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VÂNĂTOARE

Congresul A.G.V.P.S. din România
Hotel Central Plaza – Piatra Neamț, 31 iulie 2021
ALIN-CODRU MANU

Foto: ALIN-CODRU MANU

Desfășurat în data de 31 iulie 2021, în ambianța primitoare a hotelului Central Plaza din
Piatra Neamț, Congresul A.G.V.P.S. din România a avut ca obiective analiza, dezbaterea și
aprobarea documentelor privind activitatea desfășurată în perioada trecută de la
reuniunea sa din 13 septembrie 2020 până în prezent, fiind un prilej de analiză a situației
actuale a activității de vânătoare și pescuit recreativ la nivel de țară și de colaborare cu
instituțiile statului ce răspund de aceste activități.

L

ucrările Congresului au fost deschise cu intonarea Imnului vânătorilor din România, după care
dl. prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu urează
„Bun venit” celor prezenți și mulțumește
pentru participare invitaților, delegaților
și gazdelor care s-au ocupat de pregătirea
Congresului, și propune păstrarea unui
moment de reculegere în memoria domnilor Varga Pompiliu - director al
A.J.V.P.S. Sibiu, Ionică Pop - director al
A.J.V.P.S. Maramureș, Roman Iancu președinte al A.V.P.S. Făgăraș și Catană
Niculaie - președinte al A.J.V.P.S. Botoșani. Mulțumind pentru momentul acordat, dl. Ovidiu Ionescu dă cuvântul domnului ing. Mugurel Drăgănescu,
președintele executiv al A.G.V.P.S. din
România, care mulțumește pentru prezență invitaților, delegaților și celor prezenți și propune alcătuirea unui prezidiu

pentru început format din dl. Florin Iordache - președinte al Consiliului Legislativ, dl. Ovidiu Ionescu - președinte
împuternicit al A.G.V.P.S., dl. Teodor
Bentu - vicepreședinte al A.G.V.P.S., dl.
Mugurel Drăgănescu - președinte executiv al A.G.V.P.S., dl. Nicolae Robu –
președinte al A.J.V.P.S. Neamț, dl.
Gheorghe Vrînceanu - președinte al
A.J.V.P.S. Bacău și dl. Micu Radu - director al A.J.V.P.S. Constanța. Prezidiul
propus este votat în unanimitate, după
care dl. Mugurel Drăgănescu propune
ca din Comisia de validare și numărare
a voturilor să facă parte dl. Cosmin Humelnicu - director al A.J.V.P.S. Botoșani,
dl Sorin Bronț - director al A.J.V.P.S. Bihor și dl. Dragoș Ștefănescu - director al
A.J.V.P.S. Buzău, membrii propuși fiind
votați în unanimitate. Pentru componența Secretariatului Congresului, dl.

Mugurel Drăgănescu propune următorii
membri: dna. Mariana Cristache și dra.
Anca Lepădatu - din partea A.G.V.P.S.,
și dl. Constantin Ferii - director al
A.V.P.S. Diana - București, membri care
sunt votați în unanimitate.
În continuare, dl. Mugurel Drăgănescu prezintă invitații la Congresul
A.G.V.P.S.: dna. Simona Bucura
Oprescu - deputat, președintele Comisiei
pentru administrație publică și dezvoltarea teritoriului, dl. Ghorghe Nacov deputat, membru în Comisia pentru administrație publică și dezvoltarea teritoriului, dl. Costel Șoptică - deputat, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, noul președinte împuternicit al A.J.V.P.S. Botoșani, dl. Fodor Tamaș - consilierul d-lui ministru Tanczos
Barna, dl. Marian Nicolae Bucur - coAUGUST 2021
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misar șef, directorul Direcției arme, explozivi și substanțe periculoase, dl. Marian Lixandru - președintele A.N.P.A.,
dl. Iulian Munteanu - prim adjunct al
Inspectoratului de Jandarmi al județului
Neamț și dl. Mihai Ostoianu - inspector
șef al Inspectoratului poliției județului
Neamț.
În continuare, dl. Mugurel Drăgănescu dă citire mesajului adresat Congresului A.G.V.P.S. de către dl. deputat
Adrian Chesnoiu - președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice,
după care dă cuvântul domnului deputat Gheorghe Nacov.
Dl. deputat Gheorghe
Nacov mulțumește
pentru invitație și
menționează că vânătorii, iubitori ai naturii
și ai vânătorii, împreună vor izbândi,
chiar dacă vremurile pe care le trăim nu
sunt dintre cele mai ușoare, iar ca reprezentant al minorității bulgare, o minoritate mândră de cei ce practică vânătoarea, are ca sarcină, trasată de cei care
l-au ales, să apere legile vânătorii. Prioritatea sa absolută este deschiderea vânătorii la păsări, iar viitorul vânătorii la
păsările migratoare trebuie asigurat
printr-o lege. Va participa la dezbaterea
publică pe această temă din data de 4
august a.c., iar vânătorii nu trebuie să fie
descurajați pentru că uniți vor reuși să
depășească momentele grele.
Are cuvântul, în continuare, domnul deputat
Costel Șoptică care se
referă în mod special la
vânătoare și menționează că în Parlament
sunt dezbateri dificile,
adesea îngreunate de poziția ONG-urilor. Adresează un apel către președintele
executiv al A.G.V.P.S., dl. Mugurel Drăgănescu, pentru alocarea unui buget dedicat pentru promovarea vânătorii, clarificarea și prezentarea a ceea ce
înseamnă de fapt vânătoarea și vânatul,
managementul fondurilor cinegetice, aspecte necesare deoarece foarte mulți dintre cei ce combat vânătoarea nu știu nimic despre ce înseamnă aceasta.
Subliniază faptul că în mare parte oamenii văd vânătorii doar ca pe cei ce împușcă animalele sălbatice, celelalte activități de protecție, prevenție și îngrijire
4 |
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a vânatului fiind total necunoscute în
rândul cetățenilor. Ține să remarce campania dusă în ultimele luni în social-media, de către conducerea A.G.V.P.S. pentru a arăta ceea ce facem bine în
domeniul activității noastre, afirmând
încă o dată importanța promovării imaginii reale/corecte despre vânat, vânători
și vânătoare.
În cuvântul său, dl.
comisar-șef Marian
Nicolae Bucur subliniază trei elemente
principale și anume
deschiderea către societatea civilă a instituțiilor statului, siguranța cetățeanului și
parteneriatul, elemente cheie pentru realizarea obiectivelor propuse. Așteaptă cu
interes opiniile celor prezenți, subliniind
necesitatea parteneriatului în ceea ce privește combaterea braconajului, deținerea
ilegală de arme și nu în ultimul rând cel
ce privește aplicarea legislației pentru
protecția mediului. De asemenea așteaptă propuneri pentru corectarea legislației acolo unde se impune și mulțumește pentru invitația primită de
participare la lucrările Congresului.
Urmează la cuvânt dl.
Marian Lixandru președintele Agenției
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură,
care menționează că
sunt foarte multe probleme ce se ridică în funcție de fiecare
zonă din țară. Una dintre acestea se referă la nerespectarea reciprocității între
asociațiile afiliate în privința pescuitului,
prevedere ce este cuprinsă în statutul
A.G.V.P.S., din care cauză sunt foarte
multe procese pe rol, precizând că dacă
reciprocitatea va continua să nu fie respectată va fi necesară modificarea statutului. Asociațiile trebuie să se ajute între

ele, altfel alții vor profita. Precizează că va
fi deschis în continuare să colaboreze
pentru găsirea soluțiilor la problemele
punctuale apărute și subliniază, în mod
expres, necesitatea respectării întocmai
a obligațiilor ce reies din contractele încheiate, mulțumind în încheiere pentru
invitație și atenția acordată.
În continuare, dl Mugurel Drăgănescu invită să ia cuvântul pe
dna. deputat Simona
Bucura Oprescu care
subliniază momentul
de bilanț, dar și de proiecție pentru ceea ce urmează, moment
pe care Congresul A.G.V.P.S. îl marchează. Personal este un moment important și transmite un mesaj de unitate
și de acțiune, menționând din teoria evoluției faptul că „specia care se adaptează
este cea care supraviețuiește”. Trebuie să
fim atenți la ceea ce ne transmite societatea de astăzi, să o ascultăm cu atenție
și să înțelegem ce ne spune. Constatăm
că cea mai mare parte a societății românești înțelege la acest moment că vânătorii sunt altfel decât sunt în realitate și
că arta vânătorii este percepută altfel decât este de fapt. Dacă fiecare dintre noi
vom avea o atitudine de înfrânți, viitorul
vânătorilor va fi înfrânt. Primul apel este
acela ca fiecare dintre noi să înțelegem
realitatea, să îi ajutăm și pe alții să o înțeleagă, să nu ne ferim să comunicăm, și
mai ales să îi determinăm să ia măsurile
corecte pe cei ce fac implementarea, fie
că este vorba de Parlament, fie de Guvern, schimbarea percepției despre vânătoare trebuind să se facă prin comunicare. Prin acțiunile noastre, prin modul
în care comunicăm și prezentăm realitatea despre vânătoare, trebuie să îi facem pe români să recunoască mișcarea
vânătorească așa cum este ea de fapt.
Vânătorii au o forță pe care nici o altă
breaslă din România nu o are, iar dacă

prezența noastră în planul de comunicare din social-media nu este la nivelul
la care ar trebui să fie, acesta este ocupat
în mare parte de „verzi”. Reamintește că
„unirea face puterea” și faptul că trebuie
să ajutăm societatea românească să ne
perceapă așa cum suntem de fapt. În încheiere mulțumește domnului profesor
Ovidiu Ionescu pentru ajutorul acordat
în înțelegerea a ceea ce este și înseamnă
vânătoarea, domnului președinte executiv Mugurel Drăgănescu pentru faptul
că reușește să coaguleze mișcarea de recunoaștere a vânătorii în momentele actuale, domnului Florin Iordache - președintele Consiliului Legislativ, cu
speranța că va sprijini în continuare
această mișcare, precum și colegilor parlamentari ce susțin această temă, dl.
Gheorghe Nacov fiind cel mai important
susținător al cauzei vânătorilor.
Are cuvântul dl. Florin
Iordache care subliniază faptul că acest
Congres al A.G.V.P.S.
era așteptat atât de vânători, cât și de pescari,
dar și de întreaga societate și menționează că fauna cinegetică din țara noastră există datorită protecției și grijii manifestate de gestionarii
fondurilor cinegetice. Pentru dl. ministru
al Mediului, apelor și pădurilor aduce în
prim plan două probleme. Prima problemă este vânătoarea la păsări pentru
care ordinul este în dezbatere acum și
chiar dacă va fi emis și contestat, soluția
în viitor este una singură și anume Legea.
A doua problemă este vânătoarea la urs,
despre care trebuie să adresăm răspicat
întrebarea „cine este mai important, ursul sau omul?”. În prezent, ursul ocupă
un areal foarte mare și în foarte puțin
timp o să ajungă și la câmpie. Ordonanța
emisă este post-factum, după ce ursul a
produs pagube însemnate și a atentat la
integritatea cetățeanului. Trebuie să venim cu o măsură proactivă deoarece în
acest moment sate întregi se află sub asediu din partea urșilor. Va trebui să ajungem la o populație de urși rațională iar
legislația trebuie să permită o cotă de recoltă astfel încât populația de urs să fie
ținută într-o limită rațională, pentru ca
siguranța cetățeanului să fie asigurată.
Îl felicită pe dl. ministru Tanczos Barna
pentru o parte a lucrurilor bune realizate
și pentru faptul că a avut curajul să facă
mai mult decât au făcut colegii săi din
guvernele anterioare și remarcă faptul
că acesta este un început, adresându-i
rugămintea de a reveni cu și mai mult
curaj și a continua ceea ce a început, pentru că „omul este mai presus decât ursul”.

În continuarea lucrărilor congresului,
dl. Mugurel Drăgănescu îl invită la cuvânt
pe dl. Tanczos Barna – ministrul Mediului, apelor și pădurilor, care a fost invitat
pentru a lua loc în prezidiu.
Domnul
ministru
Tanczos Barna salută
cu respect participanții
și mulțumește pentru
invitație. Subliniază
apoi faptul că sunt
foarte multe lucruri
care trebuie făcute și se așteaptă, din partea societății vânătorilor și a celor care
răspund de managementul cinegetic, din
partea celor care asigură baza științifică
a acestei activități precum și a celor care,
la diferite nivele, pot influența luarea
unor decizii și reglementări, la o abordare responsabilă și la găsirea soluțiilor
pe termen mediu și lung. Referitor la
cele două probleme ridicate în cadrul
acestor lucrări, ambele, din punctul de
vedere al delegaților, sunt esențiale.
Aceste probleme sunt generate din modul de abordare din ultimii ani și din
lipsa perspectivei, lipsa deciziilor și lipsa
soluțiilor pe termen mediu și lung. Menționează că trebuie să ne uităm în urmă
și să vedem ce spune Constituția despre
această resursă naturală și să vedem de
asemenea că legea organică se numește
„Legea vânătorii” și nu „Legea managementului fondului cinegetic” sau „a speciilor de interes cinegetic”. Dacă pornim
de la Constituție, care spune că resursele
naturale sunt bun public al statului, vedem de unde am ajuns la această abordare și de ce în România această resursă
este considerată regenerabilă și este dată
de statul român spre gestionare unor entități private cum sunt asociațiile, pe care
preferă să le numească, de management
cinegetic și nu de vânătoare. De asemenea, subliniază faptul că multe din problemele actuale vin din lipsa prezentării
acestei activități cu toate detaliile care
caracterizează această activitate. Menționează în plus că multe din activitățile
asociațiilor care fac management cinegetic nu sunt cunoscute în detaliu și majoritatea cetățenilor nu cunosc imaginea

(…) Ministerul Mediului,
apelor și pădurilor este
instituția responsabilă
pentru administrarea faunei
sălbatice, este responsabilă
pentru gestionarea fondului
de interes cinegetic și al
speciilor de interes cinegetic.
–TANCZOS BARNA

