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VÂNĂTOARE

Vremea schimbărilor radicale
și a politicilor mărunte
NECULAI ȘELARU

Foto: NECULAI ȘELARU

Mă refer, în primul rând, la schimbările climatice majore, care pot bulversa în mod
primejdios echilibrul relativ al lumii vii, prin succesiuni greu de întrevăzut la acest moment.

Î

ncălzirea globală, topirea ghețarilor, dezghețul profund al solului
arctic, surplusul de apă ce migrează în oceane și mări, inundarea fâșiilor fertile de sol din zona țărmurilor,
fenomenele meteorologice extreme și
incendiile din ce în ce mai frecvente
de la Ecuator până în tundrele nordice,
sunt deja fenomene constatate, deocamdată aproape imposibil de contracarat. Aceste fenomene îngrijorătoare,
pot antrena, la rândul lor, succesiuni

surprinzătoare și chiar mai dificil de
anticipat, fiindcă gândul ne duce la tot
felul de dezechilibre posibile în sfera
macro și microorganismelor. Asistăm
deja la astfel de fenomene și la o sărăcire fără precedent a biodiversității, generatoare de dezechilibre ecologice cu
repercusiuni majore, precum pandemiile din ultima perioadă.
Peste aceste schimbări climatice
globale, greu de acceptat ca fiind doar
urmarea efectului de seră determinat

antropic, se grefează și alte schimbări
surprinzătoare, de natură politică, economică și socială, devenite acute de
dată recentă, care nu pot să aducă nimic bun după ele. Nici în privința siguranței vieții de mâine, nici a suficienței
nutritive, nici a protecției în fața molimelor, nici a liniștii publice și nici din
alte puncte de vedere.
În acest context nesigur, deocamdată doar îngrijorător, politicile inechitabile dintre state și comportamentul
IULIE 2020
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Vânătoare de căpriori
Vremea schimbărilor
radicale și a politicilor
mărunte
hegemonial al unora dintre ele ne lasă
adeseori contrariați.
La acest context global și zonal,
foarte concis redat mai sus, ar trebui să
ne raportăm atunci când analizăm orice
problemă în domeniul cinegetic, mai
ales problemele generate de subiectivismul reprezentanților statului în materie
de protejare și conservare a naturii.
În politica cinegetică, fiindcă la acestea am dorit să ajungem, ignoranța și
nepăsarea sau reaua credință par să fi
depășit însă, limita roșie admisă de logică
și experiență. Aproape nimic din ceea ce
s-a moștenit bun în materie de fonduri
cinegetice și de faună de interes vânătoresc, de arondare și bonitare, de lucrări
tehnice profesionale și de reglementări
juridice raționale, de management eficient și așa mai departe, nu mai este luat,
cu discernământ, în considerare.
La scara intereselor noastre cinegetice, insignifiante prin comparație cu
cele globale și zonale amintite, acestea
sunt însă problemele noastre, de care
ne lovim la fiece pas și care ne fac
munca și viața mai complicate. De
exemplu, poziția, din ultima perioadă,
a conducerii și echipei de specialiști din
Ministerul Mediului, în privința acordării la timp și la nivel normal a cotelor
de recoltă, în cazul speciilor admise la
vânătoare, și a cifrelor de intervenție
preventivă și reactivă, în cazul speciilor
care necesită derogări pentru extragerea surplusurilor populaționale. Exemplul la care ne referim este detaliat în
solicitarea de dată recentă, redată parțial mai jos, adresată conducătorilor instituțiilor care pot cere cercetarea unor
astfel de abuzuri (Președinția, Guvernul, Senatul și Camera Deputaților), în
care este implicat direct, cu știință sau
nu, ministrul, sub influența unor reprezentanți iresponsabili ai unor ONGuri anti-vânătoare și/sau anti-interese
naționale, după caz.
„În fapt: domnul ministru Costel
Alexe, împreună cu domnul secretar de
stat Puiu Gelu și cu funcționari publici
subordonați acestora, au comis o serie
de abuzuri, unele cu continuitate, care
conduc, în mod sinergic, la dezorganizarea/destabilizarea activității vânătorești tradiționale, de exploatare sustenabilă și pe cheltuiala exclusiv privată a
resursei naturale regenerabile denumită
generic faună cinegetică, în dauna unor
interese private și unor interese publice.
Faptele la care ne referim, în opinia
4 |
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noastră abuzuri și/sau neglijență gravă
în serviciu, se referă la:
1. Reducerea, fără justificare și temei
legal, a cotelor de recoltă la căprior, pentru sezonul de vânătoare 2020-2021,
faptă comisă cu încălcarea legii și a propriilor reglementări subsidiare legii
(faptă detaliată…);
2. Prelungirea abuzivă - fără temei legal, fără a fi supusă dezbaterii publice și
fără eficiență în cazul gestionarilor de fonduri cinegetice care și-au epuizat cotele de
recoltă acordate - a sezonului legal de vânătoare 2019-2020, care s-a încheiat în
data de 14 mai 2020 (faptă probată…);
3. Întârzierea, din propria neglijență,
a etapelor prealabile aprobării cotelor de
recoltă până în 15 mai 2020, pentru speciile admise la vânătoare, ceea ce conduce
la nerespectarea legii în privința termenului de aprobare a acestor cote și a întinderii sezonului legal de vânătoare, din
15 mai 2020 până în 14 mai 2021. În
plus, se impune a semnala și dovada intenției abuzive de reducere arbitrară a
cotelor de recoltă la unele specii cinegetice,
cu încălcarea propriilor reglementări subsidiare Legii vânătorii și protecției fondului cinegetic (faptă care reiese din…);
4. Neacordarea, până la data impusă
prin lege (15 mai) a nivelului de intervenție și prevenție pentru speciile din
anexa 2, al cărui surplus populațional nu
se poate extrage decât în baza derogărilor
acordate de Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor (faptă ce reiese din…).
……………………………………….......
Subliniem încă o dată faptul că neacordarea până la termenul legal a cotelor de recoltă pentru speciile admise la
vânătoare, fără precedent din 1948 până
în prezent după știința noastră, precum
și întârzierea acordării nivelului de intervenție (reactivă și de prevenție) pentru
speciile din anexa 2 a Legii 407/2006,
până la același termen stabilit prin lege
(15 mai), sunt de natură a conduce, pe
lângă prejudicii financiare și morale produse asociațiilor de vânători și respectiv
vânătorilor, la bulversarea echilibrului

Aproape nimic din ceea
ce s-a moștenit bun în
materie de fonduri cinegetice
și de faună de interes
vânătoresc, de arondare și
bonitare, de lucrări tehnice
profesionale și de reglementări
juridice raționale, de
management eficient și așa
mai departe, nu mai este luat,
cu discernământ, în
considerare.

ecologic, la pagube importante aduse
producătorilor agricoli și la riscuri reale
pentru sănătatea, integritatea și viața
concetățenilor noștri, în cazul ursului.”
Solicitarea noastră a fost transmisă
conducătorilor celor patru înalte instituții ale țării, în speranța că va atrage
atenția asupra greșelii inadmisibile pe
care ministrul mediului o face, în mai
mare măsură decât sesizarea penală ce
se intenționează a fi transmisă direct,
din partea mai multor asociații afiliate,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție. Ce altceva mai
eficient am fi putut face în apărarea
drepturilor asociațiilor neguvernamentale ale vânătorilor și membrilor acestora, drepturi garantate de lege și de
reglementările subsidiare acesteia, în
interesul exploatării sustenabile, pe
cheltuială privată, a unei resurse naturale regenerabile, în interes propriu,
dar și în interes public și național?
Nu știu ce turnură poate lua această
solicitare și nici eventuala plângere penală preconizată de conducerile mai
multor asociații vânătorești afiliate și
neafiliate, dar dezamăgirea indusă, în
mod repetat, de atitudinea de neînțeles
a unor guvernanți față de activitatea
cinegetică, guvernanți (demnitari și
funcționari) retribuiți până la urmă și
din contribuția noastră financiară, nu
este de bun augur pentru viitorul acestei activități, în condițiile în care problemele la nivel global și zonal sunt
atât de imprevizibile și riscante în perspectivă. Comportamentul abuziv în
domeniu, al unor astfel de demnitari
și funcționari publici de la nivel central,
cum este cazul reducerii arbitrare a cotelor de recoltă, pentru speciile admise
la vânătoare, și neacordării în timp util
a cifrelor de prevenție și intervenție,
pentru celelalte, în dauna echilibrului
inter-populațional în natură și creșterii
pagubelor aduse sectoarelor agricol, forestier, de creștere a animalelor domestice și de gestionare eficientă a celor
sălbatice, precum și riscul generat pentru siguranța sănătății și vieții oamenilor, ne lasă contrariați și în imposibilitate de a acționa profesional pentru
protecția și conservarea unor populații
viabile, echilibrate, sănătoase și viguroase de faună cinegetică. Ce va urma,
într-o perspectivă mai îndepărtată, este,
așa după cum anticipam, greu de întrevăzut. Ca de altfel și viitorul activității de vânătoare tradițională, dacă nu
vom putea arăta, prin susțineri pertinente și bune practici, utilitatea acestei
activități pentru conservarea echilibrului în natură, în mediul înconjurător și
în societate.

Pe țeava puștii

OPINIE

Stigmatul imposturii
cinegetice
ELIADE BĂLAN

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Un renumit scriitor francez spunea că „răutatea calculată este cea mai perfidă dintre toate
răutățile”. Există oameni pentru care răutatea arătată în domeniul cinegetic intră în aria
manifestărilor de răzbunare subjugată unor apucături primitive. Cazul cu cei doi
braconieri dintr-o comună a județului Gorj, care au hăituit cu câinii un urs ajuns în
apropierea unei comune dintr-o zonă de deal, mă face să cred că avem un exemplu de
răutate, sub imperiul impulsurilor necugetate de moment, întâlnită doar la oamenii cu o
gândire săracă. Când derapajul uman devine acut, apare infracțiunea cu dulăii asmuțiți pe
un ursac, care se rătăcise într-un areal străin de viața animalului sălbatic.

C

ei doi bărbați din comuna
Jupânești au avut chef și totodată plăcerea de a pune în scenă
o urmărire ca în filme, având-trăsăturile
unui braconaj cinegetic în toată regula,
arătând în acest mod o răutate exprimată în cel mai crud mod cu putință. Ce
diferență este între încolțirea și atacarea
unui exemplar superb de cerb de către
doi lupi, în albia unui pârău din Parcul
Călimani, și fapta săvârșită de acești indivizi care comit un act anticinegetic
identic cu modelul prădătorilor sălbatici?
Niciuna. Au vrut să arate cum poți să fii
neom prezentând în spațiul public,
printr-o postare pe un site, comiterea
unei infracțiuni de braconaj sancționată
aspru de lege. Vânătorii adevărați combat asemenea comportamente ale unor
oameni cu suflete josnice, care se împotrivesc prin astfel de acțiuni oricărui progres referitor la protejarea faunei

cinegetice. Atitudinea lor nu aruncă
decât o lumină incertă asupra acțiunilor
omenești, în care, așa cum se prezintă
fapta de hăiuire a ursului, pentru unii
dintre semenii noștri nimic nu mai pare
să fie nici interzis, nici necinstit, nici rușinos, nici periculos. Printre noi își fac loc
oameni de mâna a doua și a treia, orice
zurbagiu se crede chemat să încalce reguli și norme fără nicio remușcare, străduindu-se, frustrat, să sfârșească într-o
așa-zisă „reușită”, plină de cruzime, prin
rănirea și uneori uciderea unui animal
sălbatic rătăcit prin bătătura unei localități învecinată cu o pădure.
S-ar putea spune că cei doi braconieri de ocazie sunt niște anonimi de
provincie. Și că au avut un comportament deviat, generat de prezența unui
urs într-un areal locuit de oameni. Raționamentul nu are susținere, întrucât
gonirea și urmărirea animalului cu câinii

au fost făcute cu intenția probabilă de a
ucide. Prin urmare, legitimitatea acțiunii
îmbracă haina unui braconaj ce se cuvine amendat prompt. La fel ca în cazul
unui edil local vasluian prins cu doi căpriori împușcați în portbagajul propriei
mașini în urma unui control efectuat de
polițiști. Omul este vânător cu acte în regulă, posedă permis pentru armă de vânătoare, dar autorizația îi permitea să
vâneze un singur exemplar de căprior.
De ce a împușcat și al doilea căprior,
când știa că doar un singur exemplar
avea voie, conform autorizației de vânătoare, este o întrebare la care cu siguranță făptuitorul trebuie să răspundă
autorităților statului. Un lucru este însă
cert: regula nu a fost respectată nici aici.
De unde și concluzia că sindromul răutății, calculate sau sub impulsul instinctual de moment, s-a manifestat și în
acest caz.
IULIE 2020
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STUDIU
DINAMICA POPULAȚIILOR DE FAUNĂ CINEGETICĂ (VII)

Evoluția populației de șacal

Foto: NECULAI ȘELARU

NECULAI ȘELARU

Foto: NECULAI ȘELARU

Deși șacalul a viețuit în Europa din cele mai vechi timpuri, dovadă fiind atât resturile fosile
din depozitele de material neolitic cât și descrierile din „Lumea animalelor” de A. Brehm și
din „Descriptio Moldaviae” de Dimitrie Cantemir, el a fost identificat cu certitudine în
România abia în anul 1929, apoi recunoscut ca specie în fauna țării în anul 1950.

Î

n rândul speciilor cinegetice a intrat
însă ceva mai târziu, prin înscrierea
sa, pentru prima oară în această
categorie, în anexa Legii nr. 26/1976
privind economia vânatului și vânătoarea. Cu toate acestea, în statisticile oficiale, referitoare la efectivele și recoltele
de vânat, nu apare înscris decât după
1990, o evidență concretă a acestora fiind ținută numai din anul 2000 încoace.
În prezent, șacalul este întâlnit în
Delta Dunării și Dobrogea, în sudul
Munteniei și al Olteniei, în Câmpia de
Vest și insular în Podișul Transilvaniei

6 |
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De remarcat că
sporurile decadale de
58,5% și respectiv 63,0%,
precum și sporul
multianual de 62,2%, sunt
ridicate comparativ cu cele
ale speciilor de pradă
autohtone. Din acest motiv
se impun măsuri de control
mai exigent a efectivelor de
șacal, lucru însă dificil de
realizat.

și dealurile Moldovei. De remarcat că
odată cu creșterea efectivelor, specia
își extinde arealul ocupat până pe la
400-450 m altitudine.

Dinamica efectivelor și recoltelor
Din lipsă de date oficiale certe, suntem obligați să ne rezumăm analiza
doar la perioada de referință 20002019. În această perioadă, efectivele
speciei au crescut continuu, de la 717
exemplare în anul 2000, la 2.835 exemplare în anul 2009 și la 14.962 exemplare în anul 2019.

De remarcat că această creștere
abruptă a avut loc în condițiile unor
cote de recoltă apreciabile, reprezentând 39,6% în decada 2000-2009 și
46,6% în decada 2010-2019. Dinamica
surprinzătoare, din ultimii 20 de ani, a
populației de șacal poate avea câteva
explicații plauzibile:
• adaptarea neașteptat de bună la noile
condiții de habitat, favorizată de bogăția
nutritivă și încălzirea globală a climei;
• natalitatea și rata de supraviețuire
surprinzător de mari, în noile condiții
de habitat ocupat;
• mortalitatea redusă, datorată lipsei dăunătorilor speciei și a specializării
relativ reduse a vânătorilor;
• comportamentul pronunțat de
prospectare a noi teritorii, în special
premergător perioadei de împerechere,
la distanțe de 20-40 km și chiar mai
mari față de locul de naștere.
Din experiența avută cu alte specii
de interes vânătoresc, care au avut o
dezvoltare explozivă în perioadele de
început (câinele enot, bizamul, hamsterul), este de așteptat ca, după o astfel
de dinamică spectaculoasă a populației
de șacal, natura să reașeze echilibrul
între speciile sălbatice, prin mecanismele sale proprii de autoreglare.

Sporul natural
Sporurile naturale calculate anual
diferă foarte mult între ele, fiind cuprinse între 15,8% și 111,9%. Ele sunt
tributare, în mai mare măsură, cifrelor
aproximative stabilite cu ocazia evaluărilor de primăvară decât condițiilor de
mediu din anul în cauză. De aceea, este
considerat mult mai credibil sporul mediu decadal, ca urmare a compensărilor
în plus și minus a erorilor inerente acțiunii de evaluare a efectivelor speciei.
De remarcat că sporurile decadale de
58,5% și respectiv 63,0%, precum și sporul multianual de 62,2%, sunt ridicate
comparativ cu cele ale speciilor de pradă
autohtone. Din acest motiv se impun măsuri de control mai exigent a efectivelor
de șacal, lucru însă dificil de realizat.

Dinamica efectivelor (nr. exemplare)

Dinamica cotelor de recoltă (nr. exemplare)

Dinamica sporului natural (nr. exemplare)

Dinamica sporului natural decadal (%)

Concluzii
Șacalul reprezintă o specie cinegetică
care se comportă ca prădător, deși are
un regim de nutriție omnivor, și are un
potențial reproductiv foarte mare. Din
acest motiv, efectivele speciei nu au putut
fi ținute până acum sub control și este
greu de crezut că, în viitor, acest lucru
se poate întâmpla. Este însă de așteptat
ca natura să restabilească, mai devreme
sau mai târziu, echilibrul ecologic, așa
cum s-a întâmplat în cazul câinelui enot,
bizamului și altor specii sălbatice.

63,0
58,5
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DE SEZON

Echilibrul și
biodiversitatea naturii
MAC

Foto: MAC

Luna iunie a dezlănțuit potopul în multe din regiunile țării, iar apa din precipitații a
cauzat pagube greu de reparat în viitorul apropiat. Este pentru nu mai știm a câta oară
când, în afara cantităților uriașe de precipitații căzute și a unor amenajări neadecvate, în
unele zone, împotriva viiturilor, lipsa vegetației forestiere, începând din zona montană și
până în zonele de deal înalt, devine cauză majoră în formarea puhoaielor ce coboară
nestingherite de pe versanți, fără stavilă naturală în cale, și cotropesc fără milă localități,
terenuri agicole și gospodării.

