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VÂNĂTOARE

Comunicat A.G.V.P.S.
din România

Foto: ALIN-CODRU MANU

În data de 21 august 2020, în urma Hotărârii nr. 55/2020,
pronunțată la data de 20.08.2020 de către Curtea de Apel
Brașov în dosarul nr. 326/64/2020, A.G.V.P.S. din România
a emis următorul comunicat:

„Astăzi, 21.08.2020, am luat act neoficial de Hotărârea nr. 55/2020, pronunțată la data de 20.08.2020 de către
Curtea de Apel Brașov în dosarul nr.
326/64/2020 prin care se suspendă, la
cererea formulată de către Asociația
Alianța Pentru Combaterea Abuzurilor
(A.C.A.), aplicarea unor prevederi ale
Ordinului M.M.A.P. nr. 1400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru
unele specii de faună de interes cinegetic,
la care vânătoarea este permisă, pentru
perioada 2020 - 14 mai 2021.
Înainte de a vă spune opinia noastră
cu privire la solicitarea A.C.A., precizăm
că hotărârea instanței mai sus arătate
nu este definitivă (se poate ataca cu recurs numai de către Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor care are calitate de
pârât în dosar, în termen de 5 zile de la
comunicare, dar prin declararea recursului nu se suspendă executarea hotărârii), iar în cazul în care aceasta ar rămâne definitivă și-ar produce efectele
doar până la pronunțarea unei hotărâri
de către instanța de fond.
Momentan Asociația Alianța Pentru
Combaterea Abuzurilor nu a formulat
și o acțiune în contencios admninistrativ, ci doar această cerere de suspendare
a executării actului administrativ (dar
suntem convinși că o va face pentru că

în caz contrar această cerere de suspendare nu și-ar mai produce efectele).
Ne rezervăm dreptul ca în momentul
în care A.C.A. va formula acțiunea în
instanță să intervenim în proces, fie în
interes propriu, fie în interesul Ministerului (vom analiza la acel moment modalitatea de acționare), pentru a putea
proteja drepturile/interesele vânătorilor.
De asemenea, avem în vedere și sesizarea
eventuală a Avocatului Poporului sau în
cazul în care vom observa o rea credință
din partea magistratului care a pronunțat această hotărâre sau că acesta este
același care a pronunțat o hotărâre de
suspendare și în dosarul de anul trecut
cu privire la suspendarea vanatorii la
specia ciocârlie, să facem o sesizare și la
Consiliul Superior al Magistraturii.
Cunoaștem faptul că accesul la justiție este garantat prin Constituție, însă
cunoaștem și faptul că abuzarea cu rea
credință de acest drept se sancționează
potrivit legii.
Nu dorim să facem aprecieri insinuatorii
asupra unei Hotărâri Judecătorești, însă
putem, cu certitudine, afirma faptul că:
• prin interzicerea vânătorii la speciile de cioară grivă și coțofană, apreciate
ca principali vehiculatori ai virusului
pestei porcine africane, se aduce atingere
siguranței naționale;

• motivele invocate de A.C.A. și acceptate necondiționat de completul Curții
de Apel Brașov sunt contrare prevederilor
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, modificată prin
Legea nr. 13/2020, dar și ale Directivei
nr. 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie
2009 privind conservarea păsărilor sălbatice precum și cele ale Ghidului de vânătoare emis în aplicarea acesteia;
• are un impact social și economic
major, în condițiile în care numai prin
tarifele de gestionare a fondurilor cinegetice, gestionarii achită anual aproximativ 9 milioane euro, iar în sistemul
de gospodărire a fondurilor cinegetice
sunt angrenați peste 3500 de salariați
la nivel național.
Completul Curții de Apel Brașov ignoră prevederile Deciziei nr. 8/2020 a
Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată chiar la solicitarea acesteia,
care statuează faptul că invocarea interesului legitim public trebuie să fie subsidiară invocării unui interes legitim privat, acesta din urmă decurgând din
legătura directă dintre actul administrativ supus controlului de legalitate și scopul direct și obiectivele asociației, potrivit
statutului. Astfel, fără a fi demonstrat
interesul legitim al A.C.A., C.A. Brașov
a acceptat solicitarea de suspendare a
O.M. 1400/2020, în opinia noastră în
mod abuziv, aducând astfel prejuducii
majore gestionării fondurilor cinegetice,
controlului situației epidemiologice la nivelul țării a P.P.A. și impicit a interesului
național și siguranței naționale.
Vă asigurăm de faptul că A.G.V.P.S.
din România va întreprinde în perioada
imediat următoare toate demersurile necesare și legale în vederea remedierii acestei
situații anormale în care ne aflăm”.
Președinte executiv,
Ing. Mugurel Constantin Drăgănescu
Director,
Dr. ing. Vladimir Talpeș
SEPTEMBRIE 2020
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LEGISLAȚIE

Punct de vedere
A.G.V.P.S.

Foto: ALIN-CODRU MANU

A.G.V.P.S. din România a trimis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în data de
17 august 2020, un punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de Asociația
Alianța Pentru Combaterea Abuzurilor, punct de vedere pe care îl prezentăm în continuare.
Nr. 559/17.08.2020
Către
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Ref. plângere prealabilă formulată de
Asociația „Alianța Pentru Combaterea
Abuzurilor”
„În ceea ce privește plângerea formulată de către Asociația «Alianța Pentru
Combaterea Abuzurilor», denumită în
continuare Alianța, cu privire la Ordinul
Ministrului mediului, apelor și pădurilor
nr. 1400/2020 privind aprobarea cotelor
de recoltă pentru unele specii de faună
de interes cinegetic, la care vânătoarea
este permisă, pentru perioada 2020 - 14
mai 2021 și prin care se solicită revocarea acestuia, arătam că în mod eronat
Alianța afirmă că acest Ordin a fost
adoptat cu încălcarea Legii nr. 24/2000
privind tehnica legislativă.
Prin plângerea formulată, Alianța a
invocat încălcarea art. 77 rap. la art. 42
din Legea nr. 24/2000, în temeiul cărora
ordinele cu caracter normativ se emit pe
baza și în executarea legilor, Ordonan4 |
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țelor și Hotărârilor Guvernului, proiectul
de act normativ nu poate depăși limitele
competenței stabilite prin actul de nivel
superior și trebuie să se limiteze strict la
cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise.
Așa cum rezultă din preambulul actului
administrativ acesta fost emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006,
fără a fi încălcate dispozițiile legale privind
normele de tehnică legislativă.
Mai mult, Alianța invocă încălcarea
art. 77 din Legea nr. 24/2000 și solicită
revocarea Ordinului Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1400/2020,
fără a preciza în ce mod această încălcare
i-a vătămat drepturile ori interesele legitime sau a împiedicat-o să-și orienteze
conduita în sensul conformității cu legea.
Având în vedere Decizia I.C.C.J. nr.
8/2020 din 02.07.2020 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de
conducere al Curții de Apel Brașov prin
care se prevede că «În interpretarea și
aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1
alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), r) și s) și
art. 8 alin. (11) și (12) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,

cu modificările și completările ulterioare,
stabilește că: În vederea exercitării controlului de legalitate asupra actelor administrative la cererea asociațiilor, în calitate de organisme sociale interesate,
invocarea interesului legitim public trebuie să fie subsidiară invocării unui interes legitim privat, acesta din urmă
decurgând din legătura directă dintre actul administrativ supus controlului de legalitate și scopul direct și obiectivele asociației, potrivit statutului». În situația în
care Alianța va ataca ordinul în instanță,
textul de mai sus trebuie introdus în întâmpinarea ministerului la acțiunea pe
care Asociația «Alianța Pentru Combaterea Abuzurilor» o va face la instanța
de contencios. Este obligatoriu ca Alianța
să dovedească interesul legitim privat,
justificarea «prin prisma statutului fiind
insuficientă (a se vedea pct. 69 și 70 din
decizie)».
Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative prevede la art. 4 alin.
1) ca «Actele normative se elaborează în
funcție de ierarhia lor, de categoria acestora și de autoritatea publică competentă

Foto: ALIN-CODRU MANU

să le adopte», iar potrivit art. 4 alin.
(3) «Actele normative date în executarea
legilor, ordonanțelor sau hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă».
După cum se poate observa Ordinul
Ministrului mediului, apelor și pădurilor
nr. 1400/2020 a fost emis având la bază
dispozițiile legale, se limitează strict la
cadrul actelor pe baza și în exercitarea
cărora a fost emis și nu conține soluții
contrare acestora. Ordinul fiind motivat din punct de vedere formal.
Enumerarea de către Alianță, a
unor acte normative și reproducerea
unor texte din acestea, scoase din context sau fără legătură cu obiectul ordinului sau legii nr. 407/2006, nu fac
dovada că procedura de emitere a ordinului și conținutul acestuia încalcă
acte normative în vigoare, inclusiv reglementări de rang superior.
Conform art. 77 din Legea 24/2000
«Ordinele cu caracter normativ, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale
de specialitate sau ale autorităților administrative autonome se emit numai pe
baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului. În formula introductivă a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile
juridice prevăzute la art. 42 alin. (4)».
Conform art. 78 «Ordinele, instrucțiunile și alte asemenea acte trebuie să
se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au
fost emise și nu pot conține soluții care
să contravină prevederilor acestora».
Arătam că acest act administrativ
contestat a fost emis ținându-se seamă
de principiul ierarhiei și forței juridice a
actelor normative consacrat de art. 1
alin. (5) din Constituția României, republicată, și art. 4 alin. (3) din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.
La emiterea Ordinului atacat a fost
respectată procedura prevăzută de Legea
nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind
transparenta decizională în administrația publică, deci s-a respectat procedura privind supunerea dezbaterii publice a proiectului de ordin, existând
astfel participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul
de elaborare a acestui ordin.
Având în vedere obligația statelor
membre ale UE de a transpune în legislația națională prevederile directivelor,
menționăm că prin Legea nr. 407/2006,
act normativ de nivel superior în România, au fost transpuse prevederile Direc-

tivei Pasări despre care Alianța face vorbire în plângere, dar și prevederile (considerentele) expuse în Ghidul de Vânătoare, elaborat de CE pentru punerea în
aplicare a Directivei Păsări, cu referire
directă la stabilirea cotelor de recoltă la
speciile migratoare. Directiva recunoaște
pe deplin legitimitatea vânătorii de păsări
sălbatice ca o formă de utilizare durabilă
și ca o activitate care oferă avantaje sociale, culturale, economice și de mediu
considerabile în diferite regiuni ale Uniunii Europene. Aceasta este limitată la
anumite specii, enumerate în directivă.
Totodată, legislația română și reglementările subsecvente din domeniul vânătorii, respectă cu strictețe prevederile
referitoare la vânătoare ale Acordului
privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la
Haga la 16 iunie 1995, precum și cele
din Convenția (Berna) privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa din 19.09.1979
Prin Legea nr. 407/2006 ce a fost
menționată și avută în vedere la emiterea
Ordinului criticat de către Alianță, au
fost transpuse inclusiv prevederile internaționale în ceea ce privește speciile de
păsări admise la vânătoare, metodele de
vânătoare admise pentru acestea, perioadele în care vânătoarea este admisă, precum și activitățile/acțiunile interzise.

(…) deci s-a respectat
procedura privind
supunerea dezbaterii
publice a proiectului de
ordin, existând astfel
participarea cetățenilor și a
asociațiilor legal constituite
la procesul de elaborare a
acestui ordin.

Toate acestea au fost analizate și avizate
de către entități și specialiști din domeniu, fiind adoptate de către legiuitor.
Ceea ce este cel mai important de remarcat este faptul că în întreaga notificare, nu se face referire la următoarele
aspecte:
• Lista I.U.C.N., în care sunt incluse
toate speciile menționate în notificare,
unde există o evaluare Internațională a
speciilor migratoare, încadrarea acestora
în funcție de riscul pe care îl prezintă
specia ca și grad de dispariție etc. Toate
speciile menționate nu prezintă un grad
ridicat de îngrijorare;
• Toate speciile menționate în notificare
sunt admise la vânătoare în majoritatea
covârșitoare a țărilor Uniunii Europene;
• Legea nr. 13/2020, de modificare
și completare a Legii nr. 407/2006, prevede fără echivoc că studiile de evaluare
se realizează în baza reglementarilor autorității statului, sub coordonarea acestei
autorități și sunt obligatoriu de realizat
numai pentru speciile sedentare admise
la vânătoare (menționate în Anexa 1 a
legii).
Totodată, chiar avizul nr. 4/2020 al
Consiliului National de Vânătoare și scrisoarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
nr. 7148 din 18.05.2020, Planul suplimentar de măsuri pentru combaterea
pestei porcine africane aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 01.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale
de Urgență, garantează respectarea condițiilor legale, inclusiv prin controlul populațional al speciilor necrofage, vectori
de răspândire a virusului P.P.A.”.
Cu stimă,
Membrii C.N.V.
Ing. Mugurel Drăgănescu
Ing. Eusebiu Martiniuc
SEPTEMBRIE 2020
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OPINIE

Pe țeava puștii

O boală cronică:
indiferența

Foto: COSTIN ALEXANDESCU

ELIADE BĂLAN

Am urmărit „turnirul” politic pentru alegerile locale și
n-am găsit nici măcar urme de preocupare la cei care au
dorit să devină primari sau consilieri, față de starea
fondului cinegetic al țării. Recunosc, nu m-am așteptat să
întâlnesc combatanți care să aducă în actualitate idei,
planuri sau eventual expuneri de natură să arate interesul
privitor la prezentul și viitorul unui domeniu extrem de
important pentru România.

V

otantul care a luat în serios declarațiile candidaților a avut
ocazia să asiste doar la dispute
de platformă politică, la confruntări de
doctrină improvizată, la schimburi de
replici fără substanță și la formularea
unor promisiuni care denotă stagnarea
economică și socială declarată. Nicio
referire, măcar în trecere, cu privire la
disconfortul cetățenilor creat de animalele sălbatice „abonate” la tomberoanele de gunoaie.
Există edili din mediul urban și
rural care cunosc bine cauzele pentru
care urșii și mistreții au ajuns să intre
în incinta unor imobile sau în curțile
oamenilor, producând panică și pagube. Mulți dintre candidați sunt la al
doilea sau chiar al treilea mandat de
6 |
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primar, viceprimar sau consilier. Unii
sunt și vânători. De nenumărate ori au
participat la întâlniri cu autoritățile în
drept unde s-a discutat despre defrișări
pe zeci de hectare de pădure în care își
au habitatul sălbăticiunile și despre
construirea de imobile în zonele protejate, inclusiv despre actele de braconaj
comise de funcționari ai statului, unii
dintre ei fiind aleși sau numiți în funcții
importante pe linie de stat. Cum arată
situația cinegetică în locurile unde
acești oameni activează, ei trebuie să
spună clar când sunt întrebați de cetățeni. Pentru că ei știu cel mai bine cum
trebuie să arate relația om-animal sălbatic atâta timp cât vor să conducă o
primărie o perioadă de patru ani.
Acești oameni se cuvine să spună de ce

este bine să gospodărim fauna și să
apărăm animalele sălbatice de răufăcători, de ce legea trebuie aplicată fără
nicio piedică atunci când cineva vânează fără autorizație sau când vânătoarea este interzisă sau cum trebuie
combătută, împreună cu organele abilitate, agresivitatea pe care o exercită
braconierii față de paznicii de vănătoare. O nefastă continuitate a indiferenței și pasivității, de natură să
descurajeze intervenția oamenilor de a
semnala unele neajunsuri, nu va
schimba în bine situația din prezent.
Nu este o noutate faptul că problemele de mediu sunt tratate după criterii și aspirații îndoielnice, semnalele
trase de la nivel local și transmise la
factorul decizional fiind făcute fără să
existe acea „muncă de teren” care să
conducă la rezolvări punctuale. Este
nefiresc să dai vina pe urși că ajung
printre blocuri când containerele cu
resturile menajere fie nu sunt golite cu
săptămânile, fie sunt amplasate la întâmplare și fără garduri metalice de
protecție.
Mai înainte menționam faptul că în
locurile unde pădurea a dispărut s-au
ridicat imobile impunătoare, toate cu
autorizații inclusiv de la primării. Beneficiarii acestor construcții își arată
acum nemulțumirea privind apariția
urșilor în zonele în care ei locuiesc. Păi,
stimabililor, locurile unde v-ați construit case, după ce muntele a rămas
chel, sunt de fapt habitatele lor, ale
animalelor sălbatice, pe care noi oamenii le-am ocupat abuziv, iar ele revin
pur și simplu pe teritoriul lor. Le-au
fost luate habitatul și hrana.
În România se află 60% din populația de urși bruni din Comunitatea europeană. Însă defrișările masive au
împins animalele la poalele munților și
în localități, unde încearcă să găsească
mâncare. Este clar că autoritățile locale
nu pot fi ocolite de responsabilități.
Există situații când localnicii au protestat față de lipsa de acțiune a primăriilor
și a altor instituții locale, care au evitat
să vină cu un plan pentru a rezolva
problema urșilor, însă fără să le facă
rău animalelor. Majoritatea urșilor nu
sunt violenți, dacă nu sunt provocați,
însă pericolul poate apărea oricând,
susțin specialiștii. Poate se conving de
acestă realitate și cei care doresc să
ajungă edili în localitățile din județele
Brașov, Harghita sau Prahova, zonele
unde urșii își fac cel mai des simțită
prezența în locuri în care pun în pericol
siguranța și integritatea oamenilor.

