lingurile oscilante, chiar și cele de
dimensiuni mai mari, pot da rezultate și
în această perioadă. „Pișcotul” argintat,
din tablă de 1,5 mm, cu lungimea de 34 cm, „frunza de salcie”, din tablă de
1mm și lungimea de 4-5 cm sau „țacul”
vor provoca exemplarele mai bătrâne și
mai experimentate ale speciei.
Voblerele scufundătoare de mici dimensiuni pot da rezultate, mânuite cu
îndemânarea pe care o obținem după
multe ore de utilizare și, în primul
rând, cu încredere în capacitatea lor.

Câteva sfaturi
După lansarea nălucii, vom începe
jocul cu mișcări pe verticală a vârfului
vergii, alternate cu câteva ture de manivelă și pauze de la una până la câteva
secunde. Indiferent de nălucile folosite,
acestea vor fi atașate direct de fir prin
intermediul unei agrafe cu antirăsucitor sau prin nodurile clasice care asigură mobilitatea ansamblului.
Pescuind din barcă, avem avantajul
de a prezenta nălucile, în evoluția optimă, exact în zona dorită, precum și de
a recupera nălucile agațate în structuri.
Echipați corespunzător vremii, cu
dotarea adecvată și determinarea pe
măsură, putem porni în căutarea bibanilor începutului de primăvară.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SALATĂ DIN BIBANI
CU LEGUME
MAMA PAȘA

Deși bibanii nu au foarte multă carne, datorită dimensiunilor
destul de reduse, aceasta este foarte gustoasă și, dacă avem
destulă răbdare și pricepere să-i filetăm, sperând că nu vom
găsi Eustrongylides excisus, obținem o materie de bază pe
care o putem prepara în multe feluri, precum cel de față.
Ingredinte: 5-6 bibani mărișori,
3 morcovi, 3 cartofi, o rădăcină de țelină, 5 căței de usturoi, o linguriță de
piper boabe, 100 ml ulei de măsline,
sare, mărar și gogoșar pentru ornament.
Preparare: peștii se curăță de pielea cu solzi și se filetează. Fileurile se
taie în cubulețe, se pudrează cu sare și
se lasă o jumătate de oră la rece. Se
curăță cartofii, morcovii și țelina și se
taie, de asemenea, în cubulețe. Se

fierb în apă cu sare până se înmoaie
suficient, după care se adaugă peștele,
piperul și usturoiul tăiat mărunt. Se
scot, se strecoară și se amestecă, cât
sunt încă fierbinți, cu uleiul de măsline, după care se acoperă cu un capac
până se răcesc. Se ornează cu mărar și
felii de gogoșar.
Servire: se servește ca aperitiv,
alături de un rachiu de pere sau un
pahar aburit de riesling.
Poftă bună!
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DE SEZON

Echipament

Primii pași spre primăvară (I)
Text și fotografie MAC

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

A

m ieșit pe malul apei într-o zi
ce anunța temperaturi de până
la plus 12 grade, iar dimineața
se deschidea promițător. Pânza subțire
de nor de la primele ore s-a destrămat
repede, lăsând loc unui cer senin, fără
umbră de nor.
Urma să pescuim cu precădere la
plătică dar și la caras și alt mărunțiș,
fără a ascunde însă și speranța la vreun
ciortan mai răsărit…

Cuvântul de ordine, finețea
Având în vedere timpul din an și
condițiile de pe malul apei, am pregătit
două lansete pentru feeder cu care
urma să testăm apetitul peștilor la distanță și, eventual, la vreunul din pragurile de care știam că se află în zonă.
Feeder-ele de 3,90 m erau echipate
cu mulinete din clasa 2000, cu monofilament de 0,22, poate un pic supradimensionat dar asta pentru orice even34 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

nadă stabil, la distanța fixată pentru
pescuit, format din nada desprinsă de
pe momitoare. Pentru momeală la cârlig aveam doar viermuși, albi și roșii.
Poate că niște libelule ar fi fost de ajutor dar, de data aceasta, lipseau din
dotarea noastră…

Năditoare cu dichis

tualitate, și forfac din monofilament de
0,14 cu cârlig nr. 10.