Î

n lipsa protecției oferite de pădurile
ce acopereau odată munții noștri,
a puterii de domolire și absorbție a
precipitațiilor generată de coronamentul
arborilor și covorul vegetal aștenut pe
solul pădurii, apele își croiesc drum după
bunul plac, generând făgașe prin care
apele coboară măturnd totul deavalma,
fără a ocoli nimic în cale.

zultat concret, parcă neputincioase în
fața sofisticatului sistem privat din domeniu, iar „șmecherii de pădure” continuă
să taie fără jenă, punând la pământ pur
și simplu mii de hectare de pădure,
pentru nimc altceva decât simplul dar
extrem de profitabilul lor beneficiu. Este
o situație cu care ne-am obișnuit deja și
nu ne mai miră nici imaginile cu versanți

ce arată mai degrabă a peisaj selenar,
nici lipsa de acțiune concretă, fermă și
mai ales eficientă a celor în drept să se
ocupe de paza și protecția reală a pădurilor noastre. Este trist dar, din păcate
este realitatea cu care ne confruntăm zi,
de zi, de zi. Și atunci ce să ne mai
mirăm de forța destructivă cu care natura
dezlănțuită, de fapt tot din cauza noastră,
ne lovește din când în când, dar tot mai
des în ultimii ani…

Prețul nechibzuinței
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Nici câmpiile nu scapă

Foto: MAC

Sub povara șuvoaielor de apă căzute
din înaltul cerului și lipsit de protecția
vegetației forestiere, solul de pe versanți
pornește din amonte iar tăvălugul puhoaielor crește pe măsură ce avansează
spre vale, antrenând bolovani și cioate
în calea cărora nici eventualele baraje
de amenajare a torenților, nu mai pot
sta pavăză. Așa se întămplă de fiecare
dată când nechibzuința și goana după
profit extrem, făcut peste noapte, iau
locul rațiunii, al bunei chibzuințe și
întorc natura cu susul în jos, favorizând
formarea viiturilor și punând în pericol
viața și bunurile oamenilor. Așa se întâmplă când promisiunile și angajamentele autorităților rămân fără nici un re-

Dacă tăierile agresive de pădure din
munte, cel mai adesea fără a fi urmate
de plantarea de puieți, au distrus mii de
hectare de teren, la câmpie arăturile
pentru mega-monoculturile aducătoare
de profit garantat, nu au iertat nimic în
cale, eliminând chiar și cele mai mici
zone cu vegetație arbustivă ce ofereau
cât de cât protecție și surse de hrană
pentru vânat. Ce mai înseamnă astăzi
parcelarea moderată și de bun simț a
terenului și varietatea culturilor pentru
asigurarea biodiversității? Nimic, iar singurul obiectiv declarat fără jenă este
acela al profitului maxim, cu orice preț

Foto: PASCAL DE MUNCK / SHUTTERSTOCK
Foto: KS WILDLIFE / SHUTTERSTOCK

Foto: MAC

și fără a mai ține seamă nici măcar de
elemntarele reguli de menținere și conservare a echilibrului biologic în natură.
Iar ca exemplu concret de distrugere și
degradare conștientă a terenului putem
aminti, în afara eliminării petecelor de
vegetație arbustivă din cuprinsul zonelor
arabile, dispariția drumurilor interparcelare de pe câmp, ce ofereau acces și
posibilitate de deplasare atât pentru om
cât și pentru viețuitoarele câmpului, dar
chiar și, aproape incredibil, a potecilor
de contur, de la marginea pădurilor, ce
se învecinează cu câmpul, arăturile
adânci lăsând dezgolite rădăcinile arborilor mărginași… Asta ca să nu mai
amintim despre arderea și distrugerea
vegetației din fostele canale de irigații și
efectuarea arăturii până în „buza” betonului, pentru a fi siguri că nici picior de
vânat sau altă sălbăticiune nu va mai
păși pe acolo în anii ce vin…!
În acest mod, biodiversitatea și echilibrul ecosistemelor naturale și implicit
cel al populațiilor de vânat din diverse
specii, de la potârniche și prepeliță, la
iepure, este grav afectat, iar, la cealată
extremă, specii precum șacalul, un prădător ce a devenit deja în unele regiuni
o mare problemă, își extind îngrijorător
arealul, punând în pericol același echilibru
despre care aminteam. Soluții există,
precum spre exemplu adoptarea unui
cod de bune practici agricole și de ce nu
și silvice, ce ar trebui să readucă la
normal respectarea legii. Nu este ușor
de înfăptuit dar merită efortul, pentru
ca și generațiile tinere ce ne urmează să
se poată bucura în viitor de armonia și
frumusețea unor dimineți pe teren, la
observații sau la o partidă la căprior,
beneficiind, simplu spus, de echilibrul și
biodiversitatea naturii…!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

PIEPT DE RAȚĂ LA CUPTOR
CU SOS ȘI MIRODENII
NANA NINA

Chiar dacă până la deschiderea sezonului de vânătoare la baltă
mai este ceva timp, amintirile partidelor din anul trecut
persistă cu putere. Pregătit la cuptor cu mirodenii alese,
pieptul de rață sălbatică cu sos și mirodenii, poate face oricând
savoarea unei mese ce va fi apreciată cu siguranță de invitați.
Ingrediente necesare 4 porții:
doi piepți de rață sălbatică, întregi, condimente asortate, sare și piper. Pentru
sos: o lingură de miere, 1/3 cană sos de
soia, 1/4 cană ulei de măsline.
Preparare: presărați uniform amestecul de condimente peste piepții de rață
și adăugați sare și piper după gust. Așezați carnea într-o cratiță încăpătoare,
adăugați o cană cu apă, acoperiți vasul cu
folie de aluminiu, și puneți la cuptor la
foc mediu, timp de o oră și jumătate. Îndepărtați folia de aluminiu, și adăugați

mierea, sosul de soia și uleiul de măsline.
Ungeți bine carnea cu sos și dați în continuare la cuptor la foc mai tăricel, alte circa
20 de minute, sau până ce pipeții se rumenesc bine iar pielea devine crocantă.
Servire: feliați piepții de rață și serviți-i pe farfurii calde, ornate cu sosul
pregătit. Pentru garnitură puteți folosi
piure de cartofi noi, sau brocoli/ sparanghel dat la aburi. Un pahar de vin
roșu/rose, demisec, shiraz/pinot noir,
va adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Cinegetică

Cinegetică (XXXI)
STRUCTURA POPULAȚIEI ȘI FECUNDITATEA
NECULAI ȘELARU
Populația reprezintă multitudinea de indivizi ai unei specii
care ocupă un anumit teritoriu. Când ne referim la
structura unei astfel de populații, avem în vedere
distribuirea indivizilor populației pe categorii de vârstă și
pe cele două categorii de sexe, ambele fiind determinante
pentru fecunditatea acesteia.

P

lecând de la aceste clarificări,
putem aborda direct și concis
problematica structurii și fecundității populației.

contingente de vârstă. Ritmul înalt al
natalității și mortalității înregistrate la
astfel de specii, oglindesc puterea lor
mare de supraviețuire, dar în condiții
normale de biotop. Aici ar trebui să se
încadreze iepurele, fazanul și potârnichea, în situația în care condițiile de
biotop nu ar fi exagerat de mult modificate în detrimentul acestor specii, precum în terenurile agricole și zonele cu
pășunat intens, utilizate în mod neprietenos față de natură în prezent. De obicei, la astfel de specii ar trebui să predomine indivizii juvenili, până la o
proporție de 70% din efectivul populației.
În cealaltă extremă, se situează populațiile speciilor cu potențial reproductiv redus, în care se încadrează capra neagră, ursul, cervidele, speciile de
păsări de pradă și altele cu ritm redus
al natalității și mortalității, la care cotele de recoltă nu pot fi decât modeste.
Dată fiind longevitatea ridicată a speciilor din această categorie, piramida
vârstelor este de tip înalt, cu bază redusă și pondere ridicată a indivizilor

În natură, această structură se prezintă sub forma unei piramide, cu baza
mai largă, reprezentând contingentul
de vârstă de sub un an, și cu vârf ascuțit, reprezentând ultimul exemplar
ajuns aproape de vârsta longevității
biologice. Între aceste extreme se situează toate celelalte contigente de vârstă, care scad numeric de jos în sus, ca
efect al mortalității care afectează ambele sexe și toate categoriile de vârstă.
În cazul populațiilor în care nu intervine factorul antropic, numărul indivizilor născuți este aproximativ egal cu
al celor dispăruți. O asemenea piramidă
poate fi sau nu simetrică și vom vedea
de ce, când vom aborda structura pe
sexe a populației.
În activitatea de management echilibrat și interesat al faunei cinegetice
intervine însă favorizarea deliberată a
anumitor specii, în principal al celor cu
carne comestibilă, prin acțiuni de ocrotire, inclusiv de plafonare a nivelurilor
speciilor prădătoare, și de îngrijire în
perioadele critice, toate concepute în
scopul creării și extragerii de surplusuri
populaționale. În continuare, extragerea acestor surplusuri populaționale reprezintă actul cel mai fin de management cinegetic, care se impune a fi
aplicat în sens selectiv pozitiv, asupra
anumitor categorii de indivizi, pentru
a putea crea surplusuri populaționale
cât mai mari, în condițiile conservării
echilibrului ecologic și a vitalității indivizilor care compun populațiile de
faună cinegetică în cauză.
Despre piramidele vârstelor se impune a mai face câteva precizări.
În general, speciile care au longevitate redusă se caracterizează prin potențial ridicat de reproducție și bază
largă a piramidei vârstelor, cu puține
10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
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Structura pe categorii de vârstă

adulți (reproducători). Între cele două
extreme se situează speciile intermediare, cum sunt mistrețul, vulpea, lupul, viezurele, cocoșul de munte etc.
Tipurile de piramidă a vârstelor pot
diferi însă și în cadrul aceleași specii.
Astfel, la aceeași înălțime a piramidei
vârstelor, corespunzătoare longevității
speciei, baza piramidei poate fi largă,
în condiții de habitat favorabil, ceea ce
indică o populație în real progres numeric, sau poate fi îngustă, în situația
habitatului puțin propice, ceea ce indică o populație în regres numeric.
Dacă ne referim la populațiile unor
specii cinegetice din România, putem
da ca exemplu de populație în progres
numeric populația de urs, iar ca populații în regres numeric, populațiile de
iepuri și potârnichi din România, ambele reflectând condițiile de mediu extern și managemente aplicate, greșite
în ambele cazuri, în care se persistă de
prea mult timp.
Fenomenul cel mai grav al regresului numeric îl reprezintă „piramida inversă a vârstelor”, când lărgimea maximă a piramidei este deplasată în sus,
din lipsă de exemplare juvenile. O astfel de piramidă, în regres incontestabil,
s-a putut observa la dropie, în perioadele care au precedat dispariția populațiilor izolate din țara noastră.
Iată cum datele referitoare la piramidele vârstelor sau cel puțin la două
categorii de vârstă, reproductive și juvenile (adulte și sub-adulte), ne pot
oferi informații importante cu privire
la posibila evoluție a populațiilor speciilor de interes cinegetic și la posibilitățile de extragere precaută a surplusurilor populaționale.

Se exprimă prin numărul de masculi raportat la 100 de femele sau prin
numărul de femele ce revin la un mascul, după caz. Nu ne vom referi, în cele
ce urmează, la proporția prenatală a
sexelor diverselor specii cinegetice, ci
doar la proporția postnatală a acestora.
De remarcat, de la început, că pentru
cele mai multe specii de faună cinegetică nu avem date certe cu privire la
proporția sexelor din momentul nașterii. Doar ulterior, această proporție
poate fi stabilită, mai ușor în cazul speciilor cu caractere sexuale secundare
evidente și pentru speciile monogame.
De aceea se acceptă părerea că la naștere, proporția între sexe ar fi, în general, apropiată de 1:1.
Proporția sexelor variază însă în funcție de vârstă, dar și de alți factori. Se susține, de exemplu, că din împerecherea
unor masculi bătrâni cu femele tinere se
nasc mai multe femele, pe când în situația
inversă, se nasc mai mulți pui masculi.
De asemenea, se susține, în continuare, că la animalele sălbatice șansele
de supraviețuire ale femelelor sunt în
general mai mici decât ale masculilor.
Nu este însă cazul mistrețului, de exemplu, unde masculii tineri neexperimentați, izolați de cârd, cad mai ușor jertfă
decât femelele tinere, care rămân în
ciurdă și sunt avantajate de experiența
scroafelor conducătoare.
Cu privire la variația proporției sexelor în funcție de vârstă, se mai poate
spune că proporția masculilor tineri, în
efectivul total al populației, este mai
mare decât a masculilor maturi (urs,
lup, hermelină etc.), dar nu în cazul
tuturor speciilor (jder de copac).

În general, speciile care
au longevitate redusă
se caracterizează prin
potențial ridicat de
reproducție și bază largă a
piramidei vârstelor, cu
puține contingente de vârstă.

Dacă ne raportăm la situația din țara
noastră, fenomenul scăderii cu vârsta a
proporției masculilor, din efectivul total
al populațiilor, este evident în cazul populațiilor de capră neagră, cerb comun,
cerb lopătar, căprior, urs și mistreț, fără
a se putea explica acest fenomen doar
prin cauze naturale. De aceea avem convingerea că, în cazul acestor specii, factorul antropic a contribuit în mod decisiv,
prin vânătoare, la creșterea disproporției
între masculi, preponderent tineri, și femele, ceea ce se impune a se corecta,
printr-un management adaptiv, în interesul conservării vitalității speciilor.

Fecunditatea
Expresia potențialului fecundității o
reprezintă numărul mediu de pui la naștere, diferit de la o specie la alta. Acest
număr de pui la naștere depinde însă
de factori interni, genetici, și de factori
externi, precum structura populațională,
clima, hrana, densitatea, bolile etc.
Este de necontestat faptul că reproducătorii maturi, în plină putere, au un
randament reproductiv superior celor
tineri și celor bătrâni. Cu privire la clima
anului, se poate spune că și aceasta influențează fecunditatea, mai ales în cazul păsărilor. Atât seceta accentuată și
prelungită, cât și umiditatea exagerată,
mai ales combinată cu răcirea temperaturii, conduc la un procent mai redus
de ecloziune, decât se înregistrează în
perioadele de climă normală.
Hrana reproducătorilor constituie totuși factorul extern cel mai puternic influent asupra fecundității speciilor (cinegetice în cazul nostru). În anii cu
hrană din abundență, fecunditatea faunei cinegetice crește. De exemplu, în anii
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Structura pe sexe

cu mulți șoareci, procentul fecundității
crește la vulpe și la alte specii prădătoare, inclusiv cu pene, fiindcă au loturi
de pui sau cuibare mai numeroase în
astfel de condiții, care asigură și o supraviețuire mai ridicată a progeniturii.
Dacă ne referim la mistreți, în anii cu
hrană din abundență numărul fetușilor
morți și resorbiți scade până spre zero,
cu toate că supra-îngrășarea nu este favorabilă rămânerii gestante a scroafelor.
Supra-densitatea, prin lipsă determinată de hrană suficientă, contribuie însă
în mod direct la scăderea fecundității.
Acest fenomen este foarte ușor observabil în țarcuri, dar și în terenurile neîngrădite. Conservarea unor efective optime exagerate, stabilite pe fonduri
cinegetice cu prea mulți ani în urmă și
în condiții de habitat net superioare celor
actuale, nu face altceva decât să determine conservarea unor densități peste
capacitatea de suport a stațiunii, mai
ales în situația scăderii suprafețelor productive cinegetic, și la scăderea fecundității, aparent de neînțeles. Fenomenul
trebuie suspectat în cazul oricărei populații cinegetice dense, care nu se mai reproduce în ritmul specific cunoscut.
Între factorii care influențează fecunditatea faunei cinegetice se impune
a sublinia, în final, forma piramidei populației, în privința proporției sexelor
și categoriilor de vârstă. Vânarea preponderentă a masculilor de capră neagră și cervide pentru trofee de exemplu,
au condus în România, în timp, la un
deficit vizibil de masculi reproducători,
la o scădere de necontestat a concurenței la împerechere și, în mod insidios,
la o diminuare, mai greu vizibilă, a vitalității progeniturii populației.
Iată de ce structura populației, pe
categorii de vârstă și pe sexe, ne oferă
informații importante pentru un management sănătos, în care, pe lângă interesul conservării la un nivel optim al
efectivelor diverselor specii de faună cinegetică, nu trebuie scăpat din vedere,
sub nici un motiv, interesul conservării
vitalității indivizilor populației.
–Prelucrare concisă din
„Biologia și principiile culturii
vânatului”, de A. M. Comșia.
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Șarmul
pălăriei verzi
MARIA SĂVULESCU

Foto: ALECSANDRU CODRIN

Despărțirile sunt întotdeauna dificile și cuvintele greu de găsit. O privire, un zâmbet, un
suspin, pot de multe ori cuprinde în ele mai mult decât fraze întregi. Zilele lui Cireșar
ne-au așteptat cu despărțirea de domnul Alexandru Alaci. Acest articol se dorește a fi un
gând de mulțumire și recunoștință pentru o viață dedicată pasiunii pentru vânătoare și
câini de vânătoare. Și, cum spuneam, cuvintele sunt greu de găsit, drept pentru care voi
apela la ajutorul domnului Alaci.

P

rima armă de vânătoare a primit-o la nouă ani și tot atunci a
primit primul câine de vânătoare pe care l-a dresat singur. Pe acel
câine l-a chemat Nero, asemeni ultimului câine care l-a însoțit în ultima perioadă a vieții.
Așa cum mărturisește în scrierile
sale: „ucenicia mi-am făcut-o ani buni
ca «port-traistă» în umbra tatălui. Ca
orice ucenic, consideram că timpul de învățare a deprinderilor este prea îndelungat. Plin de nerăbdare așteptam să plece
vrăjitorul, că și puneam mâna pe armă
și până în smârcurile din marginea
Focșanului nu mă opream. În acele locuri, în pasajele de toamnă se pripășeau
stoluri de sarsele pe care le urmăream,
pitulându-mă, încât până la urmă reușeam să dobândesc câte una, sinucigașă.
Cam așa a început să prindă năravul rădăcini, iar pentru asemenea isprăvi intram în dublul refec părintesc, pe care-l
suportam cu stoicism, fiindcă biata sarsea îmi dădea tăria de a suporta conse12 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

cințele neascultării. Anii au trecut, odată
cu ei și pasiunea escapadelor a crescut,
mărind orizonturile cunoașterii altor
peisaje lacustre din întinsele bălți ale Galațiului și Brăilei”.

Costumația
vânătorească include
și pălăria cu aspect ce o
deosebește de al celorlalte
precum jobenul, borsalina,
gambeta sau clopul, purtate
în cu totul alte împrejurări.

