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VÂNĂTOARE

Scrisoare deschisă
Către,
Președintele României
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Ministerul Mediului, Apelor
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și Dezvoltării Durabile
Senatul României
Camera Deputaților
Stimate doamne/Stimați domni

C

u toate că reprezentanți ai
A.G.V.P.S. din România, ai gestionarilor, privați sau publici
ai fondurilor cinegetice populate cu urși,
ai Universității Transilvania Brașov și
ai INCDS - MARIN DRĂCEA, au susținut argumentat, în ultimii 5 ani, că
stoparea acordării de derogări de prevenție în vederea vânării sustenabile a
surplusului populației de urși va duce
la o creștere dramatică a pagubelor produse bunurilor omului, dar mult mai
grav la mutilări și oameni uciși, precum
și la dezechilibre între populațiile de
urși și populațiile speciilor pradă (cerb,
mistreț, căprior, etc.), nicio instituție
a administrației statului, nu a dat importanță recomandărilor cinegeticienilor, nu a avut un dialog la nivel profesionist cu aceștia și în consecință,
nu a luat deciziile corecte pentru gestionarea populației de urși.
În aceste condiții, Consiliul
A.G.V.P.S. din România a hotărât, în
numele celor peste 40.000 de vânători reprezentați la nivel național și
în numele tuturor vânătorilor români reprezentați la nivel internațional, să reitereze faptul că se dezice
de orice răspundere cu privire la mutilările, omorurile sau pagubele produse omului de către urși, precum și
de destabilizarea echilibrului biodiversității.
Susținem cu tărie faptul că suntem
singura societate civilă care, din resurse
proprii, gospodărim toată fauna cine-

getică din România și datorită căreia
populația de urși a ajuns de la cca. 800
de exemplare la nivelul anilor 1950, la
peste jumătate din efectivul de urși din
Europa.
În prezent ne vedem în situația în
care populația rurală, exasperată de atacurile și prezența continuă în localități
a urșilor, să își facă singură dreptate
prin otrăviri, amplasare de capcane și
lațuri, fapte care vor duce la diminuarea
populației de urși, dar nu o diminuare
controlată ecologic și economic, ci o diminuare cu pierderi economice și ecologice importante.
Totodată, reiterăm faptul că O.U.G.
81/2021, privind aprobarea metodelor
de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor
și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
nu rezolvă situația existentă, având
doar prevederi ce se pot aplica reactiv
(după ce ursul a omorât/atacat etc.),
neavând aplicabilitate preventivă și
asupra cauzei, care este cu certitudine
suprapopularea teritoriilor cu urși.
Toate aceste lucruri au fost și sunt
demonstrate real prin comparația statistică, făcută în perioada dinainte de
anul 2016, an în care persoane inconștiente și iresponsabile au decis stoparea acordării derogărilor în vederea vânării urșilor, și perioada 2016-prezent.
Din anul 2016 și până în prezent, apelurile la 112, au crescut de 6-7 ori, ape-

[…] nicio instituție
a administrației
statului, nu a dat
importanță recomandărilor
cinegeticienilor, nu a avut
un dialog la nivel
profesionist cu aceștia
și în consecință, nu a luat
deciziile corecte pentru
gestionarea populației
de urși.

luri ce semnalau prezența urșilor în localități.
Dacă în perioada 2010-2015 erau
înregistrate o medie de 11 atacuri ale
urșilor asupra omului/an (2010 - 4,
2011 - 8, 2012 - 11, 2013 - 10, 2014 - 18,
2015 - 13), „numai” 3 oameni omorâți
(2012 - 2, 2013 - 1) și o valoare a pagubelor sub 190.000 euro/an (cel mai
mult în anul 2014 - 184.900 euro), în
perioada 2016-2021 a fost înregistrată
o medie de 34 atacuri asupra omului/
an, foarte multe soldate cu mutilări
(2016 - 20, 2017 - 34, 2018 - 31, 2019 38, 2020 - 40, 2021 - 40), 13 oameni
omorâți (2017 - 1, 2019 - 8, 2021 - 4) și
o valoare a pagubelor ce atinge cifra de
3.000.000 euro, în anul 2021.
Vă reamintim faptul că Asociația
Generală a Vânătorilor și Pescarilor
Sportivi din România este persoană
juridică de drept privat, de utilitate
publică, care reprezintă, în plan intern,
interesele a circa 140 de asociații afiliate, care gestionează aproximativ
1.250 fonduri cinegetice, din totalul de
2.153 fonduri cinegetice constituite la
nivel național, în care sunt înscriși peste
40.000 de vânători și peste 110.000 de
pescari recreativi, iar în plan extern, interesele tuturor vânătorilor și pescarilor
recreativi/sportivi din țara noastră.
A.G.V.P.S. din România este singura
organizație neguvernamentală în profil
cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al
Vânătorii și al Protecției Vânatului
(C.I.C.), din anul 1930, de Confederația
Internațională de Pescuit Sportiv
(C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul
2000.
Cu respect,
Președinte,
prof. dr. ing. Ovidiu IONESCU
Președinte executiv,
ing. Mugurel DRĂGĂNESCU
FEBRUARIE 2022
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La zi Situația actuală a ursului brun
Situația de fapt, prezentată de
dl. dr. ing. Iosif Benke, directorul
A.V.P.S. ZETELAKA ES TARSAI
dr. ing. IOSIF BENKE, membru în Consiliul A.G.V.P.S. din România

1

CRONOLOGIA
EVENIMENTELOR

Foto: MICHELE ALDEGHI / SHUTTERSTOCK

Situația generală
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• Tensiunea socială apărută din
2016, după refuzurile repetate ale Ministerului Mediului de a emite Ordinul
de derogare de prevenție asupra carnivorelor mari din România (s-au emis
doar două ordine, în 2017 și 2019, de
intervenție a câte 140 de exemplare de
urși problemă, care sunt ordine reactive, birocratice, fug după problemă și
nu rezolvă cauza problemei);
• Gravele atacuri ale urșilor, care se
produc zilnic asupra oamenilor, animalelor domestice și asupra culturilor
agricole;
• Stoparea totală a intervențiilor
preventive asupra populațiilor de urs
și lup, are următoarele efecte:
- schimbarea etologiei speciilor de
carnivore mari, care pierd în timp frica
instinctivă față de om, deja dovedită
prin cazurile recente concrete de înmulțire a atacurilor urșilor asupra oamenilor și proprietăților acestora;
- dispariția toleranței populației locale față de aceste carnivore mari, ceea
ce conduce la luarea de măsuri de retaliere față de carnivorele mari strict
protejate de lege; localnicii ucid urșii
prin otravă, lațuri, etc.,
- paza efectuată de către gestionarii
fondurilor cinegetice pe termen scurt va
include inerent în continuare și carnivorele mari, însă această activitate va fi tot
mai grea și chiar imposibil de efectuat;
- prejudiciul plătibil la stat în cazul
uciderii de către om a unui urs este de
40.000 EUR;
- prejudiciul plătit de către Stat în
cazul uciderii, mutilării, schilodirii etc.
a omului de către urs este 0 EUR, ceea
ce este de neacceptat.

Legislație și reglementări
• Legea nr. 148/2018 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei
sălbatice:

din bugetul Fondului pentru mediu a
acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea și
crearea de mecanisme și instrumente
de promovare a datelor și informațiilor
necesare întocmirii rapoartelor către
Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul
protecției mediului”, desfășurat în perioada 2015-2020.
- poziția 57 - Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și
pisică sălbatică din România:
S-a alocat suma de 590 mii lei pentru elaborarea „Studiului privind estimarea populațiilor de carnivore mari
și pisică sălbatică din România (Ursus
arctos și Canis lupus, Lynx lynx și Felis
silvestris) în vederea menținerii într-o
stare favorabilă de conservare și pentru
stabilirea numărului de exemplare din
speciile strict protejate pentru care se
acordă cotă de intervenție anului 2019
și 2020 (Ursus arctos și Canis lupus)”.
„Însăși Ministerul a obstrucționat
prin diverse tertipuri din 2021 derularea acestui studiu - vezi adresele Ministerului nr.231668/22.07.2021 și
231169/20.04.2021, prin care se spune
că ar fi concurență neloială din partea
reprezentantului gestionarilor fondurilor cinegetice, conform prevederilor
Legii 11/1991”.
Față de această poziționare a Ministerului, noi gestionarii de fonduri cinegetice susținem faptul că Legea 407
a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, din 9 noiembrie 2006, prevede
următoarele:
Art 19: (2^1) Evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în Anexa nr.
2 se realizează de către gestionar împreună cu structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde

de protecția mediului, cu anunțarea
prealabilă a reprezentanților administratorului faunei cinegetice și administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, după caz.
Anexa 2 - Valoarea de despăgubire
în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este interzisă:
Nr. Denumirea
crt.
A Mamifere
B Ursul (Ursus arctos)
Estimare = Evaluare

Foto: FRANTISEK HROMADA / SHUTTERSTOCK

- „Art. 38 alin. (1) …autoritatea publică centrală pentru protecția mediului
stabilește, anual și ori de câte ori este
nevoie, derogări, cu condiția să nu
existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare
favorabilă……” (adică să se emită cote
anuale de intervenție pentru specia urs
și lup).
• Ordinul M.M.A.P. nr. 625/2018
privind aprobarea Planului Național
pentru conservarea populației de urs
brun din România, Monitorul Oficial al
României Nr. 549bis, care precizează:
- pag. 37/68: În actualul context
național, starea de conservare a speciei
de urs brun este favorabilă, trendul populației este în creștere, nivelul pagubelor și a conflictelor este în creștere, iar
acceptanța speciei în comunitățile rurale și în unele zone turistice de interes
național este în scădere. În acest context
se impune ca vânătoarea să fie un instrument de management, care să mențină mărimea populației de urs brun
la un nivel optim, acceptat de specialiștii în domeniul cinegetic și de comunitățile rurale și urbane.
- pag. 20/68: Pct. 4.1. pct. c - EXTRAS: mărimea optimă a populației
de urs brun din punct de vedere ecologic, social și economic, este de aprox.
4.000 exemplare pe 71.840 km pătrați.
- pag. 33/68: Pct. (2) - EXTRAS:
Zone de management durabil
- pag. 34/68: Pct. (2) Zone de management durabil - pct. c) - EXTRAS:
reglarea densităților efectivelor de urs
brun prin acțiuni de vânătoare.
Nivelul maxim și modul de intervenție în populația de urs brun prin
vânătoare în zona de management durabil se determină în urma studiilor
anuale bazate pe monitorizări permanente/anuale la nivel național, bazate
pe datele primare colectate de pe fondurile cinegetice. Și emiterea de cote de
prevenție la URS și LUP!
- pag. 39/68: Pct. 4.1. - În cazul recoltării sau capturării exemplarelor
din specia urs brun aflate în mediul
natural, în oricare din stadiile ciclului
lor biologic, se acordă un număr de
exemplare din specia urs brun, pentru
un nivel maxim de intervenție, stabilită până la nivelul sporului natural,
care se repartizează pe județe și gestionari de pe fondurilor cinegetice, pe baza
studiilor de specialitate.
• Legea nr. 148/2018 Hotărârea Guvernului nr. 468/03.07.2019 pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr.
616/2015 privind aprobarea finanțării