F.A.C.E.

Din nou despre
muniția cu plumb
ALIN-CODRU MANU

În data de 25 august 2020, F.A.C.E. - Federația Europeană
pentru Vânătoare și Conservare, a emis un comunicat
privind reducerea treptată a folosirii muniției cu plumb în
cadrul țărilor membre ale U.E.. Comunicatul precizează
poziția F.A.C.E. relativ la publicarea recentă de către
Comisia Europeană a celei de a IVa propuneri privind
restricționarea folosirii munției cu plumb în zonele umede,
propunere ce urmează a fi dezbătută în prima sătămână a
lunii septembrie în cadrul Comitetului U.E. REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals.

C

onform comunicatului, propunerea făcută de Consiliul European rămâne în continuare „…
ambiguă, disproporționată și discriminatorie. Nu a soluționat în nici un fel problemele majore întroduse în primul, al
doilea și al treilea draft al propunerii. Și,
foarte important, ar putea fi acuzată de a
cauza fără intenție un număr de probleme
legale, nu numai pentru vânătorii europeni dar și pentru agențiile ce trebuie să
aplice legea”.

În continuare, comunicatul vine să
clarifice câteva puncte privind poziția
FACE vis-à-vis de cea de a IV-a propunere a C.E. în acest sens. Astfel se menționează următoarele:
• F.A.C.E. susține reducerea treptată
a folosirii muniției cu plumb și ar fi susținut propunerea C.E. în acest sens,
dacă C.E. ar fi reușit să clarifice o serie
de aspecte privind siguranța juridică;
• până în prezent cele 23 de state
mebre ale UE au început să reducă

LA ZI

până în prezent cele
23 de state membre
ale UE au început să reducă
treptat folosirea muniției cu
plumb pentru vânătoarea în
zonele umede, înconformitate
cu Înțelegerea privind
păsările de apă migratoare
africane-euroasiatice AEWA (African-Eurasian
Migratory Waterbird
Agreement).

treptat folosirea muniției cu plumb
pentru vânătoarea în zonele umede, în
conformitate cu Înțelegerea privind păsările de apă migratoare africane-euroasiatice - AEWA (African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement). Statele
membre U.E. și-au conturat legislația
internă în așa fel încât să fie proporțională cu riscurile folosirii muniției cu
plumb, să fie practică și să poată fi înțeleasă atât de către vânători cât și de
factorii ce urmează a controla aplicarea
legii, toate aceste aspecte ținând cont
de condițiile existente la nivel național;
• F.A.C.E. nu susține propunerea
curentă a C.E. din cauza unor clauze
excesiv de restrictive privind stabilirea
unor zone tampon în jurul zonelor
umede, o perioadă prea scurtă acordată
pentru tranziție, restricționarea neclară
și vagă în privința posesiei muniției cu
plumb, care ar putea pune automat vânătorii în situația de a încălca legea, și
o definiție foarte largă și neclară a „zonelor umede” ce poate pune atât vânătorii cât și pe cei ce trebuie să aplice și
să controleze aplicarea legii, în situații
confuze, de nerezolvat.
În videoclipul atașat comunicatului,
dr. David Scallan, secretarul general al
F.A.C.E., prezintă o serie de argumente
privind neclaritatea noțiunii de „zone/terenuri umede” așa cum reiese din materialul propunerii C.E., felul în care acest
fapt poate genera confuzii privind stabilirea cu claritate a acestor zone dar și a
zonelor tampon, un exemplu edificator
fiind cel legat de încadrarea terenurilor
cu turbării în categoria zonelor umede,
precum și zonele care în perioadele cu
ploi abundente pot deveni „zone umede”
dar care, după trecerea ploilor, se usucă
și nu mai au nici un pic de apă.
Restricționarea folosirii muniției cu
plumb pe tritoriul țărilor membre ale
U.E. este dezbătută cu atenție la nivel
de Uniune și poate avea un impact
semnificativ asupra vânătorii, a vânătorilor și a economiei de profil.
SEPTEMBRIE 2020
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Observații la cerb

Foto: MAC

DE SEZON

boncănitului. Am urmat pentru o
vreme drumul forestier ce însoțea fosta
cale a mocăniței, urmând valea râului,
după care am început urcușul pe o vale
secundară, pe un pârâu cu unde de
cristal ce-și croia calea printre doi versanți domoli. Urma să ajungem, dincolo de culmile ce se profilau în zare,
într-un loc anume, cu observator clădit
cu grijă, ce permitea o vedere largă
peste o poiană ce se deschidea vederii,
înconjurată de pădurea de amestec ce
acoperea văile muntelui. Dacă nu ai fi
știut că este acolo, nu ai fi bănuit vreodată că un asemena loc ar putea exista.
Exploatările de masă lemnoasă din
câteva parchete mici din anii precedenți,
nu departe de acel loc, pregătiseră terenul pentru instalarea vegetației în tăieturi, rugi de mure și lăstari crescuți
printre cioatele rămase pe locul fostelor
exploatări forestiere. Acolo, la final de
sptembrie, puteai asculta glasul de iubire
al cerbilor ce boncăneau, învăluind locurile cu ecoul chemărilor ce se așterneau,
ca o vrajă plină de mister, peste pădurea
cuprinsă deja aurul și arama toamnei…

Foto: MAC

Poiana cerbilor

Poiana cerbilor
MAC
Ruginiul aprins al frunzei de fag vestește așezatea toamnei
peste pădure iar sfârșitul lunii septembrie ridică vălul
cortinei, deschizând parcă scena pe care urmează a se
desfășura, în tainice locuri, un spectacol greu de egalat.
Este vremea boncănitului iar glasul cerbilor din munte
cheamă cu dor...

C

ând frunzele toamnei capătă
culori desprinse parcă din pastelul curcubeului, iar adierile le
poartă pentru a le așterne apoi pe undele cristaline ale pârâului ce-și poartă
apele printre pantele abrupte ale versanților acoperiți de pădurea de fagi și
brazi, când vântul dă glas molcom prin
cetina molizilor ce coboară darnică
spre poala pădurii, toate sunt semne că
a venit timpul pentru a porni pe cără8 |
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rile muntelui, în căutarea locurilor în
care cerbii, mânați de instinctul ancestral, se adună pentru a duce la bun
sfârțit menirea hărăzită de natură.

Spre inima muntelui
Într-o dimineață ce anunța o zi senină și cu soare darnic, am pornit în
zori la drum, pentru observații la cerb.
Vremea se răcise binișor, iar veștile din
teren semnalau începutul sporadic al

Părăsisem de mai bine de o oră
valea pârâului iar urcușul devenise tot
mai anevoios. Ne continuam acum drumul prin pădurea ce își schimbse deacum aspectul. Lăsasem în urmă zona
dominată de fag și puteam admira deja
acum amestecul acestora cu tot mai
mulți brazi înalți, ce-și profilau distinct
verdele puternic pe fondul arămiu al
coronamentului de foioase. Câte un
molid cu cetină îndesită de vreme
puncta peisajul, marcând trecera spre
zona mai înaltă a muntelui. Din când
în când, doar glasul gaiței ne atrăgea
atenția, semnalând prezența noastră și
amintindu-ne parcă de faptul că veghea necontenit la tihna locurilor. Ici și
colo, paznicul de vânătoare ce ne însoțea, ne atrăgea atenția, încetinind ritmul și veghind la locurile pe care
pășeam, pentru a nu rupe vre-un
vreasc de pe potecă. Era timpul să păstrăm o liniște desăvârșită. Aveam și
pentru ce. Undeva, nu foarte departe,
un muget surd, repetat la intervale, se
auzea dincolo de cortina pădurii. Am
mai înaintat puțin și, parcă la un semn,
pădurea a început să se rărească. Printre trunchiurile arborilor puteam zări
de-acum lumina poienii. Am rămas locului iar paznicul a pornit singur spre
marginea luminată. Am așteptat preț
de câteva momente după care ne-a
făcut semn că ne putem apropia. N-am
așezat pentru o clipă să ne tragem sufletul, mai mult de emoție decât de

Foto: Szymon Bartosz / Shutterstock

oboseală, după care, am urcat în observator. Soarele depășise tăria cerului și
scălda locurile în aur darnic.
Pentru moment poiana se deschidea cuprinsă de liniște. Dar, nu de-

parte, într-o tăietură cu desiș de mur,
un cerb își chema rivalii iar după sunet
părea să se îndrepte spre poiană. Și,
după cum aveam să aflăm, poiana era
de fapt locul în care taurii de cerb își

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

MUȘCHIULEȚ DE CERB
LA CUPTOR CU AFINE
ȘI MIRODENII
NANA NINA

disputau supremația pentru ciutele ce
urmau să poarte rodul ce va duce mai
departe moștenirea valoroasă a cerbilor de pe acele locuri de poveste…!

Ingrediente necesare, 4 porții: 1 ½ kg
de mușchiuleț de cerb, un pahar de vin roșu,
½ pahar de oțet de mere, două linguri de
ulei, o ceapă tăiată mărunt, o cană cu gem
de afine, doi căței de usturoi pisați, sare și
mirodenii - piper, cimbru, dafin, rozmarin.
Pentru marinadă:amestecți vinul cu oțetul de mere, ceapa, usturoiul și mirodeniile și
adăugați carnea. Acoperiți bine recipientul și
puneți-l la frigider cel puțin o jumătate de zi.
Preparare: scoateți carnea de la marinat
și așezați-o într-o cratiță, stropiți-o cu sosul
marinat și dați-o la cuptorul încălzit prealabil
la 160-170 °C. Lăsați mușchiulețul la foc moderat, pentru o oră, o oră și jumătate, în funcție
de rumenirea/pregătirea cărnii pe care o doriți.
Pentru o pregătire medie, carnea trebuie să
ajungă, la interior, la 65-70 °C –un termometru
pentru carne ajută la citirea corectă a temperaturii. Peste amestecul marinadei rămase,
adăugați gemul de afine, mestecați bine, dați
amestecul la foc mic și lăsați-l câteva minute,
până scade și devine mai consistent.
Servire: așezați carnea feliată, pe farfurii
calde, asezonați cu mirodenii după gust și ornați
generos cu sosul de afine. Un pahar de vin roșu,
sec/demisec - pinot noir/shiraz, va adăuga un
plus de savoare bucatelor. Poftă bună!
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Trofee de căprior
fiecare dintre acestea în parte s-ar putea
scrie câte o poveste. Într-una din ieșiri
am avut norocul să văd o luptă între doi
căpriori. Eram fermecată de salturile ce
le făceau, de avântul și ciocnirea lor sonoră. Oare nu se puteau răni, nu își puteau scoate ochii, sau chiar omorî? Oare
aceste lupte lăsau urme peste ani? Pe
atunci nu mi-am putut răspunde la acele
întrebări.

Foto: TBALLA / SHUTTERSTOCK

Învățămintele anilor tineri

Căpriorul - poveste
și… selecție
MARIA SĂVULESCU
Când vine vorba de căprior, primele imagini ce-mi vin în
minte răzbat din vremurile copilăriei. Și nu mă refer la
minunatele desene animate. Zilele vacanțelor mele de vară
le petreceam în mare parte la țară. Un loc minunat, așezat
tihnit între dealurile acoperite de păduri bătrâne de fag și
stejar, mai aproape de munții înalți decât de câmpia
nesfârșită, în apropiere de Văleni.

S

atul, ținut între aceste minunate
palme întinse de Dumnezeu, se
bucura de susurul și prospețimea
cursului de apă, de freamătul și răcoarea
pădurii, de miresmele primăvăratice ale
petalelor florilor pomilor fructiferi, de
mirosul fânului ridicat de căldura verii,
de aromele de țuică și must proaspăt
stors în zilele de toamnă, de prospețimea
iernii ce își așternea mantia peste el. Și
toate acestea erau animate de cântarea
păsărilor din pădure, de agitația zgomotoasă a animalelor din bătătură, de chemarea animalelor sălbatice. În multe zile
plecam în hoinăreală prin pădurile și luminișurile dealurilor din apropiere.

Vremea copilăriei
Locul era cât se poate de prietenos
pentru sălbăticiunile pădurii: livezile așezate în deschiderea pajiștilor, fânul din
10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

belșug, cursul de apă, murii, măceșii,
alunii crescuți în voie pretutindeni,
ghinda pădurii, desișul și poienițele însorite, ofereau tot ceea ce animalele
aveau nevoie.
Știam locurile preferate unde căpriorii ieșeau să se sorească, așa că mă duceam, îmi găseam un loc strategic la
marginea pădurii sau sub un mal înalt și
așteptam apariția lor. I-am putut privi
astfel nestingherită în toate perioadele
anului. Instantaneele păstrate se succed
cu repeziciune în mintea mea. Din fiecare ieșire s-ar putea împleti o poveste:
capra ce-și scoate iezii în lumina soarelui,
ecourile boncănitului ridicându-se către
înaltul pădurii, luptele căpriorilor pentru
supremație, ciopoare ce pasc liniștite,
salturile pline de grație, strigătele caprelor, zgomotul frecării coarnelor de ramurile sau trunchiul arborilor… Despre

Toate aceste amintiri ale zilelor copilăriei mi-au fost de folos în încercările
mele ulterioare de a înțelege modul de
viață al căpriorului, de a-l descoperi în
teren, de a aprecia mai mult vânătoarea
de selecție decât pe cea de trofeu. Este
adevărat că un trofeu de aur, argint sau
chiar bronz, este una din atracțiile panopliei oricărui vânător, dar pentru a
avea oportunitatea descoperirii unor astfel de exemplare deosebite, trebuie luată
în serios vânătoarea de selecție. Căpriorii
cu tare moștenite sau apărute și perpetuate de la an la an, vor procrea exemplare cu probleme. Cel ce merge la vânătoarea de selecție trebuie să se
înarmeze cu răbdare și trebuie să știe ce
anomalii să caute, să cunoască comportamentul animalelor și obiceiurile lor.
Toate acestea și multe altele le-am învățat de la unchiul meu Puiu, mergând
alături de el la vânătoare și ascultândui sfatul și istorisirile. Tot el mi-a povestit
un șir de întâmplări având ca protagoniști doi căpriori.

Povestea celor doi căpriori
Într-o zi de sfârșit de mai, ieșise la o
vânătoare de selecție pe fondul Rudna.
Răcoarea plăcută a apusului începuse să
se lase peste câmpuri ridicând mirosul
crud al lanului de secară. Vioriul apusului lumina câmpurile de maci și rapiță
dându-le o înfățișare de poveste. Răcoarea plăcută a înserării se lăsa peste pământ. Era o seară minunată pentru vânătoare. Mergea încet, călcând cu grijă.
Din lan se ridică bănuitor un căprior.
Probabil se odihnise culcat între spice,
ferit, sub înălțimea acestora. Adulmeca
întrebător aerul căutând prezența pericolelor. Puiu privi prin binoclu la coarnele căpriorului. Una din ramurile crescute pe prăjina stângă lipsea. Se hotărî
să elimine exemplarul. Își așeză cu grijă
suportul telescopic, sprijini carabina,
ochi și trase. Căpriorul făcu un salt pe
picioarele din spate și căzu secerat la pământ. După câteva minute de așteptare
în care nu se mai auzi nici un zgomot,
Puiu se îndreptă către sălbăticiune. Se
aplecă asupra lui uitându-se cu atenție
la trofeu. Ramura era doar ruptă, pro-

Foto: MARIA SĂVUȘESCU

babil într-o luptă cu unul din rivalii săi.
Trofeul își găsi loc pe panoplia vânătorului, dar povestea lui avea să continuie
în anul următor.
Începutul lunii lui Cuptor, un an mai
târziu, avea să aducă cu ea o întâmplare
cel puțin interesantă. De astă dată Puiu
a ieșit pe teren la o vânătoare de trofeu,
perioada era optimă, vremea prietenoasă
era întreținută de un vânticel plăcut. Întâmplarea a făcut ca zona pe care a aleso pentru vânătoare să fie tot cea de acum
un an. Mergea pe malul unui canal de
irigații, folosind camuflajul generos al
tufelor înverzite. Din loc în loc acestea
se răreau oferind deschideri către parcela
ce se întindea dincolo de canal. Trebuia

doar să fie atent la foșnetul vegetației,
stârnit de pașii săi. Observă un exemplar
puternic ce păștea liniștit la circa 80 de
metri distanță. Mare, masiv, căpriorul
își ridica din când în când privirea scrutând zările. Privi prin binoclu trofeul…
Uimire, una din coarne era bifurcată de
la bază! Era un exemplar puternic și totuși avea o astfel de modificare. Se hotărî
pe dată să scoată acest exemplar din teren. Pentru dibaciul trăgător, distanța și
poziția căpriorului au făcut astfel ca totul
să se termine în câteva secunde. Trecu
apoi prin canalul secat și se îndreptă încet către vânat. Privi capul căpriorului
cu atenție. Cornul din stânga era bifurcat
de sub cilindru. La prepararea trofeului,

Perioada de creștere și curățare a trofeului. Prelucrare după Il Capriolo -

din osul craniului, în zona de sub cilindrul afectat, căzu o bucată de os. O luă
studiind-o cu atenție… Era o bucată de
corn. Dar cum ajunsese acolo!? Cu siguranță într-o confruntare cu un rival, una
din ramuri s-a înfipt în craniul celuilalt
căprior și s-a frânt. Dar dacă?…
Se îndreptă către panoplia de trofee
și potrivi bucata de corn pe ramura trofeului de la căpriorul împușcat în sezonul
precedent. Bucata se potrivea perfect!
Ce întâmplare! Luă ambele trofee și,
după o analiză a danturii, greutății trofeelor, culorii și conformației coarnelor,
ajunse la concluzia că primul căprior,
împușcat cu un an în urmă, avea 3 ani,
iar cel pe care tocmai îl împușcacase
avea 6 ani. Cel din urmă, după statură
și trofeu, era clar exemplarul dominant
din zonă. Tânărul căprior de doar 3 ani
a încercat prin luptă să-și câștige poziția…
Este foarte interesant de urmărit evoluția formelor și dimensiunilor trofeelor
odată cu trecerea anilor, dar și pe parcursul anului, așa cum reiese din planșa
prelucrată din lucrarea Il Capriolo Franco Perco, Dino Perco 1979.
Fiecare căprior de selecție are povestea sa, fiecare astfel de trofeu are frumusețea lui stranie, ieșită din tipare, irepetabilă. De astă dată întâmplarea a
făcut ca ei să se arate aceluiași vânător
și astfel povestea lor a fost aflată și împărtășită. Unele coarne se înalță asemeni
unor sulițe, alteori se deschid asemeni
unor lalele, uneori se lasă ca niște peruci
peste creștetul animalului, sau au forme
total neregulate. Indiferent dacă sunt
exemplare de trofeu sau de selecție, fiecare în parte are povestea și frumusețea
lui. Selecția, stabilirea numărului de trofee de medalie, ce pot fi scoase din teren,
și alegerea lor, depind de îndemânarea,
cunoștințele, dragostea și respectul vânătorului față de acest frumos animal.