reală a acestei activități. Această activitate are la bază o pregătire științifică și
din păcate a fost văzută doar partea de
vânătoare. Din această perspectivă, în
ultima vreme, societatea respinge din ce
în ce mai des acest act, vânătoarea.
În continuare domnul Tanczos
Barna spune că Ministerul Mediului,
apelor și pădurilor este instituția responsabilă pentru administrarea faunei sălbatice, este responsabilă pentru gestionarea fondului de interes cinegetic și al
speciilor de interes cinegetic. Este instituția care indiferent de ce vânt vine din
față trebuie să spună că această activitate
este absolut normală. Managementul
fondului cinegetic este o activitate reglementată în toate țările lumii. Drumul pe
care s-a pornit este un drum lung și nu
vom reuși imediat să schimbăm percepția, să reformăm acest sistem, însă este
convins că împreună cu noi, vom găsi
soluțiile unui management corect, eficient și sustenabil pentru tot ce înseamnă
specii de interes cinegetic. Abordarea de
până acum, inclusiv în interiorul ministerului pe care îl conduce, aceea de a separa complet managementul pentru speciile strict protejate de managementul
speciilor de interes cinegetic, a fost o greșeală enormă. Fauna cinegetică nu poate
fi separată cu pixul iar acea specie protejată trăiește alături de cea de interes
cinegetic. Totul este un întreg unitar care
trebuie administrat iar prima măsură
administrativă luată de minister a fost
să aducă sub coordonarea aceluiași secretar de stat a Direcției de biodiversitate
și a Direcției de management a fondului
cinegetic.
Continuă prin a sublinia că ministerul a făcut un Proiect de ordin pentru
reglementarea vânătorii la păsări și a făcut un prim pas pentru protejarea vieții
oamenilor în cazul atacurilor de urs.
Urmează să aibă loc o dezbatere pe marginea acestui Proiect de ordin. Precizează, de asemenea, că ce s-a stricat în
ultimii 15 ani nu se poate repara în câteva
luni. Menționează că nu există o situație
exactă a populației de urs în România,
datorită faptului că ani de zile nu s-a mai
evaluat această populație, deși este obligația Statului român de a raporta periodic situația acestei populații de urs. Decredibilizarea tuturor instituțiilor care
au avut de-a face cu populația de urs este
o certitudine și revenirea la credibilitate
este esențială. Cercetarea în domeniul
cinegetic trebuie să revină acolo unde îi
este locul iar aceasta poate să aducă credibilitate. De asemenea, menționează că
trebuie să existe o colaborare între oamenii de știință, cei care fac managementul cinegetic și reprezentanții socieAUGUST 2021
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tății civile. Faptul că lucrurile se schimbă
în jurul nostru cu o viteză uluitoare și
nu vedem acest lucru este cea mai mare
greșeală. Trebuie să fim activi, să comunicăm și să reacționăm constructiv.
În continuare, dl. ministru atrage
atenția că managementul speciilor cinegetice a generat și din partea vânătorilor
reacții adverse și trage un semnal de
alarmă în ceea ce privește relația cu fermierii, aceasta fiind o problemă reală la
nivelul întregii țări. În ceea ce privește
daunele provocate în culturi trebuie să
avem o altă abordare cu proprietarii terenurilor agricole. Sistemul legislativ actual nu are o abordare profesionistă din
punct de vedere al managementului cinegetic și va trebui să colaborăm în interesul soluțiilor pe termen mediu și lung.
De asemenea, înțelege că sunt unele presiuni, că unele asociații au probleme financiare, însă activitatea de management
cinegetic trebuie susținută, trebuie plătite
pagubele, trebuie plătiți paznicii de vânătoare, trebuie susținută lupta împotriva braconajului și trebuie asigurat tot
ce înseamnă hrană suplimentară pentru
vânat, înțelege că per total este o activitate
care trebuie susținută.
Continuând, dl. Tanczos Barna menționează că ministerul nu are o situație
clară, digitalizată, a delimitărilor fondurilor cinegetice și nici a asociațiilor de
vânătoare. Nu are un registru activ și la
zi al vânătorilor, nu are o actualizare a
intervențiilor în fondurile cinegetice, în
concluzie nu are o bază de date așa cum
este în orice domeniu în secolul XXI.
Cu această ocazie adresează rugămintea
ca împreună cu specialiștii din instituțiile
de învățământ să creăm o astfel de bază
de date, aceasta în primul rând pentru
transparență.
Revenind la aspectul digitalizării
atrage atenția că pentru a realiza acest
deziderat, pentru a eficientiza controlul
și combaterea braconajului, trebuie să
lucrăm împreună. Subliniază din nou
importanța deschiderii către comunicare, transparență și atitudini pozitive
pentru tot ce înseamnă schimbare în jurul nostru. În încheiere mulțumește încă
o dată pentru invitație și urează succes
activităților Congresului.
Dl. Mugurel Drăgănescu mulțumește d-lui Ministru Tanczoș Barna
pentru cuvintele adresate și mai ales pentru curajul său și îl asigură în numele celor peste 60% din gestionarii fondurilor
cinegetice că ceea ce au făcut și vor face
în continuare va fi din pasiunea și dra6 |
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gostea pentru fauna sălbatică. Îl asigură
de întreaga colaborare a A.G.V.P.S. din
România pentru ducerea la îndeplinire
a proiectelor ministerului și este sigur că
și domnia sa ne va sprijini, chiar dacă îi
este foarte greu, în rezolvarea acestor
două mari probleme spinoase care de
cele mai multe ori nasc discuții. Îl roagă,
de asemenea, pe dl. ministru, să ne sprijine în dialogul cu proprietarii de terenuri agricole, care, la rândul lor, produc
mari pagube faunei sălbatice. Îl asigură
că România are cea mai diversificată
faună din Europa și asta se datorează,
cu bune și cu rele, vânătorilor. Mulțumește, și în continuare dă cuvântul domnului Ovidiu Ionescu.
Dl. Ovidiu Ionescu
mulțumește domnului
ministru
Tanczos
Barna pentru participarea la lucrările congresului A.G.V.P.S. și îi
comunică faptul că Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” are
gata pregătit sistemul de informare, pe
care îl va oferi asociațiilor de vânători și
îl asigură de colaborarea acestora pentru
o prelucrare cât mai bună, sistemul fiind
un real ajutor dat asociațiilor care trebuiau să completeze un vraf de hârtii.
Referitor la digitalizare, inclusiv a
hărților de vânătoare, dl. Ovidiu Ionescu menționează că în anul 2015 s-a
început și s-a găsit finanțare în acest
scop, dar totul a fost anulat în anul
2016. A fost un an fatidic pentru carnivorele mari iar din acel moment au început escaladările atât în privința pagubelor cât și a victimelor cauzate de
acestea. Proiectul de digitalizare este
pregătit și va beneficia de tot sprijinul
nostru pentru a-l realiza. Referitor la
raportările făcute la U.E., acestea au fost
făcute tot prin proiecte, prin metode acceptate și au fost acceptate de U.E.
În privința comunicării va trebui să
ne unim eforturile pentru a convinge cât
mai mulți oameni despre ce înseamnă
managementul cinegetic, ce implică
acesta și de ce este nevoie de el. Ar trebui
găsit un moment pentru a informa despre tot ceea ce au făcut cei din cercetare,
dar și asociațiile. Cu speranța că dl ministru va pune pe făgașul normal aceste
lucruri, îi mulțumește încă o dată pentru
participare și cuvintele adresate.
Dl. ministru Tanczos Barna menționează faptul că nu trebuie să căutăm mereu adversari și prin empatie trebuie să
vedem punctele de vedere ale celorlalți.
Sunt foarte multe persoane în lume și în
țară care luptă pentru protejarea mediu-

lui și fiecare înțelege în propriul său fel
această luptă. Rolul celor care fac managementul cinegetic este esențial și trebuie promovat în mod pozitiv, astfel încât să avem pentru toți imaginea corectă
a ceea ce facem. Mulțumește din nou celor prezenți.
Dl. Mugurel Drăgănescu propune ca
în continuare să se intre în lucrările Congresului A.G.V.P.S. și dă cuvântul președintelui Comisiei de validare și numărare a voturilor, dl. Cosmin Humelnicu.
Domnul
Cosmin
Humelnicu dă citire
procesului verbal de
validare și menționează că față de numărul total de 9.909
de voturi statutare,
câte însumează în prezent toate organizațiile și membrii individuali cu drept
de participare și de vot în congres, sunt
prezenți participanți care însumează un
număr de 8.212 voturi statutar valabile.
Având în vedere procentul de 82,87%
voturi statutar valabile ce se pot exprima de către participanții la congres,
raportat la numărul total de voturi care
s-ar fi putut exprima potrivit dreptului
de participare la vot al tuturor acestora,
în conformitate cu prevederile art. 8,
alin.(2) din statutul A.G.V.P.S., concluzionează că actualul Congres al
A.G.V.P.S. este statutar constituit și își
poate desfășura în mod legal și statutar
lucrările.
Dl. Mugurel Drăgănescu propune
trecerea la punctul întâi al ordinei de zi a
lucrărilor Congresului, analiza și dezbaterea documentelor Congresului. Toate
aceste puncte sunt prezentate în „Broșura” care cuprinde documentele Congresului A.G.V.P.S. 2021 și care a fost
transmisă asociațiilor afiliate. Este supus
la vot fiecare punct în parte: Raportul
privind activitatea Consiliului A.G.V.P.S.
pentru perioada 13 septembrie 2020
până în prezent; Raportul administratorului la data de 31.12.2020; Bilanțul contabil pe anul 2020, în baza rapoartelor
Comisiei de cenzori și al auditorului independent; Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021; Obiectivele prioritare
pentru perioada 2021-2022 – obiective
ce pot suferi modificări datorită unor situații imprevizibile.
Toate materialele mai sus prezentate,
aflate la punctul 1 de pe Ordinea de zi,
sunt supuse separat la vot, punct cu
punct și votate în unanimitate de delegații prezenți la Congres.
În continuarea lucrărilor dl. președinte executiv Mugurel Drăgănescu invită la cuvânt participanții la congres.

stanțe periculoase din cadrul I.G.P., protocol care prevede că armele pot fi ținute
nu numai la noi acasă, ci și la persoane
autorizate în acest sens, ca de exemplu
paznicul de vânătoare, sediul asociației
sau chiar la hotel în loc special amenajat,
dar da, legea necesită modificări.
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Domnul Benke Iosif președinte al A.V.P.S.
Zetelaka és Társai,
atrage atenția că situația actuală este deosebit de gravă și transmite un mesaj de la
„țăranii” care au terenuri mici, pe care le
lucrează pentru subzistență și care sunt
printre proprietarii ale căror vaci au fost
omorâte de urs. Au fost transmise zeci
de petiții, și din partea asociațiilor și din
partea proprietarilor de terenuri. Asociația pe care o conduce este în proces
cu Ministerul Mediului, apelor și pădurilor, în contencios, cu termen în anul
2022 iar la toamnă va introduce un nou
dosar la Curtea de apel.
Dl. Traian Oprea - președintele A.J.V.P.S. Timiș adresează punctul
de vedere al A.J.V.P.S.
Timiș, anume că „am
ajuns bătaia de joc a celor care nu ne cunosc
activitatea”. Drept exemplu amintește situația din Rezervația Biosferei Delta Dunării în care pe vremea când era gospodărită de A.J.V.P.S. Tulcea exista o
bogăție de vânat. După ce a fost preluată
de noii administratori, conduși de guvernatorii desemnați, lucrurile au mers din
ce în ce mai rău, și face referire la situația
existentă în prezent a șacalului auriu, care
s-a înmulțit peste măsură și în Deltă, mănâncă ouăle păsărilor, iezii de căprioară
și purceii de mistreț, și cu toate acestea
practic nu se iau nici un fel de măsuri eficiente pentru combaterea acestuia. Alt
exemplu este interzicerea vânătorii la majoritatea speciilor de păsări, aceasta datorită unui ONG. Amintește că
A.G.V.P.S.-ul este cel mai mare ONG,
care nu ia bani de la stat ci dă bani la stat.
În continuare dorește să adreseze o
serie de probleme de interes pentru toți
membrii asociațiilor afiliate: prima pro-

blemă se referă la necesitatea modificării
Legii armelor și munițiilor care datează
din 2004, republicată în 2014. În județul
Timiș sunt fonduri cinegetice aflate și la
o distanță de 100 de km de Timișoara,
fonduri pe care vânează și vânători străini,
aceștia trebuind să depună armele întrun loc autorizat conform prevederilor legii, iar acest loc este în sediul asociației.
Vânătoarea la căprior se face dimineața
și după amiaza, spre apusul soarelui. Armele trebuie duse la sediul asociației și
dacă vânătorul pleacă dimineața la ora 4,
omul care este desemnat cu transportul
armelor trebuie să meargă la asociație și
să aducă armele. Pentru reglementarea
acestei probleme propune alcătuirea unei
comisii care să centralizeze propunerile
venite de la asociații în vederea modificării
corespunzătoare a legii.
A doua problemă vizează pagubele
produse de vânat fermierilor și amintește
că nu vânătorii au creat această situație
vis-a-vis de urs. Pe de altă parte are în
vedere agricultorii care ne creează pagube foarte mari prin folosirea de substanțe chimice pentru îngrășarea pământului și combaterea dăunătorilor în
agricultură, substanțe care adesea otrăvesc vânatul.
A treia problemă se referă la răpitoarele cu păr. Ni s-a dat „ordin” să împușcăm mistreții, dar de ce nu ni s-a dat „ordin” să împușcăm și vectorii care
transmit pesta porcină africană?
A patra problemă aduce în prim plan
necesitatea întăririi imaginii A.G.V.P.S.,
iar a cincea problemă privește tirul vânătoresc și dorește alocarea din bugetul
A.G.V.P.S. de fonduri pentru susținerea
concursurilor de tir vânătoresc. Mulțumește pentru atenție.
Dl. Mugurel Drăgănescu ia cuvântul
și arată că sunt într-adevăr câteva probleme în ceea ce privește Legea armelor
și munițiilor, dar precizează că a fost încheiat un protocol între Ministerul Mediului și Direcția Arme, muniții și sub-

Ia cuvântul domnul
Laurențiu Radu - director A.J.V.P.S. Brăila
care subliniază că o
mare parte din problemele pe care dorea să
le prezinte au fost deja
amintite de colegii care au luat cuvântul.
Subliniază la rândul său că ne aflăm
într-o situație anormală, din punct de
vedere uman, al regulilor de bun simț
dar și al legislației. A.J.V.P.S. Brăila suferă din cauza acestei situații de anormalitate și arată că și noi avem o parte
din vină că s-a ajuns aici. Nu ne-am apărat la timp și așa cum trebuia interesele.
A.J.V.P.S. Brăila trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Problemele au început odată cu interzicerea exportului de iepuri, a urmat
gripa aviară, apoi pesta porcină africană,
pandemia de COVID-19 și interzicerea
vânătorii la majoritatea speciilor de păsări. În plus, pierderea dreptului asociației de a gestiona și Dunărea, pe porțiunea aferentă județului, a dus la pierderea
celei mai mari părți a pescarilor recreativi, în prezent asociația având doar un
număr de 380 de membri pescari. În
plus, în condițiile menționate privind dificultățile intervenite vis-à-vis de vânătoare, se întreabă dacă este normal ca
autoritatea cu care sunt semnate contractele de gestionare a fondurilor cinegetice să trimită în continuare facturile
întregi, fără a lua în considerare condițiile dificile concrete existente în prezent,
iar răspunsul scris din partea ministerului a fost că „nu există o bază legală
pentru a reduce tariful de gestionare”. O
altă situație ivită a fost aceea când o mare
parte dintre asociațiile din țară au cerut
sprijin Guvernului României dar acesta
nu a prevăzut ca o asociație de vânătoare
să ceară sprijin financiar. Oare toate
aceste aspecte semnalate sunt considerate drept normale de către autoritate?
Dl. Laurențiu Radu continuă cu alte
câteva probleme de interes general. Referitor la vânătoarea la păsări, Direcția
sanitar veterinară obligă ca în focar să
se elimine tot ce înseamnă vector de
transmitere a pestei porcine africane, iar
de partea cealaltă se interzice vânătoarea
la păsări. Cât privește emiterea reglementărilor, autoritățile ar trebui să consulte și practicienii, iar cercetarea să se
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facă de către cercetători. În legătură cu
propaganda, avem de învățat de la ONGuri în ceea ce privește crearea unei imagini defavorabile a adversarului și prezentarea aspectelor pozitive ale activității
pe care noi o desfășurăm. Un alt aspect
este acela al capcanelor autorizate și dacă
acestea sunt suficient de bune sau trebuie introduse modele noi, concepute pe
principii mai umane. Concurența neloială este un alt aspect asupra căruia trebuie să ne plecăm atenția iar aici face referire la unul dintre gestionarii de
fonduri cinegetice și anume R.N.P.-ul
care este de fapt o entitate subordonată
ministerului.
Dublul standard privind tratarea gestionarilor este evident. Ministerul are
obligația legală de a emite un Ordin privind tarifele minime ale practicării vânătorii în România, inclusiv practicarea
vânătorii cu vânătorii străini. La mai
multe sesizări făcute s-a răspuns că nu
sunt lăsați de oficiul Concurenței. Mulțumește.
Este invitat la cuvânt dl. Aurelian Zaheu din partea A.V. Gorun.
Dl. Aurelian Zaheu,
salută prezența politicului, spune că este
pentru prima dată
când la un Congres
A.G.V.P.S. participă
atât de mulți politicieni, care și sunt alături de noi. Salută
prezența d-lui comisar-șef Bucur Marian
– directorul Direcției Arme, Explozivi și
Substanțe Periculoase. Conchide că la
acest Congres este o transparență totală!
Mulțumește.
Ia cuvântul dl. Dorin Calciu – directorul A.J.V.P.S. Hunedoara.
Dl. Dorin Calciu se
adresează tuturor și supune atenției trei probleme. În primul rând
salută Ordonanța de
intervenție, dar menționează că acolo unde
nu sunt consultați cei care știu, se folosesc
clișee. Solicită, la Ordinul care urmează,
să se evite sintagma „relocarea”. A reloca
o ființă din locul în care s-a născut și pe
care-l cunoaște, în alt loc pe care-l credem
noi că este bun, inclusiv în acele parcuri
aberante, adevărate lagăre pentru urs, înseamnă să-l ucizi încet. Roagă să se aibă
în vedere ca în Ordinul care va legifera
acea parte care se numește vânătoare la
8 |
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urs, să se evite clișeul „relocare”. În al doilea rând, roagă organele statului să revizuiască obligația de a limita accesul mijloacelor mecanizate în pădure, așa
numitele competiții off road, care de fapt
dislocă vânatul și răspândesc toate epizootiile de care ne ferim. În al treilea
rând, își manifestă dorința de a colabora
cu toți pescarii din această țară cu condiția de a se respecta contractele pe care
le avem cu A.N.P.A. deoarece nu mai este
vorba de concurență neloială, ci o crimă
față de fauna piscicolă.
Mulțumește.
Ia cuvântul domnul
Andrei Pop – directorul A.J.P.S. Cluj care se
adresează tuturor și se
arată nemulțumit că
nu s-a discutat nimic
despre pescuit, neprofitând de prezența d-lui Lixandru Marian – președinte A.N.P.A. Felicită pe dl.
Lixandru pentru ceea ce a făcut până în
prezent, dar spune că mai sunt multe
puncte de rezolvat. Pentru început ridică
problema programului de lucru al inspectorilor A.N.P.A., care este 8-16, fără
sâmbătă și duminică, aceștia neavând
program dimineața de la 5 la 8 sau 1620. Se întreabă cum poate asociația să
facă un control eficient. Mai amintește
și de programul Poliției și al Jandarmeriei. După aceasta, ridică problema paznicilor piscicoli, care mai demult încheiau procese verbale de contravenție. Îl
întreabă pe domnul Lixandru Marian
dacă nu se poate reveni la această formulă. Menționează că unele asociații nuși respectă propriul Regulament, iar reciprocitatea între asociații nu este
respectată de toți membrii.
Mulțumește.
Intervine dl. președinte A.N.P.A. Lixandru Marian pentru a răspunde la
unele probleme ridicate de dl. Pop Andrei. Se referă la personalul A.N.P.A.,
care vine și sâmbăta și duminica, și dimineața la 4 și seara la 8, dar nu vine
dacă este solicitat astăzi pentru mâine
dimineață. Aria de activitate a unui inspector este de 4 județe. Menționează că
a anunțat să se facă o programare la
A.N.P.A. cu 4-5 zile înainte, pentru
populare. Punctează că popularea se face
cu înștiințare la A.N.P.A. În contractele
cu A.N.P.A. sunt prevederi la care nu
trebuie să umblați, puncte pentru care
aveți punctaj, ca de exemplu taxele și
popularea care se face în urma unui studiu de evaluare a speciilor de pe zona
respectivă. Dacă se face o populare abuzivă, stricăm biotopul. Mulțumește.
Dl. Mugurel Drăgănescu spune că ne