Nada și momeala
Pentru bază am folosit un amestec
clasic de groundbait cu spărtură, ceva
semințe de cânepă, amestecate în proporție de circa 1 la 1 cu nada pentru
apă rece, de culoare mai închisă. Urma
să nădim ușor, cu câțiva bulgări de
nadă și apoi să menținem un pat de

Feeder-ele au căpătat o utilizare tot
mai frecventă ajungând de la pescuitul
mrenei, plăticii sau carasului, care le-a
adus faima, și la pescuitulul crapului, fie
ciortan sau chiar și crapi mai bine crescuți.
Caracteristicile lansetelor, sensibilitatea
și finețea vărfurilor dar și puterea treimii
inferioare a blancurilor au conturat universalitatea practică a acestor vergi.
Cât privește coșulețele năditoare,
acestea au căpătat de-a lungul timpului
diferite forme și sunt disponibile într-o
varietate largă de dimensiuni și greutăți. Coșulețele pot fi confecționate din

metal sau din plastic, cu ochiuri mai
mici sau mai mari. Gama de forme și
greutăți sporește posibilitatea folosirii
lor într-o gamă variată de situații. Fie
că sunt în formă de cilindru, cub, cupă
sau deschise - method feeder, toate au
menirea de a transporta nada la locul
de pescuit pentru a atrage peștii pe vad.
La cârlig poate fi folosită momeală vie,
viermuși, râme, dar și pelete sau popup-uri pe cârlig sau pe fir de păr, iar
forfacul, de regulă scurt, poate fi lăsat
liber sau, cu tot cu cârlig, înglobat în
nada de pe momitor.

Coșuleț sau săculeț
Unul dintre aspectele cheie legate
de coșulețele năditoare este consistența
nadei. Prea moale se poate desprinde
de pe năditor la lansare, prea compactă
se va desface greu pe substrat. Obținerea consistenței dorite a nadei este, trebuie să recunoaștem, o operație ce ne-

La cârlig poate fi
folosită momeală vie,
viermuși, râme, dar și
pelete sau pop-up-uri pe
cârlig sau pe fir de păr, iar
forfacul, de regulă scurt,
poate fi lăsat liber sau, cu
tot cu cârlig, înglobat în
nada de pe momitor.

cesită experiență, îndemânare și… mult
timp petrecut pe malul apei.
O metodă mai simplă, este folosirea
săculețului de PVA, care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește
consistența, dar și compoziția nadei.
Montura este cât se poate de simplă,
forfacul fiind trecut cu ajutorul unei
andrele, cu tijă mai lungă, prin interiorul săculețului, și apoi atașat în linie
după plumb. Cârligul cu momeala se
înfig în plasa săculețului, astfel încât,
la dizolvarea materialului, acestea vor
rămâne pe movilița de nadă eliberată
din săculeț. Atenția trebuie însă îndreptată pentru a echilibra corect montura,
astfel încât greutatea plumbului plus
greutatea săculețului PVA umplut cu
nadă, să nu depășească puterea lansetei
și, în plus, după dizolvarea săculețului,
plumbul să fie suficient de greu pentru
a putea ține montura fixată pe substrat
și firul întins.
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DIN TEREN

Pescuit pe râu

Adaptări pentru avați
Text și fotografie DORU DINEA
Făurar e aproape de jumătatea drumului și suferă sub povara temperaturilor cu mult prea
generoase. Arar, în dimineți uitate, timizi fulgi de nea zburdă fugar prin văzduh. Mantia
albă e doar în amintiri. Vrăbii și pițigoi, în triluri vioaie, se duelează frenetic pe portative
de raze călduțe de soare. În zumzete fine, apar și dispar, gâze plăpânde. De sub frunze
uscate, din te miri ce unghere, se ițesc mulțimi de albe căpșoare de ghiocei…

V

ăduvit de precipitații, râul e la
cote scăzute și cu apele limpezi.
Sunt zile când se uzinează din
procesul tehnologic, ape calde pe la
microcentrala de la termocentrală, zile
când doar la anumite intervale de timp
se uzinează ape calde și alte zile în
care apele uzinate sunt reci dar care,
totuși, sunt la o temperatură ceva mai
ridicată decât apele râului. În funcție
de aceste condiții îmi adaptez tehnicile
și nălucile pentru a reuși să păcălesc
vigilența avaților.