Franco Perco, Dino Perco 1979
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Dimineți de vară
CONSTANTIN RĂDAN

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

A doua jumătate a lunii lui Cuptor a adus o vreme extrem de călduroasă și, după
deschiderea la prepelițe și guguștiuci, am ieșit pe teren, în prima săptămână de după
15 august, pentru o nouă întâlnire cu farmecul și frumusețea naturii, așezată în miriștile
câmpului. Ne-au însoțit, ca de obicei, partenerii noștri patrupezi, animați de prima ieșire
în care aveau să ia din nou urma pitpalacilor și să ne încânte cu areturile ferme și aportul
pieselor, dovada unui instructaj făcut cu răbdare și perseverență.
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P

entru vânătorii pasionați, apropierea deschiderii sezonului la
prepelițe a fost un bun prilej ca
să înceapă pregătirea celor necesare,
pornind de la arma și muniția adecvată,
exerciții în poligonul de tir și, nu în ultimul rând, cu continuarea antrenamentului și aducerea la forma fizică
adecvată a câinilor de vânătoare.
Și pentru că sezonul la prepeliță
este relativ scurt, forfota vânătorească
se face simțită pe întinsele miriști rămase nearate după recoltarea cerealelor din vară. Agerimea și iuțeala zborului acestor „ghemotoace” te duce cu
gândul la antrenamentul la talere, când
nu știi de unde pleacă „farfuria zburătoare”, numai că acum ești față în față
cu o creație a naturii capabilă de șiretlicuri menite să păcălească și să evite
agerimea vânătorului.
Arma cu țevi lise, cea de tradiție cu
două focuri, în care folosim mai întâi

cartușul cu alică nr. 11 sau 10 și apoi
pe cel cu nr. 9, sau trap-uri de 9,5,
toate cu un gramaj scăzut pentru a nu
prăpădi carnea păsărilor, cât și nelipsitul câine de vânătoare, fără de care ar
fi o ieșire în teren lipsită parcă de farmec, toate fac deliciul unei scurte prezențe, la răsăritul soarelui, în diminețile
de vară, urmată apoi de o participare
la pasaj la guguștiuc, în mireasma inconfundabilă a câmpului ornat de galbenul ce pălește ușor al pălăriilor de
floarea soarelui.

Farmecul miriștilor
Acolo unde s-a pus în practică diversificarea culturilor agricole pe parcele bine delimitate, renunțându-se la
monoculturile cerealiere extinse pe zeci
de hectare, s-au eliminat din start piedicile care condiționează existența vânatului mic. Se poate afirma că numai
așa se poate vorbi despre redarea ca-

Respectând tradiția ortodoxă, am
lăsat să treacă câteva zile după data de
15 august și apoi am ieșit la o partidă
de sezon, la prepeliță, considerând că
în zilele care urmează avem tot timpul
necesar pentru a mulțumi pasiunea.
Am ieșit pe fondul cinegetic autorizat,
acolo unde hotarul desparte județul
Giurgiu de cel al Teleormanului.
Când am ajus la locul numit de vânătorii localnici Coș-gol, de undeva din

marginea miriștii răzbătea plăcutul
cântec de pitpalac. Instructajul obligatoriu ne reamintește regulile de urmat,
apelând la rațiune pentru evitarea oricărui incident nedorit.

Primele areturi ne mobilizează dar
crește și adrenalina, mai ales când primele focuri de armă aduc și primele
piese, aportate cu sârg de patrupedele
însoțitoare stăpânilor lor, chiar dacă
nu ei fuseseră neapărat autorii reușitei.
Voia bună stăpânește atmosfera iar lucrurile se repetă iar și iar, animate de
neobositele curse făcute de câinii de
vânătoare. Parcelă după parcelă, am
cutreierat miriștile, unele mai generoase, altele mai sărace și din cauza secetei prelungite, ademeniți de inconfundabilul, „pit-pa-lac”, „pit-pi-tic”,
„pit-pa-lac”. Nimic mai plăcut decât
cântul păsărilor care să ne încânte auzul până pe la ceasurile apropiate de
prânz, când soarele dogoritor le izgonește din câmp spre umbra deasă a zăvoaielor din împrejurimi.
Urmează însă pasajul la guguștiuc.
O scurtă prezență la floarea-soarelui,
în câmpul denumit Clejanca, ne-a completat mulțumitor bogata zi de vânătoare.
An după an ne purtăm pașii pe alte
și alte cărări, urmând pasiunea vânătorii și respectând tradiția și regulile
scrise și nescrise, puse laolaltă de-a lungul anilor. Cu respect ducem mai departe acest hobby ce face parte din viață
și, așa cum am mai spus, până la o altă
vânătoare, să ne bucurăm de ziua de
mâine și să fim mândri de tradiția vânătorii.

Acolo unde s-a pus
în practică
diversificarea culturilor
agricole pe parcele bine
delimitate, renunțându-se
la monoculturile cerealiere
extinse pe zeci de hectare,
s-au eliminat din start
piedicile care
condiționează existența
vânatului mic.

Foto: ALECSANDRU CODRIN

Răsărit de soare la „Coș-gol”

Foto: ALECSANDRU CODRIN

pacității mediului natural, susținut de
grija omului, pentru ca acesta să asigure bogăția și varietatea de hrană necesară vânatului. Imensele întinderi de
culturi de cereale, apoi dispariția drumurilor agricole cu marginile pline de
vegetație, adevărate oaze cu adăpost
și hrană, sunt numai câțiva dintre factorii negativi care duc la împuținarea
vânatului mic la câmpie.
Iar unde după recoltare câmpul nu
a fost arat, lăsând natura să respire în
tihnă pentru un timp, cuprinsul miriștilor te întâmpină cu un farmec aparte.
Sunt locuri tradiționale unde păsăretul
găsește adăpost, bucurându-se parcă,
în același timp, și de belșugul de hrană.
În plus, combaterea dăunătorilor
vânatului, prin acțiuni organizate și
după un program bine pus la punct,
ajută în mare măsură la crearea și menținerea unui mediu natural favorabil
creșterii puilor și dezvoltării vânatului
mic. A ne bizui tot mai mult doar pe
ceea ce natura poate oferi de la sine
se dovedește a fi o practică greșită, ce
conduce încet dar sigur la sărăcirea fondurilor de vânătoare.

–Respectați prevederile legale,
privind vânătoarea la prepelițe
și guguștiuci, informați-vă la zi
despre modificările privind
deschiderea și permisiunea
vânătorii la speciile de păsări
și la vânătoare în general!
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DIN TEREN

Pregătiri de sezon
COSTIN ALEXANDRESCU

putem aștepta la locurile de hrănire sau
unde vin să bea apă. Seara ne putem
retrage spre locurile în care păsările vin
pentru a înnopta, la liziera pădurilor sau
a crângurilor răzlețe pe care le-am observat, atunci când ne-am făcut „temele
de casă”, când am ieșit în teren doar
pentru observații.

Echipamentul și îmbrăcămintea
Culorile camuflaj sunt de un real
ajutor. Putem folosi culori uni, care să
se încadreze însă în nuanțele naturale,
de moment, ale locurilor, aceasta în cazul în care nu dispunem de modelele
noi, cu aspect 3D sau cu pixeli ce distorsionează conturul celui ce le poartă.
Orice pată de culoare în discordanță
cu tonurile înconjurătoare va atrage
atenția păsărilor. Acoperirea feței și a
mâinilor este recomandată iar dacă
purtăm ochelari de soare sau de vedere, va trebui să fim atenți la reflexiile
lentilelor pentru a nu ne trăda prezența
în teren.

Locurile de pândă
Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Luna lui Cuptor a trecut iar septembrie ar trebui să ne aducă
obișnuitele deschideri la cea mai mare parte din păsăret.
După cele câteva ieșiri la prepelițe și guguștiuci la
deschiderea din 15 august, tirul s-a mai reglat iar tolba
amintirilor este din nou gata să primească primele imagini și
impresii de la vremea lui Gustar. Timpul a trecut, cu precizia-i
de ceasornic neobosit, iar sezonul de vânătoare la porumbei
bate la ușă. Pregătirile pentru acest moment trebuie să aibă
în vedere câteva aspecte demne de toată atenția.

C

âteva ieșiri, înaintea deschiderii, pentru recunoașterea terenului și pentru a cunoaște locurile unde se stolesc porumbeii dar și
traseele de deplasare ale acestora vor
fi de mare ajutor. Chiar dacă păsările
își pot schimba obiceiurile zilnice, informațiile culese din teren, ne pot
forma o imagine de ansamblu, despre
cum stau lucrurile anul acesta pe locurile pe care le avem în vedere.
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De regulă găsim aceste locuri la liziera pădurii, în preajma lanurilor coapte
sau în apropierea fermelor cu silozuri
de cereale. Pot fi și loturi sau parcele
deja recoltate, unde semnițele rămase
după strângerea cerealelor pot atrage
porumbeii. Iar dacă în apropiere există
și o sursă de apă, este cu atât mai bine.
Dimineața ne putem așeza pe traseul
pe care porumbeii se deplasează dinspre
locul unde au rămas peste noapte, sau îi

O atenție sporită trebuie acordată
locurilor de pândă, deoarece, după cum
bine este știut, porumbeii sunt recunoscuți pentru vederea lor deosebit de
ageră. Ei pot distinge de la distanță mare
atât mișcarea cât și schimbările/modificările terenului în zonele pe care le
frecventează. Putem opta pentru un
stand amenajat chiar în vegetația naturală, dacă aceasta o permite sau, dacă
reconfigurăm și amenajăm cu alte materiale locul de pândă, este recomandat
să pregătim totul înaintea primelor ieșiri, pentru a da timp păsărilor să se
obișnuiască cu schimbările apărute.
Vom folosi materiale din teren, astfel
încât standul să nu iasă cu nimic în evidență și să se „piardă” pe cât posibil în
structura ambientului. Fie că folosim
această metodă sau, la fața locului, improvizăm un stand ales de moment,
ideea este aceea de a ne face nevăzuți,
diminuând pe cât posibil contrastul dintre conturul nostru și al standului în an-

samblul natural din imediata apropiere.
Malul apelor cu sălcii bogate sau
plopi înalți pot fi locuri excelente pentru amplasarea standurilor. La fel, așa
cum spuneam, crângurile cu arbori înalți răzleți și pâlcuri de subarboret,
oferă condiții foarte bune pentru a aștepta porumbeii, nu numai dimineața
și seara, dar și pe timpul zilei, când
aceste locuri pot constitui zone de popas pentru păsările aflate în trecere.
Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Efectul atrapelor
Siluetele ce mimează păsările vii, atrapele, pot fi folosite de regulă la locurile de
hrană și adăpat și, uneori, și pe traseele
de zbor. Mutarea atrapelor dintr-un loc în
altul, pe timpul zilei se poate face în momentele în care observăm o pauză în pasajul păsărilor, de regulă la orele amiezii,
când acestea tind să rămână pe locurile în
care s-au așezat după zborul din zori. Dacă
este o zi cu vânt, ne vom așeza pe cât posibil cu vântul în săpate iar siluetele vor fi
așezate în poziții vizibile, cât mai naturale,
pentru a sugera faptul că locul este liniștit
și sigur. Putem așeza cele 10-15 siluete, în
formație, în formă de potcoavă sau „U”,
astfel ca locul liber din centrul formației
să fie folosit de porumbeii care vin, pentru
a se așeza. Folosirea unor siluete ce au
poziții diferite, cu capul plecat, hrăninduse sau cu capul ridicat, observând împrejurimile, poate aduce un plus de naturalețe. La locurile unde păsările vin să bea
apă vom avea grijă să plasăm siluetele atât
la marginea apei dar și câteva răzlețe, nu

La fel, așa cum
spuneam, crângurile
cu arbori înalți, răzleți și
pâlcuri de sub arboret, oferă
condiții foarte bune pentru
a aștepta porumbeii, nu
numai dimineața și seara,
dar și pe timpul zilei, când
aceste locuri pot constitui
zone de popas pentru
păsările aflate în trecere.

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

foarte departe însă de primele, dacă se
poate de asemenea în poziții diferite pentru a adăuga o notă suplimentară de realism formației poziționate.
Alegerea muniției dar și a șocurilor
armelor de vănătoare, în afara recomandărilor binecunoscute, rămâne în cele
din urmă, o chestiune de preferință personală. Experiența proprie în teren și antrenamentul sunt elemente cheie ce vor
înclina balanța într-un fel sau altul. Pre-

gătirile odată încheiate, nu ne rămâne
decât să așteptăm deschiderea sezonului
și să ne bucurăm de timpul petrecut în
mijlocul naturii.
–Respectați prevederile legale,
privind vânătoarea la porumbei
sălbatici, informați-vă la zi despre
modificările privind deschiderea și
permisiunea vânătorii la speciile de
păsări și la vânătoare în general!
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CHINOLOGIE

Aportul

Foto: ALECSANDRU CODRIN

ALECSANDRU CODRIN

Vânătoarea la baltă aduce noi perspective în ceea ce
privește lucrul cu partenerul nostru patruped, câinele de
vânătoare. Pe timpul verii, până la deschiderea sezonului
din 15 august, am încercat, pe cât posibil, să-i menținem
condiția fizică și am exersat și parte din comenzile uzuale.

L

a câmp, lucrurile par ceva mai
ușoare, mai ales după „introducerea” oferită de vânătoarea la
prepelițe și guguștiuci. În schimb, deschiderea vânătorii la baltă aduce noi
provocări, incluzând găsirea vânatului
căzut și aportul din apă al acestuia. De
regulă, în lucrul pe teren cu câinele de
vânătoare, apar o serie de elemente ce
îi distrag atenția, mirosul vânatului,
mișcarea altor vietăți din teren, altele
decât cele de interes vânătoresc, etc.,
elemente ce pot afecta executarea corectă a comenzilor. Alături de acestea,
apa în sine, un mediu diferit decât terenul uscat cu care a fost obișnuit,
poate constitui un motiv de discomfort
și poate aduce implicit refuzul sau ezitarea efectuării aportului din apă. Dacă
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pentru câinii ce au trecut deja prin câteva sezoane de vânătoare la baltă lucrurile par clare, pentru noii pretendenți la calitatea de aportor din apă,
realiatea nu mai este chiar atât de simplă. Dacă însă ne-am făcut „temele de
casă”, înaintea deschiderii sezonului și
avem încredere că tânărul cățel are fixate bine bazele executării comenzilor,
sarcina noastră s-ar putea ușura, întreg
scenariul rezumându-se la câteva repetiții, efectuate cu seriozitate dar și
în nota unui ambient relaxat și plăcut,
pentru stârnirea interesului pentru ceea
ce face.
În aceste situații, chiar dacă avem
deplină încredere în obediența patrupedului și practica de peste vară a fost
făcută cu conștiinciozitate, s-ar putea
să avem nevoie de un plus de ajutor
pentru a desăvârși exercițiul cu câinele
nostru și a-i concentra pe deplin atenția
la ceea ce are de făcut când ne aflăm
la baltă.
Folosirea așa numitelor manechine
„dummy”, rulouri din cauciuc, învelite
într-o pânză rezistentă din bumbac, sau
complet din plastic, care oferă o textură
foarte apropiată de cea a vânatului,
constituie o bună practică atât pentru
inițierea tinerilor căței cât și în sesiunile
de repetiție pentru cei deja trecuți prin
exercițiul unor sezoane de vânătoare.
După câteva repetiții cu rulourile, putem trece la manechinele din plastic,
imitație a raței sau fazanului, cu cap
articulat, o „jucărie” mult mai apropiată
de realitate. Câinele se va deprinde astfel și cu aspectul general și cu greutatea
reală a piesei - rață sau fazan, dar și cu
faptul că vânatul poate mișca în timpul
aportului, capul și coada flexibilă a manechinului dummy oferind senzația de
„real life” a vânatului aportat.
Un alt aspect ce trebuie avut în vedere, este păstrarea interesului activ al
câinelui pentru efectuarea aportului.
În acest sens vom repeta aruncarea manechinului în apă doar de câteva ori,
vom face o pauză și apoi vom relua antrenamentul. Astfel cățelul va ajunge
să dorească să aporteze și să perceapă
activitatea cu interes activ, de fiecare
dată, ca pe ceva special pe care îl poate
face, așteptând cu plăcere acest moment. Intratul în apă trebuie să fie ca
„o joacă”, percepută nu ca pe o schimbare drastică ci ca o extensie a activității, un mediu la fel de normal și obișnuit ca cel terestru. Este drept, totul
cere timp și răbdare dar ce poate fi mai
frumos și mai plăcut decât lucrul cu
propriul câine și gândul la partidele de
vânătoare ce vor fi să vină…!