Valoarea de
despăgubire în EUR
40.000

• Legea nr. 13 din 9 ianuarie 2020,
pentru modificarea Legii 407/2006, Administrarea și gestionarea faunei cinegetice a României (la 24.07.2015 - Titlul
Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I
din Legea nr. 149 din 16 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 453, din
24 iunie 2015). ART. 6. (1) Principalele
atribuții ale administratorului faunei
cinegetice sunt următoarele:
f^1) acordă nivel de intervenție și
prevenție anual, pentru prevenirea pagubelor și accidentelor la speciile din
anexa nr. 2; nivelul prevenției se
aprobă până cel târziu pe data de 15
mai a fiecărui an.
Potrivit art. 43 (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de
la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1)
lit. f^1) și art. 39 alin. (1) lit. g) și z) (la
13.01.2020 Alineatul (1) din Articolul
43, Capitolul V a fost modificat de
Punctul 17, Articolul I din Legea nr. 13
din 9 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 14, din 10 ianuarie
2020).
• Ordonanța de urgență nr. 81 din
21 iulie 2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru
prevenirea și combaterea atacurilor
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților.
Noi gestionarii de fonduri cinegetice considerăm că Ordonanța de urgență sus menționată nu rezolvă cauza
problmei, întrucât se aplică numai în
intravilan și retroactiv. Totodată noi
considerăm că starea latentă în care ne
aflăm dăunează grav nu numai omului,
bunurilor acestuia și populațiilor speciilor pradă, ci și populașiei de urs care
este tot mai mult supusă adversității
populației rurale care a început să otrăvească și să prindă cu capcane urșii, fiind exasperată de atacurile acestora.
Pentru a rezolva cauza problemei, adică
reducerea populației de urși, trebuie să
se intervină prin acțiuni de vânătoare.
FEBRUARIE 2022
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Situația de fapt,
prezentată de dl. dr. ing.
Iosif Benke, directorul
A.V.P.S. ZETELAKA ES
TARSAI
SITUAȚIA SINTETICĂ
A URSULUI BRUN
DIN ROMÂNIA ÎNCEPÂND
CU 2010

2

Menționăm că după 2016, am adunat și numărul sporului natural anual
care este de 500 de exemplare și am
scăzut cota sau urșii accidentați.
Se observă că după 2016, numărul
pagubelor s-au triplat, iar numărul atacurilor urșilor asupra oamenilor a crescut exponențial (vezi tabelul 1, 2 și 3).

NUMĂRUL EXCESIV
DE URȘI CARE
CAUZEAZĂ PREA MULTE
PAGUBE

3

Această stare de fapt se datorează
Ministerului Mediului, care a stopat vânătoarea la urs și lup, a determinat retalierea populației locale care s-a întors
împotriva ursului - urșii sunt omorâți

cu otravă, lațuri sau sunt uciși în accidente rutiere.

4

CONCLUZIE

În această situație extremă se impune:
• Acordarea derogărilor preventive
la urs, începând cu primăvara anului
2022, vânătoarea fiind parte integrantă
a managementului populației de urs
din România.
Intervenția prin vânătoare va îmbunătăți structura pe clase de vârstă și
pe sexe, îi va reveni ursului instinctul
de teamă față de om și totodată va menține în limite normale toleranța populației rurale față de acesta.
• Emiterea de urgență a unei noi
hotărâri de Guvern care să modifice
HG nr. 1.679/2008, privind „modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției
fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor
fondurilor cinegetice și proprietarilor
de culturi agricole, silvice și de animale
domestice pentru prevenirea pagubelor”, în conformitate cu prevederile Legii 407/2006, modificată și completată
cu Legea 13/2020.

Numărul excesiv de
urși care cauzează
prea multe pagube. Această
stare de fapt se datorează
Ministerului Mediului, care
a stopat vânătoarea la urs și
lup, a determinat retalierea
populației locale care s-a
întors împotriva ursului urșii sunt omorâți cu
otravă, lațuri sau sunt uciși
în accidente rutiere.

Tabel 1. Situația sintetică a ursului brun din România începând cu 2010
Anul

Nr.
urși
2010
5.000
2011
5.300
2012
5.633
2013
5.600
2014
5.800
2015
6.500
2016
6.800
2017
7.300
2018
7.800
2019
8.300
2020
8.590
2021 primele 8 luni 9.067

Nr.
cotă
320
349
365
436
483
479
0
140
0
140
0
23

Nr. urși
accidentați rutier
Nu sunt date
Nu sunt date
Nu sunt date
Nu sunt date
Nu sunt date
Nu sunt date
11
29
44
70
50
30

Valoarea pagubelor
cauzate de urși EUR
Nu sunt date
Nu sunt date
19.900
46.700
184.900
168.500
213.700
626.600
509.000
924.000
1.000.000
Nu sunt date

Nr. atacurilor de urși
asupra omului
4
8
11
10
18
13
20
34
31
38
40
37

Nr. oameni
uciși de urs
0
0
2
1
0
0
0
1
0
8
0
3

Sursa: Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice din Brașov și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.
Tabel 2. Situația omuciderilor cauzate de urși în România în perioada martie 2019 - decembrie 2021
Nr. ct.
Data
Județul
Victima
1
22 martie 2019
Harghita
Bărbat 35 de ani, ucis de ursoaică
2
6 mai 2019
Vrancea
Bărbat 70 de ani, ucis de urs mascul
3
2 iunie 2019
Bistrița
Bărbat 47 de ani, ucis de urs mascul, capul omului parțial mâncat de urs
4
8 iunie 2019
Brașov
Bărbat, ucis de urs
5
15 august 2019
Prahova
Bărbat ucis de urs în propria grădina
6
13 octombrie 2019
Mureș
Bărbat 62 de ani, ucis de ursoaică
7
27 octombrie 2019
Bacău
Bărbat 47 (Bârsănești) ucis de doi urși
8
9 noiembrie 2019
Mureș
Barbat 63, Târnăveni, Mureș
9
12 aprilie 2021
Prahova
Bărbat, 36 de ani
10
24 iulie 2021
Hunedoara
Bărbat, 26 de ani
11
25 iulie 2021
Mureș
Bărbat, 70 de ani
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Tabel 3. Situația oamenilor atacați de urs în România, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021
Nr. crt. Data
Victima, vârsta
Localitatea, Județul
Împrejurări
Gradul vătătmării
1
17.12.2020
Bărbat
Hunedoara, HD
grav
2
18.05.2021
Bărbat, 49
Joseni, HR
Pe fâneață
Mușcat
3
01.06.2021
Bărbat, 50
Făgăraș, BV
Pe teren agricol
Mușcat
4
12.06.2021
Femeie, 50
Cavnic, HD
Pe teren agricol
Mușcat
5
08.06.2021
Bărbat, 49
Săcel, HR
Stână
Scalpat, grav
6
20.06.2021
Bărbat, 52
Căpâlnița, HR
Pe fâneață
Mușcat grav
7
26.06.2021
Bărbat, 35
Sfântu Gheorghe, CV
Pădure
Mușcat grav
8
03.07.2021
Bărbat, 59
Tulgheș, HR
Pe fâneață
Scalpat, grav, ochi pierdut
9
06.07.2021
Copil, 8
Ghelința, CV
În sat
Mușcat
10
13.07.2021
Bărbat, 60
Rarău, SV
Pădure
Mușcat
11
17.07.2021
Bărbat, 35
Mâneciu, PH
Stână
Mușcat
12
18.07.2021
Bărbat, 30
Păuleni, HR
Stână
Mușcat
13
24.07.2021
Bărbat, 55
Bilbor, HR
Stână
Scalpat grav
14
26.07.2021
Bărbat, 50
Cașin, HR
Stână
Mușcat
15
28.07.2021
Bărbat, 41
Frumoasa, HR
Stână
Mușcat
16
22.08.2021
Bărbat, 30
Mânăstirea, Cașinu, BC
Pădure
Mușcat
17
23.08.2021
Bărbat, 40
Mircești, AG
Câmp
Mușcat
18
29.08.2021
Bărbat, 25
Voșlobeni, HR
Stână
Mușcat
19
30.08.2021
Bărbat, 40
Miercurea Nirajului, MS
Teren agricol
Mușcat grav
20
02.09.2021
Bărbat, 25
Crăciunel, HR
Stână
Mușcat grav
21
06.09.2021
Bărbat, 26
Ciceu, HR
Stână
Mușcat grav
22
07.09.2021
Bărbat, 50
Telega, PH
Teren agricol
Mușcat grav, scalpat
23
24.09.2021
Bărbat, 45
Comarnic, PH
Lângă casă
Mușcat grav, scalpat
24
25.09.2021
Bărbat, 58
Breaza, PH
În oraș
Mușcat grav, scalpat
25
05.10.2021
Femeie 31
Lăzarea, HR
În curtea proprie
Mușcat
26
04.10.2021
Bărbat, 47
Porumbacu, SB
Intravilan
Scalpat grav
27
08.10.2021
Bărbat, 38
NT
Pădure
Zgâriat
28
09.10.2021
Bărbat, 31
Câmpuri, VN
Intravilan
Mușcat
29
09.10.2021
Bărbat, 38
Câmpuri, VN
Intravilan
Mușcat
30
09.10.2021
Bărbat, 69
Câmpuri, VN
Intravilan
Mușcat
31
14.10.2021
Bărbat, 24
Obârșia Cloșani, MH
Intravilan
Mușcat braț picioare
32
14.10.2021
Bărbat, 42
Obârșia Cloșani, MH
Intravilan
Mușcat braț picioare
33
17.10.2021
Bărbat, 71
Almaș, NT
Pădure
Mușcat la cap, braț, picioare
34
24.10.2021
Bărbat, 50
Arpașu de Sus, SB
Câmp
Mușcat la cap, braț, picioare
35
05.11.2021
Bărbat, 33
Boșorod, HD
Pășune
Mușcat la cap și față
Foto: DAVID KALOSSON / SHUTTERSTOCK
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Din teren Management cinegetic
Evaluarea vânatului
în cadrul A.V.P.S. Sitarul
Fondul cinegetic nr. 4 – Săpunari
Text și fotografie A. C. MANU

Evaluarea vânatului are ca scop stabilirea efectivelor de vânat în fondurile cinegetice.
Evaluarea de bază se efectuează după trecerea perioadei critice de iarnă, când se consideră
că pierderile în rândul vânatului din cauza vremii neprielnice au devenit nesemnificative,
urmând a se stabili numărul de exemplare existente la acel moment din specia/speciile
urmărite, de regulă după închierea sezonului de vânătoare. În măsura posibilității, se
urmărește și stabilirea numărului de exemplare pe sexe și pe categorii de vârstă ale
speciilor stabilite în cadrul acțiunii de evaluare.