Eficacitatea nălucilor
În zilele când se uzinează ape calde,
pe canalul de după microcentrală precum și pe o porțiune de câteva sute de
metri în aval de canal, atât peștii pașnici
cât și cei răpitori, de cele mai multe
ori, sunt destul de activi. Sunt zilele
când, în multe cazuri, pot să observ
atacurile avaților la suprafața apei râului. Din cauza faptului că, aproape toți
pescarii de spinning încearcă să captureze avați aproape exclusiv la cicade,
această specie de pește răpitor este supusă unei presiuni mari și constante
cu acest tip de nălucă. Dacă o perioadă
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aceste năluci au dat rezultate destul
de bune pentru mulți pescari, după
aceea, încetul cu încetul, avații au perceput, prin sistemul lor de apărare, pericolul față de aceste năluci și, foarte
rar mai atacau cicadele, indiferent de
mărime, formă sau modul de acționare.
În aceste condiții, am avut rezultate
bune în prinderea avaților folosind voblerele Minnow SR, de 5 și 6 centimetri
lungime, în ambele variante, floating
și sinking,. Am imprimat acestor năluci
o viteză de recuperare medie și medierapidă. De cele mai multe ori executam
și jerk-uiri din vârful lansetei. Uneori,
am avut rezultate când am efectuat recuperările și jerk-uirile nălucii pe o direcție liniară dar, cele mai bune rezultate
au fost când, în timp ce recuperam nă-

luca, mișcam vârful lansetei sacadat,
când în dreapta, când în stânga, față
de o direcție liniară de evoluție. Mișcările în laterale din vârful lansetei le
executam cu smuciri astfel că voblerul
executa accelerări în zig-zag, cu pauze
scurte la schimbările de direcție.

Ape calde, ape reci
În zilele când nu se uzinau ape calde,
avații nu mai atacau peștișorii pradă la
suprafața apei și nu mai aveam posibilitatea să le observ zonele de acțiune. În
aceste condiții am folosit și am avut rezultate la voblerele Minnow DR și SDR,
de 5 și 7 centimetri lungime, care, în
timpul recuperării, coborau la o adâncime
mai mare. Am mai avut rezultate și la
voblerele minnow sinking lipless vibration

Totuși, cele mai bune
momente de pescuit la
spinning după avați au fost
în zilele când se uzinau ape
calde și era prezent și
fenomenul de ceață. Chiar
dacă apele au fost deosebit
de limpezi, datorită ceții,
vizibilitatea a fost mult mai
scăzută iar avații se
simțeau în siguranță și
atacau mult mai bine
voblerele.

de 5 și 6 centimetri lungime. Vitezele de
recuperare pe care le-am imprimat nălucilor au fost mici sau mici spre medii, deoarece și metabolismul peștilor scădea
destul de mult. Nu am mai executat jerkuiri în forță pentru nălucă ci, de multe
ori, opream recuperarea și lăsam voblerul
să vibreze alene, la adâncime și cât mai
pe loc. De asemenea, direcția pe care am
acționat năluca a fost una, aproximativ,
liniară, fără ieșiri în laterale, în zig-zag.
Când apele au fost calde, atacurile
avaților asupra nălucilor au fost destul
de puternice dar când apele au fost reci,
de cele mai multe ori, peștii executau
țac-uri firave asupra respectivei năluci.
Atunci nu recuperam mai repede năluca
și nici nu încercam să execut o înțepare
pripită ci, de multe ori, opream recupe-

rarea și încercam să imprim o mișcare
discretă nălucii, aproximativ în locul în
care simțeam acele țac-uri. În unele cazuri, după un timp, avații executau și
un atac mai hotărât ce îmi permitea să
execut înțeparea.

Ceața poate face diferența
Totuși, cele mai bune momente de
pescuit la spinning după avați au fost în
zilele când se uzinau ape calde și era
prezent și fenomenul de ceață. Chiar
dacă apele au fost deosebit de limpezi,
datorită ceții, vizibilitatea a fost mult
mai scăzută iar avații se simțeau în siguranță și atacau mult mai bine voblerele.
Am avut parte de adevărate spectacole,
în aceste condiții, cu atacuri în forță și
capturi numeroase. Cum se ridica ceața

iar vizibilitatea devenea bună, avații deveneau mult mai prudenți iar atacurile
erau mult mai rare.
Pentru apele în care peștii răpitori
sunt supuși unei presiuni mari, în pescuitul cu năluci este necesar ca oricare
pescar de spinning să caute mereu
soluții noi, care să îi aducă rezultate
pozitive la partidele de pescuit. Nu trebuie insistat cu năluci lăudate dar care,
după un timp, nu mai dau rezultate iar
tehnicile de evoluție pentru năluci trebuie adaptate în funcție de condițiile
meteo precum și de specificul fiecărei
ape.
De asemenea, o nălucă de calitate,
chiar dacă este la un preț mai mare, va
oferi satisfacții dacă este acționată bine
și la momentul oportun.
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MUSCĂRIT

Atelier

O nimfă
pentru Mărțișor
ALEX CODRESCU

Primăvara pare că se apropie cu pași mai repezi decât
ne-am fi așteptat iar apele, râuri, lacuri, bălți, adună cu sârg
gradele Celsius cu plus oferite cu dărnicie de soarele
anotimpului tânăr. Cât privește pescuitul cu muște artificiale
am văzut deja câteva nimfe, precum modelul perdigon care,
după spusele cunoscătorilor, ar fi putut dacă nu chiar au și
dat roade la pescuit în perioada rece a iernii.