MAPAMOND

Vânătoare în Canada

Toamna la curcani sălbatici
ALIN-CODRU MANU
Curcanii sălbatici au fost reintroduși în provincia Ontario - Canada, începând din anul
1984, și deschiderea sezonului de vânătoare s-a făcut la mijlocul anilor ’90. Acțiunea de
repopulare a fost un real succes iar efectivele speciei au ajuns să numere peste
150.000 de exemplare în prezent.

B

ine adaptate condițiilor naturale
din teren, păsările se reproduc
natural, rezistă surprinzător de
bine iernii canadiene, recunoscută pentru asprimea ei, și s-au răspândit pe întregul teritoriu al provinciei, oferind partide de vânătoare de un real inedit și
spectaculozitate.

Vânarea curcanilor sălbatici
Dacă inițial a fost permis doar sezonul de primăvară - de regulă între 25
aprilie și 31 mai, când era permisă doar
vânarea curcanilor maturi - la început o
singură piesă, iar mai târziu două piese,
ulterior s-a introdus și sezonul de vânătoare de toamnă - de regulă între 11 și
23 octombrie, când este permisă vânarea unui singur exemplar, indiferent de
sex și vârstă.
Evoluția spectaculoasă a efectivelor
speciei a permis de asemenea extinderea duratei zilnice de vânătoare, de la
cele câteva ore ale dimineții, inițial, la
întreaga durată a zilei, cu o jumătate
de oră înainte de răsăritul soarelui și
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până la ora 19:00 seara în sezonul de
primăvară și cu o jumătate de oră înainte de răsăritul soarelui și până la o
jumătate de oră după apusul acestuia,
în sezonul de toamnă.
Cum sezonul de primăvară a devenit
o adevărată tradiție, constituind practic

deschiderea noului sezon de vânătoare,
vânătoarea din toamnă a curcanilor sălbatici a devenit o adevărată provocare
din cauza condițiilor mult mai dificile
în care se desfășoară.
Primăvara, curcanii pot fi atrași cu
atrapele și chemătoarea ce imită glasul

curcilor, cavalerii cu salbă roșie fiind în
căutarea febrilă a perechii, adesea orbiți
de chemarea fierbinte a dragostei. În
plus vegetația pădurii abia pornește,
lipsa frunzelor permițând o vizibilitate
sporită, necesară atât pentru identificarea locurilor unde păsările înnoptează
cât și a celor frecventate de acestea în
timpul zilei.
Toamna însă este cu totul alt scenariu. Păsările stau grupate stabil de regulă,
curcile mature cu puii din anul respectiv,
crescuți deja, iar curcanii fie în grupuri
de exemplare cu vârste diferite, fie izolați,
veteranii stabilindu-și propriul teren de
influență. Acest fapt, alături de vegetația
compactă a pădurii la acest timp din an,
cresc gradul de dificultate al vânătorii.
Păsările nu mai răspund numai răspund
cu promptitudine chemărilor sexului
opus așa cum se întâmplă în primăvară,
așa încât a fost nevoie de găsirea altor
metode pentru a apropia curcanii, curcile
sau juvenilii mai puțin atenți și lipsiți de
experiență. Dacă în sezonul de primăvară, în Ontario spe exemplu se vânează
circa 1.500-1.600 de exemplare, în sezonul de toamnă recolta se rezumă la
doar câteva sute. Este drept sezonul de
toamnă este mai scurt dar diferența este
mai mult decât semnificativă. În plus,
toamna sezonul de vânătoare cu arcul
este mult mai lung, 1 octombrie - 31 octombrie, pe când cel cu arma de vânătoare durează practic doar două săptămâni, între 13 și 25 octombrie.

Provocările din toamnă
Dacă primăvara vânătorii petrec singuri timpul pe teren în căutarea curcanilor, toamna sunt adesea însoțiți de
câinele de vânătoare special antrenat
pentru vânătoarea la curcani sălbatici.
Pe cât de inedită, pe atât de eficientă
pare a fi metoda care câștigă tot mai
mulți adepți în rândul pasionaților.

Primăvara, curcanii
pot fi atrași cu atrapele
și chemătoarea ce imită
glasul curcilor, cavalerii cu
salbă roșie fiind în căutarea
febrilă a perechii, adesea
orbiți de chemarea fierbinte
a dragostei.

Pentru că, așa cum arătam, grupurile
de curcani sunt deja formate și stabile,
iar păsările nu mai pot fi ademenite cu
chemători ca în perioada sezonului de
reproducere, toamna curcanii trebuie
găsiți în desișul pădurii iar aici intervine
vajnicul nostru partener patruped, câinele de vânătoare.
Metoda este cât se poate de simplă,
cu condiția ca să avem un câine bine

antrenat în acest sens. Asemenea vânătorii la picior cu câinele, acesta caută
terenul pe o anumită arie în fața vânătorului, cheta extinzându-se în funcție
de condițiile de teren și fiind controlată
permanent de stăpân. Când a găsit grupul de curcani, câinele este antrenat să
latre, semnalând locul și prezența păsărilor, și să împrăștie grupul determinând păsările să zboare care-încotro,
fără avea timp să se observe sau să se
urmeze unele pe celelalte, fie din cauza
panicii de moment, fie din cauza vegetației compacte a pădurii. Aici este practic tot secretul metodei.
Odată împrăștiate, păsările vor căuta
să se cheme între ele pentru a se aduna
din nou împreună. Este momentul în
care vânătorul intervine în scenariul “jocului” și, cu ajutorul chemătorii, încearcă să devină parte din grup și să
ademenească exemplarele răzlețite, ca
și cum ar fi cel ce dă semnalul de adunare și refacere a grupului. Dacă îndemânarea și experiența personală sunt
pe măsură, va reuși să aducă în bătaia
puștii una din păsările ce se întorc și să
adauge la panoplia cu trofee încă o piesă
de valoroasă amintire!
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MUNIȚIE

Noutăți
Combatere la răpitoare cu pene
și la alt vânt decât păsările de baltă.
MEATEATER este un cartuș încărcat
cu alice din bismut care, conform prezentării producătorului, oferă performanțele alicelor din plumb, folosind însă
bismutul. Bismutul este un metal cu o
densitate de 9,6 g /cc, cea a plumbului
este de 11,34 g/cc, fapt ce îi conferă primului proprietăți balistice apropiate de
cele ale plumbului. Încărcătura de alice
este poziționată în bura model flightcontrol flex care permite concentrarea snopului de alice pe traiectorie, un grupaj
mai bun pe țintă și eficacitate ridicată la
distanță, plus putere de penetrare și doborâre mai mare a țintei, decât ale oțelului. Cartușele sunt concepute pentru
calibrul 12, camere magnum - 3 inch/76
mm, alice de 3,03 mm, și produc o viteză la gura țevii de 1.450 fps.
În plus, maleabilitatea sporită a bismutului permite folosirea acestor cartușe și în armele de vânătoare de
producție mai veche. Este un avantaj
demn de toată atenția, având în vedere
numărul totuși mare de arme mai vechi
aflate în folosință.

Muniția ecologică
CRISTIAN MANOLESCU
Tendința crescândă a înlocuirii muniției tradiționale din
plumb cu muniție ecologică, prin introducerea de noi
prevederi în legislația ce reglementează domeniul, a generat
o adevărată competiție între marile firme producătoare,
pentru obținerea noilor încărcături ecologice în cartușele de
vânătoare, atât în cele cu alice cât și în cele cu glonț.

A

nul 2020 a adus o serie de
noutăți în această privință și
ne vom opri de data aceasta la
doi producători consacrați, pe două
continente diferite, și la două dintre
produsele noi ale acestora ce privesc
cartușele cu alice ecologice.

FEDERAL AMMUNITION, producătorul american cunoscut și consacrat
atât pe piața americană cât și pe cea internațională, aduce o noutate în mate20 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

rie de muniție ecologică cu noua linie
MEATEATER. Dacă până acum, în
nord-america muniția cu alice era clar
dedicată, pentru vânătoarea la păsări
de baltă și, separat, pentru vânătoarea
la păsăret – fazani, potâtnichi, porumbei, etc., noul cartuș vine să îmbine cele
două destinații diferite, într-una singură. Apariția noului cartuș pare să
pună în evidență preocupările producătorului pentru a întâmpina tendința de
extindere a folosirii muniției non-toxice

BASCHIERI & PELLAGRI, compania
italiană consacrată pe continentul european dar și la nivel internațional, aduce
la rândul său o noutate cu linia de carușe, destinată vânătorii la rațe, MYGRA
ANATRA, un cartuș cu alice ecologice
din oțel, placate cu două straturi, zinc și
cupru. Combinația celor trei metale permite o mai mare conservare a energiei
alicelor pe traiectorie și o penetrare superioară a țintei la distanțe medii și
mari. Bura este de tip PCPA - plastic precut container antifreeze, un container din
plastic, presecționat, rezistent la îngheț,
un avantaj demn de atenție mai ales
pentru folosirea cartușelor pe timp de
iarnă, când temperaturile sub 0 grade
Celsius pot infuența mecanica componetelor cartușului. Cartușele sunt fabricate
pentru calibrul 12, magnum, camera
cartușului 3 inch/76 mm, alice cu diametrul de 3,05 și 3,25 mm, și dezvoltă o
viteză la gura țevii de 1.476 fps., fiind
recomandate pentru folosirea doar în armele de vânătoare certificate pentru
alice din oțel, fapt ce limitează oarecum
posibilitatea utilizării lor pe scară largă.
Oferta cartușelor cu alice ecologice
pe piața europeană tinde să se diversifice, producătorii având o preocupare
constantă în acest sens, fapt consemnat
în contextul inițiativei tot mai presante a
Comisiei Europene de introducere a unei
noi legislații privind restricționarea/interzicerea folosirii muniției cu plumb la
vânătoare, în zonele umede.

POVESTIRI

Pepita (I)
ȚIȚI

Cu mai mulți ani în urmă, pe când fetița mea avea vreo
zece anișori și tot timpul buchisea la lecții, o tot dăscăleam
ca să mai iasă și ea la joacă ori măcar la o plimbare însă,
aproape cu regularitate, ofta și plină de regret aproape că
îmi reproșa că nu are și ea parte de un cățel pe care să-l
scoată la plimbare.

Î

ntr-una din zile, cockerița unor prieteni de ai noștri a fătat șase pui, toți
fetițe, iar din spusele lor am aflat
că cei de la Ambasada Greciei ar fi
subscris ferm pentru toți puii, moment
în care, profitând de prietenia care ne
lega, i-am rugat pe prietenii mei să dea
grecilor numai cinci cățelușe, iar una să
o păstreze pentru fetița mea. Așa se face
că, imediat ce am primit telefonul că
puii au fost înțărcați, fetița mea a și fugit
în Drumul Taberei pentru a-și lua puiuțul.
Și am aflat ulterior că nu i-a fost prea
greu să aleagă deoarece, pe lângă faptul
că fetița pe care pusese ochii era albă cu
pete negre, era și cea mai mâncăcioasă
și zburdalnică dintre toate surioarele ei.
Așa se face că, am primit-o acasă pe
Pepita, un ghemuleț care stătea cumințel
sub paltonul fetiței mele, fiind înfășurată
și în fular pentru mai multă siguranță.
Bineînțeles că, la plimbările zilnice
tot eu eram cavalerul Pepitei deoarece
fetița mea, de câte ori îi aduceam aminte
de vechiul ei regret, că nu are un cățel
pe care să-l plimbe, îmi reproșa supărată
că are mereu mult prea multe lecții ca
să-și mai poată permite să piardă nici
măcar un minut. Încet, încet, Pepita a
devenit însoțitoarea mea de suflet la vânătorile de fazani și în mod special la
rațe unde înota uluitor. Ea nu intra în
apă pentru a aduce vânatul ori pur și
simplu pentru a se zbengui, ci ea sărea
în apă, iar scufundându-mă pentru a o
vedea din apă cum înoată, am constatat
cu imensă satisfacție și mai ales surpriză
că nu înota „câinește”, adică dând pur și

simplu din lăbuțe, ci se ondula asemenea
stilului de înot al vidrei. Era o imagine
formidabilă mai ales când îi vedeam
urechile imense cum pluteau de o parte
și de alta a capului!
Nu mai spun că era extrem de inteligentă și evident, ascultătoare astfel că,
niciodată nu am legat-o cu lesa de care
nu mă despărțeam și o țineam doar formal în mână, în timp ce Pepita nu se depărta deloc de piciorul meu stâng și
astfel traversam cele mai periculoase intersecții. Iar când nu se mai apropiau
mașini spre noi doar îi spuneam „fugi!”,
moment în care țâșnea spre trotuarul
de vis-à-vis unde se oprea și mă aștepta
dând fericită din codiță. În rest, își făcea
nevoile numai pe pământul din jurul
pomilor și nu de puține ori mă urmărea
atent ghicindu-mi intențiile.
Cam pe la șase luni, a trebuit ca să dau
curs invitațiilor extrem de insistente ale camarazilor mei dragi, nea’ Fane, nenea
Aurică, nea’ Cristea Dragu și Nelu, pentru a
o aduce la vânătoarea de fazani, mai mult
pentru a se obișnui cu focurile de armă.
Sincer să fiu aveam inima cât un purice și extrem de puțin mi-a lipsit ca să
nu îi pun lesa de teamă să nu se sperie
și să umblu după ea prin toată pădurea.
În sfârșit, fiind aproape de lizieră am început să ne pregătim pentru vânătoare
și, fără să bag de seamă, lucrătura prietenilor mei, i-am pus lui Pepita farfurioara
cu apă la spatele mașinii mele, iar când
m-am întors, prietenii mei mi-au și făcut-o, înconjurând-o hoțește pe Pepita
și declanșându-și instantaneu armele

chiar pe deasupra capului ei.
Mi-a înghețat sufletul iar ei au rămas
buimaci privind-o total blocați, deoarece
Pepita mea nu și-a întrerupt vreo clipă
băutul apei și, numai după ce s-a săturat,
i-a privit dând veselă din codiță și s-a
apropiat de mine mulțumită.
Primul care s-a dezmeticit a fost Nelu
care, după ce a mai privit-o încă odată
îndelung, a decis înciudat:
- Te anunț cu tristețe că Pepita ta e
surdă! Părere pe care și ceilalți complici
ai lui au acceptat-o fără niciun comentariu contrar.
- Nu e posibil măi oameni buni!
Patru focuri de armă trase concomitent
la circa un metru și jumătate deasupra
ei și nici măcar să nu se uite spre noi!!
- E clar că-i surdă!
Și pentru a le îndepărta orice dubiu,
deși era prima ei ieșire la pădure, a
ridicat din stuful des o mulțime de fazani
ba chiar a și aportat vreo câțiva cocoși
căzuți prin desime iar numai cu unul
dintre ei s-a cam ciondănit deoarece era
numai alicit și s-a cam zbătut în boticul
ei lovind-o cu aripile.
După care, gheața fiind spartă iar
adevărul ieșit la suprafață ca atare,
Pepita a fost înscrisă printre câinii de
vânătoare ai asociației, fiind consacrată
printre cei mai eficienți astfel că, răposatul
Titus Popovici ne-a invitat la un pasaj
foarte lăudat, undeva pe lângă Murfatlar,
unde era o baltă nemaipomenită după
spusele lui.
Zis și făcut. A doua zi dis-de-dimineață
ne-am îmbarcat în mașini și am pornit
spre locul cu pricina poposind la cabana
paznicului care era amplasată chiar la
malul lacului. Într-adevăr, atâta cât zăream
din întinsura lacului, acesta arăta superb
iar pe suprafața lui pluteau o sumedenie
de plauri măricei, locuri ideale unde se
putea sta în așteptarea pasajului de rațe,
despre care paznicul ne-a spus că va fi
din plin, dar ceva mai târzior când n-ar fi
exclus să apară și ceva gâște mari.
Drept urmare, am servit o gustare
destul de consistentă ca să ne ajungă
până seara după care, amicii mei și-au
ales două dintre cele câteva lotci legate
de țărușii înfipți în mal.
- Eu rămân aici, i-am informat mângâind-o pe Pepita, una că nu știu cum
se va comporta în barcă și mi-e teamă
să nu sară aiurea în apă, unde-i cam
place să se bălăcească, iar pe de altă
parte, ca să ajungă rațele și la voi, după
ce vor trece pe deasupra mea. Iar dacă
mă rugați frumos, o să vă mai las și
vouă vreo câteva…
– va urma –
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FLORA

Plante tămăduitoare

Măceșul
DOCTOR PLANT

Flori

Fructe

Frunze
Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Măceșul (Rosa Canina) face parte din familia Rosaceae și este un arbust ce poate ajunge la
2-3 metri înălțime. Ramurile au ghimpi iar frunzele au forma ovală și sunt dințate pe margini.
Înrudit cu trandairul, măceșul mai este cunoscut și sub denumiri populare de mărăcine,
mărăcinele coțofenei, răsură, rug sălbatic, trandafir câinesc, trandafir de câmp, trandafir de
pădure sau trandafir sălbatic. Fructele numite măceșe, sunt din punct de vedere botanic
fructe false, adevăratele fructe fiind acele mici achene păroase, din interiorul măceșelor,
popular numite „semințe”.