Î

n zonele de câmpie, evaluarea de
bază se face de regulă folosind metoda suprafețelor/piețelor de probă,
care se stabilesc în funcție de suprafața
totală a fondului cinegetic și de folosința
terenului acestuia, câmp agricol sau pădure.
În cadrul A.V.P.S. Sitarul, pe fondul
cinegetic nr. 4 - Săpunari, acțiunea de
evaluare a vânatului a fost efectuată la
finele primei săptămâni din luna februarie. Fondul cinegetic nr. 4 - Săpunari are o suprafață de 6.922 de ha, din
care 6.634 ha teren arabil, 30 ha de pădure, 125 ha de pășune și 23 ha de luciu
de apă, și este gospodărit de o grupă
de 40 de membri vânători.
La acțiune au participat organizatorul grupei de vânători, domnul Valerian Răducanu și paznicul fondului,
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domnul Nicolae Bucur, care s-au alăturat celor 12 membri ai grupei de vânătoare și celor 6 gonași, ce au ajutat
la activitatea de evaluare a vânatului.
Acțiunea s-a desfășurat cu respectarea
normelor legale de protecție impuse de
autorități, pe fondul pandemiei de Covid-19, pe care o traversăm.
Având în vedere suprafața și structura fondului cinegetic, pentru acțiunea
de evaluare au fost stabilite 4 suprafețe/
piețe de probă. Cele patru piețe de probă,
I.A.S. Ogoru, Ferma 6 IPL, Vii Lehliu și
Sat Săpunari, au însumat un total de 400
de hectare, trei piețe fiind stabilite în
câmp agricol și una fiind acoperită cu
pădure. Ținând cont de prezența dăunătorilor vânatului în cuprinsul fondului
cinegetic, activitatea de evaluare a vânatului a fost combinată și cu o acțiune de
combatere a dăunătorilor cu păr ai acestuia, respectiv vulpe și șacal.
La deschiderea acțiunii, organizatorul activității, domnul Valeriu Răducanu, a efectuat instructajul privind
măsurile de protecție și siguranță în folosirea armelor de vânătoare, precum
și instruirea specifică pentru acțiunea

de evaluare a vânatului, privind numărarea exemplarelor de vânat, pe specii,
observate în fiecare suprafață de probă,
precum și raportarea acestora către delegatul responsabil cu acțiunea de evaluare, de către observatorii desemnați,
în vederea întocmirii procesului verbal.

Prima suprafață de probă a constituit-o zona Vii Lehliu, acoperită cu pădure tânără de amestec și subarboret.
A urmat zona Sat Săpunari, o suprafață
de teren agricol acoperită numai cu arătură, ultimile două suprafețe de probă
fiind constituite din câmp agricol, parțial acoperit cu arătuă, canale de irigație
și culturi de grâu și rapiță, specifice zonei de câmpie.
La finalul acțiunii, cei 10 observatori
desemnați din rândul membrilor vânători participanți, au raportat un număr
total de 42 de iepuri și 5 fazani. De asemenea au mai fost observate exemplare
din specia căprior, femele și masculi.
Începutul lunii februarie a oferit o
vreme cu temperaturi situate puțin
peste zero grade Celsius, cu o medie
diurnă situată între +4 și +8 grade C,
iar ziua desfășurării acțiunii de evaluare
a vânatului pe fondul cinegetic nr. 4 Săpunari a adus o vreme cu cer senin
și teren uscat, rezultat al lipsei prelungite a precipitațiilor.
Vremea deosebit de favorabilă desfășurării activității de evaluare, a permis o vizibilitate foarte bună în teren,
factor ce a înlesnit efectuarea cu precizie a observațiilor asupra vânatului,
contribuid la reușita deplină a acțiunii
propuse, pe care membrii vânători ai
grupei o înscriu, alături de obiectivele
anterioare realizate cu succes, în calendarul activitățiilor îndeplinite la acest
început de an pe fondul cinegetic pe
care își desfășoară activitatea. Este încă
o dovadă a preocupării permanente
pentru gospodărirea durabilă a vânatului, promovată de conducerea și
membrii vânători ai asociației, în derularea programului de management
cinegtic ce se desfășoară în cadrul
A.V.P.S. Sitarul.
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Din teren Vânătoare de sezon
Fazani la final de sezon
Text și fotografie MAC

După ce luna ianuarie a adus o vreme cu de toate, dacă putem spune astfel, cu zile însorite
în unele regiuni, dar și cu zile cu ninsoare și ger în altele, prin centru și nord-est, Făurar a
debutat cu o vreme mai mult primăvăratică în special prin sud, dar fără a ne lăsa totuși să
uităm nici de zăpadă și nici de zilele friguroase, în alte locuri din țară.
locul naturii într-o astfel de zonă poate
aduce mulțumirea și satisfacția unei partide reușite, vremea bună oferind plusul
necesar de confort și destindere pe care,
mă gândesc, cu toții ni le dorim.

În liniștea câmpului
Vânătoarea la picior este poate una
dintre cele mai spectaculoase metode
de vânătoare la fazani, chiar dacă ne so-

Foto: DELMAS LEHMAN / SHUTTERSTOCK

V

remea cu temperaturi mai mult
decât îngăduitoare și lipsa precipitațiilor aducea un peisaj îmbietor, verdele grâului de-o șchioapă
contrastând cu cenușiul parcelelor
arate, iar benzile ce aveau coceniști de
porumb, lăsate „în picioare” prin grija
unor fermieri înțelegători, aduceau plusul de adăpost și sursă de hrană pentru
vânatul mic, păsăret și iepuri. Pe alocuri, mozaicului verde-auriu-cenușiu i
se adăugau pâlcurile de vegetație sălbatică cu mur, măceș, păducel și porumbar, care încă rezistau, scăpate ca
prin minune de lamele nemiloase ale
plugurilor. Pe astfel de locuri am ieșit
la o vânătoare la picior, la fazani, înainte
de închiderea sezonului.

Mozaicul terenului
Și pentru a completa parcă tabloul
descris anterior, printre parcelele lucrate
erau încă porțiuni întinse de pârloagă,
nedesțelenite probabil de ani buni. Vegetația sălbatică, luase în stăpânire locurile iar ierburile înalte, ciulinii și murul
sălbatic creaseră adăpostul perfect pentru
vânatul mic. Alternața acestor porțiuni
cu cele cultivate peste vară fie cu porumb,
grâu sau lucernă, a favorizat dintotdeauna dezvoltarea păsăretului pe care
îl căutăm în perioada lunilor de iarnă.
Acum, înaintea închiderii sezonului de
vânătoare la fazani, o zi petrecută în mij10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Vânătoarea la picior
este poate una dintre
cele mai spectaculoase
metode de vânătoare la
fazani, chiar dacă ne solicită
fizic mai mult decât ar fi
poate dispuși unii dintre noi
să o facă.

licită fizic mai mult decât ar fi poate
dispuși unii dintre noi să o facă. Iar terenurile, de genul celor despre care
aminteam mai sus, sunt locurile pe care
ne putem pune la încercare experiența,
agerimea ochiului dar și a tirului și, așa
cum spuneam, nu în ultimul rând, antrenamentul și condiția fizică.
Fiecare porțiune de teren trebuia
parcursă cu minuțiozitate, insistând asupra pâlcurilor mai dese de vegetație.
Alma, cățelușa de brac sârmos, avea să
ne ajute cu siguranță, chiar dacă abia în
toamnă începuse primul său sezon la vânătoare. Energia, curiozitatea dar și antrenamentul, o recomandau cu căldură
pentru ziua noastră pe teren, și speram
să se ridice cu succes la nivelul așteptărilor noastre, totuși încă îngăduitoare.
Iar dacă avea să reușească și câteva areturi, acest fapt urma să fie un bonus binemeritat și binevenit pentru toți.
Tehnica pe care o pusesem la punct
era relativ simplă: doi dintre noi încadram parcela de o parte și de cealaltă și
înaintam de-a lungul marginilor, în
timp ce brăcuța urma să „pieptene” zona
dintre noi, într-o chetă la 15-20 de metri
înaintea noastră. Al treilea dintre noi
mergea înainte, și urma să „țină marginea” unde se termina parcela. Așa am
parcurs parte din terenul propus pentru
ziua respectivă și câteva focuri au adus
doi fazani la ciochinar.

La finalul partidei
Nu mult înaintea noastră, dintr-un
muriș încâlcit, am stârnit un stol de potârnichi ce au rupt liniștea locurilor cu fâlfâitul rapid al aripilor. Contrar obiceiului,
au zburat chiar pe lângă noi, parcă știau
că sezonul lor de vânătoare se încheiase
cu mai bine de o lună în urmă. Până la
capătul porțiunii cu vegetație joasă nu mai
era mult și urma o coceniște îngustă, lăsată
ca o bandă de culoare mai deschisă, lângă
o porțiune arată adânc. Acolo ne așteptam
să găsim măcar câțiva fazani.
Am pornit spre porțiunea cu coceniște
și am trecut de acum binișor de mijlocul
ei. Nici urmă de fazani. Nicio mișcare.
Probabil că nu erau acolo. Mai erau doar
câțiva metri până la marginea cocenilor
și eram gata să punem armele la spate și
să pornim peste arătură. Când…, zbrrr…
un ropot de aripi a pornit exact dintre
noi. „Gaină…”!, am apucat să spun și am
lăsat jos arma. Nu și colegul meu care,
mai atent, a rămas, pentru câteva secunde în plus, cu arma pregătită. Și bine
a făcut. După nici doi pași un cocoș de
toată frumusețea s-a ridicat de la doar
câteva palme de unde zburase și găina.
Un singur foc a răsunat peste câmpuri...
Probabil trecuseră mult înaintea noastră, spre cocenii de porumb, „sperând” că
poate potârnichile ne vor distrage atenția
și nu-i vom mai găsi. De acum soarele
lăsa o dâră roșiatică peste conturul colinelor ce mărgineau orizontul.
Încheiam o zi de vânătoare reușită,
o partidă la fazani, la final de sezon, de
care cu siguranță ne vom aminti cu plăcere peste timp…!

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

FAZAN CU MERIȘOARE,
ÎN SOS DE VIN
NANA NINA

Fazanul a fost dintotdeauna un fel ales între preparatele
culinere. Pregătit cu sos de vin și merișoare, va fi savurat și va
aduce cu sigurnață aprecieri gazdei, din partea invitaților.
Ingrediente necesare: un fazan tăiat în jumătăți, 30 ml de ulei de măsline. Pentru sosul de vin: două cepe
mici, două lingurițe de pastă de tomate, 500 ml vin de roșu demisec, ½
pachet de unt, 250-300 ml supă de pui,
100 grame de merișoare, proaspete sau
congelate, ½ linguriță boabe piper,
cimbru, sare.
Preparare: puneți carnea într-o cratiță, adăugați uleiul de măsline și dați
la foc mediu până se rumenește ușor
carnea. Mutați apoi carnea în cuptorul
preîncălzit la 200 grade Celsius, circa
20 de minute sau până se frăgezește
și este bine rumenită pe toate părțile.