T

recera spre anotimpul mai cald
aduce odată cu sine și modificarea comportamentului peștilor.
Dezmorțiți puțin câte puțin, după regimul drastic impus de temperaturile scăzute din anotimpul trecut, peștii dau
primele semne de activitate, cu deplasări
mai consistente, chiar dacă nu tocmai
vioaie și se ațin în partea dinspre substrat a apelor. Acest comportament impune alegerea și folosirea unor momeli
artificiale în concordanță cu „tabloul general”, dacă îl putem numi astfel, al ac-
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tivității peștilor, aici incluzând locurile și
adâncimea apei în care se află, ritmul și
modul de deplasare în căutarea hranei,
etc. Tot aici nu trebuie uitat faptul că
unele specii, precum știuca, au depus
deja icrele, pe când altele încep pregătirile pentru perioada boiștei.
Având în vedere toate aceste aspecte, pentru această perioadă de tranziție, un model de nimfă pare să
rărspundă în mare parte cerințelor impuse pentru a reuși câteva capturi, la
muscărit, pe malul apelor. Este modelul

numit nimfă-jig, jig nimph, ale cărei caracteristici au dat roade propunând-o
ca pe o artficială eficace pentru acest
timp din an.
Este numită astfel deoarece artifciala se leagă pe un cârlig model jig, cu
sau fără barbetă, folosind pentru „cap”
biluțe din tungsten, sau alte materiale,
și având o greutate suficientă pentru a
se scufunda rapid, atât în apele stătătoare mai adânci, dar mai ales în cele
curgătoare cu un curent puternic, ajungând repede în zona substratului, acolo
unde găsim acum peștii.
Pentru lestare, în afara capului din
tungsten sau alt material greu, se poate
folosi fir de plumb înfășurat pe tija cârligului. Coada și corpul se pot crea din
diverse pene, cele de fazan și de păun
par a fi cele mai des folosite iar pentru
„guler” se pot folosi materiale sintetice
sau naturale precum firele de păr din
urechea de iepure.
Culorile componentelor rămân la
alegerea personală a fiecăruia, bineânțeles ținând cont și de anumite modele
ce au dat roade în trecut și pe care experiența pe malul apei le impune, să
zicem așa, în anumite condiții și pe diferite ape. De la gri-maron, la verzuialbastru, și de la galben-chartreuse la
portocaliu și chiar roșu, toate se pot
utiliza în montaj iar folosirea lor fără
ezitare va da verdictul final despre modelul respectiv.
Avantajul principal al nimfelor-jig
constă în modul de prezentare-deplasare al artificialei prin apa din apropierea substratului. Greutatea „capului” și
forma specială a cârligului de jig determină o deplasare a nimfei cu vârful
cârligului orientat spre suprafața apei,
deci mai puțin expus, și capul spre fundul apei, fapt ce reduce simțitor numărul de agățături în susbstrat sau alte
structuri submerse, pietre, ramuri, rădăcini, etc. Acest fapt prelungește practic perioada de prezentare a nimfei în
apropierea substratului, reducând numărul recuperărilor pentru repoziționare și crescând timpul eficient în care
nimfa este expusă peștilor.
Piața de specialitate oferă o gamă
largă de modele de nimfe-jig iar construirea lor la masa de montaj de fiecare dintre noi poate spori satisfacția
personală în reușitele ulterioare. Iar
dacă pasiunea pentru muscărit ne
cheamă tot mai puternic pe malul apei
și până la deschiderea la păstrăv mai
este ceva timp, de ce nu am încerca
acest model de arificială, nimfa-jig, și
la alte specii de pești permise la pescuit, acum la începutul primăverii, oferindu-le o „nimfă de Mărțișor”...!