confruntăm într-adevăr cu unele probleme punctuale, însă nu trebuie considerate a fi întâlnite în mod general. Principala problemă în ceea ce privește
pescuitul recreativ este de a găsi posibilitatea ca personalul de teren al asociațiilor să constate contravențiile la pescuit
așa cum o face la vânătoare, solicitând
ajutorul d-lui. Lixandru Marian în vederea sprijinirii pentru o posibilă modificare legislativă în acest sens.
Ia cuvântul doamna deputat Simona
Bucura-Oprescu.
Doamna deputat Simona Bucura
Oprescu - spune că este momentul ca
mișcarea vânătorească să transforme
această catastrofă într-o oportunitate.
Menționează că nu este un cunoscător
al activității noastre, dar a avut șansa să
aibă în familie vânători și astfel are o
mică fereastră deschisă în lumea vânătorilor. Spune că pentru vânători și vânătoare nu a mai fost atât de greu, ca
acum. Se întreabă dacă un gestionar de
fond de vânătoare nu exploatează nici o
specie, acesta nu va avea venituri, dar va
avea numai obligații? Vânătorii nu vor
mai plăti cotizația de vânătoare. Spune
că este o perioadă complicată indiferent
unde ești în lanțul acesta din lumea vânătorii. Spune că este foarte important
ca percepția să fie transformată în energie. De aproape o lună s-a început să se
iasă cu cazuri de victime ale urșilor și în
felul acesta se merge pe un proces de informare și de schimbare a percepției.
Acum se iese în public cu opinia specialiștilor. Spune că este nevoie de o presiune constantă, exercitată de fiecare
dintre noi, și să se meargă pe o acțiune
comună care să demonstreze că reprezentăm o forță. Repetă că mișcarea vânătorească trebuie să transforme această
catastrofă într-o oportunitate care să
ducă la modificarea întregii legislații și
crede că acest lucru trebuie făcut acum.
Mai precizează că are dreptate dl. ministru când spune că ce s-a deteriorat
din 2016 încoace nu se poate modifica
dintr-o dată și îmbunătăți peste noapte.
Spune că a organizat o întâlnire în Argeș
între presa centrală și localnici, șefi de
instituții locale, astfel încât să-i ajute pe
cei din presa centrală să vadă realitatea
prin ochii victimelor. Concluzia clară a
acestei întâlniri, bazată pe opiniile specialiștilor, a fost că singura soluție la suprapopularea la urs este reducerea densităților care se poate face în mod corect
doar prin vânătoare. Referitor la „relocarea” urșilor, concluzia a fost că absolut
toți urșii relocați s-au întors de unde au
fost luați. În aceste condiții crede că fiecare dintre noi trebuie să ieșim asumat
și să explicăm celor care decid că singura

soluție este vânătoarea. Spune că mai
este un argument forte și anume ce câștigă România din treaba asta?! Ce câștigă România care în ultimii ani, la atâtea
specii, vânătoarea a fost închisă. Mistrețul ni l-a omorât pesta, cerbul a fost mâncat de urs, iar ursul… îl omorâm gratis.
Ce tip de management în fauna României facem? Mulțumește.
Dl. Mugurel Drăgănescu spune că
așa cum a arătat și la adunările generale
ale asociațiilor unde a fost invitat, ne interesează ce vânăm, să fim lăsați să protejăm, să avem ce hrăni complementar
ș.a.m.d. În ziua de astăzi ne confruntăm,
așa cum se confruntă toată societatea,
cu pandemia COVID-19, cu pesta porcină africană etc., însă numai România
se mai confruntă cu alte două mari probleme: vânarea păsărilor migratoare și
neacordarea unui nivel de prevenție la
nivelul populației de urși, așa cum aveam
până în anul 2016.
Propune Congresului adoptarea unei
Rezoluții, pe care nu o vom transmite
domnului ministru Tanczos Barna deoarece a fost de față la discuții, ci o vom
transmite Guvernului României. Această
rezoluție a Congresului, a celor 65-70%

din gestionarii privați ai fondurilor cinegetice din România, va cuprinde urgența și necesitatea aplicării unui management cinegetic pentru speciile de
păsări migratoare și de urs, în vederea
evitării unor consecințe ecologice, economice și sociale dezastruoase.
Revenind la problema vânării păsărilor, precizează că proiectul legislativ nu
a avut succes, însă ONG-urile verzi s-au
panicat și au început să spună că este
necesară o cotă la nivel național, în sensul că emiterea unui ordin de ministru
este o soluție viabilă. În dezbaterile repetate, avute cu reprezentanții M.M.A.P.
pe marginea posibilității emiterii unui
astfel de ordin, aceștia au conștientizat
necesitatea respectării prevederilor legale
în acest sens. Proiectul de ordin a fost
postat în consultare publică, cu bune și
cu rele, și motivează că practica europeană prevede două lucruri: ori o cotă
pe zi de vânător sau țări unde nu există
nici o limită, ori necesitatea emiterii unui
Ordin care să demonstreze că ce am vânat am făcut-o sustenabil. Directiva Păsări prevede că vânătoarea la speciile din
Anexa a II-a, a Directivei, este permisă.
Anexa a II-a, a Directivei, prevede nece-

sitatea acestei vânători care trebuie să se
facă sustenabil și pe principiul durabilității. Federația Vânătorilor din Comunitatea Europeană ne-a indicat faptul că
emiterea unui Ordin având la bază nivelul recoltelor pe anii precedenți demonstrează că am vânat sustenabil.
Având în vedere cele precizate, precum
și studiul pe care Ministerul l-a făcut în
anul 2020, pe baza căruia s-a făcut raportarea la Uniunea Europeană, spune
că nu este cea mai bună soluție, dar în
felul acesta urnim lucrurile din loc.
Supune la vot adoptarea acestei „Rezoluții” pe care în zilele următoare o va
concepe pe principiul celor precizate, o
va transmite Guvernului României și o
va face publică.
Se votează în unanimitate.
Dl. Mugurel Drăgănescu dă cuvântul
domnului Ovidiu Ionescu
Dl. Ovidiu Ionescu spune că Uniunea
Internațională pentru Conservarea Naturii este o organizație care are cel mai
mare număr de cercetători, recunoaște
importanța vânătorii ca mijloc de conservare al speciei, beneficiile pe care le
aduce pentru populația locală din punct
de vedere social, economic și ecologic.
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Congresul A.G.V.P.S.
din România - 2021
În ceea ce privește Rezoluția C.E. nr.
882, spune că vânătoarea este un mijloc
de management sustenabil al populației. Pe plan internațional acestea sunt
organizațiile care ne interesează. Aceste
organizații tratează vânătoarea ca un
mijloc de management. Mulțumește.
Intervine dl. Cadăr Virgil – președinte
A.J.V.P.S. Vaslui și spune că într-o discuție, dl. Lera Cornel – director
A.J.V.P.S. Timiș a avansat ideea ca toată
corespondența noastră cu instituțiile statului să fie confirmată de Consiliul științific al A.G.V.P.S.
Dl. Mugurel Drăgănescu confirmă
că este o idee fantastică și se gândește
cum să o materializeze într-o formă care
să aibă un statut oficial. Cu siguranță,
printr-o hotărâre de Consiliu o să cooptăm doctori, specialiști în cinegetică etc.
Dl. Mugurel Drăgănescu invită să ia
cuvântul pe dl. Neculai Robu – președinte A.J.V.P.S. Neamț, gazda noastră.
Dl. Neculai Robu –
mulțumește salariaților
A.N.P.A. pentru felul în
care A.J.V.P.S. Neamț
este ajutată și pentru
felul în care colaborează. Mulțumește.
După o pauză de 30 de minute lucrările Congresului continuă.
Dl. Florin Iordache îl prezintă pe dl.
primar al orașului Piatra Neamț și îl invită la cuvânt.
Dl. primar Andrei
Carabelea - susține colaborarea mai intensă
între primar și președintele
A.J.V.P.S.
Neamț, dl. Neculai
Robu. Își aduce aminte
că acum 2 ani, împreună cu soția sa, au
dat nas în nas cu ursul. Povestește această
întâmplare care a avut loc la Lacul Sf.
Ana, la o terasă unde la o distanță de 7
metri se afla un urs. Neștiind cum să
reacționeze a rămas încremenit și se uita
la urs; în acest timp s-a auzit o împușcătură, ursul care de fapt era o ursoaică cu
3 pui, care au ieșit dintr-un tufiș de
zmeură, au reacționat la împușcătură și
au plecat din zonă, astfel că a scăpat cu
viață. După aceea a citit o pancartă la terasa respectivă în care turiștii erau informați că în situația în care se întâlnesc cu
ursul să nu se uite în ochii lui, să nu fugă,
ci să se așeze ghemuit pentru ca ursul să
nu se simtă amenințat și să plece.
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Dorește tuturor o ședere plăcută la
Piatra Neamț și prin cuvântul d-lui Florin Iordache a primit o încurajare privind felul în care arată orașul și ne invită
să organizăm aici, pe viitor, și alte Congrese. Mulțumește.
Domnul Mugurel Drăgănescu mulțumește domnului primar pentru cuvintele frumoase; trece mai departe și menționează că în documentele Congresului
transmise delegaților și în programul de
desfășurare al lucrărilor Congresului, următorul punct de pe ordinea de zi este
dezbaterea proiectului de modificare/
completare a Statutului A.G.V.P.S..
Spune că acest proiect de Statut al
A.G.V.P.S. a fost avizat într-o ședință de
Consiliu, în urma a cel puțin trei circulare transmise la asociații în vederea
completării cu anumite modificări, dar
și în urma unor ședințe de lucru organizate cu o Comisie a Consiliului. Întreabă
dacă totuși mai sunt acum alte obiecții.
Precizează că modificările importante
ale textului au fost prezentate îngroșat
în Documentele Congresului, iar alte
modificări au vizat, pe alocuri, eliminarea sintagmei „amatori sau sportivi” în
cazul pescarilor. Aceste modificări prevăd, printre altele, clarificarea unor atribuții pe care le au președintele de onoare,
președintele și președintele executiv, respectarea
hotărârii
Congresului
A.G.V.P.S. din anul 2020, în sensul să
avem posibilitatea constituirii unui fond
de întrajutorare a asociațiilor aflate în
dificultate financiară, adică a celor care
nu au posibilitatea achitării tarifelor de
gestionare, precum și, nu în ultimul
rând, pentru a evita orice discuție în viitor sau orice acțiune juridică împotriva
A.G.V.P.S. din România se modifică art.
30 alin. (2), în sensul că președintele,
președintele executiv și ceilalți membri
ai Consiliului Asociației decad din funcții, potrivit vinovăției fiecăruia, în cazul
în care nu duc la îndeplinire, fără justificare plauzibilă, hotărârile Congresului

și Consiliului A.G.V.P.S. sau în cazul unei
hotărâri a Congresului luată cu o majoritate absolută. Întreabă toți delegații
dacă au obiecții în ceea ce privește modificările Statutului, care se găsesc prezentate în broșura Congresului 2021 ce
a fost transmisă, din timp, în teritoriu
spre consultare. Cei prezenți la lucrările
Congresului A.G.V.P.S. aprobă în bloc
că au consultat aceste modificări prezentate în Documentele Congresului.
Dl. Mugurel Drăgănescu propune
aprobarea modificărilor aduse Statutului
A.G.V.P.S. așa cum au fost prezentate în
„Broșura” ce cuprinde Documentele
Congresului A.G.V.P.S. 2021, punct cu
punct. Se supune la vot. Se votează în
unanimitate.
Dl. Mugurel Drăgănescu propune în
continuare
aprobarea
Statutului
A.G.V.P.S. în întregul său, așa cum a fost
votat anterior punct cu punct. Se supune
la vot și se votează în unanimitate.
Dl. Mugurel Drăgănescu spune că dl.
președinte Florin Iordache, care ne-a
susținut și ne susține în continuare, din
păcate pentru noi, începând cu luna decembrie 2020 ocupă funcția de președinte al Consiliului Legislativ, funcție
care este incompatibilă cu oricare altă
funcție într-o organizație, asociație etc.,
cu excepția învățământului. De aceea dl.
Florin Iordache a fost nevoit să facă un
pas înapoi în fața opiniei publice și în
fața legii, dar în același timp este alături
de noi. Precizează că în aceste condiții,
Consiliul A.G.V.P.S. din România a luat
hotărârea de a împuternici pe dl. vicepreședinte Ovidiu Ionescu să ocupe
funcția de președinte.
Conform art. 29 alin. (3) din Statutul
A.G.V.P.S., în cazurile în care funcțiile
de președinte ori de vicepreședinte devin
vacante din orice motive, atribuțiile vor
fi delegate temporar de către Consiliu,
până la primul Congres, unora dintre
membrii săi. Mai spune că până în luna
mai 2022, când expiră mandatul său, al

Dl. Traian Oprea îl invită să ia cuvântul pe redactorul șef al revistei Diana
– dl. Dan Hodoneanțu.
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președintelui și al Consiliului, întrucât
nu s-a putut organiza acum un Congres
de alegeri motivat de faptul că majoritatea asociațiilor nu au organizat alegeri
premergătoare Congresului, iar acest
Congres a fost organizat în luna iulie de
frica unor restricții ulterioare, își permite,
în acest context, să propună ca dl. profesor Ovidiu Ionescu să fie ales președinte
al A.G.V.P.S. din România până la următorul Congres din anul 2022, Congres
de alegeri după 5 ani. Spune că la următoarele alegeri conform Statutului modificat, se suplimentează și numărul
membrilor Consiliului A.G.V.P.S. Se supune la vot și se votează în unanimitate.
Dl. Florin Iordache motivează că nu
s-a dorit să se facă acum un Congres de
alegeri. Din acest motiv dl. Albulescu
Mihai – director al A.J.V.P.S. Olt, care
este membru supleant în Consiliul
A.G.V.P.S., va trece în locul său de reprezentant al județului Olt. Mai spune
că la Consiliul din seara Congresului, dl.
Florin Urcan, fost deputat, a fost invitat
să se ocupe de relația noastră cu Parlamentul.
Dl. Florin Iordache spune că a primit
permisiunea de la domnul președinte
executiv de a prezenta următorul punct.
Menționează că, mergând în țară împreună cu dl. președinte executiv, a fost
plăcut impresionat de colegii de la Satu
Mare. A avut ocazia să cunoască un colectiv extraordinar condus de președintele de la acel moment, dl. Teodor Giurgiu. Spune că dl. Teodor Giurgiu le-a
spus că pregătește un nou președinte
care să-i urmeze. Surpriza a fost că un
astfel de om, de mare valoare, a avut tăria să se gândească la viitor. Având în
vedere întreaga sa activitate ca președinte al A.J.V.P.S. Satu Mare, ca membru în Consiliul A.G.V.P.S. și președinte
al Comisiei economice, în ședința de
Consiliu
dinaintea
Congresului
A.G.V.P.S., s-a votat acordarea titlului
de Membru de onoare al A.G.V.P.S.

domnului Teodor Giurgiu pentru întreaga sa activitate. Această hotărâre a
Consiliului, nefiind inclusă în Documentele Congresului, se supune la vot și se
votează în unanimitate. Îi adresează felicitări și-l invită la cuvânt.
Dl. Teodor Giurgiu
mulțumește domnului
președinte
pentru
onoarea și bucuria
creată. Consideră că
această răsplată va fi pe
primul loc pentru dânsul. Spune că a condus asociația timp de
26 de ani, pornind de la un patrimoniu
nesemnificativ, iar acum are un patrimoniu de invidiat. A reușit să atragă un
personal de înaltă ținută profesională și
să aibă în Consiliu oameni cu reputație
recunoscută de buni manageri. Are convingerea că noul președinte va face cel
puțin ca dânsul, dacă nu mai mult.
Spune că a avut șansa de a fi în Consiliul
A.G.V.P.S. având astfel posibilitatea de
a asculta și învăța multe lucruri interesante despre vânătoare și nu numai.
Concluzionează că viața este ca o curbă
Gauss, o parte ascendentă în care acumulăm mult, dar vine și partea descendentă în care dacă vrei să-ți păstrezi
demnitatea trebuie să renunți la timp. Îl
prezintă pe noul președinte al A.J.V.P.S.
Satu Mare, dl. Petre Mureșan. Apreciază
că acest Congres este primul congres în
care invitații nu au avut un discurs formal, nu au venit doar pentru prezență,
ci chiar au dezbătut niște teme importante. Pleacă foarte încântat de modul
în care a fost organizat acest Congres.
Mulțumește.
Dl. Florin Iordache spune că s-a hotărât în Consiliul de dinaintea Congresului să fie acordată o diplomă de excelență
revistei „Diana” de la A.J.V.P.S. Timiș, revistă ce a împlinit 30 de ani de activitate
și felicită președintele, directorul și întreaga echipă de la A.J.V.P.S. Timiș.