Prepararea sosului de vin: puneți supa
de pui într-o crăticioară, adăugați pasta de
tomate, untul și cepele tăiate mărunt și
dați la foc mic amenstecând permanent.
Lăsați să scadă la jumătate și adăugați vinul, piperul, cimbrul și sare după gust, continuând să amestecați până când capătă
consistență. Adaugați merișoarele și lasați
sosul încă cinci minute în cuptor.
Servire: serviți carnea pe farfurii încălzite și adăugați sosul de vin cu merișoare, cu garnitură de pilaf de orez și
cu asparagus sau legume asortate date
la abur. Un pahar de vin roșu, demisec,
shiraz/pinot noir, va adăuga un plus de
savoare bucatelor. Poftă bună!
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Interviu Tir vânătoresc
Horațiu Cătălin
Bonea - campion
național la
tir vânătoresc
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU
Continuând seria de materiale privind
tirul vânătoresc, prezentăm interviul
realizat cu domnul Horațiu Cătălin
Bonea, campion național în anul 2021
la această disciplină și câștigător a
numeroase concursuri de tir - parcurs
vânătoresc, organizate atât în țară cât
și pe plan internațional.
Alin Manu: Domnule Horațiu Bonea
sunteți multiplu campion național la tir
vânătoresc și de asemenea vânător. Când
și cum a început acestă istorie, dacă o
putem numi astfel, care v-a adus atâtea
satisfacții în cele două domenii care de
altfel se împletesc?
Horațiu Bonea: În anul 2006 am
devenit membru vânător la A.J.V.P.S.
Satu Mare, asociație județeană cu o situație bună și în ceea ce privește numărul
de competitori și rezultatele obținute în
competițiile de tir vânătoresc, având în
administrare și un poligon de tir destul
de bine dotat.
Cu ocazia primului concurs de tir din
anul 2007, organizat de asociația județeană, faza pe club, am fost invitat să particip și am ocupat locul II, motiv pentru
care colegii și prietenii m-au încurajat:
„ar trebui să te apuci serios de trebă, tu
ai talent”, mi-au spus aceștia.
Dat fiind rezultatul obținut, îndemnul colegilor dar și simțind o atracție
deosebită pentru tirul în poligon, m-am
dotat cu o armă de vânătoare și tir mai
performantă și așa a început istoria, dacă
pot să o numesc astfel.
Am avut șansa de a avea susținerea
deplină a conducerii de atunci a asociației județene la care eram membru vânător, îl voi menționa aici pe domnul
Teodor Giurgiu, care era președintele
asociației, cât și pe domnul director
Ghiran Gheorghe și pe domnul Filip Vasile, și am putut beneficia de accesul necondiționat la poligonul de tir, susținere
care a continuat și există și în prezent
din partea conducerii actuale a
A.J.V.P.S. Satu Mare, iar aici îi voi menționa pe domnul Petre Mureșan, actualul
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președinte, și domnul ing. Daniel Dragoș, directorul asociației județene.
Continuând pe firul anilor, în anul
2007, la cocnursul de tir vânătoresc interjudețean am ocupat locul I, iar apoi
au urmat alte competiții, în cadrul cărora
au apărut mai multe parcursuri de tir în
poligon, cu mașini/aruncătoare de talere
mai noi și mai performante.
Începând cu anii 2009-2010 am început să particip la competiții organizate
și în afara țării, precum în Ungaria, Austria sau Cehia. Acumulând permanent
experiență, am continuat să particip la
tot mai multe concursuri și în țară, cum
a fost spre exemplu Campionatul național al României la parcurs vânătoresc,
oraganizat de A.G.V.P.S. în anul 2012.
Au urmat alte și alte concursuri, în
care am reușit să câștig locuri fruntașe,
atât în țară cât și pe plan internațional,
pentru ca apoi în anul 2013, să reușesc
câștigarea locului I și să devin Campion
național la tir vânătoresc, în cadrul competiției organizate la Luduș, sub egida
F.R.T. - Federația Română de Tir, titlu
pe care l-am menținut până inclusiv în
anul 2021. Începând cu anul 2018 și în
prezent, sunt legitimat ca sportiv categoria I-a, la Clubul C.S.A. - Steaua București și sunt, în continuare, membru
vânător în cadrul A.J.V.P.S. Satu Mare,
acolo unde a început practic toată istoria
mea, în acest minunat domeniu al tirului
vânătoresc.
A.M.: Așa cum ați spus, sunteți și
vânător. Ce ne puteți spune despre
această pasiune și despre experiențele
trăite la vânătoare?
H.B.: Da, într-adevăr, sunt vânător
pasionat, iar speciile preferate sunt mis-

trețul și fazanul. În cadrul A.J.V.P.S.
Satu Mare, sunt membru vânător în
grupa de vânătoare 31 Terebești, în cadrul Clubului Satu Mare și particip activ
la vânătorile organizate de asociația
noastră județeană.
De asemenea particip activ la acțiunile curente de gospodărire în cadrul
fondurilor cinegetice, precum combaterea dăunătorilor, distribuirea hranei,
având posibilitatea de a acorda un sprijin
susținut mai ales pe timpul iernii. Împreună cu membrii grupei dar și la nivel de
asociație, particip la acțiunile organizate
pentru întreținerea, repararea sau construcția, acolo unde este necesar, a instalațiilor vânătorești. Toate aceste activități
se împletesc practic cât se poate de armonios și avem satisfacția lucrului împlinit
și bine făcut.
A.M.: Domnule Bonea, cum se desfășoară antrenamentele în poligonul de
tir și la ce competiții participați?
H.B.: Antrenamentele în poligon se
desfășoară permanent, când condițiile de
vreme permit. Practic, de când temperaturile ajung la plus 10, plus 12 grade Celsius, desfășor minim două antrenamente
pe săptămână și particip la toate competițiile la nivel național și la cele internaționale, europene sau mondiale, atunci
când acestea se organizează, sub egida
F.I.T.A.S.C. - Federația Internațională de
Tir cu Arme Sportive de Vânătoare.
A.M.: Ce aveți în vedere pentru prezent și care sunt planurile de viitor?
H.B.: Ca dorință pentru prezent dar
și pentru viitor este să mențin titlul de
Campion național la tir vânătoresc, să
devin antrenor de tir, apoi, având în vedere faptul că am o mulțime de cunoșțințe legate de practicarea acestui sport
și cunoscand o serie largă de producători
de echipament pentru tirul sportiv, în
special din Europa, voi încerca să-i sprijin pe cei care doresc să amenajeze poligoane noi pentru tir, în România. Și, în
măsura în care timpul va permite, mă
gândesc să amenajez și eu un poligon de
tir vânătoresc, terenul există, l-am achiziționat cu gândul amenajării acestui
obiectiv și, trebuie să spun, este un proiect la care visez cu plăcere dar și cu emoție, și pe care îl văd realizabil.
A.M.: Având în vedere faptul că sunteți și vânător, cum vedeți legătura dintre
tirul vânătoresc în poligon și vânătoarea
în sine?
H.B.: Dacă stăm să ne gândim, de
fapt, în teren la vânătoare, totul este tir
vânătoresc. Cele două laturi, tirul și vânătoarea, nu pot exista practic una fără
cealaltă. Iar împletirea lor armoniasă
duce cu siguranță la obținerea rezultatelor scontate. Îndemânarea și experiența

căpătate în poligon, de la mânuirea corectă a armei, la luarea liniei de ochire și
corecțiile necesare, toate vor aduce rezultate mult mai bune atât la vânătoarea
de păsări și chiar și la cea la vânat mare.
A.M.: Înainte de a încheia, ce doriți
să adresați ca mesaj pentru cei ce practică în prezent tirul vânătoresc, dar și
pentru începători sau pur și simplu pentru cei interesați de acest sport ce se îmbină atât de bine cu vânătoarea?
A.M.: Îi îndemn pe toți să încerce,
chiar și pentru prima oară, să tragă la
talere. Când talerul „se face fum” , vor încerca o satisfacție de neînchipuit. Vânătorii să vină în poligonul de tir pentru a
deveni mai buni trăgători, mai experimentați în mânuirea armelor de vânătoare, și cu siguranță atunci vom avea
mai puțin vânat rănit sau pierdut.
Socializarea în poligon, concurența
dintre participanți, toate crează o atmosferă sportivă de nedescris. Faptul că vânătorii sunt oameni ambițioși, gradul de
concurență va fi mai ridicat iar satisfac-

Îi îndemn pe toți să
încerce, chiar și
pentru prima oară, să tragă
la talere. Când talerul „se
face fum”, vor încerca o
satisfacție de neînchipuit.
Vânătorii să vină în
poligonul de tir pentru a
deveni mai buni trăgători,
mai experimentați în
mânuirea armelor de
vânătoare, și cu siguranță
atunci vom avea mai puțin
vânat rănit sau pierdut.

țiile vor fi mult mai mari. Dar, trebuie
să menționez, în tot ceea ce facem, de la
mânuirea armelor, la efectuarea tirului,
siguranța noastră este pe primul plan safety first, atât în poligon cât și pe teren,
la vânătoare. Doresc vânătorilor din România un an nou bun, cu sănătate și rezultate pe măsură.

Înainte de a încheia doresc să mulțumesc celor ce sprijină activitatea
A.J.V.P.S. Satu Mare și a Clubului Satu
Mare, conducerii A.J.V.P.S. Satu Mare,
precum și sponsorilor mei, ARROW International - România, BLASER GMBH
- Germania, CHEDITTE - Italia. Totodată mulțumesc conducerii Clubului
C.S.A. - Steaua București pentru încrederea și sprijinul acordat.
De asemenea doresc și cred în reluarea colaborării cu A.G.V.P.S. în ceea ce
privește susținerea și promovarea acestui
sport, atât pe linia spijinului acordat concurenților cât și pentru realizarea unor
noi poligoane specializate pentru tirul
vânătoresc la talere.
A.M.: Vă mulțumesc domnule
Horațiu Bonea, pentru timpul acordat
și pentru gândurile transmise cititorilor,
membrilor vânători ai asociațiilor noastre, și vă dorim să reușiți să duceți la
bună împlinire ideile, dorințele și proiectele pe care vi le-ați propus. Mult suces
și multă sănătate!
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Din teren

Activități de sezon

Observarea directă
a vânatului (I)
Text și fotografie COSTIN ALEXANDRESCU
Cunoașterea efectivelor de vânat pe specii și categorii de
vârstă și a raportului între sexe, este un aspect important
în cadrul planului de gospodărire a vânatului în fondurile
cinegetice. În acest sens, evaluarea vânatului este parte
din planul de management elaborat pentru fiecare fond
cinegetic în parte.

Î

n completarea acțiunilor de evaluare
de bază a vânatului, observațiile directe în teren aduc o contribuție
demnă de atenție, adăugând un plus de
exactitate în stabilirea efectivelor și a calității vânatului existent în terenul de vânătoare.
Observațiile directe sunt observații vizuale asupra vânatului iar posibilitatea
efectuării lor pornește de la faptul că, în
general, dacă nu este deranjat și condițiile
existente de mediu nu se modifică drastic,
vânatul dintr-un anumit teritoriu își păstrează obiceiurile, deplasându-se pe aceleași poteci și revenind la punctele de hrănire cu care a fost obișnuit, pentru ca apoi
să se retragă, de cele mai multe ori, în
aceleași locuri de adăpost și odihnă.
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Observarea directă a vânatului poate
fi efectuată atât de către personalul de
specialitate angajat, cât și de vânători. În

primul caz, observațiile directe se pot face
în cadrul programului regulat din timpul
patrulărilor în teren, sau în diverse ocazii
precum distribuirea hranei în teren și
aprovizionarea hrănitorilor sau a punctelor de hrănire amenajate, cu ocazia controlului și inspecției instalațiilor și amenajărilor pentru vânat, dar și cu ocazia
acțiunilor organizate cu personal angajat
și cu vânători, de combatere a dăunătorilor cu păr și cu pene ai vânatului.
Un element de avut în vedere este și
acela că observațiile directe pot fi făcute
cu și mai mare precizie în anumite perioade de timp ale anului, specifice pentru
diferitele specii de vânat, cum ar fi spre
exemplu la căprior, în perioada premergătoare primăverii, în pădurea încă ne-

Printre exemplele de
locuri fixe, favorabile,
ce pot înlesni observațiile
directe, pot fi enumerate
punctele de hrănire pentru
vânat, cum este cazul
mistreților, hrănitorile
în cazul cervidelor, iepurilor
și fazanilor, punctele
amenajate pentru
distribuirea sării sau cele
cu observatoare special
amplasate.