„Peste tot și în toate, domină dorința
vânătorului de a transmite ceva din sufletul și pasiunea sa urmașilor” (Scrieri
către nepot). Acestea le regăsim în
toate istorisirile sale, în amintirile celor
dragi, în lucrările sale din domeniul taxidermiei, în sfaturile și îndrumările legate de dresajul partenerului patruped
de vânătoare.
Parfumul prafului de pușcă învăluie
amintirile zilelor de vânătoare: „miriștile năpădite de costei și mohor”, „locuri
neștiute de la întinsul bălților până în
vârf de munte”, „apele înghețate ale Siretului”, „colinele domoale, cu pante
largi, presărate cu nenumărate iazuri”,
de la Cotul Miculiței, din județul Botoșani, la canalele Deltei Dunării.
Alexandru Alaci a răspuns chemării
sale lăuntrice pentru vânătoare și natură,
cu viețuitoarele sale, în mediul cărora
s-a simțit descătușat de conveniențele sociale, alături de neprețuiții câini de vânătoare, în compania cărora a hoinărit în
voie prin munți, câmpii și bălți.

Voi încheia așezând pe hârtie ultimele
rânduri scrise de domnul Alaci, înainte de
trecerea la cele veșnice, intitulate de
domnia sa „Șarmul pălăriei verzi”. Cu un
gest plin de eleganță și șarm, Domnul
Alaci își ia „La revedere” de la noi ridicând spre cer borurile pălăriei verzi:
„Costumația vânătorească include și
pălăria cu aspect ce o deosebește de al celorlalte precum jobenul, borsalina, gambeta sau clopul, purtate în cu totul alte
împrejurări.
Prin formă și mai ales împrejurări,
pălăria verde reprezintă un mini-muzeu
în care sunt expuse simbolurile specifice
trofeelor vânătorești dobândite de-a lungul carierei dedicate Dianei, prin care ne
deosebim de ceilalți semeni.
Desigur, de la caz la caz, pălăriei îi
putem atașa simbolurile specifice faunei
dobândite, fie din cea terestră ori zburătoare și a căror caracteristici încununează palmaresul dobândit.
Astfel, putem atașa și expune, sub
formă de panaș, păr din barba caprei
negre, coamă de mistreț sau de bursuc și
de lup, canini de cerb carpatin, poate rozete de căprior sculptate artistic, sau os
penian de urs sau de vidră, iar din fauna
zburătoare penițe de sitar, cârlionți de
rățoi, barbă de cocoș de munte sau remige de gaiță în aranjamente artistice.
Pe pălării mai pot fi expuse nenumărate insigne ce pot reprezenta simbolurile diferitelor Asociații, Cluburi sau mici
opere artizanale cu specific faunistic.
Cu alte cuvinte, pălăriile noastre pot
fi cărțile de vizită ale fiecăruia dintre
noi, în funcție de pasiunea ce o avem
pentru tagma pe care o reprezentăm”.
P.S.: Mulțumim familiei domnului
Alaci pentru materialele puse la dispoziție pentru această scriere.
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Combatere la răpitoare cu pene

Reușită la corvide
CONSTANTIN RĂDAN

Foto: ZPRECECH/SHUTTERSTOCK

În rânduielile vânătorești ale lunii iulie, după o perioadă bogată în ploi care au dominat în
mai toată țara natura lui Cireșar, sezonul de vânătoare la corvide este o necesitate care
depășește nivelul de invitație vânătorească. Desigur că argumentul vine și reamintește
vânătorului adevărat despre obligația-i statutară, premergătoare deschiderii sezonului la
păsăret. Reușita unei partide, la ciori grive și/sau coțofene, oferă vânătorilor șansa „revenirii
în formă”, mai ales în acest an, după perioada de restricții impuse de pandemie, coincidență
sau nu și cu perioada de punere a armei „pe loc repaus”, la locu-i cuvenit prin lege.

C

e poate fi mai plăcut decât acest
atât de pasionant tir la zbor, care
ne pregătește pentru mult așteptatele dimineți la prepelițe, sau pentru
momentele din zi, la guguștiuci și turturele. Putem spune că este acel antrenament pregătitor pentru sezonul care urmează, în esență acel rafinament în care
se împletesc teoria cu practica, și, fără a
ezita, de ce nu am afirma că nu strică
oricăruia dintre noi, vânătorii!

Repetiția este mama învățăturii
Chiar dacă este o repetare a unor
reguli vânătorești cunoscute, pe principiul că „repetiția este mama învățăturii”, rolul combaterilor organizate
la dăunători înseamnă, cum bine cunoaștem, cu fiecare răpitoare cu pene
mai puțin, mai mulți pui de păsări și
animale mici în viață, mai multe cuiburi ale făzănițelor și potârnichilor
nederanjate, iar pentru noi, existând
avantajul mișcării în natură, cu mai
14 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

multă relaxare pentru atât de necesara sănătate.
În teren am întâlnit deseori ciori
grive cuibărind în înălțimile arborilor de
la periferia unei liziere sau a unor crânguri și, din ce în ce mai des, chiar în plin
oraș, pentru că se pare că le plac zonele
populate, fie ele cât de aglomerate, unde
găsesc și hrană și nenumărați arbori, mai
ales prin parcuri, unde pot profita de os-

Orice ieșire în teren
presupune o minimă,
dar meticuloasă pregătire a
echipamentului propriu,
arma de vânătoare, muniția,
un binoclu și nelipsita „tolbă”
în care aduni și o mulțime de
gânduri, impresii și idei în
dialogul cu ortacii, precum și
fotografii cu instantanee pe
care ți le oferă doar natura.

pitalitatea acestora. Cât privește gălăgia
pe care o fac atunci când cade din cuib
câte un pui sau când își revendică dreptul asupra „locației”, pentru că știm că
ele folosesc același cuib mai mulți ani,
dominând împrejurimile cu zarva lor,
toate ne duc cu gândul la „confortul” pe
care îl creează în zona respectivă.
Desigur că aceeași remarcă putem să
o facem și asupra coțofenelor, la fel de
gălăgioase și din ce în ce mai numeroase
și cu un tupeu inconfundabil, care sfidează trecătorul.
Pornind de la latura păgubitoare a
acestor păsări răpitoare, fapt pentru care
sunt vânate în limita păstrării unui echilibru ecologic, nu trebuie să neglijăm rolul unor corvide, util din punct de vedere
al protecției biologice a pădurilor, livezilor și diverselor culturi, prin consumul
larvelor unor insecte dăunătore. Ar mai
fi de știut că familia corvidelor numără
peste 100 de specii, răspândite pe tot
globul pământesc, mai puțin în

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

Foto: CONSTANTIN RĂDAN

Antarctica. În România trăiesc mai multe
specii de corvide cunoscute, precum alunarul, coțofana, gaița, cioara de semănătură, cioara grivă, cioara grivă sudică,
stăncuța și corbul, recunoscut pentru inteligența lui.

Pasiunea, între plăcere,
noblețe și util
Să nu uităm că nu tot ce zboară trebuie să ajungă neapărat pe platoul cu
bunătăți vânătorești, de aceea, să nu
ocolim ieșirile pentru combateri organizate, de această dată în număr restrâns
de vânători, pentru că o răpitoare cu
pene mai puțin constituie un plus de păsări și animale mici salvate. Mulți dintre
noi, vânătorii, am observat de nenumărate ori fascinantul zbor al păsărilor, admirând perfecțiunea naturii, o sursă permanentă de inspirație pentru om,
folosită în multe dintre reușitele lui tehnice ulterioare. Mergând cu gândul spre
adâncurile civilizației, ne întoarcem la
Leonardo da Vinci, un observator neobosit al acestor ființe ale naturii, care a
încercat să facă diferența între ridicarea
de la sol și zbor. Și a reușit! Studiile lui
au fost preluate mai târziu de alți cuceritori ai văzduhului, chiar dacă uneori
s-au frânt aripile „păsărilor gigant”, așa
cum se întâmplă în multe dintre cazuri
și cu zborul păsărilor întrerupt de agerimea unor răpitoare.
Orice ieșire în teren presupune o minimă, dar meticuloasă pregătire a echipamentului propriu, arma de vânătoare,
muniția, un binoclu și nelipsita „tolbă”
în care aduni și o mulțime de gânduri,
impresii și idei în dialogul cu ortacii, precum și fotografii cu instantanee pe care
ți le oferă doar natura. Uneori o imagine
foto face mai mult decât o mie de cuvinte, de aceea adaug echipamentului și
această minunată dotare. Chiar merită!

Urmează apoi partea cea mai plină
de farmec, de viață, când la matinalele
ceasuri, se ivesc zorile iar ochilor li se
înfățișează magicul tablou verde al naturii, cu miros de izmă și de fân proaspăt cosit, cu întinse coline acoperite de
înalte ierburi, tocmai bune pentru a ascunde mișcările atente ale căpriorului
roșcat. Să nu uităm nici de răcoarea
serii, de corul de minunați „cântăreți”
care acompaniază atmosfera ce înconjoară momentul plin de semnificație
pentru vânătorul aflat undeva la pândă,
aproape de răcoarea pădurii, așteptând
clipele când vor apare și dăunătorii cu
pene. În asfințit de soare, pasiunea trebuie întotdeauna „așezată la masă”, între plăcerea, noblețea și utilul acestei
milenare îndeletniciri. Octavian Hărăguș, într-o aleasă lucrare, plină de „rețete” cu utile sfaturi pentru vânători,
amintea: „mai întâi vânăm cu ochii și
cu mintea, contemplând natura și studiind viața faunei”.

Grive și coțofene în cătare
După lunga perioadă de prevenție
impusă de neașteptatul virus, timp în
care am „poposit” mai des la fișetul armei, dând cuvenitele îngrijiri, chiar și
numai pentru plăcerea de a simți recele
fierului acesteia, și atât, iată că am ajuns
să ieșim în natură, la o combatere autorizată la corvide, care acum par mai numeroase, în perioada anterioară având
deplină liniște pentru intervalul de timp
hărăzit pentru reproducere.
Ca de obicei, am plecat de la oraș
spre vest, aproape de hotarul cu județul
Teleorman, către galbenul nesfârșit al
rapiței, spart de câte un singuratic tufan,
unde, după informațiile date de paznicul
de vânătoare, aveam să găsim numeroase cuiburi de ciori grive și de coțofene. Constatările făcute de acesta au cu

siguranță justificate motive pentru a fi
luate măsuri de combatere rațională, mai
ales că în teren au fost găsite leșuri de
pui de iepure-de-câmp cu ochii scoși, cu
răni adânci pe corp, cuiburi de făzănițe
cu ouăle sparte și golite de conținut, cuiburi cu ouă părăsite, în care probabil că
prădătorii atacaseră păsările aflate la clocit. Pagubele nu erau de neglijat iar circumstanțele conduceau la o astfel de acțiune de combatere la dăunători cu pene.
Ajunși la locul cu pricina am profitat de
camuflajul oferit de arbuștii din preajmă
și, cu fața și mâinile protejate pentru a
nu lăsa să se vadă pata contrastantă de
culoare, am reușit să nu ne fie sesizată
prezența.
Timp de aproape trei ore, depășind
vigilența precautelor dăunătoare, am
combinat momentele de așteptare cu
cele ale focurilor de armă, slobozite de
la circa 25-30 de metri, și am redus numărul corvidelor aproape în părți egale,
cinci ciori grive și șase coțofene, utilizând
alternativ pânda și apropiatul cu precauție. Ca întotdeauna este loc și de mai
bine, dar am considerat ieșirea în teren
ca o reușită la corvide, în competiția cu
agerimea și inteligența acestor păsări deosebit de greu de surprins, tot exercițiul
fiind, în același timp, un antrenament
util și deconectant.

CE VÂNĂM
MAMIFERE: căprior (mascul),
mistreț, șacal, vulpe.
PĂSĂRI: cioară grivă, cioară grivă
sudică, coțofană; de la 10 iulie:
stăncuță.
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Eco-imperialismul,
prezent acum
și în România
anului 2020
Dr. ing. IOSIF BENKE
Ce este eco-imperialismul și care este influența lui asupra
țărilor din lumea a III-a și a celor în curs de dezvoltare

I

mperialismul este/a fost un fenomen istoric al acaparării de
către coloniști a resurselor și
forței de muncă provenite din coloniile ocupate, care desigur erau țări
subdezvoltate din lumea a III-a.
Eco-imperialismul este un termen introdus de Paul Driessen care
denotă impunerea prin forță de
către ecologiștii și protecționiștii extremiști din țările vestice dezvoltate,
a propriilor idei de conservare, țărilor în curs de dezvoltare și din lumea
a III-a.
Cartea de căpătâi despre eco-imperialism este până în prezent opera controversată și revoluționară a lui Paul
Driessen numită ECO-IMPERIALISM GREEN POWER, BLACK DEATH (Eco-imperialismul, putere verde și moarte neagră), apărută prima dată în 2003.
Aici Driessen susține faptul că imperialiștii vest europeni din Sec. XVI și
XVII sunt urmați de eco-imperialiștii
din prezent, care de asemenea țin deoparte țările în curs de dezvoltare de
beneficiile lumii așa-zise civilizate. Autorul este adeptul unor principii precaute, pline de responsabilitate socială
și de ideea unei dezvoltări sustenabile.
Unul dintre exemplele edificatoare în
acest sens dat de Driessen este o certitudine dramatică:
„În 1996, Africa de Sud a dorit să fie
parte din clubul vesticilor care nu folosesc
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DDT. Stoparea folosirii insecticidului contra țânțarilor, a dus la creșterea cazurilor
de malarie de la câteva mii la 65.000
într un singur sezon, victimele fiind majoritatea bebeluși. Reintroducerea folosirii
DDT din anul 2000 a redus numărul cazurilor de malarie cu 80% în decurs de
18 luni”.
Tot mai mulți oameni de știință demonstrează faptul că multe acțiuni ecologiste au dus la prelungirea sărăciei și
chiar și la moartea populațiilor din zonele afectate.
Istoricul și economistul indian Ramachandra Guha a acuzat biologii așa zis
autoritari de faptul că pun protecția unor
specii protejate deasupra vieții locuitorilor Indiei și peste nevoile stringente elementare de menținere în viață a locuitorilor țărilor în curs de dezvoltare.
Printre primii care au folosit noțiunea de eco-imperialism a fost Deroy
Murdock în lucrarea Eco-imperialism is
hurting Third World countries (Eco-imperialismul dăunează țărilor din lumea
a III-a) apărută în publicația Deseret
News, New York, din ianuarie 2004. Se
arată că țările din lumea a III-a visează
zilnic, dar în zadar, la electricitate, apă
curentă și învingerea bolilor, lucruri despre care populația bogată din vest nici
nu își mai amintește de când le-a avut.
Falșii ecologiști din America și Europa
de vest mențin acest status quo dovedind
o ipocrizie fără margini, care este de
fapt esența eco-imperialismului. Sunt
circa două miliarde de oameni fără curent electric, eventuala apă de la robinet
este contaminată și femeile preferă să
care apa de la izvoarele cunoscute, iar
malaria ucide anual aprox. 1 milion de
oameni din Africa (la data apariției articolului).
Apărută în 2004, lucrarea lui Robert
Sopuck cu denumirea Eco-imperialism
Won’t Save the Environment (Eco-imperialismul nu va salva mediul înconjură-

tor) subliniază faptul că noi metode „necontrolabile” de comunicare în masă,
au generat o regândire a unor ambigue
curente ale unor mișcări ecologiste. În
același sens Paul Driessen menționează:
„Activiștii de mediu care nu au cunoscut
niciodată foamea, nu au avut lipsă de
electricitate și apă curentă potabilă, ai
căror copii niciodată nu au murit de malarie și dizenterie, să nu își mai permită
să-și exprime teama, prioritățile și agendele de lucru peste strigătele disperate de
ajutor, nevoile elementare și nevoia de a
rămâne în viață, exprimate de adevăratele victime ale eco-imperialismului din
lumea a III-a.
Este foarte importantă includerea comunităților locale în planificarea activităilor de conservare și răspândirea și în
bogatul Vest, și în săracul Est, a faptului
că habitatele și în general locurile rămase
intacte au o deosebită valoare. În aceste
locuri intacte, adevărata conservare ar fi
dirijarea acelor valori înspre comunitățile
locale, astfel încât conservaționiștii vestici
și locuitorii țărilor în curs de dezvoltare
să aibă aceleași idealuri conservaționiste”.
Ideologia și mișcarea ecologistă este
deja o „industrie”. În SUA, anual se
cheltuiesc în acest scop 4 miliarde de
dolari și 8 miliarde de dolari pe tot globul. Membrii grupului de elită sunt ecocentrici, pun accent doar pe protecția
animalelor sălbatice, a vânatului și pe
menținerea siturilor ecologice și ignoră
progresul uman chiar și viața oamenilor. Le este frică ca de moarte de distrugerea marilor afaceri, de progres și
tehnologie, de materiale plastice, de
combustibilii fosili, de biotehnologie,
etc., și folosesc pseudo-cercetări științifice, tactici de intimidare, false ipoteze
economice și de sănătate, pentru a căpăta puteri și mai mari.
Într-un articol apărut în 2014, editat
la Columbia University, scris de Amy
McDermott, cu titlul Why Conservation
is Not Condescension: A Case Against Ecoimperialism (De ce Conservarea nu este
bunăvoitoare: Un caz împotriva eco-imperialismului), ecologiștii și conservaționiștii vestici extremiști sunt descriși ca
și niște imperialiști moderni, care domină țările în curs de dezvoltare unde
își impun cu forța ideologia radicală despre ecologism și protecția mediului.
Acești așa numiți eco-imperialiști, sunt
membrii unei elite arogante și nepăsătoare, care lucrează la conservarea unei
naturi sălbatice, dar rămân indiferenți
la bunăstarea oamenilor care trăiesc în
acele zone. Conservaționiștii extremiști
privează țări, altele decât cele ale lor,
de oportunități economice, prin menținerea lor în subdezvoltare.

Eco-imperialismul
față de activitatea tradițională
de vânătoare
Eco-imperialismul este în general
anti-vânătoare. Activitatea de vânătoare
însă este doar o parte a activității de
gospodărire a vânatului, care este laborioasă și multiplă.
Mai jos am descris câteva opinii pozitive despre vânătoare, exprimate de
specialiști proveniți din țări dezvoltate.