M

ăceșul este o specie nativă în
Europa, nord-vestul Africii și în
vestul Asiei și crește într-o largă
varietete de condiții climatice și de sol, fiind întâlnit de pe întinsul câmpiilor și până
la dealurile înalte și poalele muntelui.
Măceșele sunt foarte bogate în vitamina C, având un conținut de 50 de ori
mai bogat în aceasta decât lămâile, de
100 de ori mai bogat decât cireșele, vișinele și mandarinele și de 200 de ori mai
bogat decât merele. Acizii prezenți în măceșe, îndeosebi acidul malic și acidul citric,
contribuie la stabilizarea vitaminei C,
aceasta fiind prezentă și disponibilă la potențialul său maxim. De asemenea măceșele conțin și alte vitamine precum A, B1,
B2, B3, B5, K, P, PP, vitamina E, acid nicotinic dar și elemnte precum calciu, fier,
mangan, fosfor, potasiu, seleniu și zinc.
Excelent tonic, antianemic, vitaminizant și revigorant, măceșele asigură o
bună funcționare a organelor interne, a
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sistemului cardiovascular, au un efect antiîmbătrânire, întăresc circulația periferică
și stimulează imunitatea, având și efect
anti-inflamator, regenerant și cicatrizant.
Printre efectele benefice ale preparatelor din măceșe se numără stimularea
proceselor metabolice, atenuarea alergiilor, vitaminizarea organismului, tonifierea sistemului nervos, stabilizarea glicemiei în cazul diabetului, ajutor în
bolile cardiovasculare și un efect benefic
în bolile gastrointestinale și afecțiunile
renale și ale aparatului urinar.
Măceșele pot fi consummate în stare
proaspătă sau sub formă de preparate
cum sunt infuzia fără fierbere, decoctul
din fructe zdrobite, tictura și sucul sau
siropul din pulpa fructelor, precum și
vinul din măceșe. Pulpa de măceșe este
unul dintre cele mai bine tolerate remedii cunoscute. Semințele de măceșe,
în schimb, mai ales perișorii de pe aceste
semințe, au un efect iritant foarte pu-

ternic asupra aparatului respirator și
asupra celui digestiv. De asemenea,
acești perișori pot declanșa reacții alergice severe și disconfort gastro-intestinal. De aceeea, în cazul persoanelor
alergice, se recomanda evitarea contactului cu acești perișori.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul
diagnosticării sau tratării problemelor de
sănătate sau pentru înlocuirea medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Achiziționarea produselor
fitoterapeutice din plante medicinale trebuie făcută numai de la entități autorizate în acest scop. Înainte de a utiliza
plantele medicinale în general, sub orice
formă, este recomandată vizita la medic
iar administrarea preparatelor din măceș
să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului specialist este neapărat necesară și se impune ca o măsură
de prevedere, precauție și siguranță.

RECONSTITUIRI

Primele fonduri cinegetice
din sud-estul Moldovei
SORIN GEACU
După ce în anul 1948, vânatul de pe întreg cuprinsul României a devenit proprietate a
statului, s-a trecut la alcătuirea de mari unități vânătorești, numite de atunci și până de
curând fonduri de vânătoare, în prezent fiind redenumite fonduri cinegetice.

A

stfel, în partea sud-estică a
Moldovei, reprezentată de teritoriul județului Galați, s-au
delimitat 62 de fonduri de vânătoare.
Dintre acestea 7 erau încadrate la categoria „Gospodării vânătorești speciale” (G.V.S.), iar 55 erau administrate
de Comitetele Regionale de Vânătoare
și Pescuit Sportiv (C.R.V.P.S.) Galați și
Bârlad, din cadrul A.G.V.P.S. din noua,
pe atunci, Republică Populară Română.
Județul Galați, ca entitate administrativ-teritorială cu această denumire,
a luat ființă în anul 1968. La vremea
trasării primelor fonduri de vânătoare,
teritoriul său era împărțit între vechile
regiuni Galați – partea de est a actualului județ, și Bârlad – părțile de nord
și vest ale județului de azi.
Fondurile din categoria G.V.S. erau:
Furceni, Barcea, Movileni, Cerțești, Adam,
Drăgușeni și Cruceanu, încadrându-se celor „de interes regional”. Teritoriul acestora
însuma 48.070 ha, reprezentând 10,8%
din suprafața județului. După cum se observă, predominau cele aparținând structurilor A.G.V.P.S. ce cuprindeau 89,2%
din teritoriu.
Iată și încadrarea fondurilor de vânătoare pe principalele unități de relief
județene:
• Colinele Covurluiului cuprindeau 12 fonduri: Cerțești, Adam, Drăgușeni, Smulți, Cruceanu, Băneasa,
Moscu, Corni, Jorăști, Suceveni, Bujoru
și Balintești;
• Colinele Tutovei aveau delimitate numai 3 fonduri: Poiana, Brăhășești și Nicorești;
• Câmpia Tecuciului avea 18 fonduri:
Barcea, Puțeni, Călmățui, Gerul, Mănăstirea, Frunzeasca, Tălpigi, Munteni, Corod,
Tecuci, Matca, Drăgănești, Umbrărești,
Ghidigeni, Ciortolom, Vasile Roaită - azi
Umbrărești-Deal, Ivești și Grivița;
• Câmpia Înaltă a Covurluiului
avea 15 fonduri: Cudalbi, Tulucești,
Costache Negri, Oasele – azi Rediu,
Cuca, Mălina, Bălțatu, Lupele, Lozova,
Miloș, Vânători, Cătușa, Catargiu – azi
Schela, numită în trecut Lascar Catargiu, Bucur și Rățoaia;

• luncile Siretului, Prutului și Dunării aveau 14 fonduri: Furceni, Movileni, Lunca Prut, Vlădești, Măstăcani,
Galați, Frumușița, Vameș, Căprioara,
Brateș, Nămoloasa, Fundeni, Vadu
Roșca și Cohalm.
Dimensiunea fondurilor de vânătoare varia de la puțin peste 3.000 de
hectare - fondul Movileni avea 3.090
ha. și până la aproape de 13.000 ha fondul Brateș cu 12.800 ha.
Pe categorii de suprafață, situația
acestora era următoarea:
• între 3.001 și 4.000 ha: Movileni,
Puțeni, Ivești și Vadu Roșca;
• între 4.001 și 5.000 ha: Moscu,
Gerul, Vameș, Mănăstirea, Nicorești și
Fundeni;
• între 5.001 și 6.000 ha: Cruceanu,
Băneasa, Bălțatu, Lozova, Miloș, Nămoloasa, Poiana, Tălpigi, Tecuci, Drăgănești, Vasile Roaită, Catargiu și Cohalm;
• între 6.001 și 7.000 ha: Lunca
Prut, Călmățui, Căprioara, Cătușa,
Munteni, Corod și Matca;
• între 7.001 și 8.000 ha: Barcea,
Tulucești, Oasele, Frumușița, Mălina, Lupele, Frunzeasca, Umbrărești și Bucur;
• între 8.001 și 9.000 ha: Adam,
Drăgușeni, Jorăști, Brăhășești, Ciortolom și Rățoaia;
• între 9.000 și 10.000 ha: Cerțești,
Corni, Vlădești, Balintești, Vănători,
Ghidigeni și Grivița. Erau și câteva fonduri de 10.000 ha: Smulți, Cudalbi, Suceveni, Bujoru, Măstăcani, Costache
Negri și Cuca;
• între 11.000 și 12.000 ha: Galați;
• între 12.000 și 13.000 ha: Brateș.
După cum se observă, cea mai mare
parte dintre fondurile de vânătoare pur-

tau denumiri de localități, care erau fie
cele mai mari de pe teritoriul acestora,
fie cele mai semnificative. Câteva purtau denumiri de ape curgătoare - pârâul
Gerul, râul Prut, ori stătătoare - lacul
Brateș, bălțile Mălina și Cătușa. Altele
preluaseră numele unor păduri: Bălțatu
- la est de Slobozia Conachi, Miloș - la
nord de satul Cișmele, comuna Smârdan, Căprioara - la sud de Independența, Cohalm - comuna Movileni, sau
al unor văi - de exemplu Lozova. Două
fonduri erau denumite după dealurile
mai importante din cuprinsul lor: Bucur
- comuna Cuza Vodă și Rățoaia - comuna Negrea. În sfârșit, un fond primise numele „Mănăstirea”, extinzânduse la nord de mănăstirea Vladimirești
din comuna Tudor Vladimirescu.
Amintim că două fonduri au primit
numele unor localități care azi nu fac
parte din județul Galați: Ciortolom sat, comuna Tutova din județul Vaslui,
fond care se extindea pe teritoriul comunei Bălășești și Vadu Roșca - sat, comuna Vulturu din județul Vrancea,
acesta cuprinzând și teritoriul localității
Hanu Conachi.
Menționăm și faptul că toate fondurile de vânătoare existente la începutul
anilor ’50 ai secolului XX, aveau ca specie
reprezentativă iepurele. Căprior aveau
foarte puține, iar mistreț numai două.
Ulterior, s-au realizat rearondări ale
fondurilor, prin comasare și mărirea
suprafețelor acestora, astfel că, în prezent, teritoriul județului Galați este divizat în numai 44 fonduri cinegetice,
ceea ce înseamnă o reducere cu 29% a
numărului acestora pe parcursul a
aproape șapte decenii.
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IN MEMORIAM

Marin Diaconescu
Profesorul Marin Diaconescu a plecat dintre noi
în data de 30 ianuarie 2020. Născut în anul 1943,
la 12 iunie, dl. Diaconescu a absolvit facultatea
de fizică-chimie, fiind profesor la Balș, locul natal.
După evenimentele din 1989, a fost deputat în Parlamentul
României iar după aceea prefect al județului Olt.
De la vârsta de 26 de ani a fost
membru vânător la clubul de vânătoare
și pescuit Balș. S-a dovedit a fi un bun
camarad de vânătoare, implicându-se
în tot ceea ce a însemnat acțiune vânătorească, atât în cadrul grupei cât și la
nivel de club.
În perioada 1997-2006 a fost președintele A.J.V.P.S. Olt. Ca președinte

al A.J.V.P.S. Olt a contribuit la crearea
unui climat de lucru bun care a dus la
dezvoltarea A.J.V.P.S. Olt.
Domnule profesor, veți fi prezent
permanent alături de noi, de acolo de
unde sunteți, și vă vom păstra o vie
amintire. Dumnezeu să vă odihnească
în liniște și pace!
–Consiliul A.J.V.P.S. Olt

GABOR GHEORGHE
În data de 2 august 2020, a trecut la cele veșnice,
la vârsta de 78 de ani, avocatul Gheorghe Gabor,
fost deputat și consul general al României. S-a
născut în comuna Voila, județul Brașov, la data
de 27 februarie 1942, a fost elev al Liceului Teoretic
Doamna Stanca din Făgăraș, a absolvit Școala
Tehnică Financiară Brașov și Facultatea de Drept
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
A fost avocat în Baroul Brașov timp
de 29 de ani. În ianuarie 1990, Gheorghe
Gabor a pus bazele Partidului Național
Liberal în Făgăraș, fiind primul președinte al organizației P.N.L. Făgăraș, de
după revoluție. În perioada 2012-2013, a
deținut funcția de consilier în Cabinetul
Primarului Municipiului Făgăraș. A fost
numit consul general al României în Republica Moldova în 6 iunie 2013. A fost
membru al A.V.P.S. Făgăraș, grupa de
vânătoare Felmer, încă din anul 1995, de
asemenea a fost o perioadă lungă de
timp membru în Consiluiul A.V.P.S. Făgăraș, 1999-2020, iar din anul 2016, vicepreședinte al A.V.P.S. Făgăraș.
În perioada celor două mandate de
deputat în Parlamentul României a contribuit la îmbunătățirea și modificarea
Legii 407/2006 a vânătorii și protecției
fondului cinegetic, astfel în anul 2008,
pentru merite deosebite, i se acordă de
către Congresul A.G.V.P.S., titlul de
„MEMBRU DE ONOARE” al A.G.V.P.S.
din România.
În exercitarea acestei demnități a
reprezentat tagma vânătorească a Țării

24 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Făgărașului cu mult entuziasm. A fost
dedicat trup și suflet pentru dezideratele asociației, prin echilibrul și eleganța
sa fiind un adevărat stindard, un exemplu de urmat pentru toți vânătorii asociației, prin spiritul etic pe care l-a insuflat și perpetuat.

Domnul Gheorghe Gabor a fost un
personaj pitoresc, unul dintre acei „vânători-ocrotitori”, fidel urmaș al conceptului de vânător „dezvăluit” de Ionel
Pop, pentru care vânătoarea este un
fapt înscris în condiția umană primordială. A fost fără îndoială unul dintre
cei care au înțeles că între vânat și vânător exista o legătură tainică, uitată și
nebănuită de cultura și mentalitatea
modernă, întelegând că important pentru vânător nu este finalitatea, ci faptul
de a se afla în mijlocul acelei lumi pure
care-i trezește nostalgie, ori de câte ori
nu se află în mijlocul ei.
Ne va lipsi prezența sa de la partidele de vânătoare, eleganța care se resimțea la nivelul întregului colectiv
atunci când Domnia sa se afla în mijlocul nostru, făcându-ne să ne simțim cu
adevarat practicanți ai unei nobile activități!
Drum bun pe veșnicle plaiuri ale vânătorii, domnule avocat!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
–Ing. Șuler Sorin Aurel
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PESCUIT

Prima lună a toamnei poate începe tradițional, cu temperaturi moderate și
regim pluviometric acceptabil sau,
dimpotrivă, cum s-a întâmplat în ultimii ani, cu temperaturi ridicate, secetă și debite scăzute ale râurilor și Dunării.
Dacă restricțiile impuse de evoluția pandemiei de CORONAVIRUS ne-o vor permite,
vom continua să pescuim, căutând peștii în zonele mai adânci și mai răcoroase,
cu izvoare subterane sau curenți. Dacă vremea se va răcori, ar trebui să avem rezultate bune la toate speciile de pești, pașnici sau răpitori, atât de pe mal cât și
din barcă. Eventuala prelungire a verii îi va favoriza pe cei care și-au programat
concediul la mare în această perioadă și vor profita de pescuitul marin, care va da
rezultate apreciabile. În apele de munte, pescuitul păstrăvului indigen, al păstrăvului curcubeu și al păstrăvului fântânel se închide, altfel decât eram obișnuiți,
începând cu 1 octombrie 2020, până pe 31 martie 2021.
–Mugurel Ionescu

CE PESCUIM
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COMPETIȚII

Campionatul de pescuit privat al AGVPS

Pescuit Staționar Asociații/
Echipe/Cluburi – 2020
Text MUGUREL IONESCU, Fotografie VERONICA ISPAS
În perioada 31 iulie – 2 august s-a desfășurat, în organizarea Ligii de Pescuit Staționar
și a A.J.V.P.S. Satu Mare, finala de Pescuit Staționar Asociații/Echipe/Cluburi – 2020,
din cadrul Campionatului Privat de Pescuit Competițional al A.G.V.P.S. din România.