Dl. Dan Hodoneanțu
se adresează camarazilor de vânătoare și dă
citire unui scurt fragment din literatura cinegetică. Mulțumește
A.J.V.P.S. Timiș pentru întreaga activitate, domnului director
Cornel Lera care de 21 de ani ține acel
arbore care înflorește de fiecare dată,
domnului președinte Traian Oprea și tuturor vânătorilor.
Dl. Mugurel Drăgănescu supune votului împuternicirea unei persoane unde
trebuința o cere, în vederea înregistrării
modificărilor și completărilor Statutului
A.G.V.P.S. la Judecătoria Sector 2, București. Propune să fie împuternicit președintele executiv în acest sens. Se supune la vot și se votează în unanimitate.
Dl. profesor Ovidiu Ionescu dorește
să ne informeze despre două lucruri.
Înființarea oficială a Uniunii Asociației de Evaluatori de Trofee C.I.C. care
are personalitate juridică și odată cu
aprobarea C.I.C. Budapesta, va emite
medalii. Prima acțiune oficială va fi în
parteneriat cu A.G.V.P.S. la EXPO
HUNTING de la Bacău, în perioada 1214 noiembrie. Această uniune va organiza cursuri pentru evaluatori oficiali și
va trebui ca în fiecare județ să existe cel
puțin unul.
A reușit, cu sprijinul colegilor din
minister, să ia acel proiect care era pregătit încă din anul 2016 să fie dat unor
ONG-uri verzi, de implementare a Planului Național de acțiune pentru urs.
Acest proiect a fost acordat Institutului
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” care are un
număr important de cercetători în domeniu.
Transmite că va trimite la asociații
un program în care să se introducă datele despre fondurile cinegetice și să
ajute la prelucrarea datelor, la recoltare,
la efective etc. ca să se elimine timpii
pierduți cu completarea hârtiilor.
Mulțumește Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură
„Marin Drăcea” pentru crearea acestui
program.
Mulțumește tuturor pentru prezență și declară închise lucrările Congresului A.G.V.P.S. din România 2021, iar domnul Traian Oprea adresează invitația la Festivalul Vânătorilor
pe care A.J.V.P.S. Timiș îl organizează
la Timișoara, în perioada 19-20 septembrie a.c.
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Din teren Despre corvide
Corvidele - agresivitate,
perseverență și „tupeu”
Text și fotografie MAC

În drumurile noastre, din mașină sau pur și simplu mergând pe jos, pe teren, câți dintre
noi nu am întâlnit cohorte de ciori grive, și nu am putut trece cu vederea să nu admirăm
zborul elegant, și extrem de precis de altfel, al coțofenelor. Am avut nenumărate ocazii să
trecem pe lângă arbori în care grivele stăteau și scrutau peisajul și părea că nimic pe lume
nu le-ar putea deranja sau urni de pe locurile lor, alese după o ierarhie numai de ele știută.
Sau am asistat la jocul săltat, pe ramurile arborilor, al coțofenelor guralive, puse mereu pe
harță, cu cine doar ele știind…
oate acestea, și grivele și coțofenele, le găsim nu numai la țară,
prin sate sau prin crângurile de
la marginea lor, dar și în oraș, prin parcuri și grădini, printre mașini și mai nou,
în număr uimitor de mare, în așa numitele cartiere rezidențiale, unde stau, observă, și iau cu asalt orice s-ar putea
mânca, eliminând orice posibilă competiție și dovedind, nici mai mult, nici mai
puțin, decât un imens… „tupeu”!

T

instalat și s-au înmulțit fără măsură. Exploatând la maxim orice posibilitate și
sursă de hrană, de la gunoiul menajer și
până la hrana din pachet a cânilor sau
pisicilor de pe lângă casa omului, coțofenele nu precupețesc nici un efort și
sunt prezente de la răsăritul până la apusul sorelui, deranjând locurile cu cârâitul
lor neobosit și invadând cu incomparabilă perseverență și neasemuită agresivitate orice nișă de mediu nou creată.

Fie vară, fie iarnă…

Și în marile orașe…

Așa cum aminteam, în mai toate cartierele rezidențiale, fie ele mai noi sau
mai demult construite, coțofenele s-au

Tot mai des, în zonele urbane, în plin
centru al orașului, ciorile grive s-au instalat luând în stăpânire arborii din par-

Tot mai des, în zonele
urbane, în plin centru al
orașului, ciorile grive s-au
instalat luând în stăpânire
arborii din parcurile altădată
liniștite sau de pe aleile ce
mărginesc căile rutiere de
acces, păsările fiind complet
indiferente la traficul intens,
ca și cum nimeni în afara lor nu
ar mai exista pe acele locuri.
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curile altădată liniștite sau de pe aleile
ce mărginesc căile rutiere de acces, păsările fiind complet indiferente la traficul
intens, ca și cum nimeni în afara lor nu
ar mai exista pe acele locuri. Iar ca exemple putem aminti aici zone din orașele
Ploiești sau Sibiu și, nici mai mult nici
mai puțin, din București unde, în parcul
Cișmigiu, din iunie și până spre finele
lui septembrie ciorile și-au stabilit fieful
estival, fac o gălăgie de nedescris și o mizerie de abia mai ai pe unde să calci ca
să nu te umpli de mizeria lăsată de ele.
La fel se întâmplă și în zona parcului
Herăstrău, tot din București, și de-a lungul bulevardului Aviatorilor, vârstnicii
tei încărcați de ani fiind martorii tăcuți
ai unui „spectacol” trist și dezgustător…

În fondurile cinegetice
Dacă așa stau lucrurile prin orașe,
nici în terenurile de vânătoare nu putem
spune că situația ar fi mai roză. Mormanele de gunoi aruncat la întâmplare, adesea chiar la marginea terenurilor cu potârnichi și fazani, atrag coțofenele și
grivele care nu întârzie să își facă apariția. Ce se alege de pontele celorlalte păsări, fie ele de interes cinegetic sau nu, și
de puii lor care ar trebui să asigure per-

petuarea naturală a acestor specii, nici
nu vrem să ne mai gândim.
Corvidele stabilite în aceste zone beneficiază permanent de hrană, pe de o
parte oferită de gunoaiele care sunt „împrospătate” aproape zilnic și, în plus, de
ouăle și puii celorlalte păsări, la care
ajung foarte ușor, deplasându-se în terenul de vănătoare ori de câte ori hrana
mai ușor accesibilă de la gunoaie se împuținează. Care este răspunsul nostru la
situația existentă? În ultimul timp,
aproape nici unul. Autorizațiile la răpitoarele cu pene au fost tot mai puține, în
sezonul trecut au lipsit practic cu desăvârșire datorită închiderii sezonului de
vânătoare la majoritatea speciilor de păsări, iar corvidele au fost și ele incluse în
această interdicție, ignorându-se complet, de către cei care au decis această
măsură, rolul lor dăunător și de vectori
de transmitere ai unor boli în fondurile
cinegetice. Iar timpul a trecut…
Poate însă, în perioada ce va urma, cu
mai multă grijă, prezentând și explicând
situația corvidelor pentru înțelegerea și
conștientizarea fenomenului și de către
cei ce pare că nu l-au cunoscut îndeajuns,
acționând ca de obicei pe baze demonstrate științific, vom reuși să revenim și să
îndreptăm totuși situația și să reluăm cu
atenția cuvenită managementul corvidelor, așa cum de altfel a fost făcut mereu,
cu responsabilitate, de către vânători. Iar
corvidele…, cu siguranță vor continua
să-și facă simțită prezența, etalându-și fără
doar și poate agresivitatea, perseverența
și „tupeul” care le caracterizează!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

TOCĂNIȚĂ DIN CĂPRIOR
CU MIRODENII ȘI SOS DE CHILI
NANA NINA

Tocănița din carne de căprior poate face surpriza plăcută
și deliciul unei mese cu preparate vânătorești. Pregătită cu
mirodenii alese, va atrage cu siguranță admirația și
aprecierile mesenilor invitați.
Ingrediente pentru 4 porții: un kilogram de pulpă de căprior tăiată în bucățele, două linguri de ulei de măsline,
doi morcovi tăiați în rondele sau cuburi,
două cepe tăiate în rondele, o căpățână
de țelină tăiată mărunt, o cană de sos
de tomate, o cană de apă, ¼ cană de
oțet balsamic, un pahar de vin alb demisec, ½ cană cu sos de chili, două linguri de boia de ardei dulce, două linguri
de făină, 3-4 foi de dafin, sare, piper.
Preparare: într-o crațiță încăpătoare,
înăbușiți bine carnea până începe să se
rumenească, adăugați apoi morcovii,

ceapa, sosul de tomate, oțetul balsamic,
foile de dafin, vinul și sosul de chili, boiaua de ardei, sare și piper după gust.
Acoperiți vasul și dați la foc mic până se
pătrunde bine carnea. Adăugați făina
amestecată cu două linguri de apă și
lăsați în continuare la foc mic tot conținutul până ce sosul capătă consistență.
Servire: ornați tocănița cu pătrunjel
verde și serviți-o fierbinte, cu mămăliguță caldă . Un pahar de vin roșu, demisec, cabernet sauvignon/fetească neagră, va adăuga un plus de savoare
bucatelor. Poftă bună!
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Din teren La zi
Dimineți de vară
Text și fotografie MARIA SĂVULESCU

A devenit un obicei pentru mine să ies în teren în timpul verii pentru a mă bucura de
mirosurile și culorile câmpului, pentru a mai face fotografii și a mai da ocazia cățelușei
mele Ada să alerge în voie, să-și mențină condiția fizică și să înnoate în râu. În articolele
anterioare am stăruit asupra pericolului pe care îl prezintă înmulțirea șacalilor. Este un
aspect care trebuie tratat cu toată seriozitatea pentru că altfel efectivele speciilor de vânat
mic și chiar și căpriorul sunt în pericol. Dar să ne bucurăm de imaginile frumoase cu care
mi-am încântat privirea și relaxat mintea la ultima ieșire.

A

fost o zi de început de iulie.
Grânele abia începuseră să fie
recoltate iar porumbul depășea deja un stat de om. Am plecat spre
teren înainte de ivirea zorilor. Dimineața foarte devreme, după ce primele
raze de lumină mângâie locurile, este
singura perioadă în care poți vedea animalele sălbatice ieșite în câmp deschis.
Seara este foarte cald până târziu și
sălbăticiunile aleg să iasă după lăsarea
întunericului. Dimineața se pot bucura
de stropii de rouă și de răcoarea zorilor,
hrănindu-se în căutarea adăpostului perfect pentru a se feri de razele soarelui.
Nici nu am intrat bine în teren, că am
și fost întâmpinați de un urecheat care ne
aștepta parcă pe marginea drumului.
Apropierea noastră l-a convins să o ia din
loc și, după ce a alergat câteva zeci de metri
în fața noastră, a ales, în final, să intre la
adăpostul vegetației dese. Dimineața a început bine pentru că, după ce am trecut
de pădurea de plopi, am zărit un vier
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imens strecurându-se în lanul înalt, galben-ruginiu, de rapiță. Nu am apucat să
îl vedem decât pentru câteva secunde. Dar
coama neagră era inconfundabilă.
Am continuat drumul printre parcelele acoperite cu diverse culturi, savurând
instantaneele cu urecheați plini de îndrăzneală, fazani stârniți de trecerea
noastră și căpriori ale căror capete se
ițeau din galbenul-auriu al grânelor.
La un moment dat, drumul ne-a
dus pe lângă un canal care, chiar și în
timpul celor mai lungi perioade de secetă, obișnuiește să țină apă. De acolo
s-au ridicat câteva rațe care cu siguranță simțiseră trecerea noastră, iar
mai departe, pe malul opus, pe rădăcinile unor cioate uscate stăteau față în
față o egretă și un stârc, povestindu-și
parcă peripețiile dimineții.
Timpul a trecut fără ca măcar să băgăm de seamă, și deja se apropia de ora
opt dimineața, iar căldura începea să
își facă, încet-încet, simțită prezența,
așa că am decis că este timpul să ofer și
Adei un moment de bucurie. I-am dat
drumul din lesă, să alerge liber, pe un
teren unde grânele fuseseră deja culese

și paiele erau strânse în baloți mari. A
început să caute cu sârg, atrasă probabil
de mirosurile vietăților câmpului. Alături de tarlaua poraspăt treierată pe
care ne aflam, era o alta pe care grâul
încă se ridica svelt și protector pentru
micile sălbăticiuni. Vântul i-a adus Adei
mirosuri dinspre lan și căutările ei s-au
îndreptat în acea direcție. A apucat să
facă însă doar câteva salturi și, la distanță
respectabilă, un fazan deranjat de prezența micuței s-a ridicat glăsuind strident. Am strigat-o și am îndemnat-o să
revină și să alerge în voie pe tarlaua secerată, loc în care am făcut și câteva fo-

tografii după ce cățelușa s-a urcat pe
unul dintre baloții de paie.
Am cules câteva spice de grâu și alte
câteva fire de floarea-soarelui, apoi
ne-am urcat în mașină și ne-am îndreptat către malurile Timișului unde am lăsat-o să se bucure de răcoarea apei. Câteva aporturi de antrenament, efectuate
fără ezitare din mijlocul Timișului, au
încununat ieșirea în teren, plină de culoare. La întoarcere ne-au însoțit în zbor
câțiva porumbei popești, rațe și stârci.
Avusesem încă o dată bucuria unei dimineți de vară, relaxantă și revigorantă
atât pentru mine cât și pentru Ada!

Timpul a trecut fără ca
măcar să băgăm de
seamă, și deja se apropia de
ora opt dimineața iar
căldura începea să își facă,
încet-încet, simțită
prezența, așa că am decis că
este timpul să ofer și Adei
un moment de bucurie.

AUGUST 2021 | 15

Din teren

La zi

Despre guguștiuc
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN

Binecunoscuta specie trăiește aproape de casele oamenilor, de ferme și de tradiționalul sat
pe care îl încântă cu uguitul său, parcă spre a păstra romantica senzație a vieții liniștite de
la țară, cu acele ulițe prăfuite de grosul colb adunat de pretutindeni, a perechii de boi care
se adapă din jgheabul de lângă puțul cu apă rece, a soarelui torid care domină peste
câmpuri cu holde mănoase, semn al muncii neobosiților truditori ai zilelor verii,
pentru ce are mai de preț pământul.

Ș

i peste tot tabloul naturii, din
când în când, miracolul curcubeului ține să-i încurajeze pe gospodari, amintind de bogăția de roade
ale pământului exprimată poate prin culorile proiectate pe cer, după o binevenită ploaie de vară dăruită parcă peste
natură de miraculosul arc multicolor.

Câte ceva despre guguștiuc
Iar guguștiucul, prezență nelipsită
din tabloul zugrăvit, stă martor tuturor
acestor minuni ale naturii. Uneori ia cu
asalt câmpurile de mazăre sau de rapiță
dar mai ales delicioasele culturi cu floarea soarelui, însă cel mai adesea ciugulește hrana de pe locurile în care își petrece cea mai mare parte a timpului,
fără a produce pagube semnificative.
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Migrator doar în zonele de origine,
la noi, clima îi este favorabilă, astfel că
este cunoscut ca specie sedentară. Din
punct de vedere vânătoresc, guguștiucul poate oferi partide spectaculoase,
mai ales la pasaj, între zonele urbane
și cele agricole sau la marginea lanurilor de floarea soarelui, sporind parcă
farmecul zilelor de vară încununate de
bogăția recoltelor lui Gustar.

Cuibul din bolta cu viță
Este cunoscut faptul că oricare ar fi
specia din lumea aviară, aceasta își construiește cuibul, pentru a da viață puilor,
acolo unde se simte în siguranță, iar când
își alege un loc prin ogrăzile oamenilor
s-ar mai putea adăuga faptul că dispune
parcă de un simț anume, acela de a „citi”

intențiile gospodarului cu suflet bun față
de micile ființe zburătoare, fie el și vânător, dar iubitor de natură și fauna ei.
Anul acesta, pe la sfârșitul lunii mai,
am observat o familie de gu-gu cărând
de zor crenguțe uscate de prin ramurile
pomilor, pe care le așezau cu măiestrie
înnăscută, până au construit cuibul dorit în desișul boltei de viță-de-vie din
curtea locuinței mele. Loc bine ales, camuflat, ferit de ochiul răului, coțofene,
grive, sub o mulțime de frunze late de
viță, adevărate umbrele protectoare la
dogoarea soarelui, ori a vitregiei ploilor
și contra vânturilor mânioase.
După mai bine de cinci zile acel
dute-vino ia sfârșit și urmează depunerea oulețelor, în număr de două, așezate pe o infimă păturică din fulgi ex-

trași de sub aripi, de la ambii părinți,
după care a urmat clocitul.
În zilele următoare s-au anunțat
ploi repezi, furtună, deci este momentul
de rezistență a familiei. În tot acest
timp devotatul cuplu nu a părăsit o
clipă cuibul, nu s-a speriat de ploaie,
de vânt, dar nici de soarele arzător ce a
urmat. Perechea era la prima clocire în
bolta de viță, dar se cunoaște că în
cursul anului mai urmează două, trei,
astfel de cicluri. Au trecut mai bine de
două săptămâni de clocire, după care
miracolul naturii aduce pe lume două
ghemulețe zburlite, cu ochi mari și cioc
proeminent. O reușită de 100%!
Moștenirea genetică îi face pe cei de
curând aduși la lumina zilei să rămână
în cuib, liniștiți, dar veșnic înfometați,

dorind parcă să crească într-o zi cât alții
în cinci. Așa că, la treabă Domnilor părinți! Aceștia vin când împreună, când
separat, asigurând puilor viitorul în
viață, hrănindu-i cu sârg și dedicație

Din punct de
vedere vânătoresc,
guguștiucul poate oferi
partide spectaculoase, mai
ales la pasaj, între zonele
urbane și cele agricole sau
la marginea lanurilor de
floarea soarelui, sporind
parcă farmecul zilelor de
vară încununate de bogăția
recoltelor lui Gustar.

părintescă. În primele zece zile hrana
este asigurată de părinți cu laptele din
gușa acestora, apoi cu alimente naturale
până prin ziua a douăzeci și patra, în
care puii pot să părăsească cuibul, devenind practic independenți după trecerea a teizeci-patruzeci de zile.
Acum sunt măricei, bine îmbrăcați
în penajul deja încheiat și stau cuminți
când în cuib, când pe aproape, chiar și
când sunt fotografiați. Este încă un
exemplu de înțelepciune ce poate fi urmat, chiar și de noi, oamenii, oferit cu
generozitate de Mama-Natură!
Și ca de obicei, înainte de a încheia,
nu pot să uit a spune că până la o altă
ieșire pe teren, bucurați-vă de ziua de
mâine și fiți mândri de tradiția vânătorii! Dar și de învățămintele Naturii!
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La zi Din activitatea asociațiilor
Populare cu fazani
la A.J.V.P.S. Argeș
Text și fotografie ALIN-CODRU MANU
În data de 11 august 2021, la A.J.V.P.S. Argeș, în baza hotărârii Consiliului, s-a desfășurat
o acțiune de populare cu fazani în 12 fonduri cinegetice gospodărite de asociația județeană.
În total au fost eliberați în teren 1500 de fazani în vârstă de 90 de zile, dintre care
1.200 de găini de fazan și 300 de cocoși de fazan. Fazanii au fost cumpărați
de la fazaneria Ghimpați, aparținând Ocolului silvic Ghimpați,
Direcția silvică Giurgiu.