1 Hunting for large carnivore conservation(Vânătoara carnivorelor
mari, act de conservare) de Adrian Treves, apărut în Academia Edu 2009.
Acest articol probează cu date științifice faptul că prin vânătoarea carnivorelor mari (urs, lup, râs și pisică sălbatică) se pot atinge 3 țeluri, și anume:
• Populații stabile de carnivore mari;
• Prevenirea conflictelor cu carnivorele mari;
• Refacerea unui suport public larg pentru conservarea carnivorelor mari.
Exploatarea sustenabilă a vânatului
prin vânătoare are o bază științifică solidă, iar toată activitatea trebuie adaptată la complexitatea ecologiei carnivorelor mari și, desigur, zonei.
Don’t forget to look down - collaborative approaches to predator
conservation (Nu uita să te apleci asupra
temei - reflectări colaborative asupra conservării carnivorelor), Steve Redpath,
John D C Linnell, Marco Festa-Bianchet,
Eleanor J Milner-Gulland et al. Biological
Reviews, 2017.
În lumea țărilor în curs de dezvoltare, resursele limitate, sărăcia și slaba
guvernare par să crească rolul unei colaborări în domeniul conservării carnivorelor. În general, politicile coercitive
de impunere vor deteriora legitimatatea
acestor politici și vor duce la ucideri ilegale și la braconajul carnivorelor în
cauză. Față de acestea, colaborarea dintre părți poate conduce la creșterea încrederii. Vânătoarea sustenabilă poate
juca un rol crucial în conservarea și managementul carnivorelor mari.

2

The value of hunting for conservation in the context of the biodiversity
economy (Valoarea vânătorii de conservare
în contextual economiei biodiversității), C.
MacLaren, J. Perche & A. Middleton, (Authors) & Ministry of Environment and Tourism of Namibia, 2019.
În Namibia, folosirea resursei proprii
de vânat prin vânătoarea de trofee s-a
identificat drept un mijloc crucial de finanțare a economiei Namibiei, care s-a
ridicat la valoarea de 39 milioane de do-

lari. Aceste fonduri au fost folosite la derularea proiectelor de conservare, prin
Game Products Trust Fund, între 2013
și 2016. În lumina presiunilor UE și SUA
de a interzice importul de trofee, interzicerea exportului de trofee de vânat ar
cauza un impact financiar direct insuportabil. Nu se poate nega contribuția
pozitivă a vânătorii de trofee la serviciile
destinate protejării ecosistemelor și deasemenea la mai buna derulare a conservării speciilor afectate.
Impacts of hunting prohibitions
on multidimensional well-being
(Impactul interzicerii vânătorii asupra
bunăstării multidimensionale), Michael
Strong, Julie A.Silva, Biological Conservation, March 2020.
Interzicerea vânătorii la animalele
sălbatice în majoritatea cazurilor au redus veniturile locuitorilor din mediul
rural unde s-a produs interdicția.
Cercetările anterioare au reliefat faptul că pierderile materiale au condus la
motivația de a se comite acte de braconaj. În sudul Africii, un studiu a condus
la următoarele concluzii:
• Legile anti-vânătoare pot submina legitimitatea inițiativelor
conservaționiste;
• Vânătoarea a însemnat dintotdeauna valorificarea resurselor
materiale primare;
• Implementarea legilor anti-vânătoare diminuează aspectele multiple ale bunăstării;
• Costurile nemateriale ale interzicerii vânătorii exacerbează nemulțumirea cauzată de pierderile
materiale;
• Atitudinile de acceptanță a braconajului pot apărea, rezista și
întări în timp.
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În Namibia, folosirea
resursei proprii de
vânat prin vânătoarea de
trofee s- a identificat drept un
mijloc crucial de finanțare a
economiei Namibiei, care s-a
ridicat la valoarea de 39
milioane de dolari.

Does sport hunting benefit conservation? (Vânătoarea sportivă
poate ajuta coservaționismul?), Andrew
J. Loveridge, Jonathan C. Reynolds and
E. J. Milner-Gulland, Academia Edu
2020-05-10.
Conservaționismul modern reduce
riscurile dispariției speciei, susține procesele ecologice esențiale și contribuie
la menținerea diversității genetice, și a
faptului că folosirea ecosistemului și a
speciei este sustenabilă.
Din aceste cauze, menținerea vânătorii sustenabile este mai benefică decât
interzicerea acesteia. Vânătoarea sportivă este o activitate multilaterală, se
desfășoară în multe peisaje socio-politice, are motivații variate și generează
venituri.
Este clar că vânătoarea util-recreativă contribuie la protecția habitatelor
și că marea parte din venituri se reinvestește în conservarea biodiversității.
Chiar și pentru conservaționiști vânătoarea se consideră a fi benefică speciilor și habitatelor, deoarece vânătorii
sunt pasionați și protejează speciile vizate. Însăși prezența vânătorilor pe teren înseamnă paza speciilor și a habitatelor.
Ca și concluzie la capitolul Vânătoare, trebuie arătat că în UE, și inerent
în România, carnivorele mari sunt specii
strict protejate și se pot vâna doar prin
derogări acordate în condițiile Directivei
Habitate. Comisia Europeană recomandă aplicarea în mod flexibil a derogărilor, mai ales acolo unde starea de
conservare a carnivorelor mari este favorabilă.
Mai mult, F.A.C.E. (Federația Europeană a Vânătorilor) a publicat semnalul Avocatului General al UE din 10 Mai
2019:
„Statele menmbre ale UE au libertatea
de a ține cont de cerințele economice, sociale și culturale și de caracteristicile regionale și locale atunci când gestionează
speciile de carnivore mari”. Adică vânătoarea este recunoscută drept un
instrument de management al carnivorelor mari.

5

– va urma –
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MAPAMOND

Turbulențe Covid-19
BIANCA IORIATTI
În mod normal, 2020 ar fi trebuit să fie un an-cheie pentru biodiversitate, însă mai toate
întâlnirile internaționale de vârf, unde sunt luate decizii semnificative pentru salvarea
mediului și încetinirea încălzirii globale au fost anulate. Congresul UICN (Uniunea
internațională pentru conservarea naturii), reuniunile Convenției ONU privind
biodiversitatea – COP 15, și privind schimbările climatice – COP 26, nu vor mai avea loc
la datele stabilite.

A

vioane blocate la sol, interdicții de a trece frontierele, măsuri de distanțare socială și de
limitare a numărului de participanți la
evenimente, sunt principalele motive
de amânare a summiturilor internaționale. Astfel, Congresul UICN din Marsilia a fost reprogramat pentru ianuarie
2021. Evenimentul, care are loc o dată
la patru ani, urma să fie găzduit de
Franța. „Anul 2020 va fi de o importanță crucială pentru planetă”, declarase Zhang Xinsheng, președintele
UICN, cu ocazia Congresului precedent, care a avut loc în Statele Unite.
Al doilea eveniment important în
materie de biodiversitate - COP 15,
care trebuia să se desfășoare între 19
octombrie - 1 noiembrie în Kunming
(China), a fost și el reportat pentru o
dată rămasă necunoscută. COP 15 rămâne un eveniment major, cu atât mai
mult cu cât actuala criză este direct legată de „prăbușirea” biodiversității.
„Jumătate din populație blocată în case
reprezintă un semnal puternic cu privire
la importanța mizelor acestor negocieri”,
a explicat Aleksander Rankovic, cercetător la Institutul dezvoltării durabile
și relațiilor internaționale (Iddri). În
cadrul reuniunii COP 15 trebuia să fie
prezentat participanților un text care
cuprinde circa douăzeci de obiective,
având ca idee conducătoare protecția
a cel puțin 30% din suprafața planetei,
până în 2030, din care cel puțin 10%
introdusă sub protecție strictă, aceste
procente urmând a fi negociate. Ne întrebăm de ce, în fața unor probleme
atât de urgente, întâlnirea on-line nu
este o soluție? „Complexitatea negocierilor politice dintre cele 169 de țări necesită o întâlnire fizică între participanți.
Discuțiile neoficiale, improvizate, în căutarea unor acorduri, și toate subtilitățile
care permit găsirea unui ton comun, precum limbajul corporal, ar dispărea odată
cu trecerea în mediul on-line. Nu trebuie
să uităm că este vorba despre un exercițiu diplomatic. Nu există probabil suficientă
încredere
în
securitatea
instrumentelor internetului pentru asigu-
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rarea confidențialității impuse de anumite discuții”, au declarat organizatorii.
Aceleași argumente au fost înaintate și
pentru COP 26, summitul privind
clima, care ar fi trebuit să se desfășoare
în noiembrie 2020, la Glasgow (Anglia), și care a fost amânat pentru
2021. Evenimentul, aflat sub egida
Convenției Națiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice, era de o importanță crucială în acest an. Fiecare
țară urma, în cadrul Acordului de la
Paris asupra climei, să-și prezinte
noile obiective de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră.
Experții estimează o scădere mondială a emisiilor de CO2 în acest an,
din cauza pandemiei, care însă nu va fi
durabilă, cred ei. „Fără schimbări structurale, rămânem pe aceleași tipare de
emisii ca înainte, cum a fost cazul crizei
economice din 2008”, a atras atenția
Lola Vallejo, directoare în cadrul Programului pentru climă la Iddri. Protecția în fața crizei sanitare este prioritară,
dar va trebui ca planurile anunțate, de
relansare a economiei, să fie coerente
cu angajamentele mondiale pentru climat. Or, pentru a reuși o menținere a
creșterii temperaturii mondiale, sub
1,5 grade, este nevoie de o scădere cu
7,6% a emisiilor de gaze cu efect de
seră pe an, până în 2030.
Faptul că aproape 3 miliarde de oameni au fost blocați în case a oferit,
este adevărat, un repaos planetei, însă
acesta nu poate fi un răspuns la încălzirea climei.
O primă consecință pozitivă a rămânerii în case a fost scăderea spectaculoasă a emisiilor de CO2. În luna
februarie, emisiile de dioxid de carbon
din China au scăzut cu 25%, însem-

Fără schimbări
structurale, rămânem
pe aceleași tipare de emisii
ca înainte, cum a fost cazul
crizei economice din 2008”.
–LOLA VALEJO

nând 200 de milioane de tone, comparativ cu aceeași perioadă din 2019,
conform Centrului de cercetare a
energiei și aerului pur (CREA).
Această scădere reprezintă echivalentul emisiilor anuale de CO2 din Argentina, Egipt sau Vietnam. În ceea ce
privește transportul aerian, paralizarea
aproape totală a sectorului a contribuit
la reducerea emisiilor de gaze. Numai
în februarie, procentul de scădere a
fost de 4,3%. Și în Europa, mai ales în
Franța, după 17 martie, măsurile de
restricționare a circulației oamenilor
au avut efecte benefice. La Paris, s-a
observat o ameliorare netă a calității
aerului, iar în lunile care au urmat nivelul de îmbunătățire a calității aerului
a fost de ordinul a 20-30%, urmat de o
scădere a emisiilor de oxid de azot cu
60%. Un alt efect pozitiv al crizei a fost
reînnoirea biodiversității. Pe străzile
orașelor au putut fi observate, nestingherite, animale sălbatice.
Însă sunt oare efectele scăderii activităților umane o veste bună pentru
climă? Pe termen scurt, cu siguranță că
da. Pe termen lung, însă, ar putea însemna un dezastru, fiindcă, odată criza
depășită, ansamblul activităților economice va încerca să recupereze pierderile, ceea ce ar putea însemna o
catastrofă pentru climat. Conform experților, numeroase guverne vor profita de criza Covid pentru a „repune în
discuție măsurile de luptă împotriva încălzirii globale”. Polonia și Republica
Cehă vor deja să abandoneze Pactul
european pentru biodiversitate, cunoscut sub numele de European
Green Deal.
Există, prin urmare, pericolul ca
planurile de relansare, concepute pentru a atenua efectele sociale și economice ale pandemiei să fie întreprinse în
detrimentul luptei împotriva poluării.
„Actuala criză sanitară este un semnal
de alarmă. Ea arată, în același timp, o
lipsă de pregătire colectivă vis-à-vis de
criză, dar și importanța discursurilor oamenilor de știință”, a atras atenția Lola
Valejo.

ECHIPAMENT

Dispozitive optice

Luneta pentru observații
COSTIN ALEXANDRESCU

Luneta pentru observații sau spotting scope cum este de
regulă numită, este un accesoriu optic deosebit de util
atunci când, în teren, avem drept obiectiv observarea
imaginilor până la cele mai mici detalii, la distanțe ce
depășesc posibilitățile unui binoclu.

E

ste nu numai cazul observării,
spre exemlu, a unui trofeu excepțional de căprior dar și a păsărilor pe cuib sau aflate în pasaj, așa
numitul bird watching, un hobby ce
atrage an de an tot mai mulți pasionați,
amatori sau profesioniști. Asta ca să nu
mai vorbim de vremea toamnei, când
observațiile la cerb sau la capre negre,
dintr-un versant al muntelui în altul,
capătă prioritate, situații în care lunetele
pentru observații devin accesoriul ce nu
trebuie să lipsescă din echipamentul vânătorului și care poate face diferența în
partidele de vânătoare ce se înscriu în
categoria noilor provocări în materie.
Ce este de fapt o lunetă pentru observații, este o lunetă cu o construcție
specială, cu o putere de mărire sporită
față de binocluri, putând să ajungă
până la 30-50, chiar 60 de ori. La fel
ca și în cazul unui binoclu, pentru alegerea unei lunete pentru observații va
trebui să ținem cont de scopul pe care
îl avem în vedere. Poate fi observarea
vânatului, a păsărilor sau pur și simplu
a naturii în complexitatea și diversitatea în care ni se prezintă. Dacă dorim
să facem și fotografii folosind capaci20 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN
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tățile și calitățile acestor dispozitive optice, atunci va trebui să avem în vedere
noi caracteristici ale acestora, ce privesc
așa numitul digiscoping, caz în care
vom acorda atenție compatibilității dispozitivului nostru cu aparatul de fotografiat sau, relativ mai nou, cu telefonul performant pe care îl avem și care
pot fi conectate, la unele modele, cu
luneta pentru observații. Este un avantaj demn de toată atenția mai ales pen-

tru pasionații de fotografiere a vânatului, a păsărilor și a naturii, în cele mai
fine detalii. Nu toate modelele de spotting scopes oferă această posibilitate,
deci va trebui să fim atenți atunci când
facem alegerea.
Lunetele pentru observații sunt disponibile în două variante constructive, având
corpul în linie sau în unghi, prima variantă
având lentila obiectiv aliniată cu lentila ocular, iar cea de a doua variantă având lentila
ocular poziționată la un unghi de 45 de
grade față de lentila obiectiv. Fig. 1 și 2.
Cea de a doua variantă este considerată un
pic mai permisivă, deoarece permite o poziție mai ergonomică/confortabilă pentru
observare, mai ales dacă cel ce face observațiile se află în poziție șezând.
La fel ca și binoclurile, lunetele pentru observații au specifiații privind puterea de mărire și diametrul lentilei
obiectiv. Spre exemplu, un model cu
specificația 15-50x50, are o putere de
mărire variabilă, dela 15 la 50 de ori și
are diametrul lentilei obiectiv de 50 de
mm. Cu cât puterea de mărire va fi mai
mare, cu atât mai multe detalii ale imaginii vor putea fi observate, și cu cât
diametrul obiectivului este mai mare,
cu atât mai multă lumină poate pătrunde iar calitatea imaginilor va fi mai
bună, în special pentru condițiile de lumină scăzută, precum la răsăritul sau
apusul soarelui. Un trepied de calitate
este obligatoriu pentru utilizarea lunetelor pentru observații în condiții de
caliatate superioară.
Din nou, la fel ca la binocluri și lunete, lentilele pentru spotting scopes
pot fi tratate cu diferite straturi - coatings, pentru a preveni murdărirea, zgârierea sau împotriva picăturilor de apă.
Interiorul corplului lunetelor este sigilat
și umplut de regulă cu un gaz inert,
pentru a preveni aburirea pe interior,
iar părțile componente sunt rezistente
la apă, praf și șocuri mecanice. Piața
de specialitate oferă o gamă largă de
modele, de la Pentax FD 80 EDA,
Bushnell Sentry 18-36X50 sau Nikon
Fieldscope ED 50, la Vortex Viper HD
20-60x85 sau ZEISS Conquest Gavia
85, alegerea fiind însă o chestiune de
preferință personală. Bugetul disponibil
este și el un element important, dar,
ca de obicei, calitatea costă dar merită
tot efortul. Recompensa se va vedea în
calitatea imaginilor iar satisfacția reușitei va fi pe măsură!

Combatere

ECHIPAMENT

Atrape pentru corvide

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

CRISTIAN MANOLESCU

Acțiunile de combatere la dăunătorii vânatului constituie o
parte importantă a managementului speciilor cinegetice în
fondurile de vânătoare. Vânătoarea la corvide este una dintre
activitățile menite a menține sub control populațiile acestor
dăunătoare cu pene, mai ales în perioada de la începutul
verii, în care celelalte specii, precum fazanul, potârnichea, își
cresc puii încă mici pentru a se putea apăra singuri.

D

eschiderea sezonului la o parte
dintre corvide, precum coțofana și ciorile grive, la începutul lunii iunie, este, pe lângă acțiunea
de protejare a celorlate specii pradă
pentru acestea, și un excelent prilej de
pregătire și atrenament pentru vânători, înaintea deschiderii sezonului la
păsăret, la mijlocul lunii august. Fie că
vom opta pentru vânarea corvidelor la
cuib sau pe traseele de deplasare, tirul
la zbor ne va pregăti pentru deschiderea la prepelițe și guguștiuci, oferind
ocazia exersării tragerilor pe teren,

după perioada de repaus impusă de legislație pentru majoritatea speciilor de
vânat.
Folosirea atrapelor pentru vânarea
corvidelor poate da rezultate foarte
bune și vine să completeze practic vânarea acestora la cuib, aceasta deoarece pe timpul zilei, când păsările sunt
plecate de la cuib, le putem atrage în
diferite locuri, aflate pe traseele de deplasare, cunoscute deja din perioada
observațiilor din teren, efectuate încă
înainte de deschiderea sezonului de vânătoare la aceste specii.