CURIOZITĂȚI

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

***
Crapul comun își are originea în bazinele mării Negre, Aral și al mării Caspice.
De aici specia s-a răspândit în Siberia,
China și, spre vest, în bazinul Dunării.
Romanii au fost primii europeni care
s-au ocupat cu creșterea crapului, o
practică ce pare că s-a dezvoltat ulterior
și în China și Japonia.
***
Știuca se numără printre speciile cu
o mare capacitate de adaptare la condițiile de mediu. Astfel, o găsim din
apele adânci și reci ale lacurilor nordamericane până în bălțile puțin adânci
cu apă caldă din câmpiile europene, precum și în râuri. Este printre puținele
specii de pești răpitori ce pot suporta o
gamă extrem de largă a conținutului de
oxigen dizolvat și de turbiditate a apei.
În Europa, recordul omologat de
știucă a cântărit 25 de kilograme. Știuca
a fost prinsă în anul 1986 în lacul Greffen din Germania, de Lothar Louis. Cea
mai bătrână știucă evaluată cu metode
omologate a avut 29 de ani și a fost
prinsă în lacul Athabasca din provincia
canadiană Saskatchewan, în anul 1974.

***
Urșii sunt în majoritate omnivori.
Singurul urs considerat complet carnivor
este ursul polar, care este și cel mai
mare din familie. Însă, odată cu încălzirea globală și topirea banchizei arctice,
urșii polari sunt forțați tot mai des să
se apropie de așezările umane, depozitele de gunoi devenind o atracție „impusă” se pare, de schimbările climei.

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
***
Ursul poate alerga cu o viteză de
până la 64,5 km pe oră, recordul uman
la alergare fiind de doar 44,72 km pe oră.
***
Ursul grizzly a fost numit astfel după
culoarea „grizonată” a blănii, firele de
păr având vârful de un gri-deschis la culoare, care pare că lucește în lumină.

***
Vulpea prinde șoarecii folosind un
salt caracteristic. Această tehnică se
pare că se numără printre cele dintâi lucruri pe care puii de vulpe le învață de
la părinți.
***
Noaptea, ochii vulpilor lucesc în lumina lanternei sau farurilor, fenomen întâlnit și la alte animale cu activiate nocturnă. Faptul se datorează unui strat
suplimentar de celule oculare, numit tapet lucid, aflat în spatele retinei, strat ce
reflectă lumina înapoi prin ochi, dublând
astfel intensitatea imaginilor pe care vulpea le vede noaptea.
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noutăți DE PRIN MAGAZINE
ABREVIS

XPlasma Asegai, un nou
superfir textil de la Sunline
Datorită noii tehnologii XPlasma
de la P-Ion, noile fire textile XPlasma
Asegai de la Sunline oferă o suprafață
incredibil de fină și alunecoasă,
pentru un coeficient ultra-redus de frecare,
și mai multă rezistență la abraziune
decât orice alte
textile împletite,
plus calități hidrofobe excelente, care reduc
substanțial absorbția apei. Toate
aceste calități fac din
XPlasma un fir de competiție la cel mai înalt nivel,
accesibil acum și pescarilor de pretutindeni.
Grație suprafeței alunecoase, distanțele de lansare cresc fără a depune
eforturi suplimentare, ceea ce contează
enorm pe durata unei zile de pescuit,
în care trebuie să faci sute de lanseuri.
În plus, XPlasma Asegai asigură o rezistență la abraziune cu 117% mai

mare în comparație cu firele PE convenționale, conform producătorului
nipon. Acest fir a fost conceput la cerințele specifice ale pescarilor de
competiție din SUA și Japonia. De asemenea,
nuanța de verde a
firelor XPlasma
are o lungime
de undă mai
mică, ceea ce
îl face să se integreze rapid și
discret în apă,
pentru prezentări
de succes, fără să
sperie răpitorii.
Firele XPlasma sunt împletite în 8 și vin în două variante de
culoare, verde închis și verde deschis.
Dedicat pescarilor profesioniști de
bass, XPlasma aduce cu sine avantajele
competitive tuturor pescarilor.
Noile fire XPlasma sun disponibile
în România prin magazinul Abrevis.
–www.abrevis.ro