A

fost aleasă perioada de început
de august pentru ca fazanii,
aflați aproape de perioada de
maturitate, să se obișnuiască, să
crească și să se adapteze condițiilor de
mediu natural, urmând a deveni exemplare mature înainte de deschiderea sezonului de vânătoare la această specie,
în luna octombrie. Fazanii au fost introduși în teren într-un raport de 1 cocoș la 4 găini pentru a asigura un echilibru corespunzător pe sexe.
Fondurile cinegetice care au beneficiat de această acțiune au fost: nr. 7 -

18 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Curtea de Argeș, nr. 28 - Dârmănești,
nr. 29 Trivale, nr. 34 - Mareș, nr. 35 Râncăciov, nr. 37 - Topoloveni, nr. 38
- Căteasca, nr. 39 - Broșteni, nr. 40 -

Suseni, nr. 41 - Bălăceanca, nr. 43 - Șerboieni și nr. 44 - Furduiești.
Împreună cu domnul Alexandru
Stanciu, inginer cu activitatea de vână-

toare în cadrul asociației, care a condus
acțiunea, au participat și paznici de vânătoare între care s-au aflat Popescu
Gheorghe, Ilie Enache Gabriel, Gher-

ghina Marius și Ghiță Marian, dar și
organizatori de grupe de vânătoare și
membri vânători precum Dereșoiu
Constantin, Slătioreanu Anghel, Vasile

George, și Voinea Dumitru.
Fazanii au fost eliberați în zone ce
oferă condiții favorabile de hrană naturală, apă și adăpost, zone în care s-a
efectuat o combatere prealabilă susținută a dăunătorilor cu păr, iar la eliberare s-a administrat și hrană suplimentară.
În perioada următoare zonele vor
beneficia de asemenea de pază suplimentară și se va continua administrarea de hrană, pentru stabilizarea în teren a fazanilor introduși în teren și
pentru asigurarea liniștii.
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Muniție Cartușe cu alice
Cartușe
pentru corvide
Text și fotografie CRISTIAN MANOLESCU

În plus față de litera legii, alegerea cartușelor cu alice
pentru vânătoare a fost dintotdeauna o chestiune de
preferință și, putem adăuga, și de experiență personală.
Opțiunea pentru un tip sau altul de cartuș trebuie să țină
cont de câteva elemente importante dintre care amintim
specia de vânat pe care o avem în vedere, condițiile de teren
în care vânăm, distanțele de tir și, nu în ultimul rând,
confortul personal în executarea tirului.

D

acă dimensiunea alicelor este
practic o chestiune cât se poate
de clară, pentru speciile de vânat pe care le urmărim, încărcarea cartușelor este un alt aspect ce poate face
diferența, în condițiie concrete ale partidei de vânătoare. Alegerea cartușelor
cu alice pentru diferite specii de păsări,
în cazul nostru corvidele, presupune cunoașterea, în afara dimensiunii alicelor,
și luarea în considerare a câtorva caracteristici ale acestora, precum încărcătura, viteza alicelor la gura țevii, etc.
Să vedem însă câteva categorii de cartușe cu alice din plumb, de diferite gramaje, pentru calibrul 12, pe care le putem
folosi cu șanse de reușită la corvide.
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Moderația este cuvântul cheie
Fără a avea vre-o pretenție exhaustivă în dezbaterea subiectului, ne vom
opri la așa numitele cartușe „moderate”
sau cartușe „moi”, cum mai sunt cunoscute printre vânători. Dar să vedem la
ce se referă de fapt această denumire

populară, și care ar fi câteva dintre situațiile și condițiile în care este recomandată folosirea lor.
Fiecare dintre noi a experimentat
pe teren, în poligon sau la vânătoare,
diferite cartușe și, la un moment dat, a
făcut alegerea dintre atât de multele
categorii de cartușe cu alice existente
pe piața de specialitate. În afara preferințelor personale pentru o anumită
marcă, când vine vorba despre cartușele
cu care tragem la o anumită specie de
vânat, este recomandat să luăm în considerare și alte câteva aspecte.
Având în vedere zborul și condițiile
de tir la corvide, cartușele de regulă recomandate, în cazul de față, au încărcături de 24, 26 și 28 de grame, deci o
încărcătură redusă, de unde și denumirea de cartușe „moi”. Sunt cartușele
cu tubul de 2¾ inch - 70 mm, și viteze
ce nu depășesc 1.200 fps la gura țevii,
pentru că tirul se execută relativ
aproape, 18-20 de metri. Dacă dorim
să ne „întindem” cu focul la 25 de metri
și peste, atunci putem opta și pentru
un cartuș cu o încărcătură de 30, cel
mult 32 de grame, caz în care crește
riscul de a răni doar piesa, din cauza
distanței la care efectuăm tirul, lucru
dealtfel nedorit. Să menționăm tot aici
și faptul că pentru cei ce folosesc arme
cu două țevi, există și varianta de a încărca arma cu două cartușe cu gramaj
diferit, ce vor acoperi astfel ambele situații. Cât privește șocurile, pentru armele cu două țevi putem folosi un șoc
cilindru și unul cilindru îmbunătățit,
iar pentru cele semiautomate, cu o singură țeavă, de reglă cilindrul îmbunătățit este cel preferat

Calibrul 20 câștigă teren
Așa cum pare să fie tradiția din timpuri mai înaintate, calibrul 12 este la
putere, fiind alegerea preferată ce cei
mai mulți dintre noi. În ultimul timp
însă, calibrul 20 este tot mai des menționat când vine vorba despre tirul la
păsăret. O armă mai ușoară și mai ușor
de purtat, aspect deloc de neglijat
atunci când distanțele ce trebuie parcurse adună mai mulți kilometri.
În plus parformanțele cartușelor
pentru calibrul 20 se ridică la standarde
tot mai înalte, singurul aspect în plus
ce trebuie serios luat în seamă, dacă
trecem de la calibrul 12 la 20, fiind antrenamentul în poligon, susținut și
efectuat cu seriozitate, înaintea ieșirii
în teren, la vânătoare. Și chiar dacă la
prima vedere calibrul 20 nu pare să impresioneze, va fi cu siguranță o nouă
provocare ce merită atenție. Vedere
bună pe cătare!

Condiția fizică

Vremea verii
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

După ce a încins de-a binelea câmpurile și a uitat să mai
cearnă măcar ici-și-colo câte o ploicică, vremea exterm de
caldă și secetoasă a lui Cuptor continuă și în luna august iar
temperaturile, mult peste obișnuitul mediei anuale pentru
acest timp din an, răspândesc dogoare peste întinsuri.

A

cum, când deschidera sezonului de vânătoare bate la ușă,
continuăm antrenamentul alături de partenerul nostru patruped, pregătindu-i pe îndelete condiția fizică
pentru prima ieșire la vânătoare. Având
în vedere căldura excesivă, este preferabil să facem exercițiul de rutină dimineața și/sau spre lăsarea serii. Să nu

uităm, câinii simt temperatura mult
mai accentuată decât noi, iar la nivelul
solului aceasta este de regulă cu cel puțin câteva grade mai ridicată decât la
înălțimea noastră. Și, trebuie să recunoaștem, antrenamentul fizic ne prinde
bine și nouă, mai ales dacă avem un
serviciu cu mult stat pe scaun, la birou,
în fața computerului.

Chinologie

Câteva precizări utile
Când ne deplasăm cu mașina, cușca
pentru câinele nostru de vânătoare este
o soluție sigură și civilizată. O cușcă din
metal, cu gratii, este preferabilă uneia
din plastic, fiind mai rezistentă și de
regulă permițând o mai bună ventilație
a aerului. Dimensiunile trebuie să fie
în concordanță cu talia câinelui, pentru
a-i oferi libertate suficientă de mișcare
mai ales când călătorim pe distanțe
lungi. Un câine amorțit după un drum
lung este predispus crampelor musculare, lucru nedorit mai ales la începutul
partidei de vânătoare.
O mențiune specială trebuie făcută
pentru paraziții externi iar aici ne referim în primul rând la căpușe. Vremea
caldă și secetoasă le este favorabilă iar
acestea au marcat o dezvoltare excesivă
în ultimii ani creând neplăceri grave
prin boala Lyme, borelioza, pe care o
răspândesc. Pentru protejarea câinelui
nostru putem folosi diferite produse
antiparazitare speciale, ce se găsesc la
farmaciile veterinare. Optați pentru calitate și chiar dacă va costa un pic mai
mult, merită tot efortul, prevenția fiind
și de data aceasta cel mai simplu și sigur tratament!

Semnele oboselii excesive
și ale deshidratării
La prima ieșire în teren mai ales,
atenția trebuie sporită deoarece căldura și entuziasmul pot epuiza rapid
rezervele de energie și mai ales apa din
organismul câinelui. Pentru a evita deshidratarea și instalarea oboselii excesive, apa nu trebuie să ne lipsească în
teren, iar 2-3, litri de apă la mașină,
constituie o rezervă sigură pentru a
evita evenimente neplăcute pentru câinele nostru de vânătoare. Din oră în
oră îi vom da să bea apă și, dacă temperatura crește la peste 25 de grade îl
putem și stropi cu apă mai ales în zonele cu vascularizație puternică, cum
sunt subsuorile picioarelor, pieptul și
capul.
Pauzele pentru odihnă la umbră
sunt binevenite iar o baie în baltă sau
la râu vor revigora simțitor partenerul
nostru patruped. Atenție la semnele de
slăbiciune fizică, mersul dezordonat sau
scăderea atenției la comenzile date.
Este cu siguranță timpul pentru odihnă
chiar dacă el nu pare că ar dori să încetinească ritmul. Pasiunea pentru vânătoare poate duce la epuizare totală și la
acidente nedorite. O pauză de câteva
minute, odihna la umbra lizierei și din
nou apa, pot restabili echilibrul și armonia fizică mult dorită a câinelui nostru de vânătoare.
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Flora Plante tămăduitoare
Ginkgo biloba
DOCTOR PLANT

Ginkgo biloba este un arbore care face parte din familia
Ginkgoaceae, al cărui areal natural actual se află într-o
regiune restrânsă aflată în sud-estul Chinei, dar care, în
perioada Jurasică, era răspândit pe întregul cuprins al
emisferei nordice.

Î

n perioada anilor 1750, arborele a
fost introdus și în Europa și este întâlnit în prezent în majoritatea țărilor continentului, fiind deosebit de
apreciat datorită aspectului său ornamental, cu frunze de un galben strălucitor în perioada toamnei, dar și pentru
obținerea numeroaselor produse terapeutice moderne.
Apărut acum circa 200 de milioane
de ani și fiind înrudit cu cicadele și ferigile
arborescente de la acea vreme, Ginkgo biloba este considerat drept unul dintre cei
mai vechi arbori existenți încă pe Pământ.
Arborele are o coroană frumos proporționată și trunchiul viguros, în Europa poate
ajunge până la 30 de metri înălțime, iar
frunzele au o formă caracteristică, cu doi
lobi relativ egali, cu margini neregulate.
Interesant este faptul că Ginkgo biloba
este un arbore dioic, florile masculine și
feminine fiind aflate pe arbori diferiți.
Fructele au un sâmbure foarte tare și degajă un miros mai puțin plăcut, din cauza
acidului butiric din compoziție.
Studiile de mare detaliu efectuate în
ultimele decenii, au evidențiat faptul că
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Ginkgo biloba este furnizorul unei multitudini de produse naturiste ce pot ajuta
în menținerea și ameliorarea sănătății.
Acest fapt se datorează compoziției mugurilor foliari, frunzelor și fructelor acestuia, care conțin o serie de elemente și
principii active deosebit de folositoare
în medicina naturistă. Între acestea sunt
prezente flavonoidele - quercetină, glucozid, luteol, kampferol, apoi bilobetolul,
ginkgetolul precum și diterpene și
proantociani. Frunzele se recoltează
toamna, când au culoarea galbenă intensă și au conținutul cel mai ridicat de
principii active.
Produsele din Ginkgo biloba au o serie de proprietăți benefice: antiinflamatoare, antifungice, vasodilatatoare, antibiotice, revigorante și energizantetonifiante, precum și pentru întărirea
imunității în general a organismului.
O atenție deosebită este acordată
efectelor benefice pe care le poate avea
asupra sistemului nervos și a îmbunătățirii și păstrării memoriei, îmbunătățirea
atenției și capacității de concentrare, grație principiilor active ce acționează la ni-

velul metabolismului cerebral. În același
timp ajută și la îmbunătățirea circulației
sanguine a creierului dar și la nivelul capilarelor în general, în special la nivelul
membrelor, putând ameliora senzațiile
de rece și amorțeală la nivelul acestora.
La fel de apreciate sunt la rândul lor și
produsele tonifiant-cosmetice – creme,
balsamuri, a căror gamă a fost semnificativ diversificată în ultimii ani.
Preparatele obținute din Ginkgo biloba pot fi sub formă de capsule, tincturi, siropuri sau substanță uscată pentru infuzii. O atenție deosebită trebuie
însă acordată efectelor negative pe care
acestea le pot avea deoarece potențează
efectul medicamentelor anticoagulante,
putând astfel duce la hemoragii periculoase.
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 naturiste
din Ginkgo biloba să se facă numai la
recomandarea acestuia. Opinia medicului este neapărat necesară și se impune
ca o măsură de prevedere, precauție și
siguranță.

In memoriam

Comemorare

Neculai Catană
(1965-2021)

Născut la 23 ianuarie 1965 într-o familie cu frică de Dumnezeu, pe meleagurile Voronei,
județul Botoșani, ctitor de biserică și cetățean de onoare al comunei Vorona, respectatul
NICU CATANĂ s-a dovedit în timp a fi un iubitor al naturii, un apărător al faunei
cinegetice și un promotor prin viziunea, inteligența, înțelepciunea și generozitatea de care
a dat mereu dovadă, în ceea ce a devenit A.J.V.P.S. Botoșani.
A împărtășit această pasiune încă
din anul 1993, devenind Vicepreședinte
al A.J.V.P.S. Botoșani în anul 2004, iar
din anul 2012 Președintele A.J.V.P.S.
Botoșani, dovedindu-se a fi un adevărat
exemplu de conduită etică și moralitate
în toată activitatea pe care a desfășurat-o și, mai presus de toate, un prieten
de nădejde atât în vremurile bune cât
și în cele pline de dificultăți.
Din dragostea sa pentru vânătoare
și pe cheltuiala proprie s-au efectuat în
anul 2011 repopulările cu cerbi lopătari
pe fondurile asociației, efectivele de astăzi ale acestei specii se datorează exclusiv inițiativei lui și entuziasmului de
care dădea dovadă în tot ceea ce întreprindea legat de marea sa pasiune, vânătoarea.
Din păcate pentru Nicu, cel care era
întruchiparea veseliei și a bucuriei de a

trăi, ceasul vieții s-a oprit brusc și mult
prea devreme, în dimineața zilei de 12
iulie 2021, lăsând un gol imens în inima
familiei dar și în sufletele tuturor celor
care l-au cunoscut.
Putem doar să-i mulțumim lui
Dumnezeu că am avut privilegiul să îl
cunoaștem pe Nicu, să lucrăm alături

de el și să învățăm de la el, și nu ne rămâne decât să ducem mai departe viziunea sa și să îl purtăm veșnic în inimile noastre!
DUMNEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ ÎN PACE!
–A.J.V.P.S. BOTOȘANI
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Noutăți

De prin magazine

HUNTERSHOP

Carabina RX Helix Explorer

RX Helix Explorer este varianta cu
patul sintetic, și opțional magazie cu
capacitate de 3 sau 5 cartușe. Este o
armă utilitară cu țeavă mai grea, în variante cu țeavă groasă sau fluted.
Cea mai recentă creație în materie
de arme bolt-action, combină închizătorul rotativ cu acțiunea liniară. Siste-

mul cu demultiplicare pe cremalieră
este la ora actuală cel mai rapid sistem
liniar, îmbinând cursa scurtă a pârghiei
de armare, cu cea lungă, dublă, a închizătorului. Manevra de încărcare se
face rapid, intuitiv, fără ridicarea capului de pe obrăzarul armei. Sistemul
permite schimbarea rapida a țevilor de

OUTDOOR & MORE

SCH JAGD

chideri pentru ventilație, iar lățimea
este reglabilă, prevăzută cu o curea în
partea de jos. Materialul de fabricație
este tratat cu impregnare organicăBionic Finish® Eco, pentru proprietăți
hidrofugante suplimentare.
Material: 100% Poliester. Disponibilă în patru variante de culoare: Moss
Green (135), Dark Antracite (443),
Storm Blue (363) și Brick Orange (501).
Rezistența la apă: >18.000 mm. Respirabilitate: 22.000 g/m2/24 h (ASTM:
8.000 g/m2/24 h).