Alegerea acestor locuri impune
atenție atât din punct de vedere al posibilității instalării atrapelor cât și a condițiilor de camuflare a standului în care
vor sta vânătorii. Pentru instalarea atrapelor este nevoie de alegerea unui amplasament ce poate oferi vizibilitate și
expunere largă a atrapelor, pentru ca
acestea să poată fi observate de la distanță de corvidele ce zboară prin
preajmă, dar, în același timp, să poată
oferi și „sentimentul” de siguranță pentru păsările ce se apropie, pentru ca
acestea să se poată, eventual, așeza cât
mai aproape de siluetele amplasate.
Astfel de locuri pot fi în crânguri cu
arbori nu foarte deși, câtiva arbori sau
arbuști nu foarte înalți, pentru a putea
amplasa cât mai ușor atrapele, garduri
de la marginea livezilor sau de la grădini
depărtate de sat, sau chiar liziera pădurilor cu luminișuri și subarboret rar, ce
oferă o bună vizibilitate și deschidere.
Cât privește standurile pentru vânători, camuflajul, pe cât mai mult posibil natural, este una dintre cheile succesului. Vom folosi vegetația înaltă de
la sol, arbuști sau crengi, pentru a conferi o imagine cât mai naturală, ce se
încadrează bine, fără a ieși din nota
generală a mediului natural la locul și
momentul respectiv. În plus, echipamentul în culori camuflaj, apropiate de
asemenea de ambient, este un atu
demn de toată atenția.
Trecând la atrape, există deja modele
conscrate, dacă ne este permis să le numim astfel, pentru atagerea coțofenelor
și a ciorilor grive. Aici includem silueta
bufniței și, bineînțeles, siluete de coțofne
și/sau ciori grive, pe care le vom poziționa în locurile alese, astfel încât să imităm „asaltul” corvidelor la bufnița aflată
în acel loc, cunoscută fiind agresivitatea
acestora față de bufniță. O altă formație
de atrape poate fi constituită înlocuind
bufnița cu o coțofană și plasând mai
amulte ciori grive care au împresurat-o,
sau invers, o cioară grivă și mai multe
coțofene ce au luat-o pe prima „în vizor”.
Pentru a atrage atenția asupra formației
noastre de atrape, folosirea cu îndemânare a chemătorilor de gură, imitând fie
glasul coțofenei fie al ciorilor grive „iritate” de prezența inoportună a „adversarei”, va da viață tabloului pregătit și,
cu siguranță, va spori șansele unei acțiuni reușite de combatere la corvide.
Vedere bună pe cătare!
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Câinele de vânătoare

Pregătiri
înaintea sezonului
de vânătoare
ALECSANDRU CODRIN
Temperaturile verii, cu mult peste obișnuitul mediei anuale,
răspândesc dogoare peste întinsuri și, de cele mai multe ori,
luna lui Cuptor nu se dezminte. Acest timp din an este
caracterizat, de regulă, de călduri excesive, uneori cu scurte
perioade cu ploi și vijelii, un adevărat mozaic climatic, cu
schimbări bruște ale vremii. Iar când deschiderea sezonului
de vânătoare la păsăret bate la ușă, atenția se îndreaptă și
către câinele nostru. Vom continua antrenamentul
partenerului nostru patruped, pregătind pe îndelete condiția
fizică a acestuia, dar și a noastră, acum, pentru a întâmpina,
așa cum se cuvine, primele zile de vânătoare.

Ț

inând cont de căldura excesivă
din timpul zilei, este recomandat
să ieșim cu câinele în teren dimineața sau după-amiaza, după ce dogoarea
soarelui se domolește. Să nu uităm, câinii
simt teperatura mult mai accentuat decât
noi iar la nivelul solului aceasta este de
regulă cu cel puțin câteva grade mai ridicată decât la înălțimea noastră. Pentru
pontatori, care lucrează intens pe teren
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uscat, chiar și o temperatură de numai
plus 20 de grade Celsius poate deveni o
problemă, având în vedere efortul fizic
intens pe care îl fac. În cazul retreiverilor, care lucrează, de regulă, în apropierea
unei ape, situația se schimbă, deoarece
pot singuri să se răcorească ori de câte
ori este nevoie. Să nu uităm că majoritatea raselor de câini pot suporta mult mai
bine frigul decât căldura!

Foto: ALECSANDRU CODRIN

CHINOLOGIE

În teren, trebuie să acordăm o atenție deosebită semnelor desidratării câinelui nostru de vânătoare. Dacă mersul
devine apatic, ochii sticloși sau pur și
simplu se așează des, fără comandă,
toate sunt semne de alertă. La fiecare
jumătate de oră în zilele toride, dați-i
să bea apă pe săturate și nu strică dacă
îl și stropiți cu puțină apă. Monitorizați
permanent starea câinelui. Faceți câte
o pauză, treceți la umbră și din nou dații să bea apă sau, dacă este vreo apă prin
apropiere, lăsați-l să facă o baie, de voie.
Nu uitați că la nivelul ierbii temperatura
este mai ridicată iar ventilația este mai
redusă. O căldură tolerabilă pentru noi
poate fi deja prea ridicată pentru companionul nostru patruped.
O mențiune specială trebuie făcută
referitor la paraziții externi prezenți în
teren, amintind aici, în primul rând, căpușele. Vremea caldă și secetoasă le este
favorabilă iar acestea au marcat o dezvoltare excesivă în ultimii ani. Unele căpușe pot transminte boala Lyme - borelioza, ce crează neplăceri grave dacă nu
este observată și tratată corespunzător.
Pentru protejarea câinelui nostru putem
folosi diferite produse antiparazitare speciale, ce se găsesc la farmaciile veterinare. Optați pentru calitate și chiar dacă
va costa un pic mai mult, merită tot efortul, prevenția fiind și de data aceasta cel
mai simplu și sigur tratament.
Atenție deosebită trebuie acordată
și hranei administrate câinelui, atât calitativ cât și cantitativ. Aceasta trebuie
pusă în acord cu nivelul de efort fizic
desfășurat și deci implict cu consumul
de energie al câinelui. Supradozarea și
surplusul de materii grase în dietă nu
sunt recomandate, doarece pot duce,
în scurt timp, la supraponderare, iar
un câine obez nu este ceea ce ne dorim.
O hrană bogată în componente cu vitamine și minerale obținute din vegetale este de dorit.
Antrenamentul fizic al câinelui trebuie efectuat continuu, cel puțin de
două trei ori pe săptămână, câte o ieșire de cel puțin o oră, preferabil în teren liber sau, dacă aceasta nu se poate,
chiar și în parc, în locurile special amenajate, unde câinele poate alerga în
voie. Este important de reținut faptul
că pregătirea fizică trebuie începută din
timp și trebuie să crească gradual în
intensitate. Responsabilitatea este complet a noastră, iar buna măsură și echilibrul ponderat în tot ceea ce facem,
sunt elementele cheie pentru pentru a
putea aduce partenerul nostru patruped la forma fizică deplină în momentul deschiderii sezonului de vânătoare.
Lesă întinsă!

IN MEMORIAM

Alexandru Alaci
(1931-2020)
Ziua de 3 iunie a acestui an ne-a adus cu ea clipa
despărțirii de omul, vânătorul, povestitorul, arbitrul
chinolog, soțul, tatăl și bunicul Alexandru Alaci.

D

rumul vieții sale a început în 28
noiembrie 1931 în Focșani,
într-o familie cu vânători. Pasiunea bunicului și tatălui său le-a dus
cu drag și bucurie mai departe. Universul
cinegetic și chinologic, sunt cele două
lumi pe cărările cărora a pășit cu drag
întreaga viață, împărtășind cu generozitate și bucurie, celor din jurul său, din
cunoștințele și experiența sa.
În 1964 a câștigat locul întâi, cu un
minunat Setter Englez, la Concursul de
câini de vânătoare. După acest succes a
fondat, în 1965, prima canisă de câini
de vânătoare, „Canisa Băneasa”. Arta taxidermiei s-a împletit în mod fericit cu
pasiunea vânătorii oferindu-i domnului
Alaci posibilitatea de a alege, în vederea
expunerii, celor mai reușite exemplare
de faună cinegetică. Măiestria sa l-a recomandat în participarea la înființarea
Muzeului Cinegetic de la Posada. Cunoștințele sale, experiența dar și întâm-

TUDOR
NEGULICI
(1926-2020)

În ultima zi a lunii martie,
anul curent, a trecut la cele
veșnice ing. Tudor Negulici.
S-a născut în orașul Câmpulung Muscel,
într-o familie înstărită de juriști: tatăl - doctor
în drept la Paris, avocat, unchiul - magistrat.
Familia Negulici a avut în posesie case, terenuri
și păduri. Încă de tânăr, la 14 ani, a primit

plările zilelor de vânătoare le-a împărtășit, de-a lungul anilor, cititorilor revistei VPR și pasionaților de literatură cinegetică în volumele sale. Așa cum
mărturisea în prologul uneia din lucrările
sale, nu a dorit să dea „vânătorii un
nimb, fiindcă firescul în tot ce înfăptuim
și trăim are o valoare mai mare decât
fantasmele meșteșugit ticluite”.
Povestea vieții domnului Alexandru
Alaci este asemeni istorisirilor sale, plină
de pasiune, captivantă, plină de pilde și
învățăminte, povestea unui Om și a pasiunilor: câinii de vânătoare și vânătoarea.
În acest an, domnul Alaci a ridicat
penița de pe albul hârtiei, a închis cartea
vieții și a pus-o în tolba de vânător, grăbindu-se să se reîntâlnească cu vechii
camarazi cuvântători și necuvântători.
Mulțumim Domnule Alaci pentru trecerea dumneavoastră prin această Lume!
Drum bun, suflet de vânător!
–Maria Săvulescu

cadou, din partea tatălui său, o armă de vânătoare. După terminarea liceului din orașul
natal, s-a înscris la Institutul de Construcții
din București. După absolvire, în anul 1949,
s-a angajat ca inginer principal la construcția
studiourilor de cinematografie de la Buftea.
După aceea, a lucrat ca inginer constructor în
cadrul Ministerului Învățământului și Culturii.
Din cele două volume ale cărții „Din
amintirile unui vânător”, scrise de Tudor
Negulici la vremea senectuții, descoperim
activitatea complexă a autorului. Nu numai
că s-a dovedit un mare vânător din fragedă
tinerețe, dar a fost și organizator de vânători,
domnia sa fiind persoana care a reușit să
determine conducerea filialei de vânătoare
„Diana”, din București, să arendeze terenul
de vânătoare numit Fetești-Baltă, în suprafață de 22.000 de ha, situat la sud de
calea ferată Fetești-Cernavodă, până la
digul transversal de la Pietroiu. Personal,
s-a ocupat de colonizarea a câteva sute de
iepuri și fazani, vânat care lipsea din respectiva incintă de vânătoare. Tot acolo a
construit din materale locale o cabană mică
de vânătoare. Din dragoste pentru vânătoare,
un sport care nu a fost niciodată susținut
financiar de stat, și-a format o echipă de
aproximativ 12 vânători de elită, care au

Ne despărțim cu greu de
Puiu Alaci, prieten drag, de
care ne leagă momente de
neuitat petrecute
împreună, multe dintre
acestea legate de chinologia
și literatura vânătorească.
Pasiunea sa pentru chinologia de
vânătoare, experiența practicianului
îmbinată cu temeinice cunoștințe
teoretice, l-au consacrat arbitrajului
chinologic. Cei mai mulți dintre noi
am fost onorați să arbitrăm alături
de dânsul în comisiile concursurilor
chinologice organizate de A.G.V.P.S.
și asociațiile de vânători.
Ne-a încântat de-a lungul timpului cu umorul fin, vigoarea și sensibilitatea spirituală din povestirile
sale vânătorești, apărute în paginile
revistei și, mai apoi, strânse în cele
cinci volume publicate.
A plecat dintre noi incredibil de
repede, răpus de o boală necruțătoare, discret, demn, așa cum a fost
toată viața.
Rămas bun, drag prieten!
–Vladimir Talpeș

vânat în principal mistreți pentru export,
contribuind astfel la ținerea cotizațiilor de
vânătoare la un nivel scăzut.
Ca vânător pasionat, și-a trecut în palmares capre negre, mistreți, lupi, jderi,
cocoși de munte, cocori, gâște, sitari, pisici
salbatice, demonstrând un curaj ieșit din
comun atunci când a înfruntat prăpastiile
dintre versanții munților până la stufurile
nesfârșite ale bălților Dunării.
Cele două volume, impecabil editate,
demonstrează erudiția deosebită a autorului:
apariția și evoluția omului de a lungul
istoriei, studiul vânatului din mediul agricol,
ocrotirea naturii și bogăția observațiilor
despre relațiile dintre animale și mediu,
precum și relațiile dintre animale.
Cartea a fost scrisă de autorul octogenar
fără să fi beneficiat de însemnări despre întâmplările povestite, aceasta demonstrând
memoria fenomenală a autorului, dar și semnificația afectivă a pățaniilor cu fior cinegetic.
Prin dispariția domnului Tudor Negulici,
tagma noastră a pierdut un camarad legendar, iar România un mare patriot și un
intelectual de excepție, din stirpea celor de
care ducem mare lipsă astăzi.
Dumnezeu să îl odihnească!
–Dr. Emil Popescu
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FAUNĂ

Bolile animalelor
formă în nimfe și adulți în decurs de
25-70 zile. Supraviețuiesc fără hrană
până la un an și jumătate. Fecalele puricilor adulți conțin sânge incomplet digerat, de unde provine culoarea închisă
(neagră), și servesc drept hrană larvelor acestora. Larvele puricilor de păsări
se hrănesc și cu parte din învelișul penelor care le acoperă corpul. De remarcat că prin înțepare și inoculare de
salivă, cu efect anticoagulant și urticariant, puricii produc prurit, dermatite
și reacții alergice. Cervidele, capra neagră și mistrețul nu sunt receptive la
atacul puricilor.

Surse de infestare
Sursele de infestare sunt constituite
din animalele parazitate și adăposturile
acestora (vizuini, scorburi, culcușuri
etc.). Contaminarea are loc prin contact direct cu animalele parazitate sau
prin folosirea ori simpla trecere prin
zonele adăposturilor acestora.

Manifestare

Parazitismul
cu purici

Foto: NECULAI ȘELARU

Primele simptome ale parazitării cu
purici sunt pruritul, care determină
scărpinatul animalelor cu picioarele,
gura sau ciocul, mai ales la căldură,
apoi stările de neliniște și nervozitate
ale exemplarelor parazitate, părul și penele răvășite, iar ulterior depilațiile și
leziunile sângerânde, adeseori cu complicații microbiene. La unele animale
apar și modificări inflamatorii cutanate,
de tip alergic, în zonele inghinale, pe
flancuri, pe urechi etc.

DOCTOR VET
Puricii sunt insecte hematofage fără aripi, care parazitează
mai multe specii de păsări și mamifere, printre care și
omul. Ei determină prurit și pot provoca modificări
cutanate sau dermatite acute și cronice. De aceea, acest tip
de parazitism se impune a fi cunoscut, prevenit și
combătut dacă este cazul.

P

uricii fac parte din șase familii
cuprinse în ordinul Siphonaptera. Dintre acestea, doar două
familii, Pulicidae și Ceratophylloidae,
prezintă interes medical.
Puricii din prima familie – genul
Pulex, specia P. iritans, de 2-4 mm lungime, parazitează omul, câinele, pisica,
șacalul, vulpea, viezurele, dihorul, jderul și hermelina. Mai sunt și alte specii
de purici care pot parazita omul (Chaetopsilla globiceps și C. piger), dar cele
mai multe sunt specializate pe alte specii de mamifere și pe anumite specii de
păsări, neputând viețui cu sânge uman.
Fără excepție, speciile de purici au
aparatul bucal adaptat pentru înțepat
și supt, iar ultimele două perechi de pi-
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cioare, mai dezvoltate, pentru salturi
surprinzător de rapide, caracteristice.
Se reproduc prin ouă, depuse pe
gazde sau în mediul extern, din care,
în 2-15 zile ies larve, care se trans-

Prevenirea
parazitismului cu
purici se poate face, în mod
teoretic, prin deparazitări
periodice cu insecticide a
animalelor predispuse
îmbolnăvirii și a
adăposturilor acestora
(culcușuri, scorburi,
vizuini etc.)

Diagnosticare
Diagnosticarea este simplă, ca urmare a constării existenței puricilor
și/sau excrementelor acestora la cel
mai simplu examen clinic.

Prevenire și combatere
Prevenirea parazitismului cu purici
se poate face, în mod teoretic, prin deparazitări periodice cu insecticide a
animalelor predispuse îmbolnăvirii și a
adăposturilor acestora (culcușuri, scorburi, vizuini etc.). Practic, o asemenea
măsură nu se poate lua cu eficiență în
mediul sălbatic. Astfel de măsuri, precum și cele curative, se pot lua în cazul
câinilor de vânătoare și altor animale
domestice, în primul rând la cantoanele izolate din afara intravilanului.
Importantă rămâne eradicarea puricilor în mediul domestic, în condițiile
în care în mediul sălbatic rămâne sursă
endemică permanentă de infestare a
gazdelor receptive, inclusiv prin intermediul vehiculatorilor involuntari ai
acestora.

Plante tămăduitoare

FLORA

Teiul
DOCTOR PLANT

Flori

Frunze

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

Teiul, (Tilia Sp.), este un arbore ce face parte din Familia
Malvaceae, originar din zonele temperate ale emisferei
nordice, fiind prezent atât în Europa cât și în Asia și partea
estică a continentului nord-american, răspândit în păduri de
amestec sau solitar, mai rar în arborete pure, începând din
zona de câmpie și până în zona deluroasă și premontană.

F

runzele au formă rotundă, sunt
ascuțite spre vârf, iar pe fața inferioară au nervuri proeminente.
La unele specii partea inferioară are perișori argintii, caracteristică ce dă și numele
varietății respective, Tilia tomentosa. Florile sunt de culoare alb-gălbuie, au miros
specific, plăcut, și prezintă o aripioarăbractee, de formă alungită, de culoare
verde-gălbuie. În prezent sunt cunoscute
circa 30 de specii, arborii crescând până
la înălțimea de 30-40 de metri și atingând
vârste considerabil ridicate, pot ajunge
chiar și la câteva sute de ani, comparativ
cu alți arbori asemănători ca talie și mediu de viață.
În scopuri terapeutice, de la tei se folosesc atât florile cât și frunzele, scoarța
și lemnul moale dintre scoarță și măduvă.
Principiile active ce se găsesc în acestea
cuprind, între altele, flavonoizi cu rol antioxidant, uleiuri volatile, vitamine și taninuri cu rol astringent. Substanțele mucilaginoase și uleiul volatil numit farnesol

din bracteele/frunzulițele florilor, contribuie la fluidizarea secrețiilor din căile
respiratorii, diminuează inflamațiile, intensifică transpirația, contribuind la scăderea febrei și ajutând în cazul răcelilor
și afecțiunilor sistemului respirator în general. Infuzia din flori de tei are o acțiune
calmantă, ușor sedativă, asupra sistemului nervos, ajutând și în cazul migrenlor
și al durerilor de cap. Alburnul, lemnul
moale dintre scoarță și măduva arborelui,
conține taninuri cu proprietăți vasodilatatoare, putând fi de ajutor în hipertensiunea arterială și tulburările coronariene, și are o acțiune antispasmodică,
ajutând în cazul durerilor de stomac. Are
de asemenea o acțiune coleretică și depurativă, cu efect benefic în afecțiunile
biliare și renale, contribuind la eliminarea
toxinelor, drenarea bilei și dizolvarea acidului uric.
Preparatele din tei sunt de regulă
pulberea din planta uscată, infuzia fierbinte, decoctul, tinctura și apa de tei.