L

ocația aleasă a fost bine-cunoscuta pistă de concurs de la Călinești Oaș.
Lacul Călinești Oaș este un lac de
baraj, format prin îndiguirea râului Tur
(68 de km pe teritoriul României),
afluent al râului Tisa. Pe o porțiune de
1,1 km, râul marchează frontiera româno-ungară, iar pe un segment de 5,2
km, urmează cursul frontierei românoucrainene. Speciile de peștii vizate au
fost carasul, plătica, babușca, bibanul
și crapul.
În competiție, care s-a desfășurat pe
durata a două manșe, în două zile, de
câte 4 ore fiecare, s-au înscris 9 echipe,
reprezentând 6 asociații de pescari afiliate la A.G.V.P.S., după cum urmează:
• A.J.V.P.S. Bihor – Sensas România: George Pop, Zsolt Szilagy, Cristian
Malița, Iosif Huttner, Sandor Harabula,
Bogdan Vaida, Zoltan Hegheduș, Ion
Vasile Miclea;
• A.J.V.P.S. Bihor – Hobby Fish:
Dan Borlean, George Haidu, Ovidiu Tămășan, Dorin Ilea, Attila Meșter;
• A.J.V.P.S. Bihor – Team Aleșd:
Robert Sereș, Petru Filip, Sorin Luca,
Ovidiu Fule, Ionuț Pricop, Ionuț Ivan;
• A.J.P.S. Cluj: Florin Palcău,
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SUPERPESCARI
„O locație deosebită, oameni minunați și SUPERPESCARI”.
Nouă echipe din țară s-au întâlnit
pentru finala de staționar a echipelor
din Campionatul Privat al A.G.V.P.S. din
România. Două zile de concurs și 4
manșe. În premieră în campionatul nostru, echipa CAMPIOANĂ a făcut minimum de puncte, 10, și o cantitate dublă
de pește față de a două clasată.
Campioană A.G.V.P.S. - echipe stațioanar 2020 este SILVA MARPOD
SIBIU, cu: Poiana Doru, Adi Farkaș, Andrei Bucur, Tudor Octavian, Lucian Petruța, Alex Găvan, Boty și sufletul
echipei, domnul av. Poiană!
Felicit A.J.V.P.S. Bihor pentru cele
trei echipe din concurs, Sensas - vicecampioana, Hobby Fish și Team Aleșd,
A.J.V.P.S. Satu Mare, cu două echipe,
una medaliată cu bronz și cealaltă, de
la Negrești Oaș, campioană la obleți,
Timar Mix, de la A.J.V.P.S. Maramureș,
Rika Baraolt și A.J.P.S. Cluj.

MANȘA I
1. A.V.P.S Silva Marpod Sibiu
5 puncte – 53.250 g;
2. A.J.V.P.S. Satu Mare
19 puncte – 28.700 g;
3. A.J.V.P.S. Bihor – Sensas România
20 puncte – 23.475 g;
4. A.J.V.P.S. Satu Mare – Negrești Oaș
23 puncte – 22.450 g;
5. A.J.V.P.S. Maramureș – Timar Mix
26 puncte – 19.975 g;
6. A.J.V.P.S. Bihor – Hobby Fish
27 puncte – 24.075 g;
7. A.J.P.S. Cluj
34 puncte – 19.750 g;
8. A.V.P.S. Rika Team Baraolt
34 puncte – 16.400 g;
9. A.J.V.P.S. Bihor – Team Aleșd
37 puncte – 14.900 g.

Felicit toți concurenții, mulțumiri
oamenilor de lângă mine și mulțumesc
Apelor Române și A.J.V.P.S. Satu Mare
pentru ajutor și colaborare”.
–VERONICA ISPAS
(președinte Liga de Pescuit Staționar/
Liga de Pescuit la Feeder)

MANȘA II
1. A.V.P.S Silva Marpod Sibiu
5 puncte – 61.650 g;
2. A.J.V.P.S. Bihor – Sensas România
19 puncte – 38.775 g;
3. A.J.V.P.S. Bihor – Hobby Fish
19 puncte – 33.625 g;
4. A.J.V.P.S. Satu Mare – Negrești Oaș
19 puncte – 32.675 g;
5. A.J.V.P.S. Satu Mare
20 puncte – 31.000 g;
6. A.V.P.S. Rika Baraolt
31 puncte – 23.050 g;
7. A.J.P.S. Cluj
37 puncte – 15.575 g;
8. A.J.V.P.S. Maramureș – Timar Mix –
38 puncte – 14.725 g;
9. A.J.V.P.S. Bihor – Team Aleșd
38 puncte – 13.100 g.

Marius Petrescu, Cristian Lazăr, Dorin
Cociș, Eugen Oniță;
• A.J.V.P.S. Maramureș – Timar
Mix: Radu Sigartău, Marian Marin,
Adrian Mihuț, Constantin Oțel, Vlad
Morozan, Constantin Mateescu;
• A.V.P.S. Rika Team Baraolt:
Sandor Boloni, Levente Simon, Endre
Sebe, Attila Dabai, Robert Zold;
• A.J.V.P.S. Satu Mare: Cezar
Stancu, Gigi Zob, Radu Șchiop, Vasile
Baltă, Ștefan Bu, Robert Zob, Mihai Ardelean;
• A.J.V.P.S. Satu Mare – Negrești
Oaș: Flaviu Ardelean, Bogdan Prisăcaru, Călin Hotcă, Adrian Fabian, Attila
Bu;
• A.V.P.S. Silva Marpod Sibiu:
Doru Poiană, Adrian Farkaș, Andrei
Bucur, Tudor Octavian, Lucian Petruța,
Alexandru Găvan, Botond Koszurus,
Ion Poiană.
Toți concurenții au respectat strict
regula distanțării sociale și normele
aflate în vigoare, transmise de DSP
Satu Mare. Vom urmări, în continuare,
evoluția evenimentelor, cu prezentarea
tuturor competițiilor care vor avea loc,
conform Calendaruluii Competițional
al A.G.V.P.S. – 2020.

CLASAMENT FINAL
1. A.V.P.S Silva Marpod Sibiu
10 puncte – 114.900 g;
2. A.J.V.P.S. Bihor – Sensas România
39 puncte – 62.250 g;
3. A.J.V.P.S. Satu Mare
39 puncte – 59.700 g;
4. A.J.V.P.S. Satu Mare – Negrești Oaș
42 puncte – 55.125 g;
5. A.J.V.P.S. Bihor – Hobby Fish
46 puncte – 57.700 g;
6. A.J.V.P.S. Maramureș – Timar Mix
64 puncte – 34.700 g;
7. A.V.P.S. Rika Baraolt
65 puncte – 39.450 g;
8. A.J.P.S. Cluj
71 puncte – 35.325 g;
9. A.J.V.P.S. Bihor – Team Aleșd
75 puncte – 28.000 g.
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TEHNICĂ

Pescuit la răpitori

Bibanii unei veri fierbinți (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Vara se numără bibanii frumoși, cel puțin în apele Bărăganului în care am încă ocazia să
pescuiesc. Scriu asta fiindcă e tot mai greu să găsești un lac în care poți pescui la răpitor
în sezonul estival, majoritatea fiind rezervate exclusiv pescarilor la staționar.

A

proape că număr pe degetele
de la o mână apele în care ai
voie să dai la biban, șalău,
știucă și somn. Bine că mai sunt și astea, pentru că, la cum arată situația
acum la noi, în viitorul apropiat probabil că va trebui să mergem în Ungaria, Bulgaria, Croația sau Cehia ca să
prindem răpitor. De bass, nu mai zic.
Este cel mai versatil răpitor de apă
dulce, în jurul căruia s-a construit o industrie de miliarde de dolari anual,
unde o piață cu 60 de milioane de pescari are toate motivele să se bucure de
o evoluție constantă. Mă refer la Statele
Unite. Dar până acolo e cale lungă și,
până una-alta, noi suntem aici.

Cele mai prinzătoare năluci
Să revenim la bibanii caniculari, singurii în stare să ne mai smulgă un zâmbet în toată situația de moment, cu „seceta” asta de locuri de pescuit din jurul
capitalei. Spuneam că în partea a doua
a articolului, vom discuta despre năluci,
tehnici de prezentare și despre cum înțepăm peștii.
Dacă ar fi să întocmesc un top al
nălucilor de biban care prind bine în
toiul verii, acestea ar fi, în ordine: plasticele moi cu corp inelat de 3, 4 sau
maximum 5 cm și coadă în formă de
paletă, de shad, montate pe jiguri între
3 și 5 grame, cicadele între 3,5 și
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5 grame și, nu în ultimul rând, microvoblerele de adâncime mică și medie,
atunci când bibanii sunt suspendați,
adică vânează între ape. De asemenea,
nu pot să nu recomand montura drop
shot, care m-a salvat mai ales în concursuri grele, pe ape dificile, cum e

Snagovul. Evident că există și alte năluci, precum pilkerele, microspinnerbaiturile, lingurile oscilante mici, dar pentru condițiile în care pescuiesc eu, cele
de mai sus au dat mereu rezultate.
Iarna sau pe apă rece, preferințele bibanilor se schimbă cumva înspre zona
„creaturilor”, adică a nălucilor soft care
imită răcușorii și alte crustacee, fapt
constatat în decursul anilor de pescuit
atât pe apele Snagovului, cât și pe cele
de pe Valea Mostiștei, mă refer la Gostilele și la Dârvari.

Prezentări în funcție
de tipul nălucii
Evident că felul în care recuperăm
nălucile în mediul acvatic depinde de
mai mulți factori: de tipul nălucii, de
gradul de activitate a peștilor și, nu în
ultimul rând, de condițiile meteo - vânt
și valuri, luminozitate etc. Pe timp de
vară, două tipuri de prezentare au convins bibanii să atace mai mereu nălucile
soft montate pe jiguri: cea rectilinie,
fără să ridic deloc lanseta, deci fără
verticalizare (ridicarea nălucii de pe
substrat se face doar prin rotația manivelei mulinetei), cu pauze pentru ca
năluca să atingă și să stea un timp scurt
pe substrat; cea verticalizată, de jigging
clasic, cu ridicări scurte ale lansetei din
plan orizontal. Dacă luăm cadranul
unui ceas și considerăm orizontala ca

Bibanii atacă uneori
repetat, iar șansele
să-i ratăm sunt destul
de mari. De altfel, de-a
lungul unei partide, am
destul de multe rateuri,
însă reușesc să prind
suficient de mulți pești
pentru a compensa pentru
cei pe care nu reușesc
să îi înțep.

fiind atunci când lanseta se află cu vârful între ora 08:00 și 09:00, verticalizarea, adică ridicare vârfului nu o fac
mai sus de ora 11:00, de regulă între
orele 10:00 și 11:00. Bibanii atacă
uneori repetat, iar șansele să-i ratăm
sunt destul de mari. De altfel, de-a lungul unei partide, am destul de multe
rateuri, însă reușesc să prind suficient
de mulți pești pentru a compensa pentru cei pe care nu reușesc să îi înțep.

Înțeparea „în oglindă”
Iată de ce, aici recomand un stil de
înțepare mai lent și mai lin, uneori doar
prin ridicarea lansetei. Dacă vreți, înțeparea peștilor este o reacție „în
oglindă” la felul în care atacă bibanii:
cu cât atacurile sunt mai fine și mai
discrete, cu atât și răspunsul nostru,
adică înțeparea, trebuie să urmeze
cumva atacul. Dacă firul „sare pe apă”
și bibanii atacă „punctat”, puternic, evi-

dent că și înțeparea poate fi mai rapidă
și mai agresivă.
În toate cazurile, tipul lansetei ajută
enorm în economia unei partide la biban. După cum am scris în prima parte,
o lansetă cu vârf solid sau blectorizat,
de finețe, este cel mai bun aliat al pescarului care vrea să transforme cât mai
multe din atacurile bibanilor în pești
capturați.
Un alt sfat este ca, atunci când aveți
atacuri repetate, să întârziați puțin înțeparea și să așteptați până simțiți cum
peștele „se lasă în lansetă”, adică atunci
când sesizați puțină greutate pe vârful
lansetei. Din nou, lansetele cu vârf blectorizat facilitează detectarea acestor
atacuri repetate, care păcălesc pe mulți.
Cu echipamentul potrivit și o selecție de năluci dedicate acestui superb
răpitor care încă mai există în apele
noastre, puteți transforma partide obișnuite de pescuit într-unele cu adevărat
memorabile!
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DE SEZON

Pescuit la biban

Bibani la început
de septembrie
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Se spune că toamna este sezonul răpitorilor. De fapt,
aceștia se hrănesc, mai intens sau mai puțin, tot timpul
anului, dar sunt mai greu de localizat și de ademenit.
Dintre răpitorii care s-au hrănit și vara, bibanul reprezintă,
pentru cei împătimiți, o țintă oarecum la îndemână, dacă
le cunosc obiceiurile, locurile de hrănire și de repaus. Și,
dacă tot a venit „sezonul răpitorilor”, vom porni în
căutarea bibanilor, la început de septembrie!

B

ibanul este o specie apreciată nu
numai de pasionații de spinning,
ci și de pescarii de staționar. Este
o specie de apă stătătoare, dar și curgătoare, preferând substratul nisipos sau
argilos. Este răspândit în aproape toată
Europa, iar în România se găsește, practic, în toate râurile, începând din zona
scobarului până la Dunăre, în lacurile
naturale și de baraj din zonele de câmpie și de deal, în Dunăre și Delta Dunării,
în complexul Razelm-Sinoe și în lacurile
litorale. Dimensiunile obișnuite sunt cuprinse între 15 și 30 cm, greutatea fiind
de 100-500 g. Se reproduce la o temperatură a apei de 7-8 grade.
Localizarea peștilor
Observația atentă asupra suprafeței
apei ne va furniza primele indicii. Vom
căuta zonele în care peștișorii-pradă
sunt mai activi. Săriturile baboilor urmăriți de prădător ne vor atrage imediat atenția. După aspectul locului,
vom căuta zonele cu vegetație plutitoare sau submersă, în apropierea malurilor, în zonele de confluență ale
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canalelor sau ale acestora cu lacuri sau
ghioluri, cu un curent slab și adâncime
medie, sau în cele cu structuri pe substrat, locurile preferate de mărunțișul
care constituie hrana bibanilor.

De multe ori,
combinația dintre o
linguriță sau un vobler și
un twister montat în
derivație, pe săltătoare,
poate fi o soluție salvatoare,
iar dacă identificăm
bancul, putem prinde și doi
pești în același timp.

Bibanii se constituie în bancuri, formații care îi ajută la urmărirea și încolțirea prăzii, dar exemplarele mai
vârstnice sunt, de obicei, solitare.

Năluci și echipament
Pescuitul bibanului este atractiv și
prin marea varietate a nălucilor care
pot provoca atacurile. Modelele mai
vechi sau mai moderne, mai mari sau
mai mici, mai grele sau mai ușoare,
după ce vom căpăta experiența necesară pentru a le manevra cu pricepere,
vor fi atacate, aducând satisfacții zilei
pescarilor.
Tradiționalele lingurițe, oscilante
sau rotative, trebuie să fie nelipsite din
trusă. Oscilantele, prin forma, mărimea
și evoluția lor, vor provoca, în special,
exemplarele mai bătrâne și mai experimentate ale speciei, dar și pe cele „în
curs de afirmare”.
Rotativele, prin evoluția liniară, constantă, reflexiile și vibrațiile pe care le
produc, vor stârni interesul peștilor din
bancurile aflate în apropiere sau vor
atrage peștii aflați la distanțe mai mari.
Când peștii sunt mai refractari față
de o nălucă agresivă, vom folosi voblerele de mici dimensiuni, scufundătoare, dacă apa este mai adâncă sau
plutitoare, în apele cu adâncime mică.
Am început cu nălucile, așa-zis, tradiționale dar, în ultimele decenii, nălucile moi, siliconice, „gumele”, și-au
demonstrat superioritatea în pescuitul
tuturor speciilor de pești răpitori, inclusiv a păstrăvilor. Twisterele, imitații din
cauciuc siliconic ale peștișorilor sau ale
altor vietăți acvatice care constituie
hrana bibanilor, cum ar fi shad-urile,
grub-urile sau mai noile modele, din ce
în ce mai elaborate și mai fanteziste,
fac de multe ori diferența în cadrul

unei partide de pescuit la bibani. Albe,
sidefii sau colorate, cu inserție de
glitter, nu trebuie să depășească lungimea de 4-5 cm. Jigurile folosite vor
avea greutatea între 2 și 5 grame.
Cicadele, folosite în special pentru
șalău, și pilkerele, năluci pentru pescuitul în mare, dar atractive și pentru avații de talie mare, au fost adoptate, cu
bune rezultate, și de cei care caută bibanii.
Lanseta va fi light sau ultra-light,
cu lungimea de 1,80-2,10 m, echipată

cu mulinetă micro și fir monofilament
„fluo” de 0,14-0,16 mm. Un ansamblu
echilibrat, suplu și ușor, ne va ajuta în
prezentarea unor năluci de mici dimensiuni.

La final, puțină tehnică
Dacă nu sunt semne vizibile ale
prezenței bibanilor, vom începe cu lanseuri paralele cu malul, continuând un
traseu radiar. Dacă suntem la o confluență, aceasta trebuie încercată, în special, la intersecția curenților.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

FILEURI DE BIBAN PANÉ
CU CARTOFI
ȘI SALATĂ MEXICANĂ
MAMA PAȘA

Carnea bibanului este extrem de gustoasă, concurând calitativ
cu cea a șalăului. Poate fi preparată după rețete tradiționale,
adăugând o nuanță de originalitate, inventivitate și
personalitate, dar și ingrediente de bună calitate. Cu puțin
efort, vă veți surpride invitații cu un preparat elaborat, dar nu
foarte complicat.