CARTE

EMIL WITTING - „FRATE NICOLAE”

înfrunzită, sau primăvara când câmpul
agricol este încă deschis vederii și apoi,
mai târziu, în perioada alergatului. Un alt
exemplu este cazul cerbului, perioada
boncănitului, din toamnă, oferind posibilitatea efectuării observațiilor directe,
la fel ca și la capra neagră, în zonele de
gol alpin, în perioada goniței.
Posibilitatea observării directe a vânatului în perioadele de liniște din teren,
permite identificarea cu mai multă acuratețe a exemplarelor pe sexe dar și pe
grupe de vârstă și, cum este spre exemplu cazul la căprior, cerb sau capră neagră, aprecierea cât mai corectă și în detaliu a calității trofeelor sau a
anomaliilor acestora, precum și a stării
de sănătate în general a diferitelor exemplare, elemente de importanță majoră
pentru stabilirea ulterioară a exemplarelor ce vor fi recoltate fie pentru trofeu,
fie extrase pentru selecție.
Printre exemplele de locuri fixe, favorabile, ce pot înlesni observațiile directe,
pot fi enumerate punctele de hrănire pentru vânat, cum este cazul mistreților, hrănitorile în cazul cervidelor, iepurilor și fazanilor, punctele amenajate pentru
distribuirea sării sau cele cu observatoare
special amplasate.
– va urma –

Apărut în anul 1931, la Sibiu, în limba
germană, volumul cu titlul românesc „Frate
Nicolae”, reprezintă o monografie romanțată a ursului din Carpații românești. Autorul îl prezintă în spiritul atitudinii deferente
ancestrale a țăranului ardelean – cel mai
vechi cercetător al munților împăduriți de
mii de ani – față de această sălbăticiune
care alături de cerb este stăpânul munților.
Volumul a cărui traducere a fost începută probabil în anul 1949 de către Ionel
Pop a putut vedea lumina tiparului după
90 de ani.
Ceea ce îi conferă un farmec aparte
este combinația pe care scriitorul, un veritabil etolog, o alcătuiește din trăirile
existenței: suferință, iubire, istețime, tandrețe, devotament, curaj, frică, trecând
prin toate vămile vieții, de la inocența și
fericita copilărie, până la slăbiciunile și
degradările senectuții.
Emil Witting a fost un colaborator de
valoare al revistelor de vânătoare românești „Carpații” (1933-1947) și a „Revistei
vânătorilor” (1919-1948).
Cartea „Frate Nicolae” se distinge
printr-o înaltă ținută, fiind un unicat, și
merită ca orice vânător și nu numai, să o
aibă în biblioteca sa, de aceea o recomand
cu căldură.
–Aurel Hărăguș
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De sezon Vânătoare la fazani
Sfârșit de iarnă
MARIA SĂVULESCU

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

Zile de februarie, un nou sfârșit de sezon la fazani. Deși de zeci de ani este una dintre cele
mai cunoscute specii de vânat, sunt zone din ce în ce mai extinse în care numărul de
exemplare a scăzut. Și, în plus, nici iernile nu mai sunt cum erau odată.

Î

mi amintesc de iernile din trecut,
când zăpada acoperea pământul
pe la jumătatea lunii noiembrie.
De atunci, și până prin martie, negrul
pământului era scump la vedere, ză-

rindu-se arareori de sub albul omătului.
Strat după strat, zăpada se așeza peste
întinderi, protejând câmpurile de arsura gerului. Zăpezile de zeci de centimetri erau o normalitate și o mare bu-

curie pentru copii. Zilele de vânătoare
erau mai dificile, dar și mai frumoase:
de la ger, de la lupta înaintării prin nămeți…

Foto: MARIA SĂVULESCU

Capriciile vremii
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În ultimele ierni am avut parte mai
mult de un sezon polios decât de o iarnă
veritabilă. Lipsa zăpezii face ca totul să
piardă din prospețime, totul este învăluit în culorile reci ale noroiului și ale
trunchiurilor umede ale copacilor, toate
în nuanțe de gri închis și negru. Totul
devine șters și se pierde, spre deosebire
de zilele cu zăpadă în care parcă totul
strălucește.
Neaua te face conștient de existența
lucrurilor și ființelor din jurul tău,
parcă aduce totul la vedere, totul capătă
contururi clare pe albul imaculat: negrul mistreților, negrul vârfului urechilor iepurilor și culoarea brună a blănii,
pastelul culorilor din penajul fazanilor,
roșiaticul șiretelor cumetre vulpi.
Iar perdelele forestiere par a fi desprinse dintr-o schiță în cărbune. Și
peste toate aceste culori și contururi
domnește liniștea: foșnetul frunzelor

Dar chiar și pentru
câteva zile, bucuria
unei vânători la fazani prin
omătul proaspăt este trăită
la maxim. Scotocirea
câinilor prin vegetația
împodobită de zăpadă,
aportul, toate au farmecul
lor. Pentru câinii tineri este
și un bun prilej de exersare
a aportului. Albul zăpezii,
dacă stratul nu este foarte
gros, face mai ușoară
observarea vânatului căzut.
Foto: MARIA SĂVULESCU

este acoperit de greutatea zăpezii, susurul apei a amuțit în strânsoarea gheții, zgomotul trecerii sălbăticiunilor este
parcă înghițit de zăpadă, totul se petrece în șoaptă. Apoi liniștea lasă loc
imaginilor, urmele trecerii animalelor,
conturul și culorile lor. Așa erau iernile
de altă dată, când ne bucuram de luni
de iarnă…
Dar chiar și pentru câteva zile, bucuria unei vânători la fazani prin omătul
proaspăt este trăită la maxim. Scotocirea câinilor prin vegetația împodobită
de zăpadă, aportul, toate au farmecul
lor. Pentru câinii tineri este și un bun
prilej de exersare a aportului. Albul zăpezii, dacă stratul nu este foarte gros,
face mai ușoară observarea vânatului
căzut.

Fazani în luna lui Făurar
Îmi amintesc cu plăcere de una din
vânătorile la pană făcute într-o zi de
februarie. Noaptea se așternuse un strat
proaspăt de vreo zece centimetri de zăpadă. Câmpul era acoperit și de o ceață
ușoară. Pe jos era zăpadă, iar apoi aveai
o rază deschisă de circa cincizeci, poate
chiar șaptezeci de metri, după care totul
era acoperit de ceața lăptoasă.
Am făcut bătăi scurte pe fâșii înguste mărginite de șanțuri. Dacă fazanii

se ridicau zgomotoși, aveai răgaz căteva
secunde până să îi pierzi în ceață. În
acea fereastră scurtă de timp aveai posibilitatea să tragi. Apoi, dacă tirul era
cu noroc, auzeai fazanul lovind pământul în cădere. Contactul vizual se pierdea, câinele pleca și el să facă aportul.
Apărea din ceață aducând vânatul în
gură…

Ceața s-a risipit după vreo oră, soarele îmbrățișând întinderile câmpului.
Am făcut o nouă bătaie într-o pădurice
tânără de plop. Distanța destul de mare
dintre rânduri ne-a permis să ne deplasăm cu ușurință. Am avut trei făzănițe
care s-au ridicat și pe care le-am lăsat
să zboare liniștite, totul spre nedumerirea câinelui. Dar apoi am avut și doi
fazani ridicați. Unul a scăpat iar al doilea a ajuns să odihnească la cingătoare,
după un aport făcut ca la carte, alăturându-se apoi celorlalte piese, în tabloul
final al partidei de vânătoare. A fost,
cred că putem spune, o zi reușită…!
Foto: MARIA SĂVULESCU
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Chinologie Câinele de vânătoare
La vânătoare,
iarna

Foto: MARIA SĂVULESCVU

ALECSANDRU CODRIN

În perioada iernii, când frigul este în toi, trebuie să avem
grijă pentru că și câinii suferă de frig și, uneori, ajunse la
extrem, temperaturile joase pot fi deosebit de periculoase.
Se știe despre câinii de vânătoare că pot suporta destul de
bine temperaturile scăzute ale iernii, mult mai bine
decât căldura verii.

P

rea mult frig însă, poate duce la
situații neplăcute, precum instalarea hipotermiei și de aici la
accidente nedorite. De altfel, acest tratament inadecvat, lăsând câinele să sufere de frig, nu îl face nici pe departe
mai rezistent ci dimpotrivă, îl poate
sensibiliza, încet, încet, făcându-l susceptibil la îmbolnăvire, mult mai ușor
decât ar fi normal.
Când ieșim la vânătoare în timpul
iernii, grija și atenția pentru câinele
nostru nu trebuie scăpate din vedere.
Chiar și în zilele ce se deschid cu dimineți senine, vremea se poate schimba
pe neașteptate, aducând lapoviță, polei
sau ninsoare. Atenție de asemenea la
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vânt, așa numitul factor de vânt, care
poate reduce drastic gradele Celsius
fără ca să ne dăm practic seama de
acest fenomen. În plus, din cauza discomfortului considerabil produs de frig,
atenția partenerului nostru patruped
poate fi distrasă de la ceea ce are de făcut, fapt ce poate crea situații neplăcute
în teren.
O atenție deosebită în teren trebuie
să acordăm semnelor ce pot indica apariția și instalarea hipotermiei la câinele
nostru. De regulă acesta devine neatent
și apatic, nu mai pleacă de lângă noi și,
în fază avansată, caută un loc mai ferit
și se ghemuiește “colac” pentru a se încălzi. Este un semnal de alarmă ce im-

pune măsuri urgente: încetarea activității și adăpostirea imediată a câinelui,
pe cât posibil la cald, într-o pătură, în
mașină sau într-un loc ferit de vânt și
precipitații.
O soluție pentru a preîntâmpina
efectele nedorite ale vremii capricioase
din perioada sezonului hibernal, este
de a purta cu noi o vestă pentru câine,
pe care să o folosim la nevoie. Fie că
este din neopren sau alt material cu
căptușeală pe partea interioară, vesta
va aduce și menține plusul de confort
necesar partenerului nostru patruped.
În același sens, o pătură special păstrată
în mașină, pentru câine, este binevenită, nu numai pentru cazuri nedorite
dar și pentru timpul de după vânătoare,
mai ales dacă, pe drumul spre casă, îl
vom transporta în cușcă, în bena mașinii de teren.
De regulă, rasele de câini cu păr mai
lung precum setterii sau brittany, sunt
mai rezistente la frigul iernii, atâta timp
cât blana este uscată. Atunci când sunt
uzi însă, lucrurile se schimbă și pentru
ei. Rasele cu păr scurt, precum vizsla sau
pointerii, sunt mai expuse frigului și pot
ajunge să sufere mai repede de frig, mai
ales pe vreme rece, umedă și cu vânt.
Pentru dedicația și efortul susținut
pe care câinele nostru de vânătoare îl
face pentru noi, la vânătoare, merită
toată atenția și grija noastă, mai ales
în perioada aspră a iernii. Să nu uităm,
este mult mai ușor și mai simplu să prevenim un aspect nedorit, precum hipotermia și îmbolnăvirea câinelui nostru,
decât să îl tratăm mai târziu!