Scoarță
Mierea produsă de albine din flori de tei
este recunoscută pentru proprietățile ei
antiseptice și antiinflamatorii. Preparatele cosmetice din tei, precum compresele cu infuzie din flori de tei și decoctul
folosit ca loțiune tonică, ajută în păstrarea prospețimii și integrității pielii.
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 tei să se facă numai la recomandarea acestuia. Opinia medicului
specialist este neapărat necesară și se
impune ca o măsură de prevedere, precauție și siguranță.
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POVESTIRI

Prima întâlnire
cu șacali (I)
ȚIȚI
Întotdeauna am fost fascinat de Delta Dunării. În acel ținut
de basm, totul era altfel iar neprevăzutul te pândea la
fiecare pas, așa că nu-ți rămânea decât să savurezi orice
vedeai și să-i mulțumești Bunului Dumnezeu că ți-a
îndrumat pașii spre acolo.

Î

mpreună cu încă doi amici dintre
care, unul era și el vânător iar celălalt numai pescar, de fapt și noi vânătorii aveam vreo câteva lansete, însă
de formație eram categoric vânători, am
pornit spre tarâmurile deltaice care promiteau zile cu multă voie bună. Pe drum,
la un moment dat, ne-a ajuns din urmă
o ploaie destul de hotărâtă care ne-a
cam amorțit elanul însă, gândindu-ne la
partea frumoasă a călătoriei, ne-am continuat drumul fără a ne lăsa influențați
de vremea de afară. Doar atunci când
ne-a înconjurat și bezna ne-am hotărât
totuși să ne aciuim pe undeva.
- Păi, a intervenit Victoraș, dacă tot
suntem în zonă, eu propun să ne ducem
la Fedia, un lipovean tare de treabă, cu
care mă cunosc bine și care ține cabana
de pe Grindul Lupilor, mai ales că, pe o
asemenea vreme nu prea mai avem unde
naiba să ne ascundem și nici cum să ajungem tocmai în Deltă.
Auzisem de Grindul Lupilor, unde se
afla respectiva cabană, destul de dichisită
și construită chiar la marginea Lacului
Razelm, așa că ne-am aliniat cu toții propunerii și, nu peste prea mult timp, am
pătruns pe drumeagul chiar plăcut care
ducea spre cabană. Cu faza lungă a farurilor am scrijelit bezna de nepătruns a
nopții, ocolind micile băltoace formate
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pe drum, de teamă să nu ne împotmolim
în ele, iar într-un târziu, deodată ne-am
pomenit în față cu o construcție din butuci de lemn.
- Asta ți-e cabana aia minunată?, l-am
întrebat eu pe amicul meu, cercetând-o,
în timp ce ne apropiam de ea. Constat că
s-au culcat cu toții sau mai rău, or fi toți
plecați pe la Tulcea, deoarece nu văd nici
o lumină.
- Lasă că vom vedea, m-a liniștit formal amicul meu, care s-a și dat iute jos
de la volan și a deschia larg poarta mare,
după care a revenit și a strecurat mașina
în curtea cabanei.
Ploaia încetase aproape de tot, așa
că am coborât și noi uitându-ne curioși
în jurul nostru și descoperind încă o mașină aflată mai în fundul curții.
- E mașina lipoveanului tău ori mai
are musafiri?, l-am chestionat tot eu.
- Nu, Fedea nu are mașină, unde are
de mers el circulă cu lotca, m-a lămurit
amicul meu, arătându-mi o lotcă aflată
lângă malul apei lacului și răsturnată cu
chila în sus, moment în care am auzit
un glas bărbătesc de undeva de pe scara
de acces în clădire.
- Alo, …care sunteți acolo?, și aprinzând o lanternă i-a plimbat raza luminii
trecând-o peste noi și oprind-o pe mașină. Aha, matale ești Victorașule ? Dar,

de ce nu intri, ori mai vrei să iei ceva
aer curat?
- Io sunt, nea Fedea, dar mai sunt cu
doi prieteni de-ai mei pe care i-am lăsat
ca să se învețe cu locul.
- Aha!, s-a lămurit Fedea, care între
timp s-a apropiat de noi și ne-a strâns
mâinile pe rând, apoi a început să ne îndemne spre cele câteva trepte care ne duceau în cabană. Hai, intrați că afară-i cam
urât. Haideți, că mai am doi musafiri.
- Păi, am intrat și eu în vorbă, n-am
zărit lumină și ne-am gândit că poate
dormiți.
- Ohoooo!!!, s-a minunat Fedea hohotind de râs. Păi, de-abia ce am intrat în
casă iar belelele alea de lămpi luminează
doar prin jurul lor, așa că la două palme
de ele este întuneric. Haideți înăuntru să
vă cunoașteți și cu musafirii noștri.
Drept urmare, ne-am luat armele din
mașină și cele două rucsace cu ceva
de-ale gurii și vreo două sticle cu vodca
„Săniuța”, după care l-am urmat în casă
unde mai erau doi tineri și soția lui Fedea,
cărora le-am strâns mâinile iar ei ne-au
făcut loc la masa din mijlocul încăperii.
Victoraș care știa toate rosturile pe
acolo a venit grăbit de la bucătărie cu
câteva ceșcuțe pe care le-a așezat lângă
cele două sticle cu votcă, pe care le-a
deschis rapid și a umplut ceșcuțele cu lichidul binecuvântat care a dezmorțit pe
loc atmosfera. Între timp, soția lui Fedea
a și pus iute pe masă două farfurii de tablă, pe care se aflau bucăți de pește prăjit,
și o pâine ovală pe care eu am și feliat-o,
iar după cel de al doilea rând de păhăruțe
ne-am cunoscut iute unii cu alții, aflând
astfel despre ei că sunt de la Cluj, sosiți
în cursul zilei pentru niscai cercetări în
domeniul păsărilor de baltă. Iar după cea
de a treia ceșcuță cu votcă atmosfera s-a
încălzit rapid, iar câteva glume au adus
buna dispoziție în primul plan.
După ce ne-am mai dezmorțit, am
avut nevoie ca să merg la WC, însă Fedea
m-a îndrumat spre curte, lămurindu-mă
că soția lui avea treabă la baie, unde tocmai spăla niște rufe, așa că am ieșit și
m-am îndreptat spre un loc mai retras.
Când eram gata să mă întorc în cabană,
am sesizat o mișcare în bezna din apropierea și, presupunând că amicii mei ori
vreunul dintre musafiri au ieșit și ei afară
asemenea mie, m-am adresat în direcția
de unde auzisem zgomotul.
- Hai, vino fără grijă, e loc destul
aici!, după care m-a pufnit râsul, însă
m-a intrigat faptul că n-am primit nici
un răspuns, așa că, puțin iritat am continuat. Deci, cine e?, dar nici de data
asta n-am primit nici un răspuns...!
– va urma –
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PESCUIT

Luna lui Cuptor ne-a obișnuit cu temperaturi tot mai ridicate în timpul zilei, care diminuează activitatea peștilor din iazuri și heleștee. Pescuitul
în aceste ape devine destul de dificil, cu rezultate imprevizibile. Peștii se hrănesc
pe răcoare, de aceea trebuie să-i căutăm în primele ore ale dimineții sau la
apusul soarelui. Rezultate mai bune se obțin în apele curgătoare și în lacurile
de acumulare, cu adâncimi mai mari și curenți sau valuri care oxigenează apa.
Peștii sunt cantonați în zonele cu vegetație, submersă sau plutitoare, cu structuri, cu izvoare, la umbra sălciilor sau a perdelelor de stuf, locuri care oferă, pe
lângă hrană, o oxigenare suficientă a apei. Cu un echipament adecvat, cu atenție
pentru a evita deshidratatrea din cauza căldurii și, bineînțeles, cu răbdarea atăt
de necesară, puteți avea partide plăcute de pescuit, cu reușite remarcabile
pentru perioada de mijloc a verii.
–Mugurel Ionescu
Foto:

CE PESCUIM
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COMPETIȚII

Campionatul de pescuit privat al AGVPS

Reluarea campionatului
MUGUREL IONESCU
În Monitorul Oficial nr. 455 din 29 mai 2020, a fost publicată Hotărârea Guvernului
nr. 434 din 28 mai 2020, pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 394/2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe
durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
emisă potrivit Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 26 din 28 mai
2020, privind propunerea de modificare-completare-relaxare a măsurilor de prevenire și
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, dispuse pe durata stării de alertă.

Î

n condițiile intrării în vigoare a unor
noi măsuri de prevenire și control
a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, domnul Teodor Bentu, vicepreședinte al A.G.V.P.S. și președinte al Comisiei de Pescuit Competițioal Privat a
A.G.V.P.S. din România, a emis următorul Comunicat:

COMUNICAT
„Către,
Asociația Liga de Pescuit Sportiv
Staționar, Asociația Liga de Pescuit
Sportiv la Feeder, Asociația Liga
Cluburilor de Crap, Liga Română de
Spining, Clubul AquaTransilvae.
Pentru informare:
Dlui. Președinte al A.G.V.P.S. din
România, dr. ing. Neculai Șelaru
Dlui. Președinte execuitv al
A.G.V.P.S. din România, ing.
Mugurel Drăgănescu
Stimați Colegi,
În Monitorul Oficial nr. 455/29
mai 2020, a fost publicată Hotărârea
Guvernului nr. 434/28 mai 2020, pentru modificarea și completarea anexei
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.
394/2020, privind declararea stării de
alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19,
emisă
potrivit
Hotărârii
Comitetului Național pentru Situații
de Urgență nr. 26/28 mai 2020, privind propunerea de modificare-completare-relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei
de COVID-19 dispuse pe durata stării
de alertă.
Respectiv:
• Anexa nr. 3 „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc”
l
a
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020
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Ca urmare a acestui Comunicat, subcomisiile nominalizate în Regulamentul
de funcționare a Comisiei de Pescuit
Competițional Privat a A.G.V.P.S. din
România au analizat situația și, în conformitate cu deciziile membrilor pescari,
au luat următoarele decizii:
• Asociația Liga de Pescuit Sportiv

privind declararea stării de alertă și
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/18 mai 2020,
aprobată cu modificări și completări
prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, se modifică și se completează după cum urmează:
La articolul 1, după punctul 2, se
introduc trei noi puncte, punctele 2123, cu următorul cuprins: „21. Competițiile sportive organizate în aer liber
sau în bazine acoperite ori aflate în
aer liber se pot desfășura pe teritoriul
României fără spectatori, numai în
condițiile stabilite prin ordinul comun
al ministrului tineretului și sportului
și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020.
La articolul 2, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„2. Este permisă deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării”.
Potrivit actelor normative sus menționate, considerăm că sunt îndeplinite
condițiile legale pentru reluarea activității competiționale în cadrul Campionatelor Private de Pescuit amator
ale A.G.V.P.S. 2020.
Reluarea activității presupune:
• Informarea, în vederea aplicării,
în legătură cu „condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății”;

Staționar a anulat competițiile categoriilor TINERET – FETE și BĂIEȚI, reprogramând celelalte competiții;
• Asociația Liga de Pescuit Sportiv
la Feeder a anulat Faza 1 – Calificări
pentru categoria FEEDER CLASIC, reprogramând celelalte competiții;
• Asociația Liga Cluburilor de Crap

• Refacerea Calendarelor Competiționale, cu locații și termene de desfășurare;
• Revizuirea și aprobarea regulamentelor de înscriere în competiții cu
condiții și termene;
• Diseminarea informațiilor la nivelul tuturor asociațiilor afiliate la
A.G.V.P.S.
Se va ține seama, după cum ați
fost informați, de faptul că, pentru
anul competițional 2020, F.I.P.S.-e.d.
și F.I.P.S. Mouche au anulat competițiile, acestea fiind transferate în anul
2021. Din punctul de vedere al competițiilor externe 2020, anul acesta nu
mai constituie un impediment în stabilirea datelor de desfășurare a concursurilor interne.
Așa cum am sugerat și propus în
discuțiile purtate cu dumneavoastră,
puteți folosi situația creată anul acesta
pentru ca rezultatele din campionatul
intern 2020 să constituie baza de selecție pentru campionatele mondiale
din 2021. Avantajele pe care le vor
avea echipele astfel selectate sunt evidente, prin timpul mai mare, avut la
dispoziție, necesar pregătirii, culegerii
de informații, căutarea sponsorilor și
efectuarea de antrenamente.
Vă rugăm ca noile Calendare Competiționale 2020, elaborate pe fiecare
disciplină, împreună cu regulamentele
revizuite și aprobate, să fie transmise
prin e-mail la A.G.V.P.S., în atenția
secretarului Comisiei de Pescuit Competițional Privat.
Acestea vor fi introduse în Raportul pentru informarea conducerii

a prezentat un program în trei variante,
în funcție de numărul cluburilor participante care se vor înscrie;
• Liga Română de Spining și Asociația de Activități Recreativ Sportive
„R.F.L.” (Romanian Fishing League) au
anulat trei etape la categoria Spinning –
MAL, reprogramând celelalte competiții;
• Clubul AquaTransilvae a anulat
desfășurarea competițiilor pentru anul
2020 la disciplina Pescuit cu Musca Artificială.
Informații suplimentare se pot obține de
la sediul asociațiilor la care doritorii sunt
membri, direct de la Ligile/Asociațiile organizatoare sau anunțurile publice ale acestora
precum și de pe site-ul www.agvps.ro/competitii/regulamente/ „REGULAMENTE DE
ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A COMPETIȚIILOR DIN CAMPIONATUL DE PESCUIT
COMPETIȚIONAL PRIVAT AL A.G.V.P.S. –
2020”.

IN MEMORIAM

VASILE VIOREL ISPAS –

CAMPIONATUL DE PESCUIT STAȚIONAR
Categoria
Etapa
Data
Pista
Organizator
Tineret fete U15Finală ANULAT
Tineret fete U20Finală ANULAT
Tineret fete U25Finală ANULAT
Tineret băieți U15FinalăANULAT
Tineret băieți U20FinalăANULAT
Tinerer băieți U25
Finală
ANULAT
Senioare
Finală 17-19 iul Lac Vârșolț
AJVPS Sălaj + As. Liga de
Sălaj
Pescuit Staționar
Seniori
Finală 21-27 sep. Lac Călinești AJVPS Sălaj + As. Liga de
Oaș
Pescuit Staționar
Echipe/CluburiFinală 27 iul - 02 augLac Călinești AJVPS Sălaj + As. Liga de
Oaș
Pescuit Staționar
Veterani
Finală
În funcție de opțiunile de înscriere
Pers. dizabilitățiFinală
În funcție de opțiunile de înscrieri
CAMPIONATUL DE PESCUIT LA FEEDER CLASIC
Calificări ANULAT
Finală 27-30 aug. Lac Rădești As. Liga de Pescuit la Feeder
Alba
Echipe/CluburiFinală 02- 04 oct. Lac Rădești As. Liga de Pescuit la Feeder
Alba
Individual

CAMPIONATUL DE PESCUIT LA FEEDER METHOD
Calificări 24-26 iul. Lac Rădești
As. Liga de
Reg. C-N
Alba
Pescuit la Feeder
Calificări 24-26 iul.Sacoșu Turcesc
As. Liga de
Reg. S-V
Valcroft
Pescuit la Feeder
Calificări 10-12 iul. Lac Frasin
As. Liga de
Reg. E
Iași
Pescuit la Feeder
Calificări 12-14 iun. Iaz Bila 2
As. Liga de
Reg. S
Giurgiu
Pescuit la Feeder
Finală 09-11 oct. Lac Rădești
As. Liga de
Alba
Pescuit la Feeder
Echipe/CluburiCalificări 3-5 iul. Lac Rădești
As. Liga de
C-N/S-V
Alba
Pescuit la Feeder
Calificări 24-26 iul. Lac Frasin
As. Liga de
SE/NE
Iași
Pescuit la Feeder
Finală 11-13 sep. Lac Rădești
As. Liga de
Alba
Pescuit la Feeder
Individual

Lumea pescarilor a mai pierdut un prieten. Vichi a trăit cu intensitate viața pescarilor de competiție, fiind aproape permanent în mijlocul lor. Organizator, arbitru,
antrenor, instructor, formator de talente,
a stat, cu modestie, în „umbra” membrilor
familiei, soție, copii, nepoți, de unde i-a
sfătuit cu măiestrie și răbdare pentru a
descoperi frumusețile, dar și dificultățile
pescuitului competițional.
Meticulos și cerebral, a asigurat buna
desfășurare a multor competiții interne,
dar și managementul și strategia necesară
cuceririi unor poziții internaționale de
frunte. Afectat, în ultimii ani, de mai multe
probleme de sănătate, s-a stins pe neașteptate, prea tânăr, parcă nedorind să-i
afecteze pe cei dragi cu suferința sa.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
–Mugurel Ionescu

CAMPIONATUL DE PESCUIT CU NĂLUCI DIN BARCĂ
Concurs/Cupa
Etapa
Data Pista de concurs
Organizator
RAPTURE
Etapa 1 26-28 iun. Delta Dunări Liga Română de Spinning
șalău și biban
+ RFL + APT
PESCARMAG.roEtapa 2 24-26 iul.
Bicaz
Liga Română de Spinning
clean și biban
+ RFL + ACSBF
VALEA ARGOVEIEtapa 3 5-7 sep. Valea Argovei Liga Română de Spinning
șalău și biban
+ RFL + BST
CUPA ARROW Etapa 4 23-25 oct
Snagov
Liga Română de Spinning
știucă și biban
+ RFL + DRILL
DELTA DUNĂRII Etapa 5 13-15 nov. Delta Dunării Liga Română de Spinning
știucă și biban
+ RFL
CAMPIONATUL DE PESCUIT CU NĂLUCI DE PE MAL
HERAKLES
Etapa 1 11-12 iul. Someșul Cald Liga Română de Spinning
păstrăv
+ RFL + SFC
LUCKY JOHN Etapa 2 22-23 aug.
Cibin
Liga Română de Spining
păstrăv
+ RFL + IFC
CAMPIONATUL DE PESCUIT CU MUSCĂ ARTIFICIALĂ - ANULAT
CAMPIONATUL DE PESCUIT LA CRAP / SENIORI
Categoria
Etapa
Data
Pista
Organizator
Varianta 1 Etapa 1 / Calif. 10-13 sep.
Lac Bila 2
As. Liga Cluburilor de Crap
12 loturi
Etapa 2 / Calif. 17-20 sep. Lac Bila 2 / Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
înscrise
Finala
01-04 oct. Lac Bila 2/Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
Varianta 2
Etapa 1
10-13 sep.
Lac Bila 2
As. Liga Cluburilor de Crap
18 loturi
Calificări
Giurgiu
înscrise
Etapa 2
17-20 sep.
Lac Bila 2
As. Liga Cluburilor de Crap
Calificări
Giurgiu
Etapa 3
24-27 sep.
Lac Bila 2
As. Liga Cluburilor de Crap
Calificări
Giurgiu
Finala
08-11 oct. Lac Bila 2/Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
Varianta 3 Etapa 1 / Calif. 27-30 aug.
Lac Bila 2
As. Liga Cluburilor de Crap
24 loturi Etapa 2 / Calif. 3-6 sep. Lac Bila 2 / Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
înscrise
Etapa 3 / Calif.
Lac Bila 2 / Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
Etapa 4 / Calif. 17-20 sep. Lac Bila 2 / Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
Semifinala 1 24-27 sep. Lac Bila 2 / Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
Semifinala 2 1-4 oct. Lac Bila 2 / Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
Finala
15-18 oct. Lac Bila 2 / Giurgiu As. Liga Cluburilor de Crap
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ECHIPAMENT

Pencil Bait-ul

Năluci „exotice”,
răpitori „autohtoni” (IV)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Dincolo de pescuitul la muscă în apă sărată, puține stiluri de pescuit cu năluci au darul de
a produce oricărui pescar valuri repetate de adrenalină precum cel practicat la suprafața
apei, cu artificiale de tip „topwater”. Iar dintre toate acestea, cel mai dinamic este cel cu
pencil bait-uri, cu aplicabilitate directă în pescuitul știucii din țara noastră. Dacă mai ești
și deschis la noi provocări, și-ți plac situațiile extreme, atunci e lesne de înțeles de ce pescuitul cu topwatere te va prinde pentru totdeauna.