De multe ori, combinația dintre o
linguriță sau un vobler și un twister
montat în derivație, pe săltătoare,
poate fi o soluție salvatoare, iar dacă
identificăm bancul, putem prinde și doi
pești în același timp.
Deși este specific pescuitului știucii,
dacă pescuiți din barcă, puteți încerca
și o „trenă”, cu o viteză de deplasare
moderată.
Unde ați prins un pește, insistați,
s-ar putea să fi găsit bancul bibanilor,
la început de septembrie!

Ingrediente: două-trei kilograme
de bibani mărișori, două linguri de
făină, două linguri de pesmet grunjos,
două ouă, ½ pachet de unt, 4 cartofi
roșii potriviți, salată mexicană, 3 lămâi,
ulei de măsline și oțet balsamic pentru
garnitură, două linguri de ulei de floarea-soarelui, sare-de-mare, piper negru
măcinat.
Preparare: se fileteză peștii cu un
cuțit special și se înlătură pielea cu
solzi. Fileurile se zvântă bine, se săreză, se piperează și se lasă ½ oră la
fezandat. Se prepară mixurile, separat
făina, ouăle bătute spumă și pesmetul,
prin care se trec, în ordine, fileurile.
Acestea se prăjesc în untul care a fost
topit în ulei încins și se scurg pe șervețele absorbante. Urmează pregătirea
garniturii, din cartofi natur și salată
mexicană, cu ulei de măsline și oțet
balsamic.
Servire: se servesc reci, pe un platou întins, ornate cu sferturi de lămâie
și pătrunjel verde. Un pahar aburit cu
vin roze le va evidenția gustul deosebit.
Poftă bună!
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Pescuit la păstrăv

Păstrăvi la final de sezon
Text și fotografie MAC

Spre deosebire de alți ani și pentru prima dată de când ne aducem noi aminte, sezonul de
pescuit la păstrăv se va închide la sfârșitul lunii septembrie. Și tot spre deosebire de alți
ani trăim o criză sanitară fără precednt în istorie. Lucrurile se schimbă cu o repeziciune
pe care nu ne-am fi imaginat-o vreodată și asistăm tot mai des la situații impredictibile
care ne pot influența viața de zi cu zi, situații pentru care, de cele mai multe ori, nu
suntem pregătiți.

R

evenind la pasiunea pescuitului la păstrăv, faptul că sezonul
de pescuit s-a prelungit cu
două săptămâni a fost primit cu entuziasm de pasionații acestei activități recreative, mai ales având în vedere că
evoluția vremii la final de Gustar, în
ultimii ani, a evidențiat valori termice
mult peste media obișnuită, deci și ape
de munte, cu temperaturi ce mențin
peștii la un nivel ridicat de activitate
și, de aici, implicit promisiunea unor
partide atractive de pescuit pe malul
râurilor sau lacurilor montane.

Pe valea Trotușului
La mijloc de Cuptor am urcat pe valea Uzului și, după ce am trecut de podul de la coada lacului de baraj, am intrat pe valea Bărzăuței, afluent al
Uzului, ce-și poartă apele pe locuri cu
pădure de amestec, fag, brad și molid.
Fac această excursie în fiecare an, aproximativ la aceeși dată și, anul acesta,
după spusele pescarilor locali, la înce32 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Septembrie aduce
închiderea sezonului
la păstrăv și odată cu el
încheierea unui capitol al
verii pe ape de munte. Unii
au aurcat mai des pe cărări
de ape spre zonele alpine în
căutarea pistruiaților, alții
s-au mulțumit doar cu o
ieșire două, în funcție de
timpul liber și de situația
creată de pandemie.

put de iulie, s-au prins păstrăvi frumoși
pe vale. Am plecat din București cu
gândul la sclipirile câtorva pistruiați
prinși din undele Bărzăuței. Ceea ce
am găsit pe vale a fost cu totul altceva
decât mă pregătisem eu…
Când am intrat pe valea Trotușului,
de la Adjud spre Comănești am văzut
apele râului destul de tulburi, neobișnuit pentru această perioadă din an,
după câte știam eu. Plouase probabil
la munte și afluenții aduceau unde mohorâte în râul ce adună apele de pe
văile adiacente. Nu era un semn bun
dar mă gândeam că este vară, plouă și
apoi se înseninează, iar apa râului se
limpezește în câteva ore. Din păcate nu
avea să fie așa…

De la o extremă la alta
La lăsarea serii, pe valea Asăului
unde ne cazasem, apa râului dădea
semne că se va limpezi cât de cât, deci
am pregătit echipamentul de muscărit
pentru a doua zi, pe Bărzăuța, destina-

ția stabilită pentru mini-vacanța de august. Dar… surpriză. În prima dimineață m-a trezit un ropot de ploaie de
ziceai că se rupe cerul deasupra noastră. Și așa a ținut-o timp de cinci zile,
cât a durat perioada de concediu, gândit pentru pescuit la păstrăv.
În fiecare zi, dis-de-dimineață priveam cerul cu speranța că norii vor
pleca și va apare soarele. Nici o șansă.
Dacă nu ploua dimineață, înainte de
vremea prânzului începea vântul și norii cerneau din nou ploaia deasă, uneori
chiar cu aspect de vijelie. Cât despre
apa râului, nu era nici o speranță că
am putea ieși pe malul apei pentru o
partidă de muscărit.
Cu toate acestea, într-una din zile
am zis că măcar să urc odată pe valea
râului, mai spre munte, și am pornit
spre coada lacului de baraj de pe valea
Uzului, urmând apoi să urc pe Bărzăuța. Zilele cu ploaie aprigă, de dimineața și până seara, transformaseră apa
într-o mocirlă tulbure, de la un capăt
la altul al lacului. Uzul era tulbure și
mare, iar Bărzăuța aproape să nu o mai
recunosc, atât de multă apă avea, tulbure bineînțeles, iar locurile de pescuit
cunoscute, întinsurile și cele câteva bulboane, dispăruseră sub puhoiul de apă.
Și când te gândești că în alți ani, la acest
timp, apele Bărzăuței erau abia de-o
șchioapă. De la o extremă la alta…!

Natura în cumpănă
Septembrie aduce închiderea sezonului la păstrăv și odată cu el încheierea unui capitol al verii pe ape de
munte. Unii au urcat mai des pe cărări
de ape spre zonele alpine în căutarea
pistruiaților, alții s-au mulțumit doar
cu o ieșire două, în funcție de timpul
liber și de situația creată de pandemie.
În cazurile fericite, pașii ne-au purtat

pe maluri de ape cu unde limpezi unde
chiar am mai găsit și păstrăvi, pe locuri
care și-au păstrat integritatea naturală,
fiind mai puțin atinse de așa-numita
„civilizație”.

Acolo pădurea încă mai acoperă
versanții ce coboară spre apă, oferind
adăpost și protecție. Sunt însă și locuri
unde natura s-a plecat sub greutatea
securii mânuită cu abiliate în goana
după profit. Dispare protecția din
amonte iar ploile pot produce viituri
periculoase. Iar peștii, păstrăvii pistruiați pe care îi căutăm, abia dacă mai
supraviețuiesc în amalgamul acesta de
schimbări bruște, drastice și frecvente,
ale mediului lor natural. Natura ne dă
semne că echilibrul său suferă de pe
urma intervențiilor brutale cauzate de
om.
Cu fiecare închidere de sezon la
păstrăv ne mulțumim cu amitirile verii
care tocmai a trecut, e drept mereu mai
puține, și ne punem speranța în sezonul
anului următor, când pădurea și apele
de munte vor primi poate atenția de
care au nevoie, pentru ca păstrăvii pe
care îi admiram odată, în undele de
cristal, să nu rămână doar în fotografii…!
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Pescuit la fly

Pe lângă maluri umbrite
Text și fotografie DORU DINEA

Dacă la început vara a fost mai îngăduitoare și a lăsat mercurul din termometre la niște
cote decente, nu după mult timp, în destule zile, parcă a uitat măsura și l-a dus spre valori
aproape de nesuportat. În special la apele stătoare, lacuri și bălți, temperaturile foarte
ridicate influențează în mod negativ activitatea de hrănire a peștilor precum și
metabolismul acestora, datorită scăderii cantității de oxigen din masa apei. În aceste
condiții și pescuitul cu momeli naturale, la peștii pașnici, cât și cel cu momeli artificiale,
la peștii răpitori, devine mult mai greu, mai anevoios.

D

ar cum pescarul e dator să încerce chiar și în condiții mai
puțin favorabile, am luat hotărârea să pescuiesc la fly, cu muște ar-

tificiale, pe una din bălțile stațiunii de
la Preajba. Apa a prezentat o claritate
destul de bună. Dacă la începutul partidei de pescuit vântul a avut ceva în-

tensificări, nu după mult timp a mai
pierdut din intensitate și am reușit să
beneficiez, din acest punct de vedere,
de condiții de pescuit destul de bune.

Pescuitul la fly
Balta are o dispunere pe lungime,
unul din maluri mai domol, orientat
pe direcția N-NV, fără prea mulți pomi
sau arbuști, iar celălalt mal pe direcția
opusă, înalt, ce urcă abrupt pe o lungime destul de mare și care e pur și
simplu înțesat cu copaci și arbuști până
în margine și chiar și în apa de lângă
mal.
La început am pescuit de pe malul
mai liber de obstacole ca să pot să lansez muștele artificiale folosind lanseul
clasic, cu încărcarea față-spate a șnurului între orele 11 și 13 pe un cadran
de ceas imaginar și eliberarea șnurului
la lansare aproximativ în jurul orei 11
pe cadranul acestui ceas. Am pescuit
cu muște artificiale uscate, umede dar
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și cu imitații de nimfe. Am încercat în
multe zone și am avut doar câteva țacuri la imitații de nimfe dar nu am avut
nici o captură.
După orele prânzului am mers să
pescuiesc de pe celălalt mal. Datorită
dispunerii acestuia, precum și a vegetației dense, cu arbori și arbuști, umbre
binefăcătoare au început să mângâie
apele de lângă mal. Cu toate că potecile
sunt înguste, m-am avântat cu echipamentul de fly prin țesătura verde de vegetație, mergând aproape exclusiv numai aplecat. Cele câteva locuri din
marginea apei nu oferă nici acestea
prea mult confort și de aceea am lansat
muștele artificiale exclusiv cu metoda
rulat. Cu vârful lansetei de fly orientat
către înainte, către apă, derulam doitrei metri de șnur ce rămâneau pe suprafața apei. Când am dorit să lansez
către stânga mea, aduceam din încheietura mâini drepte lanseta de fly, aproximativ paralelă cu apa, către dreapta
până se întindea șnurul pe apă, după
care, cu mișcări fluide, urcam vârful
lansetei oblic, în sus, la un unghi de
60-70 de grade, pe care îl realizam
în orientarea lansetei față de apă. Cu
mâna stângă țineam rezerva de șnur de
lângă mulinetă. Continuam să urc cu
mâna dreaptă vârful lansetei oblic, în
sus, și când ajungeam cu acesta în dreptul orei 14 sau 13 pe cadranul ceasului
imaginar, acceleram puțin mișcarea, dar
tot fluid, fără mișcări bruște, iar, aproximativ în dreptul orei 11 pe cadranul
acestui ceas imaginar, terminam cursa
lansetei, opream din mișcare mâna
dreaptă iar din mâna stângă eliberam
rezerva de șnur. Acesta urma exact direcția pe care i-o imprimasem din mișcarea lansetei. Când am dorit să lansez
șnurul către dreapta mea, am efectuat
aceleași mișcări dar pe direcțiile opuse.
Numai atunci când am efectuat lansarea
șnurului către înainte am ținut lanseta
dreaptă și nu am mai ținut-o oblic, ca
la lansările în laterale. Trebuie să menționez că lansările cu metoda rulat sunt
mai scurte ca lungime decât cele cu metoda clasică dar sunt singurele eficiente
de pe maluri încărcate de vegetație.

o mișcare liniară și cu viteze medii sau
medii-rapide. Dacă aplicam nimfei mișcări de deplasare cu viteze lente, bibanii nu mai atacau năluca. „Țepoșii” au
mai atacat nimfele și când am imprimat
acestora mișcări sacadate, dar mult mai
rar. În general, mișcările liniare cu viteze medii și medii-rapide au fost cele
mai prinzătoare. Pentru roșioare, cele
mai bune rezultate au fost când am imprimat nimfei mișcări sacadate, ca un
fel de jigging din pescuitul la spinning,

Artificiale atractive
Cele mai bune rezultate, la această
partidă de pescuit la fly, au fost la muștele artificiale de tip nimfe, squirmy
nymph și GRHE and Partridge. Cel mai
bine au atacat aceste muște artificiale,
bibanii. După ce lansam nimfa, o lăsam
să prindă adâncime după care trăgeam
de lansetă în direcția opusă lansării și
uneori și de șnur, cu mișcări fluide, astfel încât să deplasez nimfa prin apă cu

Atunci când găseam
un loc bun, reușeam să
prind cel mult trei-patru
roșioare. În schimb, la
bibani, prindeam și 15 sau
20 cam din aceiași zonă,
binențeles, toți peștii au fost
eliberați.

pe viteze de evoluție mici sau medii.
De cele mai multe ori, atacurile bibanilor asupra nimfelor au fost mai hotărâte, mai agresive, iar la roșioare au
fost mai discrete și, în general, a trebuit
să fiu foarte atent și concentrat ca să
reușesc să execut înțeparea la momentul oportun. Atunci când găseam un loc
bun, reușeam să prind cel mult trei-patru roșioare. În schimb, la bibani, prindeam și 15 sau 20 cam din aceiași zonă,
bineînțeles, toți peștii au fost eliberați.
Mersul pe jos în căutarea zonelor
bune, cu un echipament ușor, ca cel de
fly, a fost o adevărată plăcere. Găsirea
muștelor artificiale care să fie pe placul
peștilor a fost ca o joacă iar metodele
de lansare în condiții mai puțin favorabile au fost adevărate provocări. Iar
reușita de a prinde pești, chiar dacă de
dimensiuni mici, la muștele artificiale,
a fost o nemăsurată satisfacție. Încercați și voi și nu veți regreta!
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Monturi pentru crap

Montura blowback
ADRIAN DUMITRAȘCU

Ș

tim cu toții că în pescuitul la
crap montura „face muzica” și,
în acest context, ne vom îndrepta atenția asupra câtorva combinații dovedite de succes de-a lungul
timpului. Pe scurt, vom trece în revistă,
de-a lungul câtorva episoade, monturile
care au dat rezultate pe malul apei,
testate și adoptate de marea parte a
pescarilor experimentați.
Ne vom opri de data aceasta la
montura blowback, o montură simplu
de realizat și care a dat rezultate în
pescuitul crapului în aproape toate perioadele anului.

Sezonul de pescuit la crap este în desfășurare iar dacă
temperaturile vor continua să se mențină la valori cu mult
ridicate peste obișnuitul acestei perioade din an, peștii vor
fi activi și vor oferi satifacții pasionaților în domeniu.

Montura
Avem nevoie de un fir cămășuit de
10-15 lb, un cârlig nr. 6 sau 8 cu tijă
lungă, longshank, un anou, un tub termocontarctil și un vârtej nr. 6 sau 8.
• tăiem 20-25 de cm din firul cămășuit, îl decojim pe o lungime de
10 cm și formăm firul de păr dintr-o
buclă simplă. Trecem firul prin anou și
îl legăm cu un nod simplu la cca. 1,52,0 cm de bucla firului de păr;
• trecem cârligul prin anou, poziționăm anoul în dreptul capătului dinspre curbură al tijei cârligului și legăm
cârligul cu nodul fără nod;
• introducem pe fir o bucată de 2,02,5 cm de tub contractil, legăm capătul
firului cămășuit cu un nod 8, pentru siguranță, și încălzim tubul contractil poziționând capătul dinspre fir la cca. 45
de grade de tija cârligului;
• adăugăm momeala pe firul de
păr. Montura este gata.

Foto: MAC

Concluzii
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Ca avantaje ale acestei monturi putem menționa liberatea de mișcare oferită momelii de anoul folosit pentru poziționarea firului de păr pe cârlig și, în
plus, legând vârtejul pe o buclă la capătul cămășuit al forfacului adăugăm,
încă odată, un plus de libertate întregului ansamblu al monturii. Un dezavantaj ar putea fi considerat acela că
nu vom mai putea modifica lungimea
firului de păr pe care atașăm momeala.
Fir întins!

Muscărit

Musculițele
lui Gustar

Foto: ALEX CODRESCU

ALEX CODRESCU

Nimfă

Parașută

După ce luna lui Cuptor a încins apele fără doar și poate,
luna lui Gustar nu pare a se lăsa mai prejos. Pe malul apei
observăm adesea, fără a avea prea multe șanse de a schimba
lucrurile, că peștii, fie păstrăvi, cleni sau alți răpitori, fac tot
felul de mofturi refuzând nălucile noastre și neacordând
nici un pic de atenție artificialelor oferite cu generozitate.