FISELA

JUVENIC SOLID PENTRU
PESCUIT STAȚIONAR
Juvelnic cu construcție
solidă cu cercuri rotunde
și plasă fină recomandat
pentru competițiile de pescuit staționar, dar și pentru pasionații de pescuit la
vargă, feeder, method feeder și match. Diametrul
generos și plasa rezistentă, îl recomandă pentru păstrarea exemplarelor
de crap de talie mică și medie, precum
și a celorlalte specii de ciprinide.
Materialul plasei nu rănește stratul
exterior de protecție al solzilor și, după
uscare, nu reține mirosul. Cercul superior este confecționat din aluminiu și beneficiază de sistem de fixare pe pichet.
Zona de capăt, cea care se așează
în apă, beneficiază de sistem de ancorare pentru o stabilitate excelentă în
caz de vânt. Ancorarea se poate face
cu picheți sau cu greutate suplimentară
atașată în exterior.
Este disponibil în trei mărimi: 2 metri,
2,5 metri și 3 metri.
Specificații tehnice:
• Diametru cercuri: 50 cm
• Plasă ecologică cu ochiuri mici
• Materialul plasei facilitează uscarea rapidă
• Sistem de ancorare în zona de capăt.
–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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ZIUA

1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

6.09
6.48
0.17
1.09
1.51
2.43
3.38
4.31
5.23
1.03
1.49
2.42
3.36
4.27
5.20
6.12
0.27
1.19
2.12
3.05
3.51
4.43
5.34
6.25
0.15
1.07
1.53
2.46
3.39
4.29

9.27
10.16
7.15
8.09
8.52
9.45
10.38
11.27
12.19
5.37
6.28
7.17
8.11
9.06
9.51
10.43
6.21
7.14
8.05
8.51
9.38
10.25
11.17
12.05
6.31
7.23
8.15
9.08
9.47
10.38

17.21 23.08
18.15
11.29 18.30
12.23 19.23
13.17 20.18
14.09 21.05
15.01 21.51
15.53 22.43
16.45
12.21 18.07
13.15 19.49
14.01 20.42
14.54 21.34
15.45 22.27
16.37 23.19
17.31
12.01 17.32
12.55 18.24
13.47 19.13
14.38 20.06
15.29 21.49
16.18 22.41
17.07 23.32
17.50
12.25 18.05
13.17 18.52
14.09 19.44
14.51 20.35
15.44 21.27
16.37 22.19

FAZELE LUNII

P.P.

SOARE
RĂSARE APUNE

6.56

19.43

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

VÂNZĂRI
L.P.

6.43

19.51

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

U.P.

6.31

20.00
REBUS

GOANA DUPĂ PRADĂ
Rezolvarea din numărul trecut

L.N.

6.16

20.11

P.P.

6.07

20.18

ECHIPA
DE VÂNĂTOARE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Membru al grupului de vânători.
2) Membru al echipei vânătorilor de huilă – Una
care nu aparține nici unei echipe. 3) Noi fără nimic!
4) Nu face parte din diviziunea vânătorilor. 5) Dumitale, care ești din echipă – Bile! – Face referire la
albine. 6) 3, 4 flinte! – Imitați în gesturi. 7) Vânători
în echipa mare – Date la bonus! 8) 13 năluci! – Tot
fără nimic! – Cureaua vânătorului cu pușca pe
umăr. 9) Aleșii unor echipe locale. 10) Atacat cu
patul puștii – Aduce vânatul la izvoare.
VERTICAL: 1) Membru al echipei noastre. 2) Nu
seamănă cu ceilalți din echipă (masc.). 3) 2, 3 veterani! – Nota doi …la vânătoare! – 13 povești!
4) Șefi de echipe – Măsoară distanțele parcurse.
5) Capetele hamacului! – Mișcat din loc cu greutate. 6) Munți. 7) Scrise în opis! – Unul care trădează echipa. 8) Evoluează în echipa acvatică
(fem.). 9) Aproape des! – Aflat într-un mare efort.
10) Se adună din pâraie (pl.) – Luat din interior!
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Abonează-te acum!

Nu pierde nici un exemplar!
Poți primi acasă 12 reviste consecutive începând de la data abonării.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.
mica publicitate
Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte

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

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 69 LEI
NUME ............................................................................................
PRENUME .....................................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ..........................................................................................
Număr ........ Bloc ........ Scara ........ Etaj ........ Apartament ........
Localitate .......................................... Județ/Sector .......................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura ...............
Am achitat suma de ............................................................ în data
de .................................... cu .........................................................
Ordin de plată nr. ......................................................................
Mandat poștal nr. ....................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12 reviste
consecutive începând de la data abonării. Completează cuponul alăturat
și trimite-l împreună cu dovada plății abonamentului (copia ordinului
de plată sau a mandatului poștal) pe adresa: A.G.V.P.S. din România,
București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