Găsiți ambele articole în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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–www.huntershop.ro

BINOCLUL CU TELEMETRU
KAHLES HELIA 42 RF

Jacheta Telluz Pinewood-5213
O jachetă extrem de ușoară, rezistentă la vânt și la apă, elastică, cu 3
straturi ușoare. Guler înalt, cu orificii
de ventilație bine gândite. Gluga este
atașată fix, reglabilă, iar cusăturile sunt
tapate. Este o jachetă minunată pentru
activități în aer liber sau pentru utilizarea de zi cu zi, care face față unei
zile ploioase și/sau cu mult vânt. Este
prevăzută cu fermoar unic pentru deschidere, buzunare duble la piept, două
buzunare pentru mâini, toate cu fermoare. Pe părțile laterale există des-

diferite calibre fără folosirea de chei
sau șurubelnițe speciale. Schimbarea
calibrului se face simplu prin schimbarea țevii și a capului închizătorului, prin
simpla acționare a unei pârghii încorporate.

HELIA 42 RF este un binoclu echipat
cu telemetru de înaltă precizie, confecționat din materiale de calitate superioară, pentru a oferi performanțe ce satisfac cele mai exigente cerințe pe teren.
• Măsurători ușoare și de precizie
până la 1.500 m pe țintele de vânat;
• Navigare intuitivă în meniu;
• Funcție EAC patentată (Enhanced Angle Compensation) pentru corectare unghi;
• Funcție Long-Range (LR) pentru măsurarea rapidă și de precizie până la 4.500 m;
• Calitate Premium OLED display cu 5
trepte de intensitate și opțiune yarzi/metri;
• Scan Mode, afișare temperatură și
presiune atmosferică;
• Baterie cu o durată de funcționare ce
poate asigura până la cca. 4.000 de măsurări.
Caracteristici tehnice
HELIA 42 RF
8x42 10x42
Magnificație
8x
10x
Eye relief (mm)
18
16
Diametrul exit pupil (mm) 5,3
4,2
Câmpul vizual (m/1.000 m) 122
107
Binoclul este umplut cu azot - nitrogen filling și este impermeabil la apă - waterproof.
Vine echipat cu bretea pentru transport cu prindere rapidă și capace protectoare pentru acoperirea lentilelor obiectiv.
Îl găsiți în magazinul fizic SCH
JAGD din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

CE PESCUIM
Ultima lună de vară nu este neapărat
și cea de sfârșit a vacanțelor, dar ne atenționează asupra toamnei care se apropie.
Vremea începe să dea semnale caracteristice, arșița se mai domolește, zilele se
scurtează, norii și vântul își măresc frecvența, iar pescuitul recreativ devine mai
interesant. Vom profita de relaxarea res-

tricțiilor impuse de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și de vremea favorabilă și ne vom programa partidele de pescuit în funcție de prognozele meteo.
Zonele cele mai frecventate de pescari
sunt cele din Delta Dunării și litoralul Mării
Negre, care pot împăca atât pretențiile
familiilor acestora, cât și dorința de a petrece câteva ore la pescuit din barcă, de
pe maluri sau de pe diguri. Speciile de
pești din zonele de șes, colinare și de
munte, atât cele pașnice cât și cele răpi-

toare, se hrănesc mai intens după perioada caniculară. Nu uitați să respectați
speciile și zonele protejate prin ordinul de
prohibiție în vigoare pentru anul 2021, în
special pentru cele de pe teritoriul administrat de A.R.B.D.D. Dacă restricțiile pandemiei o vor permite în continuare, cu informații actualizate asupra zonei și
speciilor pe care dorim să le pescuim, ne
vom bucura, din nou, de frumusețile pe
care natura ni le poate oferi.
–Mugurel Ionescu
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Competiții Campionatul de pescuit privat al A.G.V.P.S. din România
Finala pe echipe CLASAMENT
method feeder
2021
Text și fotografie VERONICA ISPAS

În luna iulie, Pescăria Rădești a găzduit finala campionatului
de pescuit privat la method feeder pe echipe, desfășurat sub
egida A.G.V.P.S.. Fiind un număr mare de echipe înscrise în
campionat, conform programului competițional 2021,
calificările s-au făcut pe zone geografice. În urma acestor
concursuri s-au calificat în finală un număr de 15 echipe,
componente ale Cluburilor afiliate la Liga de Feeder din
cadrul A.G.V.P.S. din România.

L

a această disciplină, echipa este
formată din patru concurenți
plus un căpitan și o rezervă. În
consecință, pe Balta 2 - Rădești, am
avut 60 de concurenți pe pista de concurs, care și-au disputant podiumul pe
parcursul a trei manșe de câte cinci
ore fiecare, conform regulamentului de
Method Feeder din Campionatul de
pescuit privat al A.G.V.P.S. din România.
S-a prins o cantitate impresionantă
de pește, în special crap, aproximativ
două tone, care s-a eliberat după cântărire, așa cum se procedează la toate
finalele din campionatul nostru.
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1. CSPS Meseș – Campioana
A.G.V.P.S. 2021
2. ACS Romtravel 1
3. ACS Power Method 1
4. ACS Fishing World
5. ACS Pescăria Rădești 1
6. ACS Power Method 2
7. Fishermen’s Club Timișoara
8. Pescuit Arad
9. ACS Pescăria Rădești 2
10. ACS Romtravel 2
11. ACS Champ 2
12. ACS Champ 1
13. ACS East Fishing
14. ACS Vladi
15. ACS MFCFR

A fost un concurs greu, cu răsturnări de clasament în fiecare zi iar fiecare cântărire a dat emoții uneia sau
alteia dintre echipe. A fost o finală în
care nu s-a știut rezultatul final decât
după ultima cântărire.
Vreau să felicit toți concurenții care
au participat la aceste finale și să transmit pe această cale mii de mulțumiri
oamenilor deosebiți care dețin și administrează Pescăria Rădești de lângă
Aiud, județul Alba, Geza Bolgar și Mihai Mariasiu, pescari campioni, care
s-au implicat și se implică în continuare
activ, în organizarea și desfășurarea
mai multor finale din Campionatul de
pescuit privat al A.G.V.P.S., punând la
dispoziția noastră și a concurenților
Balta 2 fără a percepe taxe suplimentare pentru această locație.
Trăim vremuri cu multe dificultăți
și în pescuitul de competiție, din cauza
pandemiei și a situației sanitare pe plan
mondial, foarte multe concursuri din
Campionatul Mondial fiind anulate
sau amânate. Noi încercăm să organizăm campinatul nostru în condiții optime, fără a pune în pericol sănătatea
pescarilor și a organizatorilor. Este
greu, dar împreună putem depăși
aceste probleme și duce mai departe
tradiția pescuitului de competiție din
cadrul A.G.V.P.S. din România!

Campionatul Național de Spinning al A.L.R.S.

Competiții

Cupa Bicaz 2021

alte două echipe au fost compuse din
tată și fiu, Dobrotă Mihnea și Matei,
precum și Boanță Robert și Mihai.

Text și fotografie CRISTI ALBU

Organizatorii
Cupa Bicaz a fost cea de-a treia
etapă din Campionatul Național de
Spinning din barcă - 2021, campionat
organizat de către Asociația Liga Română de Spinning. Cluburile afiliate
A.L.R.S. care s-au ocupat de această
etapă au fost Asociația Club Sportiv Bucovina Fishing și Bass Hunters, cluburi
care au reușit să organizeze un concurs
foarte frumos și bine pus la punct.
La festivitatea de premiere a fost
prezent și domnul Teodor Bentu, președintele Comisiei Centrale de Competiții din cadrul A.G.V.P.S. din România,
care a adresat câteva frumoase cuvinte
tuturor celor prezenți. Domnul Nicolae
Robu, președintele A.J.V.P.S. Neamț,
a înmânat personal câștigătorilor premiul oferit de către asociația pe care o
conduce. Transmisiunile live de la locul
evenimentului au fost asigurate de către LIVE Streaming, iar filmările competiției au fost făcute și de către Fishing
& Hunting Channel și RădăuțiZiar.ro

În perioada 31 iulie - 1 august, pe lacul Bicaz s-a desfășurat
etapa a treia a Campionatului național de pescuit la răpitori
a A.L.R.S. - Asociația liga română de spinning, sub egida
A.G.V.P.S. din România și a Federației Sportul pentru Toți.

D

esfășurat la poalele Ceahlăului
evenimentul a reprezentat un
adevărat maraton de 16 ore (2
manșe a câte 8 ore fiecare) al pescarilor
de spinning din România.
Condițiile meteorologice în care s-a
desfășurat concursul nu au fost deloc
specifice zonei muntoase în care se află
lacul, cuvântul de ordine pe toată durata concursului fiind căldura excesivă,
atenuată un pic doar la orele dimineților.

Pista de concurs
Pe lacul de acumulare Izvorul Muntelui (Bicaz) s-a putut pescui aproape
pe toată suprafața sa de 32,6 kmp, excepție făcând golful din stânga debarcaderului Ceahlău, golf declarat de către organizatori ca fiind zonă neutră.
Startul s-a dat din apropierea localității
Ceahlău, iar programul de concurs a
fost, în fiecare zi, de la ora 07:00 A.M.
la ora 15:00.
A.J.V.P.S. Neamț, gestionarul resurselor acvatice vii din lacul Izvorul
Muntelui, a pus la dispoziția organizatorilor pista de concurs și a și oferit premii în bani câștigătorilor celei mai mari
capturi de clean.

Concurenții
La acest concurs au luat startul 59
de echipe, un record de participare pentru concursurile organizate la Bicaz.
Participanții, reprezentând practic elita
spinning-ului din barcă românesc, au
pus în practică măiestria, talentul și
mai ales experiența acumulată de-a
lungul competițiilor. Ca particularități
putem aminti faptul că una dintre
echipe a fost formată din două doamne,
Ioana Pîrlog și Nicoleta Munteanu, iar

Clasamentul final
La acest concurs au punctat următoarele specii: cleanul - minim 20 cm
și bibanul - minim 15 cm.
Concurenții au reușit să prindă în
cele două zile de concurs un număr de
863 de pești punctabili, care au fost măsurați și încărcați în aplicația Predator
Challenge în mod regulamentar, peștii
măsurând o lungime totală însumată de
17.074 cm. Specia predominantă care sa prins a fost bibanul, dar s-a prins totuși
și un număr destul de mare de cleni.
Lupta pentru podium a fost extraordinar de strânsă, câștigătorii fiind
stabiliți abia la finalul concursului.
Pe locul I s-a situat echipa Cristian
Dragotă și Csaba Imreh, locul II a fost
ocupat de echipa formată din frații
Petre și Eugen German, iar pe locul III
s-a situat echipa Gicu Galin și Cătălin
Avasiloaie. Locurile IV și V au revenit,
în ordine, echipelor Vasile Jarda - Pavel
Calance și Dragoș Gramanschi - Eremia Pîrîianu.
CMMC - cea mai mare captură, la
clean, a fost obținută de către echipa
Teodor Apostol - Ștefan Părăoanu cu doi
cleni de 37 și 35 cm (fiind la balotaj la
cleanul de 37 de cm cu o altă echipă), iar
CMMC biban a revenit echipei câștigătoare a concursului: Cristian Dragotă și
Csaba Imreh, cu un biban de 37 cm.
Felicitări câștigătorilor, felicitări tuturor concurenților!
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Tehnică Pescuit marin
Arginții din valurile mării
Text și fotografie A. C. MANU

În fiecare an, la vremea verii, cărările vacanței ne poartă spre destinații diverse, dintre
care, pentru o mare parte dintre noi, nu lipsește litoralul Mării Negre. Pescuitul face parte
și el din preocupările vacanței pe litoral și chiar dacă nu totdeauna aduce satisfacția unor
capturi atrăgătoare, poate oferi pur și simplu o alternativă de a petrece în tihnă timpul la
malul mării.

V

eșnic flămânzi și, aparent, gata
să apuce oricând momeala, guvizii par să fie prima opțiune
iar răpitorii, precum chefalul, lufarul,
labanul sau stavridul, oferă o cu totul
altfel de „provocare”.

„Arginții” apelor de ieri ...
Am preferat mai mereu stavrizii
pentru că atunci când am avut șansa
să îi găsesc, partida de pescuit a devenit
un adevărat spectacol, captivant prin
energia dar și prin satisfacția pe care le

provoacă. Cum ar putea fi uitate zilele
verii anilor ’80 - ’85 când, de pe mai
toate digurile, începând din Eforie
Nord, Olimp și până în Mangalia, argintiul stavrizilor prinși în țaparinele
pescarilor, anima privitorii, veniți dimineața sau seara, la aerosoli, cu toții
privind de pe pietrele mari sau de pe
stabilopozii digurilor, spectacolul pescuitului cu țaparina la stavrizi…
La vremea aceea, lansetele telescopice rusești, de 3,5-4 metri, grele și cu
inele ce rugineau după scurta vacanță
la mare, erau echipamnetul „prima” iar
mulinetele Avat sau Delfin cârâiau de
mamă, mamă, dar cine mai era ca noi,
pescuiam, iar „arginții” din mare erau
nenumărați!

O tehnică la îndemână
Când vântul și curenții marini determină încălzirea apei în apropierea
litoralului, bancurile de stavrizi se apropie de mal urmărind peștii mai mici,
precum hamsiile și aterinele. Atunci
pot fi pescuitți de pe digurile mai lungi
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și, uneori, chiar și de pe cele care nu
avansează prea mult în mare. Ne trebuie o vargă de 3-3,5 metri, de putere
medie/mare, capabilă să lanseze cel puțin 30-50 de grame, cu acțiune preferabil de vărf. O mulinetă robustă, din
clasa 4000 sau mai mare, ce poate
stoca cel puțin 100-150 de metri de fir
de 0,20-0,25 diametru, va echilibra
lanseta și va favoriza posibilitatea unor
lansări la distanțe mai mari.
Țaparina este un șir de „muște” artificiale, legate pe firul principal, de regulă
pe cârlige cu tijă lungă. Fulgii artificialelor imită peștișorii pradă, pe care stavrizii îi urmăresc de obicei. Se pot înșira
8-12 muște pe chiostece, iar la capătul
monturii se leagă un plumb
cilindric/lunguieț, de cel puțin 20-30 de
grame. La partea superioară a țaparinei
se poate atașa o plută care are rolul de a
modifica unghiul liniei țaparinei în timpul recuperării și de a o menține în straturile superioare ale apei, reducând astfel posibilitatea agățării plumbului în
pietrele de pe fundul apei. Recuperarea
se face în așa fel încăt să menținem țaparina în porțiunea din primii metri de
la suprafața apei. Ridicând și coborând
vârfului lansetei în timp ce mulinăm,
„muștele” țaparinei vor evolua într-un
pompaj permanent, imitând peștișorii
pradă. Fiecare atac se simte în blancul
lansetei iar lucirile „arginților” vii nu vor
întârzia să anime țaparina.

Astăzi la malul mării
De-a lungul anilor, în ceea ce privește pescuitul, lucrurile s-au mai
schimbat la malul mării. Unele în bine
- mai ales echipamentul, altele în mai
puțin bine și nu tocmai în direcția așteptată de pescari, iar aici se află speciile de pești și biotopul aflat în apropierea țărmului, în care aceștia trăiesc.
Mai întâi au fost intervențiile neinspirate în configurația zonei litorale care

Cum ar putea fi uitate
zilele verii anilor
’80 - ’85 când, de pe mai
toate digurile, începând
din Eforie Nord, Olimp și
până în Mangalia, argintiul
stavrizilor prinși în
țaparinele pescarilor,
anima privitorii, veniți
dimineața sau seara, la
aerosoli, cu toții privind de
pe pietrele mari sau pe
stabilopozii digurilor,
spectacolul pescuitului cu
țaparina la stavrizi…

au dus la modificarea curenților litorali
și a structurii fundului mării în această
zonă, toate cu efecte negative asupra
habitatului acvatic aferent. Reducerea
surselor de hrană specifice pentru pești
și celelelte viețuitoare acvatice, schimbarea sensibilă a climei și poluarea,
toate, au dus la reducerea semnificativă
a prezenței stavrizilor, și nu numai, în
zona litoaralului nostru. Sunt zile când
peștii apar, dar și perioade când nu
este nici urmă de ei. Și totuși, după spusele mai vârstnicilor localnici, „…când
bate Sudul, șansele la stavride cresc…”,
iar Mangalia pare să fie unul din locu-

rile cu mai mult noroc la pescuit. Pescuitul din barcă, în larg, rămâne, încă,
nu știm însă pentru câtă vreme, o alternativă cu șanse mai mari în pescuitul
stavrizilor la țaparină.

Și totuși…
Dar, cu toate acestea, pasiunea rămâne pasiune iar sejurul la mare fără
măcar o partidă de pescuit parcă nu are
același farmec. Iar noi, revenim în fiecare an, cu accelași gând și animați de
aceeași încredere, să căutăm, cu speranța că încă vom găsi, „arginții” din
valurile mării…!
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Tehnică Pescuit la răpitori
Năluci în filmul apei (III)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Pescuitul cu broaște plutitoare se numără printre cele mai spectaculoase tehnici de a
prinde știucă în perioadele calde, începând din primăvară și până la începutul toamnei.
Știuca este un răpitor de ambuscadă, care va pândi mereu sub covoarele de vegetație sau la
marginea lor, în așteptarea broscuțelor care țopăie deasupra sau care sunt suficient de
neatente pentru a se aventura dincolo de siguranța insulelor de brădiș și mătasea broaștei.