A

cum mai mulți ani, am avut
ocazia să pescuiesc și să filmez
în același timp o emisiune alături de prietenul Mălin Mușatescu, pe
incintele de la Holbina. Nălucile preferate, în acele zile înnorate de iunie,
când vegetația acvatică se afla în plină
expansiune, au fost pencil bait-urile,
într-o traducere mot-à-mot, „nălucile
tip creion”.

Primele capturi la pencil bait-uri
Denumirea lor vine de la forma longilină, simplă, fără barbete, care aduce
cu forma unui trabuc sau cu cea a unui
creion, deși acesta din urmă mi se pare
cam subțire pentru a respecta raportul
de forme al acestei clase de năluci.
Urmăream ochiurile de apă libere
din vegetația densă, sau culoare aflate
între zonele cu ierburi, prin lanseuri de
precizie, fiindcă aceste năluci sunt extrem de aerodinamice și permit lanseuri
la distanțe mari chiar și pe vânt destul
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de puternic. Iar primele „explozii” la
suprafața apei nu au întârziat să apară.
Chiar dacă prima știucă nu a fost un
monstru, eram deja „prins” în mrejele
acestui pescuit, fiindcă „dințoasa” atacase de câteva ori, urmărise năluca, și,
după ce am înțepat-o, a dansat numai
la suprafața apei, într-un spectacol la
care nu mai asistasem până în acel moment. Mălin chiar a prins o știucă de
95 de centimetri la un pencil bait, exemplar care a și fost captura acelor două
zile de pescuit. De prisos să vă spun
câte pencil bait-uri dețin în prezent, cel
mai bine este să las imaginile să vorbească pentru mine și vă arăt doar una
dintre cutiile cu astfel de artificiale.

Ce este „walking the dog”?
Aceste năluci au apărut acum mai
bine de 70 de ani și au fost create pentru pescuitul bassului cu gura mare,
acest pește căruia îi suntem cu toții îndatorați pentru toate aceste invenții înregistrare de istorie pe numele său.
Prezentarea nălucii este un „mers
în zig-zag” pe suprafața apei, fiindcă
aceste năluci sunt plutitoare, iar
această evoluție se obține prin scurte

pompaje succesive din vârful lansetei,
orientată de regulă în jos, împreună cu
o recuperare a surplusului de fir prin
învârtirea manivelei mulinetei. Jocul
astfel obținut pe ape se numește
„walking the dog”, iar numele destul
de plastic vine de la asemănarea evoluției acestei năluci cu felul în care prietenii noștri patrupezi merg pe lângă
noi, trecând din stânga în dreapta și
înapoi, când îi ținem în lesă și-i scoatem
la plimbare. Acest mers zigzagat are
darul de a provoca atacuri de o rară
violență și spectaculozitate din partea
știucilor și este ceva pe care trebuie
să-l încercați, în special pe japșele cu
apă mică din Delta Dunării. Nu odată
am prins știuci dintre cele mai mari,
între 90 și 97 de centimetri, în concursurile de știucă, cu pencil bait-uri de
mari dimensiuni și atacuri de să-mi
smulgă lanseta din mână.

Ce tipuri de pencil bait-uri
și de la ce producători?
În cutia cu topwatere din acest articol aveți răspunsul la această întrebare, fiindcă nu toate nălucile pencil
bait știu să facă „walk the dog” la fel

de bine și de incitant în filmul apei. De
regulă trebuie spus că este de preferat
să alegeți branduri consacrate, care
chiar dacă uneori costă mai mult, vă
oferă garanția că nălucile achiziționate
vor evolua corect. Ca recomandări generale, nu aveți cum să dați greș cu
branduri care produc pencil bait-uri
precum Zara Spook, și aici vorbim de
legendara firmă american Heddon.
Sau, dacă mergeți la antipozi, să alegeți
din pleiada de năluci inventate de japonezi, precum cei de la Lucky Craft,
Megabass, Jackall, Imakatsu sau Gan
Craft. Prețurile sunt mai mari, dar și
calitatea finisajelor și a ancorelor se ridică la înălțimea prețurilor cerute.
Fiindcă nimic nu este mai important la
un pencil bait ca ascuțimea ancorelor.
Dacă produsul achiziționat nu are cel
puțin triple la fel de ascuțite precum
Gamakatsu sau Owner C’ultiva, vă recomand să le schimbați imediat după
achiziționare.

Echipamentul de pencil bait-uri
Pentru acuratețe maximă și control
optim al prezentărilor, vă recomand
echipamentul de baitcasting, cu fire textile între 30 și 50 lbs., în funcție de condiții (vegetația din apă). Puterea lansetei
trebuie să fie de minimum 1 oz. sau 30
de grame, ideal o putere de aruncare
de până la 1,5 sau chiar 2 oz. fiind indicată. Aveți nevoie de putere de lansare
datorită nălucilor care pot depăși cu ușurință 1 oz. și, de asemenea, puterea intrinsecă a lansetei vă va ajuta să extrageți exemplarele mici și medii mai rapid
din mijlocul vegetației, iar în cazul
exemplarelor mari, veți putea încheia
lupta înainte de a extenua inutil peștele,
pentru a-l putea elibera în bune condiții.
Lansetele pot avea o acțiune Rapidă sau
Moderat-Rapidă, iar lungimile pot varia
între 6’6’’ (1,98 m) și 7’ (2,13 m) ori
7’6” (2,29 m), ori pot fi chiar ceva mai
lungi, după preferințe, cu un maximum
în jurul a 8’ sau 2,43 m.
Primăvara, vara și toamna, sunt
toate sezoane excelente pentru știucă
la topwatere, deci data viitoare nu uitați să includeți în cutie și una-două
pencil bait-uri.
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Pescuit staționar

Carașii lui Cuptor
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Iulie este o lună în care peștii au un comportament mai ciudat, datorită creșterii
temperaturii atmosferice, care duce la încălzirea, uneori excesivă, a apelor. Dar există un
pește mai puțin conformist, care se hrănește constant, iarna sau vara, sub gheață sau în
apă mai caldă. Așa că, dacă dorim să avem o partidă eficientă de pescuit, vom căuta…
carașii lui Cuptor.

I

mportat mai întâi de acvariști,
apoi apreciat și de acvacultori și
pescari, carasul a devenit, în scurt
timp, una dintre cele mai răspândite
specii din apele noastre, începând din
zona colinară până în Delta Dunării.
Prin prolificitatea sa extraordinară,
modul diversificat de hrănire, rezis-
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tența deosebită la variații de temperatură și oxigenare a apei, carasul a înlăturat, aproape în totalitate, speciile autohtone care îl concurau în aceeași nișă.
Caracuda și linul au devenit amintiri,
iar carasul a devenit o țintă la îndemâna pescarilor de agrement sau de
competiție.

Unde căutăm peștii
Vom căuta zonele mai adânci ale
bălților, unde apa este mai rece și peștii
sunt mai activi. Acestea se găsesc, de
cele mai multe ori, în apropierea malurilor înalte, cu pantă pronunțată, sau
în largul apelor. Totuși, având un comportament destul de capricios, se în-

tâmplă frecvent ca peștii, despre care
ecologia speciei spune că tăiesc și se
hrănesc pe fundul apei, să părăsească
zona specifică. Ei pot urca între ape,
dacă s-au produs curenți favorabili pe
verticală, care să mărească procentul
de oxigen din apă. Va trebui să ne
adaptăm tehnica de pescuit la condițiile
de hrănire ale peștilor.

Pescuit pe substrat
Poate fi practicat, în funcție de distanța la care anticipăm prezența peștilor, cu vargă fixă de diferite lungimi și
„rubeziană” pentru pescuitul în zona
malului, vargă „match”, linie lestată cu
plumb, pe substrat, feeder clasic sau
method feeder, la distanță de mal.
Sondarea și nădirea de bază au o
importanță deosebită, pentru găsirea
pragurilor, a platourilor și a denivelărilor și pentru formarea patului de nadă
de bază, care va atrage și va menține
peștii în zonă. Nada va avea o consistență și compoziție care să permită dispersia pe orizontală și va conține viermuși opăriți, care nu vor sparge
bulgării.
Vom continua cu o nădire ritmică
de întreținere, cu bulgări mici, aruncați
cu mâna, cu praștia sau cu dispozitivele
de nădire feeder.

Firele, cârligele și plutele, acolo unde
se folosesc, vor fi adaptate momelilor
folosite și dimensiunilor peștilor.

Pescuit între ape
Poate fi practicat cu vargă fixă de
diferite lungimi, vargă „match” sau „rubeziană”.
Este destul de dificil să pescuiești
la distanță de substrat, la o adâncime
care nu depășește 1-1,5 m, care trebuie
să atenueze și zgomotul produs la așezarea și scufundarea liniei de pescuit.
Vom folosi o linie cu o plută fină,
un cârlig subțire și plumbii masați la
baza plutei, pentru o coborâre cât mai
lentă și naturală a momelii în masa
apei. Adâncimea se va căuta prin deplasarea plutei pe verticală, centimetru
cu centimetru, de la substrat spre suprafață. Atacurile se vor produce „pe
cădere”, fiind destul de greu de sesizat
în timp util pentru înțepare.
Pentru a încetini și mai mult coborârea momelii, viermușii vor fi înțepați în
cârlig, din partea de mijloc, mărindu-le
flotabilitatea prin scufundarea într-o cutie cu apă, timp de 15 minute.
Nădirea de întreținere se va face cu
aceiași viermuși cu flotabilitatea îmbunătățită și cu nadă supraumectată, care
să rămână cât mai mult timp suspen-

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SARAMURĂ TRADIȚIONALĂ
DIN CARAS
MAMA PAȘA

Carnea carasului este deosebit de apreciată pentru calitățile
sale gustative, iar dacă ne referim și la abundența sa în apele
naturale, ne vom explica prezența acestui pește pe mai toate
mesele pescarilor. Poate fi pregătit în diverse feluri, dar își
păstrează totuși prioritatea în anumite preparate culinare
tradiționale, redescoperite și îmbunătățite cu puțină
imaginație.

Caracuda și linul au
devenit amintiri, iar
carasul a devenit o țintă la
îndemâna pescarilor de
agrement sau de competiție.

dată între ape, și care va conține particule care „să lifteze” spre suprafață.

O zi plăcută
Ajunși pe malul apei, vom evita o
apropiere zgomotoasă, care ar putea
alarma sau chiar alunga peștii din zonă.
Echipamentul adecvat, completat și cu
o umbrelă generoasă, utilă și pe soare
puternic, dar și împotriva unei rafale
de ploaie iscată din senin, își vor dovedi
utilitatea într-o zi plăcută, la pescuitul
carașilor lui Cuptor.

Ingrediente: 4-5 carași de 200250g, 4-5 roșii cherry, 2 ardei grași verzi
și 2 roșii, 3 ardei iuți, 10 căței de usturoi,
150 ml ulei de măsline, sare, piper boabe.
Preparare: Peștii se curăță de solzi,
se eviscerează, se porționează și se crestează transversal. După pregătirea jarului,
când cărbunii sau lemnele au ajuns la incandescență, vom așeza peștii pe grătar,
apoi pe foc. După ce se rumenesc pe o
parte, se întorc și pe cealaltă parte, până
la coacerea peștelui. După ce peștele este
gata, vom coace ardeii și roșiile. Într-o oală
mare sau într-un ceaun punem la fiert
apă, jumătate din capacitatea vasului, împreună cu trei linguri de sare și două lingurițe de piper boabe. Când apa fierbe,
adăugăm uleiul, usturoiul tocat, ardeii
copți tăiați fâșii și roșiile coapte, lăsândule câteva clocote. Introducem peștii și ardeii iuți tăiați felii, punem capacul și lăsăm
să clocotească 3 minute.
Servire: Se servește rece, peștele pe
care se așează legume și peste care se
toarnă câteva linguri din zeama obținută.
Dacă este servită pe post de aperitiv, va
fi însoțită de o țuică bătrână, iar dacă
este fel principal, de un pahar de vin
sec/demisec. Poftă bună!
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DE SEZON

În toiul verii

Mozaic de pescuit metodic (II)
Text și fotografie MAC

Cerul albastru și soarele plin conturează zilele de vară ale lunii lui Cuptor. Apele s-au
încălzit deja, iar sub arșița prelungită, fără pic de nor, gradele Celsius, cu plus, continuă
să se adune, afectând nivelul oxigenului dizolvat în apă și, implicit, activitatea
viețuitoarelor acvatice. Peștii nu fac excepție și își modifică adesea „rutina” zilnică, fapt
tradus nu de puține ori prin „mofturile” pe care le fac la nada și momelile oferite pe/la
cârlig. Este un timp mai aparte și trebuie să facem față provocărilor la pescuit și să nu
uităm că suntem de fapt… în toiul verii!

T

ocmai aceste condiții sunt „vinovate” pentru că vârfurile feederelor rămân pentru perioade
lungi de timp complet nemișcate iar
semnalul sonor al avertizoarelor, pentru lansetele clasice de crap, amuțește
complet.
Sunt „scenarii” la care mulți dintre
noi am asistat deja în timpul zilelor verii, ce ne pun răbdarea la grea încercare
și aceasta după ce practic am epuizat
toată gama de trucuri pentru nădire și
variante de monturi, care de care mai
sofisticate și, bineînțeles, mai mult sau
mai puțin cunoscute.

Sub oglinda apei
Și, cu toate acestea, nu de puține
ori, oglinda apei prinde deodată viață
iar dârele trasate de „leneșii” urcați la
suprafață, par a ne sfida eforturile. În
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tot acest răstimp, când nemișcarea și
amorțeala aparentă au pus parcă stăpânire peste luciul apei, ca la un semn,
crapii apar la suprafață, ciugulind ici
și colo, din când în când, câte ceva…
„Umbrele” molatece se deplasează, fără

să le pese aparent de nimic și de nimeni, în pelicula superficială a apei,
etalându-și din când în când, alene,
solzii pe câte o parte, în lumina soarelui
plin. Unde îi căutăm noi și unde se află
ei…?!

Soluții ingenioase
Asemenea „spectacole”, derulate pe
parcursul zilelor verii, la care probabil,
de cele mai multe ori, am rămas simpli
privitori, lipsiți de o soluție practică
pentru „situația de criză”, dacă ne este
perimis să o numim astfel, necesită măsuri adecvate. La fel este cazul și pentru
situațiile în care vegetația acvatică, precum frunzele de nuferi, a luat în stăpânire luciul apei, lăsând doar ochiuri
restrânse de apă liberă.
O metodă pe cât de simplă pe atât
de ingenioasă pentru cazurile de genul
celor prezentate, este folosirea monturii
Kruiser, cu plută și momeală plutitoare,
pe cârlig. Momeala este prezentată pe
cârlig, chiar pe suprafața apei, acolo
unde, în condițiile amintite, se află peștii. Montura este compusă dintr-o plută,
Kriuser Surface Controler, concepută și
echilibrată special pentru a ține forfacul
cu cârligul și momeala în pelicula superficială a apei. Unghiul pe care forfacul îl face la ieșirea din varnișul plutei, permite așezarea firului pe
suprafața apei și prezentarea adecvată
a momelii. Folosim un fir plutitor, Kruiser Control - floating, ce se „așterne”

„Umbrele” molatece se
deplasează, fără să le
pese aparent de nimic și de
nimeni, în pelicula
superficială a apei,
etalându-și din când în
când, alene, solzii pe câte o
parte, în lumina soarelui
plin. Unde îi căutăm noi și
unde se află ei…?!

practic pe apă și contribuie, la rândul
lui, la menținerea monturii pe oglinda
apei. Cârligele Mixa, special concepute,
cu greutate extrem de redusă, dar suficient de robuste, pentru a face față provocărilor ce pot apare din partea solzoșilor, chiar și mai bine îmbrăcați,
completează montura. Putem folosi o
lansetă de feeder sau una pentru pescuit la floating, cu vârf sensibil dar cu
suficientă putere în treimea inferioară.
Cât privește momeala, alegerea este
cât se poate de flexibilă. Singura condiție necesară este aceea ca să plutească. Fie că utilizăm pop-up-uri,
boabe artificiale de porumb sau pastă
siliconică plutitoare, toate trebuie să
aibă consistența necesară pentru a le
putea poziționa corect pe cârlig. Atașarea momelii pe cârlig poate fi făcută
fie pe fir de păr, fie cu inel siliconic sau
cu anou, sau, pur și simplu, direct pe
cârlig. Alegerea culorii și a aromei momelii, rămâne practic la alegerea fiecăruia, în funcție de experiența, preferința și, nu în ultimul rând, de
inspirația de moment, pentru a răspunde cât mai bine provocărilor la pescuit, din toiul verii…!
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TEHNICĂ

Pescuit pe râu

Bibani „la vedere”
Text și fotografie DORU DINEA

De cele mai multe ori, atunci când pescuiesc la spinning pe lacuri, bălți sau canale, încerc
și după bibani. Curioși și interesați de tot ce mișcă prin apă, pot fi atrași de cele mai
năstrușnice năluci. Începând din anotimpul de primăvară și până în cel de toamnă, când
gradele din termometre sunt mai generoase iar vântul nu prezintă intensificări mari,
acești adevărați cavaleri în armuri multicolore înoată și se hrănesc și în straturile
superioare sau la suprafața apei. În astfel de situații, nălucile topwater capătă valoare și
devin o bună opțiune pentru pescuitul la spinning.