De prin magazine
HUNTERSHOP

Noutăți

Lunetele Meopta Optika 6
Optika 6: 1-6x24 RD

Optika 6: 3-18x50 FFP

Optika 6: 3-18x50 RD

Meopta Optika 6, 1-6x24 este cea mai potrivită pentru tragere rapidă la competiție și vânătoare.
Treapta cea mai de jos 1x a intervalului de magnificație 1-6x, permite tragerea reflex, rapidă,
intuitivă, în timp ce 6x permite vizarea cu ușurință a obiectivelor mai îndepărtate.
1-6x24 RD SFP
Modelele cu reticul în al doilea plan
focal (Second Focal Plane - SFP), oferă
precizie de reglaj de 0,5 MOA atât pe
orizontală cât și pe verticală, iar modelele
cu reticulul în primul plan focal (First
Focal Plane - FFP) au turetele de reglaj
expuse, pentru reglaj rapid în teren.
Lunetele sunt disponibile cu reti-

cule standard, iluminate sau „DichroTech” în diferite configurații, pentru a
face față provocărilor oricărei situații
de tragere.
Modele disponibile și reticule SFP
- vânătoare:
• 1-6x24 SFP: Z-plex;
• 1-6x24 RD SFP: 4C, K-Dot 2, BDC-3,
.223, K-Dot.

OUTDOOR & MORE

Avantaje
Distanțierea de 2 mm G1.air previne condensul și ajută la circulația aerului în cizme. Zona labei piciorului

Modele de reticule disponibile pentru
SFP - vânătoare:
• 3-18x50 SFP: Z-plex, BDC, .223, 6,5 CM;
• 3-18x50 Dichro SFP: 4D, BDC Dichro,
6,5 CM Dichro, 4D Dichro;
• 3-18x50 RD SFP: 4C, 4K, - DC-3, .223 RD,
Z-plus RD.
–www.huntershop.ro

SCH JAGD

Cizmele
Woodbeater
și Pro Shutter
- Gateway1
Gateway1 este un producător renumit din Danemarca, cu o vastă experiență în Scandinavia, care promovează
funcționalitatea încălțămintei chiar și
în cele mai dure condiții climatice și de
relief. Dintre nenumăratele modele de
cizme vă propunem următoarele:
Cizme Woodbeater 18
7 mm + 400 g de izolație 3M Thinsulate™, rezistente până la -50 °C. (cod
produs - 100101005)
Cizme Pro Shooter 18
7 mm, culoare Olive SI Mossy
Oak®. (cod produs - 100101001)

3-18x50 RD SFP (și FFP)

MONOCULARUL NIGHT
VISION HELIA TI 35
este întărită suplimentar cu Japan-rubber. Talpa intermediară EVA este modelată pentru izolație suplimentară și
absorbție a șocurilor. Zona călcâiului
și cea anterioară beneficiază de amortizare G1 turbo-energy. Talpa exterioară
este foarte adâncă, oferind o stabilitate
ridicată. Lynx ICE-GRIP+TM asigură o
aderență optimă în intervalul de temperatură -45/+30 °C. Fermoarul YKK
înlesnește ușurința de a încălța și de a
descălța cizma. Cizma este reglabilă
pentru toate dimensiunile gambelor,
grație materialului G!-flex calf, din
spandex, rezistent la abraziune. Materialul din cauciuc compus, al tălpii, a
fost dezvoltat și testat în cele mai dure
medii de iarnă din Scandinavia și alte
părți ale Europei de Nord.

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

Helia TI 35 este un monocular cu
termoviziune care îmbină funcțiile necesare esențiale. Grație câmpului vizual larg
permite orientarea și obținerea rapidă a
imaginii dorite în teren. Este impermeabil și rezistent la șocuri mecanice.
Lentilele obiectiv
35 mm, F1.0
Rezoluție senzor
384×288; 17 μm(pixeli)
Senzitivitate termală<35 mK
Rezoluție display 1.024×768 (pixeli)
Câmp vizual
10,66×8,00 (°)
Câmp vizual
19 (m/100 m)
Magnificație optică 2,3x
Digital zoom
1x, 2x, 4x
Tip baterie
reîncărcabilă Li-Ion
Durata bateriei
până la 8 ore
Lxlxh
198 × 68 × 63 mm
Greutate
430 g
Moduri culoare
Alb-Cald, Negru-Cald, Roșu
Găsiți articolul în magazinul SCH JAGD
din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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Competiții
FEBRUARIE

Calendar competițional

Competiții
Pescuit la știucă
Pescuit staționar
Pescuit de sezon
Pescuit pe râu

PESCUIT

20
24
26
28
30

Calendarul campionatului de pescuit
competițional privat al A.G.V.P.S. - 2022
TEODOR BENTU, Vicepreședinte A.G.V.P.S.

Aprobat în ședința Comisiei de Pescuit Competițional Privat al A.G.V.P.S. din 04 februarie 2022
Asociația Liga de Pescuit Staționar - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL PE PESCUIT STAȚIONAR

CAMPIONATUL FREESTYLE METHOD FEEDER individual
al Asociației Liga de Feeder

Categoria
Etapa
Tin. fete U15 Anulat
Tin. fete U20 Anulat
Tin. fete U25 Anulat
Tin. băieți U15 Anulat
Tin. băieți U20 Anulat
Tin. băieți U25 Anulat
Senioare
Anulat
Seniori
FINALA
Echipe/Cluburi FINALA
Echipe/Cluburi FINALA
Veterani
Anulat
Pers. dizabilități Anulat

Competițiile care vor puncta în Campionatul Ligii în 2022 sunt următoarele:
5-6 martie
Cupa Lacului La Marcellino
Lacul La Marcellino (2 manșe)
11-13 martie
Cupa Romtravel Fishing
Pescăria Bucur (3 manșe)
25-27 martie
Cupa Lacului Nucetu
Lacul Nucetu (3 manșe)
26-27 martie
Cupa Primăverii
Pescăria Valea lui Mihai (2 manșe)
2-3 aprilie
Cupa ACS Power Method
Pescăria „La Micuțu”(2 manșe)
29 aprilie - 1 mai Cupa 2.20 Baits
Pescăria Rădești Balta 2 (2 manșe)
7-8 mai
Cupa Corvinul
Valea lui Mihai (2 manșe)
20-22 mai
Cupa Înfrățirii
Pescăria „La Micuțu”(3 manșe)
28-29 mai
Cupa ACS Banat
Lacul Valcroft (2 manșe)
28-29 mai
Cupa Muntenia ACSMF
Lacul la Marcellino Balta 2 (2 manșe)
3-5 iunie
Cupa Dynamite
Pescăria Rădești Balta 2 (3 manșe)
17-19 iunie
Cupa Fishermen’s Club
Lacul Valcroft (3 manșe)
18-19 iunie
Cupa Ardeal ACS MF
Pescăria Valea lui Mihai (2 manșe)
9-10 iulie
Cupa Romtravel
Pescăria Rădești Balta 2 (2 manșe)
22-24 iulie
Cupa TTX 21
Pescăria „La Micuțu” (3 manșe)
13-14 august
Cupa East Fishing
Iazul Frasin (2 manșe)
20-21 august
Cupa Deeper Sonars
Lacul Valcroft (2 manșe)
27-28 august
Cupa Valea Lui Mihai
Pescăria Valea lui Mihai (2 manșe)
3-4 septembrie
Cupa MG Carp
Pescăria Rădești Balta 2 (2 manșe)
3-4 septembrie
Cupa Lacului La Marcellino
Lacul La Marcellino (2 manșe)
23-25 septembrie Cupa Monsterfish la Method Sacoșu Turcesc 3 (2 manșe)
24-25 septembrie Cupa ACS CESTUS
Pescăria „La Micuțu” (2 manșe)
30 sept. – 1-2 oct. Cupa Marele Pescar
Lacul Nucetu (3 manșe)
30 sept. – 1-2 oct. Cupa Toamnei
Pescăria Valea lui Mihai (3 manșe)
8-9 octombrie
Cupa Petrișor Mix
Pescăria Rădești Balta 2 (2 manșe)
15-16 octombrie Cupa Moldavian East Method Tucani Lake (2 manșe)
22-23 octombrie Cupa Valcroft
Lacul Valcroft (2 manșe)
28-30 octombrie Cupa iBaits individual
Lacul Nucetu (3 manșe)
5-6 noiembrie
Cupa ACS Pescăria Rădești
Pescăria Rădești Balta 2 (2 manșe).

Data
Pericol
Pericol
Pericol
Pericol
Pericol
Pericol
Pericol
23-26.06.2022
29-30.09.2022
01-02.10.2022
Pericol
Pericol

Bazinul piscicol
Pandemie
Pandemie
Pandemie
Pandemie
Pandemie
Pandemie
Pandemie
Suplacu de Barcău, jud. Bihor
Suplacu de Barcău, jud. Bihor
Suplacu de Barcău, jud. Bihor
Pandemie
Pandemie

Asociația Liga de Pescuit la FEEDER - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL DE FEEDER CLASIC
Individual
FINALA
Echipe/Cluburi FINALA

26-29. 05. 2022 Acum. Solești - Vaslui
25-28.08. 2022 Baraj Moșteni Slatina -Olt

Asociația Liga de Pescuit la FEEDER - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL DE FEEDER METHOD
Individual

Calificări Reg. Sud 12-15. 05. 2022
CalificăriReg.Vest 12-15. 05. 2022
Calificări R. C.-Nord 12-15. 05. 2022
Calificări Reg. Est 12-15. 05. 2022
FINALA A
28-31. 07. 2022
FINALA B
15-18. 09. 2022
Echipe/Cluburi FINALA A
09-12. 06. 2022
FINALA B

Lacul Nucetul, jud. Călărași
Lacul Valcroft, jud. Timiș
Pescăria„LaMICUȚU”,jud.Alba
Iaz FRASIN, jud. Iași
Iaz Frasin, Jud. Iași
Pescăria„LaMICUȚU”,jud.Alba
Sacoșul Turcesc, balta 3
jud. Timiș
14-17. 07. 2022 Pescăria Rădești, balta 2
jud. Alba
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Liga Romană de Spinning Divizia BARCĂ - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL DE SPINING BARCĂ
Competiția
Etapa
Cupa RAPTURE Etapa 1
Cupa COSAROM Etapa 2
Cupa ARROW Etapa 3
Cupa REPO
Etapa 4
Cupa Ligii
Ediția 14
Predator-Challenge

Data
17-18 iunie 2022
22-23 iulie 2022
03-04 sep. 2022
22-23 oct. 2022
21-24 sep. 2022

Bazinul acvatic
Delta Dunării - Uzlina
Lacul BICAZ - Ceahlău
Lac SNAGOV - Ilfov
Râul Olt - Moșteni
Delta Dunării
Sf. Gheorghe

Liga Romană de Spinning Divizia Pescuit pe mal - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL DE SPINING DE PE MAL
Cupa Ligii LIBRA Ediția 8
Cupa LUCKY JOHNEtapa 1
Cupa HERAKLES Etapa 2
Cupa RAPTURE Etapa 3
Cupa TIEMCO
Etapa 4
Cupa NOMURA Etapa 5
CupaLigiidePăstrăv Ediția 9

09-10 apr. 2022
21-22 mai 2022
04-05 iunie 2022
25-26 iunie 2022
16-17 iulie 2022
27-28 sept. 2022
Septembrie 2022

Râul Lotru - Voineasa
Someșul Cald - Doda PILLI
Someșul Cald - Doda PILLI
Râul Buzău - Vama Buzăului
Râul Someșul Rece - Răcătău
Moldova - Pojorâta
Someșul Cald - Doda PILLI