Î

n ultima parte a acestei serii vom
discuta despre tehnicile de înțepare, echipamentul specializat și
alte câteva mici detalii care pot face diferența dintre o partidă fără rezultate
și una reușită, de frogging la știucă.

în încercarea de a declanșa atacul răpitorului ce pândește, camuflat, în vegetația acvatică. Dacă mă aflu la marginea unui covor de vegetație, atunci,
când broasca ajunge la marginea lui,
insist și în acea zonă cu o prezentare
cât mai pe loc, cu pauze, pentru a vedea

Care este recordul personal de
știucă la broască?
O captură de 97 de centimetri, pe
care am prins-o în timpul unui concurs
de pescuit, desfășurat în luna iunie la
Holbina Trei Bibani, acum câțiva ani.
O puteți vedea în fotografia făcută de
arbitru, la măsurare, înainte de eliberarea peștelui.

Care sunt zonele cu șanse mari
de atac?
Când pescuiesc în covoarele de vegetație, în funcție de cât de mare este
suprafața acestora, am în vedere în special două tipuri de „kill zones”, adică
zonele în care știucile ar putea ataca
mai des decât în altele: ochiurile de apă
liberă din covoarele de vegetație, dar și
marginile acestor covoare. Astfel, în
momentul în care broasca ajunge în
orice ochi de apă, încetinesc recuperarea, fac pauze mai lungi, o „joc” pe loc,
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dacă obțin vreun răspuns pozitiv din
partea știucilor.

Încredere, răbdare și un ritm lent
de prezentare
Foarte mulți pescari nu au încredere în aceste năluci, nu știu să înțepe
corect și, după câteva zeci de lanseuri,
se lasă păgubași și își încearcă șansele
pe ape mai libere. În opinia mea, cel
mai important detaliu, după alegerea
kill zone-lor, este prezentarea, iar aici,
din nou, majoritatea pescarilor la spinning nu acordă atenție faptului că trebuie să încetinească prezentarea nălucii, și nicidecum s-o grăbească.

Cum înțepăm (cât mai) corect?

În momentul în care
simțim sau vedem
atacul știucii, este de
maximă importanță să nu
înțepăm imediat, fiindcă
riscăm să smulgem
prematur broasca din
gura știucii.

Sau cum înțepăm eficient, dacă doriți. Aici, este o combinație între echipament – lansetă, fir, mulinetă, și capacitatea de autocontrol a pescarului.
În momentul în care simțim sau vedem
atacul știucii, este de maximă importanță să nu înțepăm imediat, fiindcă
riscăm să smulgem prematur broasca
din gura știucii. Cel mai bine este să lăsăm știuca să apuce broasca bine, iar
în momentul în care simțim greutate
în lansetă, adică atunci când simțim că

vârful lansetei „se încarcă”, înțepăm.
Acest „moment” nu este cuantificabil
și nu există o regulă fixă de timp, ideea
este să nu înțepați imediat ce știuca
atacă broasca, fiindcă veți pierde mai
mult de 50% din pești. La bass, de
exemplu, se acordă același răgaz minim
pentru ca peștele să aibă timp să apuce
bine broasca, înainte de a înțepa. După
cum spuneam, acest interval poate varia între mai puțin de o secundă și una
– două secunde, însă feedback-ul transmis de vârful lansetei este hotărâtor,
iar asta se deprinde în timp, pe măsură
ce acumulați experiență.

minimum 50 de metri de fir textil de
50 sau 65 lbs., ideal 70 – 80 de metri,
cu o frână de luptă de minimum 5 kilograme-forță. Firul textil este important să fie cât mai rezistent la abraziune
și la rupere. Pescarii de bass preferă firele de 50 lbs. când pescuiesc în ape

semi-libere de vegetație și 65 lbs. când
abordează exclusiv covoarele de vegetație densă, iar bassul nu crește la fel
de mare ca știuca. Acestea sunt componentele echipamentului de frogging,
absolut esențiale dacă vreți să aveți succes în acest stil de pescuit extrem.

Ce echipament folosim pentru
a ne maximiza șansele?
Echipamentul de casting este cel recomandat 150%. Lanseta din carbon,
cu lungime între 7’ (2,13 m) și 7’4”(2,23
m) cu acțiune rapidă dar cu ceva elasticitate pe vârf, cu o putere între 10 și
40 sau 60 de grame și fir recomandat
de 20 - 30 lbs. sau chiar mai mult. Aveți
nevoie de putere pentru a extrage știuca
din mijlocul vegetației acvatice, unde
orice secundă de luptă în plus înseamnă
mai multe șanse de scăpare. Mulineta
de casting, de clasă MH, care să țină
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Tehnică Pescuit de sezon
Pescuit la malul mării
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Sezonul estival este în plină desfășurare, iar doritorii de apă, soare, aer dar, în special, de
socializare, au profitat de relaxarea restricțiilor impuse de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 și au invadat, ca în vremurile bune, plajele aurii ale Mării Negre. Unii dintre
ei, pasionați ai pescuitului, se gândesc și la o partidă în apele cristaline ale mării, ca
variantă alternativă de petrecere a vacanței, iar alții, curioși, văzându-i pe cei dintâi,
încercând o timidă ucenicie, experimentând pescuitul la malul mării.

P

e litoralul românesc al Mării
Negre au fost identificate 131
de specii de pești, pe litoralul
bulgăresc 187 de specii, pe litoralul turcesc 167 de specii, pe litoralul ucrainean
155 de specii, pe litoralul rusesc 112 specii și pe cel georgian 110 specii.
Marea Neagră, prin poziția sa geohidrografică închisă, are posibilități reduse de reciclare a apei. Fără curenți
puternici între bazine cu caracteristici
diferite, s-a produs o accentuată eutrofizare a apei, dublată și de poluarea din
ultimele decenii. Continuul proces de
degradare trofică a dus la diminuarea
semnificativă a populației piscicole.
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Găsim, totuși, și în apele noastre, destule specii de pești care pot face obiectul
pescuitului recreativ: guvidele, chefalul, lufarul, zărganul, barbunul, hamsia, scrumbia, aterina, rizeafca, cambula, limba-demare etc. Oferta există și este oarecum la
îndemâna celor dispuși să încerce, să experimenteze această îndeletnicire, care
poate fi practicată și cu instrumente mai
simple și mai puțin costisitoare.

Locații cu potențial
Vom căuta plajele mai puțin frecventate, aflate la periferia stațiunilor litorale
sau între acestea, departe de „civilizație”,
cu valurile molcome care se sparg pe malul

nisipos, formând mici denivelări, dar vom
sonda pragurile formate la distanță, care
oferă protecție atât pentru pești, cât și pentru crustaceele bentonice, viermii și moluștele care constituie hrana acestora.
În zonele cu diguri care înaintează
în mare, aglomerări de stabilopozi sau
anrocamente poziționate de-a lungul
malurilor, vom observa cu atenție mișcarea valurilor, pentru a identifica eventualele refugii ale peștilor, care sunt, în
același timp, și locurile lor de hrănire.
Acestea pot fi atât în apropierea
structurilor, la mică distanță de ele, sau
în larg, unde valurile și curenții formează praguri.

BARBUNUL

Momelile vor fi cele
agreate de majoritatea
speciilor marine: „râmelede-mare”, garizii, carnea
midiilor, râmele, viermușii,
cubulețele de carne sau
bucățile de peștișori.

Scule și momeli
Pentru pescuitul staționar vom folosi, în cazul în care pescuim de pe
structuri care avansează în mare, o
vargă suplă de 5-7 metri, fir de 0.120.16, cârlig nr. 6-10, plută cu antenă,
de 1,5-3 grame și plumbaj unic.
Pentru pescuitul de pe mal, dar și
de pe structuri, vom folosi vergi robuste, cu lungimea de 3,20-3,80 metri,
echipate cu mulinete avînd capacitate
mare de stocare, fir de 0.25-0.30, cârlige cadmiate, cu tijă lungă și mici flotoare atașate, și plumbi specifici, cu
forme care să împiedice rostogolirea pe
substrat sub influența valurilor.
Momelile vor fi cele agreate de majoritatea speciilor marine: „râmele-demare”, garizii, carnea midiilor, râmele,
viermușii, cubulețele de carne sau bucățile de peștișori.
Pentru pescuitul cu năluci vom folosi
monturi formate din mai multe cârlige,
echipate cu musculițe artificiale – „țaparine” pentru stavrizi, lingurițe, voblere
și twistere pentru lufari și monturi cu
„ciucuri” din lână roșie pentru zărgani.

Sub adierea brizei
Dimineața devreme, înainte ca razele soarelui să devină de nesuportat,
sau în amurg, când liniștea se lasă peste
întinderea nesfârșită, calmă, ca o oglindă
uriașă în care încep să se reflecte primele
stele, profitați de zilele unei vacanțe binemeritate pentru a experimenta un
pescuit la malul mării.

Barbunul (Mullus barbatus) este
un pește teleostean marin din ordinul
perciforme (Perciformes), bentonic, de
dimensiuni reduse (14-33 cm), care
trăiește în cârduri pe fundul nisipos
sau mâlos al zonelor litorale ale Atlanticului de Est, Mării Neagre, Mării de
Azov și Mării Mediterane. Se hrănește
cu crustacee mici bentonice, viermi și

moluște, pe care le caută cu ajutorul
mustăților, scormonind în mâl. Depune icre pelagice în lunile iunie-iulie.
De obicei stă deasupra substraturilor
nisipoase. Vara stă la adâncime, apropiindu-se de țărm cu ajutorul curenților reci, în medie de 10-15 °C. Primăvara apare la țărm la o temperatură
de 7-8 °C, iar la temperaturi de 15-16
°C barbunii se retrag în apele adânci.
Pe litoralului românesc al Mării Negre
trăiește subspecia Mullus barbatus
ponticus. Carnea barbunului a fost
mult apreciată, încă din antichitate,
de către greci și romani. Barbunul se
poate pescui la staționar, de pe mal
sau din barcă, folosind ca momeală
carne de scoică sau „râme-de-mare”.
Barbunul se bucură de o mare apreciere în rândul gurmanzilor, gustul cărnii sale grase asemănându-se cu cel
al „fructelor-de-mare” cu care se hrănește.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

BARBUNI PRĂJIȚI
CU SOS DE USTUROI
MAMA PAȘA

Barbunul poate fi pescuit prin metodele recreativ/sportive,
se găsește, mai greu, și în pescării, dar poate fi consumat în
cherhanalele cu specific gastronomic de pe litoral. Este un
pește deosebit, cu carnea roz și gustul care se aseamănă cu
cel al „fructelor-de-mare”, foarte apreciat de meseni cu
ocazii speciale.
Ingrediente: 1-1,5 kg de barbuni, 5
linguri de făină, două liguri de mălai,
două căpățâni de usturoi, 2 ardei iuți
verzi, două roșii, 3 lingurițe de muștar
de Dijon, 200 ml ulei de măsline pentru
sos, 150 ml oțet de mere, sare, piper,
ulei de floarea-soarelui pentru prăjit.
Preparare: peștele se eviscerează
superficial, se presară cu sare și piper,
se tăvălește prin făina amestecată cu
mălai și se prăjește în ulei încins, pe
ambele părți, până se „aurește”.

Prepararea sosului: se curăță usturoiul și se zdrobește mărunt, după
care se amestecă în blender cu ardeii,
curățați de semințe și tocați tot mărunt, cu roșiile curățate de pieliță, mărunțite, muștarul, uleiul și oțetul.
Servire: peștișorii se servesc pe un
platou, alături de un bol cu sosul de usturoi. O mămăliguță caldă nu strică, dar
un pahar aburit de vin alb sec, aligote/
sauvignon blanc/fetească regală/riesling,
este obligatoriu. Poftă bună!
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Tehnică Cu lanseta de feeder la crap
Trei monturi, trei provocări
Text și fotografie MAC

Ocupând în prezent un loc bine meritat în rândul pasionaților sportului cu lanseta, pescuitul la
feeder a câștigat tot mai mulți adepți în ultimii ani.

D

edicat inițial plăticii, carasului
sau mrenei, pescuitul la feeder
și-a extins ulterior aria de specii de pești vizate, devenind tot mai popular și în rândul pescarilor la crap.
Astfel, tehnica s-a diversificat și, beneficiind de calitățile lansetelor de feeder,
au fost introduse și folosite diverse
monturi, unele deja consacrate, altele
adevărate noi provocări create cu ingeniozitate.

rul săculețului, și apoi atașat în linie
după plumb (Foto 1 și 2). Cârligul cu
momeala - care poate fi porumb, râme
sau viermuși, boilies sau pop-up, se
prinde în plasa săculețului, astfel încât,
la dizolvarea materialului PVA, acestea
vor rămâne pe movilița de nadă elibe1

rată 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
fixă pe substrat și firul întins, pentru a
permite semnalizarea trăsăturii la vârful lsnsetei.

Săculeț de PVA în loc de coșuleț

Un „sandviș” pe gustul crapilor

Unul dintre aspectele cheie legate
de coșulețele năditoare este consistența
nadei. Prea dispersată, 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 necesită 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 interio-

O altă montură pe care am încercat-o, folosind tot lanseta de feeder, am
numit-o „sandviș”, după aspectul și alcătuirea sa (Foto 3 și 4). Pe firul de
păr al cărligului am folosit boabe de porumb din conservă, porumb siliconic
floating, toate prinse într-e două „felii”
tăiate dintr-un pop-up. Acesta este „sandvișul”. Avantajul acestei monturi este
acela că poate fi folosită pe locurile cu
substrat mâlos, moale, în care plumbul
se afundă în substrat iar cârligul și momeala se mențin, plutesc practic, în imediata apropiere a fundului apei. Același
lucru este valabil și pentru locurile cu
vegetație abundentă pe fundul apei, păr-

34 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

2

3

4

5

6

țile floating ale „sandvișului”, ridicând
cârligul cu momeala undeva în primii
câțiva centimetri deasupra substratului.
În rest, montura este clasică, „cu plumb
pierdut” și forfac fie din fluorocarbon,
fie din fir textil simplu sau cu cămașă.

spre suprafața apei. În acest fel, nada și
cârligul cu momeala sunt expuse direct
în calea peștilor adunați pe vad.
Method feeder-ul rapid permite garnisirea năditorului cu ajutorul unei matrițe - mould, confecționată dintr-un
material elastic/siliconic, special conceput pentru acestă operațiune, asigurând poziționarea corectă a cârligului
cu momeală, în nadă. Nada este astfel
compactată și așezată uniform pe năditor, tot ansamblul având o formă aerodinamică ce facilitează lansarea la
distanță și reduce considerabil posibilitatea desprinderii nadei la lansare.
Montura propriu-zisă este cât se
poate de simplă: un opritor siliconic pe

Method feeder-ul rapid
Method feeder-ul este un năditor deschis, spre deosebire de coșulețul tradițional - închis, așa cum este feeder-ul
clasic. Montat pe firul principal cu ajutorul unui stoper și având un forfac scurt,
nu mai lung de 10-15 cm, method feederul are plumbul montat pe partea inferioară, permițând așezarea năditorului
pe substrat totdeauna cu partea deschisă

Montura propriu-zisă
este cât se poate de
simplă: un opritor siliconic
pe firul principal înaintea
năditorului, urmat de
năditorul propriu-zis
(Foto 5 și 6). Diametrul
redus al foarfacului are în
vedere finețea monturii,
necesară pentru a nu trezi
suspiciunea peștilor.
Lungimea forfacului este
de numai 15 cm, mult mai
scurtă comparativ cu
metoda feeder clasică.

firul principal înaintea năditorului, urmat
de năditorul propriu-zis (Foto 5 și 6).
Diametrul redus al foarfacului are în vedere finețea monturii, necesară pentru
a nu trezi suspiciunea peștilor. Lungimea
forfacului este de numai 15 cm, mult mai
scurtă comparativ cu metoda feeder clasică. De fapt aceasta este una dintre caracteristicile și deosebirile principale ale
monturii cu method feeder, față de feederul clasic, și, separe, una din cheile
succesului acestei metode.
Sunt trei monturi ce propun trei
provocări pentru pescuitul la crap, cu
lanseta de feeder. Trei monturi care pot
oferi tot atâtea șanse de reușită și care
merită încercate!
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Tehnică Pescuit pe râu
Pe râu, la fly, în pași șoptiți
Text și fotografie DORU DINEA

O perioadă de timp, apele au fost mai opace dar, încet, încet, ploile s-au pierdut în geana
zării iar râul și-a recăpătat surâsul clar și limpede. Arar, nori, ca niște ghemotoace albe și
pufoase, mai levitau grăbiți iar din azurul larg deschis al văzduhului discul de foc a
stăpânit cu îmbrățișări toride întinderea câmpiei.

C

ovoarele de iarbă țesute maiestuos cu flori de câmp au cotropit
potecile ce însoțeau traseul râului.
La fiecare pas, din umbra binefăcătoare a
firelor de iarbă țâșneau, pe neștiute, lă-

custe acrobate. Fluturi, în curcubee de culori, valsau leneși pe aripi fierbinți de vânturi hoinare. Elegante egrete, sculptate
parcă din fine porțelanuri, patrulau atente
de-a lungul malurilor.

În cele câteva partide de pescuit la
fly pe care le-am efectuat, am avut în vedere, în special, cotele și turbiditatea apei
râului dar și alți factori care s-au ivit. În
funcție de acești factori am ales zonele
de pe râu în care să pescuiesc și, de asemenea, ce muște artificiale să folosesc.