I

Foto:

neditul sezon de pescuit la păstrăv
din acest an, aduce un câștig de
două săptămâni pentru pasionații
muscăritului, sezonul urmând să se încheie la 30 septembrie. Vremea caldă și
ploile destul de abundente, din zona
montană, în ultima perioadă de Cuptor,
par să asigure condiții favorabile pentru
a încheia, într-o notă de optimism, acest
ultim act al pescuitului la păstrăv. Apele
de munte, încă păstrează bine din căldura finalului de vară, iar debitele asigură în mare parte condiții bune de pescuit, mai ales dacă undele și-au
recăpătat din limpezimea mult dorită.
Păstrăvii sunt încă activi în astfel de
condiții și ne putem aștepta să îi găsim
atât în locurile tradiționale de pândă,
după bolovani, la adăpostul bulboanelor
sau în coada întinsurilor, cât și spre su-

prafața apei, dornici să culeagă din musculițele ce plutesc, aduse de unde și oferite cu dărnicie de zilele lui septembrie.
În aceste condiții putem folosi atât
artificiale uscate, ușoare, de suprafață,
cât și din cele mai grele, nimfe, ce vor
coborâ până pe substrat, oferind păstrăvilor tentații greu de refuzat. Putem
pescui atât cu o singură artificială, fie
uscată, fie udă sau nimfă, cât și cu un
tandem, cel mai adesea o asociere între
o muscă uscată și o nimfă.
Pentru artificiala uscată „parașuta”
poate fi o opțiune câștigătoare, având
în vedere flotabilitatea sporită, grație
unei portanțe conferite de hackle-ul și
„gulerul” bogat, dar și o vizibilitate sporită, grație poziției verticale specifice,
vizibilitate atât de necesară mai ales în
zilele când, la munte, lumina prinde

ECHIPAMENT

acele nuanțe cernite, specifice zilelor de
toamnă.
Legată pe un cârlig nr. 10, folosind
culori contrastante, spre exemplu hackle
maro și guler alb, sau hackle negru și
guler galben, putem fi siguri că vom
avea o bună vizibilitate a artificialei și,
implicit, un foarte bun control al ei pe
apă, mai ales în zonele cu repegușuri,
peste pietrele din zonele cu apă nu prea
adâncă. O vizibilitate bună oferă și posibilitatea răspunsului prompt la atacul
peștelui, un element sensibil la acest
timp din an, când totuși păstrăvii nu
mai iau artificialele cu aceeași vigoare
din anotimpul estival, iar timpul de reacție devine critic pentru reușită.
Cât despre nimfe, mărimea pare să
conteze, o pradă „grasă” fiind preferată
acum, când timpul numără zilele până
la venirea vremii reci, iar nevoia de
acumulare de resurse este la nivel ridicat. În plus, pare că peștii optează pentru varianta „efort minim – câștig maxim”, astfel că nu vor ezita să aleagă o
nimfă bine garnisită, oferită „pe tavă”.
Iar de aici două aspecte demne de atenție: aspectul nimfei și modul de prezentare al ei în apropierea substratului.
Cât privește aspectul, un corp din lână
scămoșată sau păr din ureche de iepure, cerclat cu fir de lamé, auriu sau
verde, cu capul dintr-o mărgică de tungsten sau cupru ușor patinat, pot face
o bună impresie.
Trecând la prezentarea nimfei, vom
avea grijă să o lăsăm purtată de apă,
pornind din apropierea substratului de
lângă bolovanii mai arătoși și până în
profunzimea răgăliilor din mal sau adâncul bulboanelor promițătoare. De regulă
acolo se ațin exemplarele dominante, ce
nu vor lăsa să treacă neobservate asemenea oferte. Iar dacă vom folosi tandemul amintit, putem beneficia de avantajul explorării zonelor pe aproape toată
adâncimea apei: spre suprafață „parașuta” iar în profunzime nimfa. În plus,
„parașuta” va semnaliza rapid prezența
peștelui la ninfa din adânc.
Sugestiile de culori și materiale pentru confecționarea artificialelor sunt
doar câteva din multitudinea de opțiuni
disponibile, având în vedere varietatea
imensă de posibilități puse la dispoziție
de piața de specialitate. Alegerea este și
rămâne, așa cum am mai spus, o chestiune de preferință personală, de experianță și, de ce nu, de inspirație de
moment a fiecăruia dintre noi. Este greu
de știut care va fi combinația câștigătoare a zilei, așa că merită încercate
toate variantele ce ar putea constitui…
musculițele lui Gustar. Fir întins!
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Balta Șindrilița
A.C. MANU

PE SCURT
Suprafața amenajării cuprinde 17 ha
din care 16 ha luciu de apă. Șindrilița 1
are o lungime de 1,5 km, cu o suprafață
de 12 ha, iar 1A are cca. 750 m lungime
și o suprafață de 4 ha. Adâncimea maximă a apei este de 2,5 m, la digul ce
separă cele două incinte, și 1,5 m spre
coada incintei 1. Substratul bălții este
curat, fără structuri și fără arbori scufundați, agățăturile sunt rare, iar malurile sunt ușor accesibile, acoperite cu
iarbă, pe alocuri întâlnindu-se pâlcuri
mici de papură și trestie, care nu îngreunează însă accesul la apă. Arborii
situați de-a lungul malului oferă suficientă umbră, aducând un plus de confort în zonele de pescuit.

Situată la numai cinci km de linia de centură a Bucureștiului,
între Afumați și Șindrilița, Balta Șindrilița 1 și 1A, poate fi o
destinație pentru pasionații pescuitului la crap și nu numai.

B

alta Șindrilița 1 are 30 de standuri amenajate pentru pescuit,
fiecare stand fiind prevăzut cu
masă și băncuță, coș de gunoi și loc
pentru grătar. Accesul la standuri se
face pe drumul de contur, prevăzut și
cu toalete ecologice.
Pescuitul este permis ziua, de la
5:00 dimineața la 20:00 seara, cu 5
lansete și o undiță, și este permis plantatul cu navomodel. Nu este permis
pescuitul din barcă și nici pe timpul
nopții. Se pot reține 5 kg de pește pe
zi, exemplarele de crap mai mici de
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1,5 kg se eliberează. Momelile tradiționale sunt porumbul dulce la conservă, viermușii, pop-up-urile dar și boilies-urile cu diferite arome.
În timpul săptămânii ocuparea standurilor se face în ordinea sosirii la
baltă, iar pentru weekend se fac rezervări la telefon, alegerea standurilor
fiind în funcție de disponibilitatea lor
la momentul respectiv.
În luna august balta a fost populată
de două ori, prima dată cu 1,5 tone și
a doua oară cu o tonă de crap românesc
la 1-1,3 kg/exemplar.

Speciile de pești pe care le puteți
pescui sunt crapul românesc, novacul
și carasul, iar dintre răpitori șalăul. Recordurile bălții, au cântărit exemplare
de 12,5 kg la crapul românesc, 14,5 și
16,5 kg la novac, 0,5 kg la caras și 4,5
kg la șalău.

Generozitatea spațiului dintre standuri, curățenia și ordinea, sunt elemente ce dau un plus de confort vizitatorilor. În plus, copii pot vedea
diferite animale domestice - căprițe, diferite pasări de curte, aflate în țarcul
amenajat în cadrul incintei. Aflată la
mai puțin de o jumătate de oră de capitală, balta de pescuit Șindrilița, oferă
condiții pentru petrecerea unei partide
de pescuit, atât pentru pasionații experimentați, cât și pentru începători,
într-o ambianță plăcută, liniștită, împreună cu familia sau cu prieteni.
Telefoane de contact:
0722-439.293 – administrator sau
0761-435.257 – paznic.

DIVERTISMENT

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

RAȚELE SĂLBATICE
• Ochii rațelor au o serie de caracteristici
care le conferă avantaje în ceea ce privește
modul în care văd lumea înconjurătoare.
Poziționarea ochilor de o parte și alta a capului, permit rațelor să aibă un câmp vizual
de aproape 340 de grade. În plus anatomia
ochilor le permite să vadă clar, în același
timp, atât obiectele aflate la depărtare cât
și cele aflate în apropiere. Și, nu în ultimul
rând, se pare că rațele văd în culori. Deci
nu este cazul să ne mai întrebăm de ce ne
văd rațele sălbatice atât de bine…!
• Recordul de viteză în zbor este deținut de ferestrașul moțat, care a reușit să
atingă viteza de 160 de km/oră, în timp ce
era observat dintr-un avion, iar o rață cu
cap castaniu a fost înregistrată având o viteză de 115 km/oră. Adevărate recoduri
demne de toată admirația!
• Rațele sunt foarte vigilente. Când
dorm mai multe la un loc, câteva exemplare
se poziționează în afara grupului, adevărate
„santinele” care se pare că dorm cu un ochi
deschis, fapt ce menține o parte a creierului
trează. Nimic nu le scapă din vedere!
• Când se toaletează, ciugulindu-și
aparent penele, rațele nu fac altceva decât
să își curețe penajul, îndepărtând praful,

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
murdăria și paraziții. În același timp substanța uleioasă ce le protejează de apă
este răspândită cu ajutorul ciocului pe întreaga suprafață a penelor.

CERBII NORD-AMERICANI
• Studiile făcute de cercetători au arătat că la masculii de cerb coarnele pot
crește cu o viteză surpinzătoare de până
la 2,5 cm pe zi. Mărimea coarnelor unui
cerb este determinată între altele și de cantitatea de lumină solară pe care acesta o

primește. Soarele determină o creștere a
nivelului de testosteron în organismul animalului, un element cu influență sensibilă
în creșterea coarnelor.
• În timpul boncănitului masculii de
cerb emit un sunet asemănător șuieratului.
Era greu de crezut că asemenea sunet
poate fi emis doar de coardele vocale ale
cerbului. Observând atent fenomenul
s-a constatat că în timpul mugetului cerbul
își mișcă atât buzele cât și nările, combinând astfel două sunete, mugetul propriuzis și șuieratul pe nări. De aici și numele
sunetului de bugle - sunet de goarnă, scos
de cerbii din nord-america, diferit de mugetul cerbilor europeni.
• În afara mugetului specific din perioada boncănitului, taurii de cerb folosesc
și alte sunete pentru a-și semnala prezența
altor pretendenți la supremația cârdului de
ciute. Atunci când se apropie, masculii calcă
într-un fel aparte, astfel încât oasele gleznelor scot un anumit sunet ce pare să avertizeze rivalii din apropiere.
• În ciuda taliei sale impresionante, cu
greutate ce poate ajunge până la 350 de
kilograme, cerbii maturi pot atinge chiar și
o viteză de 65 de km/oră și pot sări până
la peste 2 metri înălțime!

SEPTEMBRIE 2020 | 39

noutăți DE PRIN MAGAZINE
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Nadă pentru novac
- cuburi presate
Brichetele sunt realizate pe bază
de extract de tehnoplancton, combinat cu lapte praf și semințe măcinate.
Este știut faptul că nada de bază a novacului, cunoscut în terminologia românească drept crap chinezesc, este
fitoplanctonul. Peștele filtrează particulele din masa apei, motiv pentru
care este atras de locurile în care
simte nor de nadă. Aceste brichete
pot fi folosite singulare, individual
sau în combinație cu nadă de granulație măruntă.
Brichetele au un ușor efect efervescent care, în funcție de temperatura apei, le dizolvă mai repede sau
mai încet în masa apei. Combinația cu
mixul de particule mici este indicată
pentru realizarea norului de nadă.
Nu uitați că echipamentul pentru
novac trebuie să fie solid și rezistent,
peștele având de regulă o talie mai
mare, peste cea a crapului românesc.
Folosiți momeli flotante în cârlig
(pufarin, tehnopufi) pentru a avea
momeala în suspensie, în masa apei.
–www.fisela.ro

Specificații tehnice:
• Cantitate: 400 g - 16 cubulețe;
• Dimensiune cubulețe: 3x4,5 cm;
• Timp de dizolvare: 20-60 minute,
în funcție de temperatura apei;
• Ambalare: cutie plastic;
• Produs realizat în UE;
• Valori nutriționale: 12% proteină pură,
6,3% grăsimi, fibre 4,6%, material
fin: 3,7%.

ABREVIS

FC SNIPER BMS SEMNALIZEAZĂ
ORICE MUȘCĂTURĂ!
Sunline FC Sniper BMS combină
toate avantajele invizibilității fluorocarbonului cu cele
ale unui fir „hiviz”, adică extrem de vizibil în orice
condiții de luminozitate.
BMS este acronimul de la Bite Marker
System, un sistem de culori fluorescente
incluse în construcția firului, care te ajută
să detectezi mai ușor mușcăturile indiferent de condițiile din acea zi - valuri, cer
acoperit, umbre, răsărit sau apus. În plus,
sub un cer înnorat, zonele fluorescente
ale firului FC Sniper BMS devin parcă și
mai vizibile. La fel de folositor este și
pentru pescuitul cu jiguri la șalău și biban, atât în lanseuri lungi, cât și în cele
de precizie (tehnici de pitching și flipping), în malurile cu vegetație, în stuf, în
copacii scufundați etc. Datorită naturii
sale, fluorocarbonul este și cel mai rezistent fir la abraziune dintre toate (fire textile și monofilamet), iar elongația redusă
îi conferă și excelente capabilități de detectare a celor mai fine mușcături.
Inovația companiei japoneze Sunline este disponibilă în magazinul fizic
Abrevis din București și online.
–www.abrevis.ro

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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ZIUA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

1 M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4.26 9.04

15.49

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

22.01

9.28 15.17 21.26
10.19 16.08 22.18
L.P.
17.14
18.53
11.07 16.49 23.09
11.51 17.37
7.41 12.37 17.49
8.32 13.29 18.41
9.25 14.16 19.37
10.18 15.08 20.29
11.09 15.51 21.20
11.53 16.46 22.11
U.P.
7.24
18.39
12.45 17.37 23.04
13.37 18.29
7.48 13.29 18.05
8.39 14.20 19.01
9.27 15.12 19.55
10.19 16.03 20.48
L.N.
7.32
18.29
11.08 16.54 21.37
11.51 17.47
7.37 11.41
17.27
8.28 12.33 18.19
9.19 13.25 20.11
10.08 14.19 21.03
10.48 15.05 21.54
P.P.
7.41
18.17
11.36 15.48 22.45
12.27 15.41
5.23 12.06 16.24
6.14 12.54 17.16
7.08 13.46 18.07
7.53 14.38 19.53
8.45 15.29 20.45
L.P.
6.51
17.05
9.37 16.33 21.37
Duminică, 25 octombrie 2020, se trece la ora de iarnă,
ora 4.00 devenind ora 3.00. Modificarea a fost operată în tabelul solunar.

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

4.19
5.07
5.51
6.43
1.07
1.49
2.41
3.32
4.23
5.16
6.09
7.52
1.53
2.44
3.37
4.29
5.21
6.13
1.29
2.17
3.09
3.47
4.39
5.27
5.18
0.09
0.51
1.43
2.34
3.27
4.19

mica publicitate
VÂNZĂRI
A.V.P.S. București vinde:
• copoi ardelenesc reproducător de 2
ani, achiziționat din Ungaria, cu pedigree original, la prețul de 2.500 de lei,
negociabil;
• femelă lagotto, cu dresaj pentru găsit
trufe, de 4 ani, la prețul de 2.000 de
lei, negociabil;
• căței de copoi ardelenesc, după 1
septembrie 2020, la prețul de 300
lei/exemplar;
• căței de jagdterrier sârmos, după 10
septembrie 2020, la prețul de 300 lei/
exemplar.
Informații suplimentare, de la dl. Popa
Marian, paznic de vânătoare.
Tel.: 0745-146-455.

REBUS

RANA DE GLONȚ
Rezolvarea din numărul trecut

CU DUS …ȘI ÎNTORS
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Se poate întoarce de unde a
plecat. 2) Un răspuns cu dus și întors (fig.) –
Dispozitiv la război. 3) Bătute la cap până prind
– Întorși din foc. 4) După un dus-întors prin apă
(pl., fem.) – A pune răsaduri. 5) Dus-întors pe
verticală. 6) Piese luate din motor! – Întors cu
fața de la credință. 7) Unul care chinuie animalele (pl.) - Avantaj la masa de joc. 8) Venite din
Banat! – Transmis prin vorbire. 9) Strigăte de
jivine – Primele semne de inteligență!
10) Aproape tut! – O manifestare vulcanică –
Primele fire de iarbă!
VERTICAL: 1) Știut de toți, fără dus-întors.
2) Specialistă în multe domenii - Crud în interior! 3) Referitor la domnii de odinioară.
4) Umblă cu dus-întors pe la gene - Cercul bărbaților cu neveste. 5) Aproape ras! – Una care
s-a dus. 6) Locuri la teatru - Perioadă mitică.
7) Ai loc de dus-întors printre ele. 8) Afaceriști
mărunți. 9) Abia văzut – Duși la munte (reg.).
10) Laici! – A prinde cu urechea.
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Abonează-te acum!

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

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

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