Liga Romană de Spinning Divizia Streetfishing - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL DE STREETFISHING
Competiția
Data
Bazinul acvatic Localitatea
Etapa 1
11 iunie 2022
Crișul Repede
Oradea
Etapa 2
18 iunie 2022
Dâmbovița
București
Etapa 3
25 iunie 2022
Bega
Timișoara
Etapa 4
30. iulie 2022
Cibin
Sibiu
Etapa 5
03 sept. 2022
Dâmbovița
București
Etapa 6
10 sept. 2022
Someșul Mic
Cluj
Etapa 7
17 sept. 2022
Mureș
Târgu Mureș
FINALA
24 sept. 2022
Dâmbovița
București
Hardcore Clash 02 iulie 2022
Dâmbovița/
București
ediția a II-a
Lacul Morii
U.F.P.C.
16 iulie 2022
Lac Titan
București

Liga Romană de Spinning Divizia Trout Area - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL DE TROUT AREA

Liga Romană de Spinning Divizia CAIAC - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL DE CAIAC

Competiția
Etapa
Lucky John CUP Etapa 1
MP CUP
Etapa 2
Rapture CUP
Etapa 3
Airrus CUP
Etapa 4
Varivas CUP
Etapa 5
Herakles CUP
Etapa 6
ValkeIN x Vanfook CUP Etapa 7
TIMON
Team Challenge

Data
Bazinul acvatic
13-14 mai 2022 Balta Vederoasa
02-03 iulie 2022 Lacul Bicaz
30-31 iulie 2022 Lacul Snagov
20-21 august 2022Lacul Beliș

Data
09.10.2021
23.10.2021
26.02.2021
12.03.2022
26.03.2022
14.05.2022
28.05.2022
02.04.2022

Bazinul Piscicol
Păstrăvăria Zăvoi
Păstrăvăria Crasna
Păstrăvăria Crasna
Păstrăvăria Zăvoi
Păstrăvăria Crasna
Păstrăvăria Câmpul Cetății
Păstrăvăria Zăvoi
Păstrăvăria Sadu

Localitatea Etapa
Cernavodă C-țaEtapa 1
Ceahlău Nemț Etapa 2
Ilfov Navasart Etapa 3
Cluj
FINALA

CAMPIONATUL DE PESCUIT CU MUSCĂ ARTIFICIALĂ
Competiția
Data
OPEN BELIȘ - concurs pe lac, păstrăv individual 29 apr.- 01 mai 2022
OPEN SOMEȘUL CALD - concurs pe râu echipe 28-29 mai 2022
OPEN VALEA IADULUI - concurs pe râu individual 17-19 iun. 2022
OPEN SOMEȘUL RECE - concurs pe râu individual 5-7 aug. 2022
OPEN TARNIȚA - concurs pe lac individual
20-21 aug. 2022
OPEN BUCOVINA - concurs pe râu individual
9-11 sept. 2022
OPEN MUREȘ - concurs pe râu echipe
16-18 sept. 2022
OPEN ZETEA - concurs pe râu echipe
14-16 oct. 2022
OPEN CÂMPUL CETĂȚII păstrăv pe mal lac
04-06 nov. 2022
- de pe mal - individual

Bazinul acvatic
Lac „La Găvrilă”, jud. Cluj
Râu Someșul Cald, jud. Cluj
Râul Valea Iadului, jud. Bihor;
Râul Someșul Rece, jud. Cluj;
Lacul Tarnița, jud. Cluj;
Râu Bistrița Aurie, jud. Suceava
Râu Mureș, jud.Mureș
Tărnava Mare/Lac Zetea, jud. Harghita
Câmpul Cetății, jud. Mureș –
lac privat „Han Pescăresc”

Organizator
AquaTransilvae (Mihai Vasilescu) - partener A.G.V.P.S.
Cosma Fishing Club/BFFC (Alin Hirișcău 0743-915.361)
Grupul Pescarilor Sportivi Oradea (Marius Bandila)
Cosma/BFF/ Fly Reghin (Alin Hirișcău 0743-915.361)
Cosma /BFF (Alin Hirișcău 0743-915.361)
Club Fly Fishing Bucovina (Ioan Bedrulea 0743-824.278)
Fly Fishing Reghin (Daniel Suciava 0740-926.333)
Clubul „Fly Fishing Extreme” (Zoltan Nagy 0723-169.071)
Fly Fishing Dedicaded (Raul Tătar 0723-227.926)

Asociația Liga Cluburilor de Crap - membră A.G.V.P.S.
CAMPIONATUL DE PESCUIT LA CRAP
Categoria
SENIORI echipe
Echipe 3x (duo)

Etapa

Data

Calificări Etapa I 02-05 iunie2022
Calificări Etapa II 16-19 iunie 2022
Dacă va exista un număr mai mare de Calificări Etapa III 30 iun-02 iul. 2022
echipe înscrise decît capacitatea pistei
FINALA
06-09 oct. 2022
SENIOARE
Echipe 3x (duo)
FINALĂ
21-24 iul. 2022

Informații privind regulamentele și condițiile de înscriere și participarea se pot obține
de la sediul asociațiilor la care pescarii interesași
sunt membri, direct de la Ligile/Asociațiile organizatoare și anunțurile publice ale acestora
on line pe site-urile proprii precum și de pe siteul www.agvps.ro/competiții/regulamente.
Potrivit Art. 1.2. din Regulamentul Comisiei de Pescuit Competițional privat al

Pista

Organizator

Dyno Lake, jud, Călărași As. Liga Cluburilor de Pescuit la Crap - membră A.G.V.P.S.
Dyno Lake, jud, Călărași As. Liga Cluburilor de Pescuit la Crap - membră A.G.V.P.S.
Dyno Lake, jud, Călărași As. Liga Cluburilor de Pescuit la Crap - membră A.G.V.P.S.
Dyno Lake, jud, Călărași As. Liga Cluburilor de Pescuit la Crap - membră A.G.V.P.S.
Dyno Lake, jud. Călărași As. Liga Cluburilor de Pescuit la Crap - membră A.G.V.P.S.

A.G.V.P.S. „În campionatul competițional
privat al A.G.V.P.S. au drept de participare
doar membrii pescari recreativi ai asociațiilor afiliate la A.G.V.P.S., care au aderat
la entitățile competiționale afiliate la
A.G.V.P.S., delegate cu managementul
competiției”.
În funcție de evoluția situației sanitarepandemice din România, Ligile organizatoare

sunt responsabile de a revizui, modifica sau
completa sau, după caz a anula dacă se impune, programele competiționale pentru prevenirea îmbolnăvirilor sau răspândirii virusului
Sars-Cov-2, cu informarea Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S. și publicarea măsurilor pe site-ul A.G.V.P.S. și al
Ligilor, în aceleași condiții de diseminare a
măsurilor lor.
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Competiții Pescuit pe gheață
Campionatul de pescuit
competițional privat
pe gheață 2022 al
A.G.V.P.S. din România
- TROFEUL NERO
TEODOR BENTU, Vicepreședinte A.G.V.P.S.

Despre regulamnetul
și programul de concurs
În competiția de pescuit pe gheață
clasamentul se bazează pe greutatea totală a peștilor capturați de fiecare concurent pe standul său din sector, în fiecare zi de concurs. Pe acest criteriu, la
sfârșitul timpului regulamentar de pescuit, fiecărui pescar i se dă un număr corespunzător locului ocupat în sectoare în
cele două zile de concurs. Clasamentul
general final se stabilește prin cumulare
iar câștigătorul va fi concurentul cu cel
mai mic număr. În cazul egalităților de
puncte departajarea se face pe baza greutății cumulate mai mari în ambele zile.
Programul competiției și instrucțiunile de organizare au fost diseminate public pentru toți cei pasionați ai stilului,
membrii asociațiilor, cluburilor și ligilor
afiliate la A.G.V.P.S..
Potrivit Regulamentului Comisiei de
Pescuit Competițional privat al
A.G.V.P.S., la această competiție au participat pescari membrii ai asociațiilor,
cluburilor și ligilor afiliate la A.G.V.P.S.,
dar au fost admiși și pescari de peste
Prut, din Republica Moldova, în cadrul
schimburilor culturale de prietenie.
Aceștia, prin experiența și dotarea lor,
au ridicat valoarea tehnică a concursului
și au constituit și un util îndrumar tehnic
dar și ajutor pentru pescarii români.
Având în vedere problemele sanitare
și restricțiile sanitare impuse pentru a
asigura măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19, în total
s-au înscris și au participat, cu dovada
vaccinării, un număr de 16 pescari proveniți din diferite zone ale țării.

Desfășurare, tehnică, momeli și nade
În perioada 21-23 ianuarie, Lacul Roșia Mică, situat în zona
Înainte de începerea concursului,
Metropolitană a orașului Suceava, la intrarea dinspre Fălticeni,
concurenții au fost pe gheață patru ore
având o suprafață de circa 30 ha și o adâncime medie de 2 m,
în cadrul antrenamentului oficial de vicu o populație piscicolă formată în principal din crap, caras,
neri, 21.01.2022. Echipați de iarnă cu
babușcă, roșioară și biban, a fost gazda primului Campionat
costume speciale, mănuși și încălțări
de Pescuit Competițional Privat pe gheață al A.G.V.P.S.
termoizolante, au urmărit la antrenadin România, concurs al cărui management a fost atribuit și
asigurat de Liga Română de Pescuit Sportiv, membră a A.G.V.P.S. ment să exploreze, în afara zonei de

D

e precizat că alegerea locului de
organizare a unei competiții de
pescuit pe gheață prezintă (și va
prezenta și pe viitor) probleme importante și imprevizibile. Evoluția schimbărilor climatice de pe teritoriul României,
din ultimii ani, ca urmare a încălzirii globale, datorită căreia iernile au devenit
„blânde”, face tot mai dificilă și imprevizibilă găsirea unor lacuri înghețate care
să permită organizarea în condiții de securitate a competițiilor de pescuit pe
gheață.
Din acest motiv organizatorul competiției, Liga Română de Pescuit Sportiv,
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membră A.G.V.P.S. din România, s-a
preocupat să monitorizeze buletinele
meteo, s-a informat despre existența pe
teritoriul țării a lacurilor înghețate și, în
final, a fost obligată să stabilească locația
competiției având drept criteriu principal lacul înghețat cu siguranță deplină
pentru participanți.
Competițiile de pescuit pe gheață,
comparativ cu cele din sezonul cald, sunt
nu numai un test al priceperii și determinării, dar cu totul special al rezistenței
în condiții de temperaturi scăzute, ninsori și viscole ce caracterizează vremea
nefavorabilă de iarnă.

concurs, relieful fundului apei, să încerce și să experimenteze instrumentele
de pescuit și finețea acestora, tipurile
de linii, eficiența momelilor vii și a nadelor specifice, să se edifice asupra speciilor de pești activi în apa rece.
Marea majoritate a concurenților nu
au reușit să realizeze capturi la antrenamente, iar pentru cei mai „norocoși” capturile au fost accidentale, puține și de
talie mică. Astfel antrenamentul ne-elocvent nu a avut darul de a clarifica abordarea cea mai eficientă a pescuitului în
concurs dar a tras un semnal de alarmă
care anunța un pescuit foarte, foarte dificil, imprevizibil și deschis doar inspira-

ției, orientării și intervenției de moment.
Mormyshka, 2-4 mm - tehnică tradițională rusească, o linie cu un diametru
de 0,6-0,12 montată pe celebra de acum
„balalaică” cu lamelă de semnalizare,
conul de alamă cu capac pentru nădit,
fouillul, larva de chironomidă și nada
pentru apă rece, au constituit tehnica de
abordare a pescuitului în concurs pentru toți participanții. Nu au lipsit din dotarea fiecărui concurent „forezele elicoidale” regulamentare pentru copci, sitele
pentru curățirea copcii și cutiile termale
pentru momeala vie.
Concursul s-a desfășurat în baza Regulamentului Competițional de pescuit
pe gheață aprobat în Comisia de Pescuit
Competițional, pe două sectoare, A și B,
în două manșe a câte trei ore, în două
zile diferite. Extrem de dificil, pescuitul
s-a caracterizat prin capturi mici (de
circa 20-22 g) și puține ca număr.