Pe lângă maluri
Atunci când apele râului au avut o
cotă mai crescută și o turbiditate nu
foarte mare, am pescuit mai mult pe
lângă maluri. Am lansat muștele artificiale și de pe mal, de-a lungul acestuia, aval și amonte dar, cel mai mult
mi-a plăcut, atunci când a fost posibil,
să intru în apă și, din larg, să lansez artificialele către mal. În felul acesta am
reușit mult mai bine să conduc muștele
artificiale prin apele din apropierea malurilor și să tatonez aceste zone în căutarea peștilor.
Deoarece în aceste perioade de
timp, apele au prezentat pe suprafață
puf de sălcii și de plopi, nu am putut să
utilizez muștele artificiale uscate și, de
aceea, am pescuit numai cu artificiale
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de tip nimfe. Am avut rezultate și la
nimfele tip GRHE and Partridge pe
cârlige nr. 14, dar cele mai bune rezultate au fost la nimfele tip caddis, pe
cârlige nr. 14 și nr. 16.
De cele mai multe ori, atunci când
am pescuit din apă, am lansat nimfele
către marginea malului sau printre culoarele de vegetație de lângă maluri, de
la o distanță de 3 sau 4 metri. Numai
acolo unde apa a fost prea adâncă spre
mal, am lansat nimfele din apa mai puțin adâncă din larg, uneori și pe distanțe de 8 sau 10 metri, către mal. După
ce nimfa atingea suprafața apei, o lăsam să se scufunde spre substrat și să
fie purtată liber de curentul apei. Destul de rar mai interveneam și executam
mici „salturi” ale muștei artificiale.
Peștii, de obicei cleni dar, uneori și
obleți, atacau destul de hotărât nimfa.
Înțeparea peștilor am efectuat-o trăgând puțin de șnur, în timp ce ridicam
și vârful lansetei.

În ape liniștite
După o perioadă de timp, cotele au
scăzut iar apele râului au căpătat o claritate din ce în ce mai mare. Au luat
naștere, în unele zone ale râului, adevărate brațe moarte, unde apa era
aproape statică iar în alte zone apa avea
un curent de curgere lent.
Pentru că se terminase și cu invazia
de puf de sălcii și plopi pe suprafața
apei, am avut posibilitatea să încerc mai
multe tipuri de muște artificiale. Totuși,
până la urmă, am pescuit tot cu nimfe
iar, în special, în zonele cu apa aproape
statică am folosit cu rezultate bune și
foarte bune, muștele artificiale uscate
tip foam, ce imitau tăuni, viespi, mici
cărăbuși sau păianjeni. Pentru nimfe
am folosit modelele Prince nimph, Perdigon și Polish nimph, pe cârlige nr. 14
iar artificialele tip foam, au fost pe cârlige de la nr. 10 până la nr. 6.
Când am pescuit cu nimfe în apele
liniștite, după ce lansam, iar musca artificială atingea suprafața apei, o lăsam
să ajungă pe substrat sau în apropierea
acestuia, după care o recuperam, cu
mișcări fluide, pe distanțe uneori de
15-20 de centimetri, alteori de 30-35
de centimetri, cu viteze de recuperare
mici și medii. De cele mai multe ori
atacul se producea ori la scurt timp
după ce nimfa atingea suprafața apei,
ori după primele recuperări ale nimfei.
Cele mai palpitante momente au fost
atunci când am pescuit cu muștele artificiale de tip foam. Am folosit mai
multe feluri de prezentări pentru aceste
tipuri de artificiale. Uneori, după ce
lansam musca artificială, o lăsam să

plutească liber chiar și câteva zeci de
secunde, după care o recuperam încet,
pe o distanță de aproximativ un metru,
și o lăsam din nou să plutească liber
alte câteva zeci de secunde. În unele
cazuri, am efectuat recuperări sacadate
pe distanțe scurte, la viteze de recuperare mici și medii. Am mai realizat și
mici vibrații, tremurături ale muștei pe

Deoarece în aceste
perioade de timp, apele
au prezentat pe suprafață
puf de sălcii și de plopi, nu
am putut să utilizez
muștele artificiale uscate
și, de aceea, am pescuit
numai cu muște artificiale
de tip nimfe. Am avut
rezultate și la nimfele tip
GRHE and Partridge pe
cârlige nr. 14, dar cele mai
bune rezultate au fost la
nimfele tip caddis, pe
cârlige nr. 14 și nr. 16.

suprafața apei, pe care le-am efectuat
din vârful lansetei.
Atacurile clenilor la muștele artificiale tip foam au fost cele mai plapitante. În multe cazuri observam peștii
cum înotau agale către musca artificială
aflată pe suprafața apei. Uneori simțeau că ceva nu este în regulă și nu atacau musca artificială dar, în alte cazuri,
efectuau atacul, absorbind ușor musca
artificială. A trebuit să fiu foarte atent
și să execut înțeparea în timp optim,
altfel prudenții cleni expulzau musca
cu o viteză uimitoare. Clenii prinși la
muștele artificiale de tip foam au fost
de dimensiuni mai mari, uneori chiar
depășind greutatea de un kilogram.
Cu echipamentul ușor de fly am hălăduit în pași șoptiți prin apele răcoroase ale râului sau de-a lungul malurilor. Muștele artificiale, lansate în
elegante arabescuri, mi-au adus în dar,
nu de puține ori, pești în luciri argintii
iar drept mulțumire pentru clipele de
neuitat, toți și-au regăsit locul în undele
râului.
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Echipament

Atelierul muscarului

A

rtificialele pentru stavrid sunt
relativ ușor de legat pe cîrlig și
nu necesită mult timp pentru
a fi confecționate.

Materiale necsare
Cârlig: nr.6 cu tijă lungă, cu ochet
sau cu paletă, preferabil tratat pentru
a rezista apei sărate;
Corp-Hackle: un fulg de rață sălbatică-sarselă sau găscă sălbatică;
Cap: ață de montaj de culoare roșie,
întărită cu o picătură de lac sau rășină
epoxidică.

Foto: ANDREI ZABET

Montajul

Artificiale
pentru țaparină
ALEX CODRESCU
Pescuitul stavridului cu țaparina are caracteristicile lui
specifice. Cei ce au avut ocazia să pescuiască la țaparină și să
prindă stavrizi nu vor uita senzațiile produse de peștii care
atacă artificialele. Vor reveni apoi, de fiecare dată când se va
ivi ocazia, pentru o partidă de pescuit aparte, la malul mării.
1

4
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2

Se matisează câteva spire cu ața de
montaj pe tija cârligului, în partea dinspre ochet/paletă - Fig. 1;
Se atașează fulgul de rață pe tija cârligului cu ață de montaj, astfel încât să
depășească curbura acestuia cu 5-10
mm - Fig. 2;
Se taie cu o forfecuță de precizie capătul liber al fulgului - Fig. 3;
Se dau câteva ture cu ață de montaj
în apropierea ochetului/paletei cârligului pentru a contura capul artificialei,
se face nodul de fixare și se aplică o
puicătură de lac pentru fixarea montajului - Fig. 4;
Artificiala este gata și se poate
monta pe firul principal al țaparinei
printr-un chiostec de 6-10 cm din monofilament de 0,14-0,17.
Fir întins!
3

Foto: ALEX CODRESCU

Curiozități

Divertisment

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

PASĂREA KIWI
• Pasărea Kiwi - Apteryx mantelli, este
nativă din Noua Zeelandă și este adesea
folosită drept simbol al acestei țări, grație
unicității acestei specii;
• Pasărea este înrudită cu struții, emu
și casuarii;
• Denumirea genului - Apteryx, vine din
limba greacă, în care înseamnă „fără aripi”;
• Sunt cunoscute cinci specii de păsări kiwi,
dintre care patru sunt considerate vulnerabile,
iar una este considerată ca fiind amenințată;
• Kiwi se recunosc foarte ușor după
forma și lungimea neobișnuită a ciocului;
• Este singura pasăre care are nostrilele poziționate pe partea superioară a
vârfului ciocului;
• Grație poziției nostrilelor și unui simț
al mirosului extrem de dezvoltat, păsările

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
pot simți hrana încă înainte de a o vedea;
• Oul păsării kiwi este considerat ca fiind cel mai mare dintre ouăle păsărilor,
dacă se ia în considerare raportul dintre
mărimea corpului și mărimea oului;
• Când ies din ou puii sunt deja acoperiți
cu pene care seamănă mai degrabă cu părul
de la mamifere decât cu penele păsărilor;
• Ouăle sunt clocite de masculi, perioada de incubație fiind una dintre cele
mai lungi cunoscute în lumea aviară, putând ajunge chiar și la 80 de zile;

• Puii de kiwi cresc și se dezvoltă foarte
încet, astfel încât le trebuie doi sau chiar trei
ani pentru a ajunge la stadiul de adult;
• Ochii păsărilor kiwi sunt considerați
cei mai mici dintre cei ai speciilor aviare,
dacă se ia în considerare dimensiunea lor
relativ la mărimea corpului. De altfel păsările kiwi se bazează mai mult pe simțul
olfactiv decât pe cel al vederii, pentru căutarea și descoperirea hranei;
• Păsările kiwi nu pot zbura, sternul
pieptului fiind lipsit de formațiunile osoase
de care se prind mușchii aripilor. Aripile
sunt atât de mici și nedezvoltate încât adesea trec neobservate;
• Principalul prădător al speciei este
hermelina, care este responsabilă pentru
prădarea a cel puțin jumătate din puii de
kiwi înainte ca aceștia să ajungă la greutatea de aproape un kilogram, când nu mai
pot fi vânați de micile prădătoare;
• Deși sunt relativ mici ca dimensiune,
păsările kiwi pot ajunge să trăiască între 25 și
50 de ani, o reală performață în lumea aviară;
• În prezent se apreciază că există un
număr total de aproximativ 68.000 de
exemplare de păsări kiwi;
• Numele kiwi este atât de legat de Noua
Zeelandă încât adesea neozeelandezii sunt
apelați ei înșiși cu numele de kiwi.
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Noutăți

De prin magazine

ABREVIS

FISELA

REST 128 SL - jerkbaitul nr. 1
pentru știuci și șalăi
Cel mai căutat jerkbait de la GAN
CRAFT, modelul REST SL 128, a ajuns
în sfârșit și în țara noastră. Cu o lungime
de 128 mm și o greutate de aproape 20
de grame, REST SL este incredibil de
simplu de lansat la distanțe mari,
chiar și împotriva vântului,
asta și datorită sistemului
intern de greutăți mobile.
Însă ceea ce-l face absolut
letal pentru știucile, șalăii
și chiar bibanii de la noi,
este acțiunea unică în apă.
Fiind vorba de un model
slow floating, care se ridică lent
spre suprafață în momentele de repaus, REST SL este eficient mai ales în
ape reci, în condiții dificile, dacă-l echilibrăm cu o strună metalică astfel încât
năluca să devină aproape suspending,
cu flotabilitate neutră. O altă caracteristică unică a acestui jerkbait este barbeta interschimbabilă: cea cu care voblerul este livrat produce o evoluție mai
discretă, potrivită pentru sezonul rece,
iar barbeta hexagonală, din cutie, face
jerkbaitul să aibă o acțiune ceva mai

eratică și mai imprevizibilă în apă. Ambele barbete funcționează optim pe
apele din România, unde acest model a
fost testat îndelung, înainte de a deveni
disponibil spre comercializare.
Adâncimea de evoluție se situează undeva în jurul a 1 metru,
iar dacă-l pescuiți cu fir din
fluorocarbon, poate ajunge și
la 1,5 metri adâncime. Finisajele perfecte sunt de calitate JDM, iar triplele Owner
C’ultiva sunt printre cele mai
ascuțite ancore din lume, o calitate extrem de importantă în
pescuitul cu jerkbaituri.
REST SL dă rezultate în prezentări
rectilinii, lente, cu pauze de 3-5 sau chiar
20 de secunde între fiecare tur de manivelă, însă evoluează la fel de bine și cu
jerk-uri ori twitch-uri din vârful lansetei,
pentru că este un jerkbait prin excelență.
Noile jerkbaituri GAN CRAFT
REST SL sunt disponibile în magazinul fizic Abrevis din București, precum
și online.
–www.abrevis.ro

CAT BRAID - FIR TEXTIL
PENTRU SOMN
Cat Braid
este conceput exclusiv pentru pasionații pescuitului la somn, ideal
de folosit ca linie
principală, indiferent că pescuim pe lac sau
pe ape curgătoare, la staționar sau la clonc.
Lungimea rolei ne permite să umplem
tamburii de mare capacitate, specifici mulinetelor convenționale de pescuit la somn.
Atuul principal al acestui fir este rezistența de rupere la nod și cea liniară,
motiv pentru care producătorul Wizard a
optat pentru o plajă largă de diametre cuprinse între 0,40 și 1 mm.
Pentru situațiile în care pescuim în
structuri submerse abundente, rezistența
este asigurată de tehnologia de împletire
a firului cu spire învelite cu o camașă de
teflon. Aceasta facilitează o rezistență excepțională la abraziune, indiferent că ne
ferim de structuri submerse care pot genera forțe de forfecare sau de dinții deși și
ascuțiți ai somnului.
Culoarea maron închis îi asigură o
camuflare excelentă în masa apei iar rezistența la rupere a firului cu diametrul
de 1 mm este de 104,5 kg.
–www.fisela.ro

MG CARP

Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

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
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DIP Fluo Special

DIP Fluo Special a fost conceput,
atât pentru momelile de cârlig cât și pentru semințe, amestecuri de nădire sau
mixuri pentru săculețul solubil, și este
disponibil în diferite variante de arome.
Noile flacoane pentru dip-uri beneficiază acum de capac flip, mai
practic și mai comod. Riscul ca acestea să curgă accidental prin trusă este
aproape inexistent.

De asemenea, prin forma specială
a vârfului flaconului, lichidul poate fi
turnat pe momitor, method feeder,
pe săculețul PVA sau pe momeala de
cârlig, în cantitatea dorită, chiar și
doar o singură picătură. Practic,
dip-urile MG Carp se pot aplica cu
adevărată precizie de ceas elvețian!
–www.mgcarp.ro

Mica publicitate

SEPTEMBRIE 2021
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

0.31
1.23
2.18
3.09
3.48
4.39
5.27
6.19
0.27
1.18
2.09
3.01
3.49
4.40
0.05
0.49
1.40
2.32
3.24
4.17
5.08
5.52
0.21
1.13
2.05
2.51
3.43
4.35
5.27
6.19

5.51
6.43
7.35
8.26
9.18
10.09
11.01
11.52
5.18
6.10
7.01
7.51
8.50
9.42
5.27
6.19
7.10
8.02
8.51
9.43
10.35
11.26
5.46
6.38
7.29
8.20
9.13
10.04
10.48
11.39

11.18
12.09
12.52
13.45
14.36
15.28
16.19
17.10
11.49
12.41
13.32
14.23
15.14
16.05
10.43
11.35
12.27
13.18
14.10
15.02
15.48
16.39
11.24
12.16
13.07
13.52
14.43
15.35
16.27
17.19

18.15
19.07
19.49
20.38
21.29
22.20
23.11
18.02
18.51
19.43
20.35
21.27
17.29
18.20
19.11
20.03
20.54
21.47
22.38
17.05
17.53
18.44
19.35
20.38
21.30
22.21
-

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

ANGAJĂRI

A.J.V.P.S. HUNEDOARA

Asociația Județeană a Vânătorilor
și Pescarilor Sportivi Hunedoara

L.N.

6.45

19.41

ANGAJEAZĂ
PĂSTRĂVAR
Detalii la
Tel.: 0722-387.454

P.P.

6.52

19.29

REBUS

VÂNĂTOARE DE RÂS
Rezolvarea din numărul anterior

L.P.

7.01

19.14

U.P.

17.11

18.59

COMPETIȚII
DE VÂNĂTOARE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Se alege cu trofeul cel
mare. 2) Fug la competiții – Ceas. 3) Oaie
fragedă – Ajutat să cadă din picioare.
4) Trunchiul casei – O parte din vânat!
5) Cunoscătoare în tainele competițiilor.
6) Luate de la pușcă! – Șaua măgarului.
7) Abia intrate în competiție – Stai! – Parte
a leului. 8) A ajunge la limita de sus a competiției. 9) Ține toți leii la un loc – Antrenat
pentru o competiție cu obstacole (dim.).
10) Mai multe ca ea – Vânată din zbor.
VERTICAL: 1) As al competiției – Prima și
ultima la competiție! 2) Cai turcești – Îngrăditură cu animale. 3) Te face să ieși din
competiție. 4) Cute la veste! – Intră și iese
prin ureche – Lipit la ambele capete!
5) Apariții imprevzibile – 13 semne!
6) Competiție de exerciții fizice. 7) Urmă
vizibilă – Simte mirosul. 8) Culmea competiției – A împacheta pentru transport.
9) A pune pană la pălărie – Abis! – Ursul
fără coadă! 10) Sucite.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

Cu abonamentul pentru un an poți primi acasă 12 reviste consecutive.
Urmează instrucțiunile din cuponul pentru abonament.

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

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 75 LEI
NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ...................................................................................... Nr. .......
Bloc ...... Scara ...... Etaj ...... Apartament ...... Localitate ................
................................. Județ/Sector .................. Cod poștal ................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura .....................
Am achitat suma de ............................................................ în data de
.................................... cu ......................................................................
Ordin de plată nr. ............................................................................
Mandat poștal nr. ............................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12 reviste
consecutive începând cu luna următoare a celei în care ai făcut plata.
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.