D

intre nălucile topwater, am pescuit mai mult cu poppere și pencil baits-uri. Am folosit poppere cu lungimi de la 3,5 cm până la 6 cm
iar pentru pencil baits-uri am folosit pe
cele cu lungimi cuprinse între 4,5 și 5,5
cm deci, năluci de mărimi mici și mici
spre medii. Am avut însă, și surprize
plăcute, când, pescuind după știuci cu
pencil baits-uri de 8 centimetri lungime,
nălucile să fie atacate și să prind bibani.
De obicei am avut grijă ca năluca topwater să aibă un colorit adecvat cu turbiditatea apei, fie natural sau translucid,
pe ape limpezi, sau un colorit mai evident, mai agresiv, pe ape cu o turbiditate accentuată. Totuși, nu de puține
ori, pe ape limpezi am avut rezultate
atât la popere cât și la pencil baits-uri
într-un colorit fire tiger sau green tiger.

Năluci în acțiune
Pentru poppere am utilizat mai
multe tehnici de acționare. Smuciturile
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scurte din vârful lansetei, care determină împroșcarea apei și zgomotul specific, urmate de pauze mai mari sau mai
mici, când se recuperează rezerva de
fir, adică popping-ul, e una dintre cele
mai cunoscute și folosite metode, cu ajutorul căreia am avut și eu rezultate. Am
folosit și o recuperare constantă, lentă
sau medie, în timp ce pompam scurt din

Cele mai bune
rezultate la pescuitul
la spinning cu năluci
topwater după bibani au
fost în zilele fără vânt
puternic. Și, datorită
faptului că am pescuit cu
năluci de dimensiuni, în
general, mici, ca să pot să le
acționez corect, a fost
necesar ca suprafața apei
să fie cât mai lină.

vârful lansetei, năluca imitând destul de
realist un peștișor rănit sau dezorientat
pe suprafața apei. Când bibanii au fost
foarte activi, o metodă care a dat rezultate a fost când „zgâriam” apa, twitchingul. Lăsam popper-ul nemișcat pe suprafața apei după care îl smuceam, cu o
mișcare energică din lansetă, pe o distanță de 30-40 de centimetri. Atunci
când peștii au fost mai puțini activi, mai
executam și mici sărituri cu năluca, cam
de 20-30 de centimetri lungime.
Pentru pencil baits-uri am efectuat
pompaje scurte din vârful lansetei, care
determinau ieșirile în laterale ale nălucii.
Uneori am efectuat aceste pompaje pe
viteze de recuperare constante, mici sau
medii iar, în alte cazuri, după ce executam cu năluca două sau trei ieșiri în laterale, efectuam pauze în recuperare de
una până la trei-patru secunde. Și pentru
aceste năluci, când peștii au fost apatici,
am mai executat salturi pe suprafața
apei, de 20-30 de centimetri lungime.

Locuri ce promit
Pentru că bibanii sunt ca niște adevărați gardieni ai malurilor de ape, întotdeauna am insistat cu nălucile
topwater în aceste zone. Lansam năluca
de-a lungul malului sau oblic și nu la
mare depărtare de acesta, după care o
recuperam către mine cu diferite metode, ca să am posibilitatea să tatonez
pe o lungime cât mai mare aceste zone.
Am insistat și în zonele ce prezentau obstacole sau structuri către, ori pe suprafața apei, și acționam năluca cât mai
aproape de aceste structuri. Deasemenea, foarte mult mi-a plăcut să tatonez
cu aceste tipuri de năluci zonele în care
apa avea adâncimi mici, în care, de
multe ori observasem bibanii cum „patrulau” aproape fără griji.
În zilele în care bibanii au fost activi, în general, au atacat nălucile topwater fără prea multe mofturi. În
schimb, am avut și partide de pescuit
când, adesea, peștii înotau în spatele
nălucii sau paralel cu aceasta, pe anumite distanțe, și nu declanșau atacul,
indiferent de metoda de acționare pe
care o foloseam pentru nălucă. Ei își
făceau „plimbarea” prin apă cât se
poate de liniștiți iar eu „fierbeam” pe
mal! De aceea, schimbam între ele nălucile topwater, le recuperam în toate
metodele cunoscute și necunoscute de
acționare, schimbam zonele de pescuit
și, abia aveam, uneori, câte o captură.
Deveneau atât de pretențioși că „nu le
mai ajungeam cu năluca la nas”!
Cele mai bune rezultate la pescuitul
la spinning cu năluci topwater la bibani, au fost în zilele fără vânt puternic.
Și, datorită faptului că am pescuit cu
năluci de dimensiuni, în general, mici,
ca să pot să le acționez corect, a fost
necesar ca suprafața apei să fie cât mai
lină. Atunci când totuși, am avut parte
și de zile cu vânt, am căutat să pescuiesc cu vântul din spate sau din lateral,
pentru ca zonele din apă să nu prezinte
valuri mari. Dar, chiar și așa, la anumite partide de pescuit, când vântul a
prezentat intensificări și se formau valuri, am avut, uneori, atacuri și capturi
de bibani la nălucile topwater.
Înotul de urmărire la suprafață și,
în special, „explozia” apei la atacurile
bibanilor asupra nălucilor topwater, au
creat adevărate spectacole și au ridicat
adrenalina la cote maxime. Iar faptul că
peștii nu au avut mărimi mari a fost
compensat de forța și îndârjirea cu care
au luptat în drill. Când, poate alți pești
răpitori refuzau cu încăpățânare să atace
nălucile, bibanii mi-au oferit momente
de satisfacție și au fost, pot spune, adevărați parteneri de întrecere.
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MUSCĂRIT

„O mie de ochi”
ALEX CODRESCU
Este vară, iar vremea lui Cuptor nu pregetă să aducă zile
cu soare dogoritor, după ce, la timpul lui Cireșar, ploaia nu
a contenit să cadă din înnalturi, umflând apele râurilor
care, nu de puține ori, au ieșit dintre maluri. După ce
puhoaiele au trecut, apele se reașează încet, încet, în
matcă, iar peștii își reiau traiul obișnuit, poate un pic mai
interesați de hrană, după zilele cu stressul provocat de
apele învolburate și tulburi.

U

n pescuit ce oferă provocări
atractive la acest timp din an
este pescuitul la clean, pe râurile
cu ape mai domoale, din zona de șes, dar
nu numai, zona colinară sau chair premontană, râuri sau lacuri, oferind de asemenea oportunități demne de atenție.
Cel cu „o mie de ochi”, așa cum mai
este denumit popular cleanul, este peștele ce ne poate pune la încercare atât
îndemânarea și experiența, cât și performanța echipamentului și arta camuflajului, dacă putem spune astfel.
De ce „o mie de ochi”? Pentru că este
un pește extem de atent și vigilent, și
orice mișcare sau ieșire/abatere din firescul ambientului, pe care pare să o observe cu „o mie de ochi”, declanșează
reacția de apărare, peștele dispărând
practic din locul în care se afla. Denumirea poate să vină și de la sclipirile luminii în solzii deosebit de lucioși ai peștelui, adevărați „ochi” ce pare că stau
permanent de veghe.
Cleanul poate fi pescuit atât la spinning cât și la fly, cu muște artificale. În
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acest caz, la vremea verii, artificialele
pentru clean pot avea cele mai diferite
forme și culori, de la imitațiile de insecte mărunte, confecționate doar din
pene, la greieri sau buburuze, din tot
felul de materiale, precum burete, polistiren expandat, sau cine mai știe ce
alte „minuni”, știut fiind că peștele așteptă în locurile de pândă și culege
„ofertele” aduse de curentul apei. Și,
să nu uităm, de pescuitul cu vișină, la
plută, pe care odinioară pescarii îl practicau cu succes la clean.
Revenind la pescuitul la fly, echipamentul este recomandat să fie din
clasa light, chiar ultra-light, o vargă de
muscă și un fir din clasa 3 sau 4, un
leader de 1,5-2,0 metri, iar artificialele
legate cu un fir de 0,12-0,14 pe un cârlig nr. 12-14, pot aduce reușita într-o
partidă de pescuit. Culorile și textura
materialelor pentru confecționarea artificialelor, așa cum spuneam, pot fi
dintre cele mai variate, de la galben
plin, la chartreuse, portocaliu, roșu sau
verde, cu material din melană, lână sau

păr din ureche de iepure, construcții
garnisite cu fire de lamé, pană din
coadă de păun sau alte materiale cu
străluciri atrăgătoare.
Pe râu, vom căuta peștii spre malurile umbrite de crengile arborilor aplecate peste apă, locuri cu obstacole submerse, trunchiuri, bolovani scufundați,
ce oferă adăpost și bun loc de pândă,
locuri cu un curent domol și apă nu
neapărat adâncă. Atenție la apropierea
de maul apei, așa cum aminteam, cleanul este deosebit de vigilent, iar în acest
caz un echipament în culori apropiate
de cele naturale, la locul și momentul
respectiv, poate fi un atu demn de luat
în considerare.
Lansăm de regulă spre amonte și lăsăm artificiala să coboare odată cu apa,
fără trăsături sau vreun control agresiv
al firului. Regula jocului este naturalețea și finețea prezentării, elemente ce
pot înclina balanța în favoarea noastră,
într-o competiție sportivă în care avem
ca partener pe cel ce ne privește atent,
cu… „o mie de ochi”. Fir întins!

UMOR

Caricaturi
GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

BULINE
ȚIȚI

Bulina aleargă într-un suflet și reușește să ajungă la măcelărie tocmai când
măcelarul se pregătea să închidă:
- Te rog din suflet, dă-mi și mie o găină
te rog, vine Bulă de la vânătoare și n-a împușcat nimic!
Omul ridică capacul lăzii frigorifice și
într-un colț descoperă o puicuță pe care o
și pune pe cântar:
- Un kil două sute cincizeci. E bine?
- N-ai una mai măricică? îl roagă iarăși
Bulina.
Oftând ușor iritat, omul se duce din
nou la lada frigorifică, și cum aceasta era
goală, se apleacă și ridică aceeași găină pe

care o pune din nou pe cântar:
- Am găsit-o pe ultima, are un kil șase
sute!
- Excelent, se bucură Bulina. Dați-mile pe amândouă!
***
- Măi bărbate, îl abordează Bulina pe
Bulă, proaspăt întors de la vânătoare, oare
chiar nu ți-o face rău atâta băutură?
- Auzi? Bunică-mea s-a prăpădit la 136
de ani, și avea toți dinții în gură, iar maicămea la fel…
- Ce vorbești? Să fie oare datorită genei?
- Nu, ci pentru că și-au văzut de treaba
lor…
***
-Tati, care consideri tu că ar putea fi
cea mai comică împrejurare?
- Păi, de pildă, după o vânătoare reușită, să vii acasă, iar pentru ca să-ți bine
dispui soția, îi spui cel mai hazos banc pe
care l-ai auzit, și la sfârșit să auzi hohote
de râs din șifonier!
***
- Fiule, dacă ți se tot spune că iubirea este
oarbă, nu te impacienta pentru că, dacă ur-

mează căsătoria, îți va reveni vederea cu
viteză maximă.
***
- Offf, se vaită Bulina, aflată la taclale
cu o vecină. De când am divorțat, nu mai
pot dormi aproape de loc noaptea și nici nu
am reușit să găsesc până acum vreo altă
soluție.
- Ce spui, draga mea? Chiar atât de
mult îi simți lipsa?
- Nici vorbă, draga mea, însă nemernicul a luat patul cu el!
***
Bulă se plimbă prin București cu un
prieten vânător chinez, iar la un moment
dat trec pe sub câteva steaguri tricolore,
care fâlfâie mândre sub adierea vântului:
- Mi se umple inima de mândrie și patriotism când admir steagurile noastre, îi
spune Li, privind steagurile.
- Măi Li, tu uiți că tu ești chinez? Astea
sunt steagurile noastre românești!
- Ce vorbești? Ești sigur ce spui?
Atunci, ia citește te rog ce scrie pe marginea lor. Nu cumva scrie Made in China?
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noutăți DE PRIN MAGAZINE
ABREVIS

S-Caper, un pencil bait
de calibru mare

S-Caper este un pencil bait de dimensiuni mari, cu o lungime de 14
centimetri și o greutate de 30 de
grame. Designul special al corpului și
amplasarea greutăților interne permit
obținerea unor evoluții variate la suprafața apei, de la zigzaguri de mică
amplitudine până la cele ample.
De exemplu, pompajul scurt din
lansetă în combinație cu firul detensionat în mod voit, după fiecare pompaj,
face ca S-Caper să alunece în volte
mari în filmul apei. Recuperările de tip
„stop&go” imprimă nălucii un comportament asemănător unui pește-pradă

rănit, care se zbate la suprafață, atrăgând răpitorii precum știuca, bassul
sau somnul. S-Caper este disponibil în
două variante, cu bile interne pentru
un plus de atractivitate sonoră, și fără
bile interne, modelul „silențios”, pentru acele momente când știucile preferă o artificială cu un profil sonor mai
discret.
Nălucile topwater GAN CRAFT
S-Caper sunt disponibile în România
prin magazinul Abrevis din București,
sau online.
–www.abrevis.ro

FISELA
MATRIȚA METHOD FEEDER
CRALUSSO SHELL METHOD MOULD
De ce să ai grija procurării diferitelor dimensiuni de matrițe
atunci când poți folosi una singură, care
se mulează pe orice model de method
existent pe piață? Kralik Karoly, inventatorul faimoaselor plute de râu Cralusso,
a găsit soluția și a realizat-o în propria
fabrică. Matrița cu arc central, poate îmbrăca orice model de momitor, indiferent
de dimensiune.
Principiul de funcționare este simplu
și are la bază faptul că nada se atașează
de momitor prin presare. Eliberarea rapidă, conferită de arcul central, ne permite să armăm coșulețul cu cantitatea
optimă de mix, indiferent de dimensiunea acestuia. Operațiunea de armare nu
necesită efort susținut. După presare,
brațele se desfac singure.
Specificații tehnice:
• Aplicabilitate: momitoare method
și standard inline cu lestaj lateral;
• Tehnici de pescuit: feeder, method
feeder, pescuit la crap;
• Arc central de desfacere a brațelor;
• Produs realizat în UE.
–www.fisela.ro

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE
Serie nouă în limba română
Adresa: Societatea Vânătorilor
și Pescarilor din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
Index: PM 32876
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ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
2.44 8.27 15.21 20.11
3.36 9.19 16.13 21.03
4.26 10.07 17.04 21.54
5.18 10.49 17.48
0.53 5.28 11.07 17.49
1.44 6.19 11.52 18.41
2.38 7.10 12.43 19.32
3.26 8.02 13.34 20.21
4.19 8.49 14.21 21.13
5.08 9.40 15.15 22.04
5.51 10.32 16.07 22.48
6.43 11.24 16.51
0.41 6.39 11.09 16.43
1.34 7.26 11.56 17.34
2.26 8.15 12.48 18.26
3.18 9.06 13.39 19.17
4.07 10.46 14.28 20.08
4.53 11.37 15.13 20.49
5.45 12.29 16.04 21.40
6.39 13.20 16.46
0.21 6.51 13.41 17.16
1.15 7.43 14.36 18.07
2.07 8.39 15.27 18.51
2.49 9.31 16.26 19.44
3.38 10.23 17.18 20.36
4.27 11.18 18.09
0.11 4.47 11.35 18.19
1.07 5.38 12.27 19.11
1.49 6.29 13.19 20.04
2.40 7.21 14.11 21.56
3.32 8.13 15.06 22.48
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VÂNZĂRI
Vând urgent arme de vânătoare Zastava
cal. 16, și Baikal mixtă cal. 12/.30-06.
Oțelu Roșu. Tel.: 0727-876.954.
Vând armă de vânătoare Merkel Shul
cal. 16, cu toc de piele. Preț: 2.000 lei.
Arad. Tel.: 0741-013.022.

U.P.

6.14

20.26

Vând brac german cu părul scurt, în
vârstă de 30 de luni, din linie de campioni. Maramureș.
Tel.: 0748-900.251.

REBUS

VÂNĂTOARE CU CÂINI
Rezolvarea din numărul trecut
L.N.

6.23

20.13

P.P.

6.30

20.03

SUCCES LA VÂNĂTOARE
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Cei care au avut succes deplin la vânătoare. 2) Vânătorul care tinde numai spre succes.
3) Firul gros al pantalonilor vânătorului de altădată –
Concepție asupra succesului la vânătoare. 4) Dorința
puternică de a lua pușca din cui și de a pleca după
vânat (pl.) – Capcană pentru vânat. 5) Și așa mai departe – Stârniri neașteptate. 6) Vânătorul de succes
– Aproape un trio! 7) Nu-și mai amintesc succesul de
altădată (masc.). 8) Primele la țintă! – Vânători din
Apuseni - Salut scurt. 9) Pierderea câmpului vizual
(pl.) - Munte de apă. 10) Un fel de a da înapoi.
VERTICAL: 1) Are proprietatea de a lecui. 2) Sfârșitul
unui raid! – Jumătate dintr-un ciot! – Vânătorul lângă
mireasa lui. 3) Semne de oboseală din jurul ochilor,
după un turneu lung de vânătoare (sg.) – 14 bursuci! 4)
Restricție absolută – Vânătorul originar din sud-vestul
Asiei. 5) Meșteri pricepuți ai pământului – Lumina dinaintea răsăritului. 6) Codașe printre vânători! – Ademenit cu succescul. 7) Așa începe istoria! – Două la
cinci! 8) Oameni de oțel, obișnuiți cu focul - La intrarea
în vizuină! 9) A observa vânatul de la mare distanță –
Nu iese niciodată fără soț. 10) N-au minte (fem.).
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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
42 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

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.