Prin cumularea locurilor obținute de
fiecare concurent pe sector, în cele
două manșe de concurs, rezultatul final
al primului Campionat de Pescuit Competițional Privat pe gheață 2022 al A.G.V.P.S. este următorul:
• Locul I, titlul de campion, medalia de aur și tricoul de campioană, Alexandrina Constantin;
• Locul II, medalie de argint și titlul de vicecampion, Roman Manzarari;
• Locul III și medalie de bronz, Cristi Botu.

CLASAMENT

Rezultate și câștigători
Prima manșă s-a desfășurat sâmbătă
22.01.2022, pe o vreme frumoasă, cu speranțe mari pentru concurenți dar în nota
incertitudinilor de la antrenament. În
sectorul A doar cinci concurenți din 8 au
avut capturi, care au totalizat 261 grame,
iar trei au terminat manșa fără captură.
Într-un pescuit extrem de dificil, cum o
arată și gramajul capturilor, sectorul a
fost câștigat de Cristian Botu cu 130 g,
urmat de Andrei Platon cu 87 g și Andrei
Spânu cu 30 g.
În sectorul B, sensibil mai productiv,
au înregistrat capturi 7 concurenți, cu un
total de 1.165 g, iar un concurent fără

Competiția a fost un
adevărat test nu numai
al priceperii și experienței în
pescuit dar și al inspirației,
intuiției și concentrării în
condiții de rezistență la
vicisitudinile și capriciile
iernii.

captură. Sectorul a fost câștigat de Marius
Arameanu cu 489 g, urmat de doamna
Alexandrina Constantin cu 271 g, singura
doamnă prezentă în competiție, și Manzarari Roman cu 181 g.
A doua manșă s-a desfășurat sâmbătă, 22.01.2022, pe o vreme schimbată,
extrem de nefavorabilă, cu nori, vânt și
ninsoare, care au îngreunat și mai mult
condițiile unui pescuit extrem de dificil
prin inactivitatea peștilor.
Cu tot timpul extrem de nefavorabil,
toți concurenții din sectorul A au realizat
capturi care au totalizat 550 g. Sectorul a
fost câștigat, cu o formidabilă putere de
inspirație și concentrare, de Alexandrina
Constantin cu 124 g, urmată de Vasile
Ungureanu cu 99 g și Cristi Botu cu 87 g.
În sectorul B, mai puțin productiv decât
în prima zi, au înregistrat capturi 7 concurenți cu un total de 606 g, iar un concurent a terminat manșa dar și concursul fără
captură. Sectorul a fost câștigat de Manzarari Roman cu 234 g, urmat de Andrei
Spânu cu 151 g și Ion Preda cu 75 g.
De remarcat în clasamentul final că
la competiție a participat și concurat de
la egal la egal cu bărbații, îndurând frigul și viscolul cu stoicism, și o doamnă,
Alexandrina Constantin. Aceasta, spre

lauda și cinstea ei, a câștigat acest concurs care reprezintă o premieră în Calendarul Competițional al A.G.V.P.S.
prin care se selectează și echipa
A.G.V.P.S. pentru Campionatul Mondial C.I.P.S. 2022 din Lituania.
Competiția a fost un adevărat test nu
numai al priceperii și experienței în pescuit dar și al inspirației, intuiției și concentrării în condiții de rezistență la vicisitudinile și capriciile iernii.
La final este foarte important de precizat și reținut că această reușită competiție de „Pescuit pe gheață” este nou introdusă în Calendarul competițional
oficial al A.G.V.P.S., este primul Campionat național de acest gen din istoria
pescuitului sportiv amator din România.
Felicitări organizatorilor pentru efortul depus, pentru abnegația și determinarea de care au dat dovadă pentru reușita organizării acestui Campionat
național de pescuit pe gheață.
Mulțumiri trebuiesc adresate sponsorului oficial al Campionatului, Compania „NERO”, care a asigurat premii valoroase și foarte utile pentru câștigători,
precum și administratorului lacului Roșia
Mică, pentru implicare și punerea la dispoziție a acestui bazin piscicol.
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Tehnică Pescuit la știucă
Prima partidă din 2022,
prima știucă mare
Text și fotografie ANDREI ZABET

Pe 2 ianuarie, în prima duminică a Anului Nou, profitând de vremea însorită și fără vânt,
și pentru că abia așteptam să fac un prim pescuit, m-am înființat pe Creața 1.

A

pa era dezghețată aproape în totalitate, însă doar spre stăvilar,
în aval, acolo unde plaurii și
brâul de stuf ofereau un plus de adăpost
în fața vântului, luciul apei era încă înghețat, la orele 9-10 dimineața. Însă
aveam alte locuri cu apă adâncă de explorat și de încercat, în căutatea primului „big bite” din 2022. Așa că am început să pescuiesc malul de vizavi de
cabană, oprindu-mă pe fiecare loc liber.
Cam la o oră după mine mai apăruseră
alți doi pescari, așa că locuri de pescuit
erau destule, însă eu le vizam doar pe
cele aflate pe zonele cu adâncime mai
mare a apei.

Iarna, apa adâncă e cea mai bună
opțiune
În timp ce soarele încălzea domol podul de gheață din stăvilar iar vântul bătea
fix dintr-acolo, în susul apei, am început
să tatonez celelalte zone cu apă adâncă,
adică locurile în care peștii își caută refugiu iarna, fiindcă acolo sunt temperaturile cele mai ridicate în sezonul rece.
Ca la ultimele partide din anul care abia
se încheiase, am pus „campionul” care
îmi adusese cele mai multe capturi mari
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ale toamnei, adică swimbaitul Jointed
Claw Magnum 230 de la Gan Craft. La
23 de centimetri și aproape 107 grame
pentru varianta floating, este una dintre
nălucile cel mai ușor de lansat și de pescuit, presupunând că aveți deja echipamentul specializat, adică o lansetă de
casting dedicată swimbaiturilor, mulinetă cu tambur de mare capacitate (peste
100 metri/0,44 mm), viteză ridicată de
recuperare (8,1:1/91 cm pe tur de manivelă) și un fir super-rezistent cum e Sunline Xplasma Asegai de 50 lbs. (0,38 mm
diametru).

Primul atac, primele valuri
de adrenalină din an
Pe o zonă cunoscută ca fiind cu apă
adâncă, după un lanseu spre plaurul
care se întindea până spre jumătatea lacului, am avut și primul atac de știucă,
în jurul orei 10:30. Iarna, cele mai productive ore sunt cele aflate în apropierea
prânzului, însă asta depinde mult de
condițiile meteo din ziua respectivă.
Dacă avem soare fără vânt, apa se încălzește mai rapid la suprafață chiar și cu
un grad, iar asta poate activa știucile. La
câteva ture de manivelă după ce am în-

ceput recuperarea, lent, cu pauze de 10
secunde, a „dat” și prima știucă a zilei și
a anului, însă cred că m-am grăbit să
înțep și, după câteva secunde în care am
privit lanseta care se îndoia sub greutatea peștelui, aceasta s-a detensionat și
peștele a scăpat. Iarna, știucile nu atacă
la fel de agresiv ori violent ca toamna
ori primăvara, iar dacă voiam să prind
ceva, trebuia să-mi ajustez inclusiv viteza
de înțepare la reacția încetinită a peștilor. Cu alte cuvinte, trebuia să las știucile
să se înțepe ele în ancorele swimbaiturilor, fără să ridic lanseta rapid, ca în
timpul sezonului cald. Mai ales că foloseam un fir textil fără elongație.

Prima mare captură din 2022
Cred că în jurul orei 11 și ceva m-am
întors pe zona stăvilarului, unde, spre
surprinderea mea, gheața de pe suprafața apei dispăruse în mare parte. Puteam lansa liber, cu anumite precauții
în apropierea stufului unde umbra păstrase o fâșie de gheață. Rapid, a urmat
prima captură din an, o știucă mică, de
63 de centimetri, iar o oră mai târziu, a
venit și captura începutului de an, un
superb exemplar de 95 de centimetri, o

știucă grasă și frumoasă ca visul unei
nopți de vară. Iar povestea știucii de 95
este una fantastică: am văzut semne de
știucă pe apă, atac la suprafață, agitație
mare printre peștișorii-pradă, am lansat
swimbaitul acolo unde apăruse vâltoarea, l-am lăsat nemișcat pe apă timp de
10-15 secunde, în ceea ce se numește
„dead sticking”, tehnică mai puțin cunoscută la noi, dar clasică în pescuitul
de iarnă al bass-ului, pe ape reci. Apoi,
i-am imprimat unul-două impulsuri din
lansetă, recuperând lent, după care
l-am lăsat din nou în repaus, pe loc. O
combinație între „dead stiking” și „slow
rolling”, adică pescuit ultra-lent, de
iarnă. Știuca a reperat prada care i se
oferea aproape ca pe tavă, și a plecat pur
și simplu cu năluca și cu firul. De această
dată am lăsat-o fără să înțep, să se înțepe
mai întâi ea, pentru că firul era destul
de tensionat, iar restul e poveste, una pe
care o veți putea urmări inclusiv în imaginile filmate cu camera, când voi avea
timp să fac montajul unui nou episod
din seria Încă un lanseu – prima partidă
din 2022. Am adus în minciog, pe mal
și în fața camerei foto, prima știucă superbă a noului an. Însă ceea ce a urmat
după, la doar o săptămână distanță, a
fost cea mai bună partidă din acest an,
cu cele mai multe știuci mari capturate
într-o singură zi, pe lacul Creața 1, dar
despre asta veți putea citi în numărul
următor.
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De sezon

Pescuit staționar

La pescuit, sub
zero grade Celsius
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Luna de sfârșit a iernii, cel puțin calendaristic, ar trebui să
facă trecerea de la vremea specifică sezonului rece către cea
de primăvară, care se apropie. Dacă ținem cont și de
încălzirea globală, manifestată prin creșterea continuă a
temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei,
constatată mai ales în ultimele decenii, ne așteaptăm la o
previzibilă reluare a activității noastre pe malurile apelor
(dacă aceasta s-a întrerupt cumva!). Și vom profita de zilele
mai permisive pentru a merge la pescuit, chiar dacă
temperatura se situează încă sub 0 °C!

C

hiar dacă temperaturile au fost
negative, majoritatea apelor nu
au înghețat substanțial, formarea unui strat subțire, superficial, de
gheață, fiind un fenomen trecător, existent în general pe timpul nopților. Pe o
apă stătătoare, peștii stau grupați, relativ
diferențiați pe specii, în zonele cu adâncime mare.
În această perioadă, este foarte important să cunoaștem bine zona în care
dorim să pescuim, adâncimea apei și
peștii care predomină în acel loc. Câteva
cunoștințe, generale sau specifice, legate
de caracteristicile bazinelor piscicole în
această perioadă, despre influența asupra comportamentului peștilor, ne vor
fi de ajutor.

Caracteristici ale apei
Temperatura determină procentul
de oxigen conținut. Cu cât apa este mai
rece, cu atât cantitatea de oxigen din
aceasta este mai mare. La 8 °C, apa conține 0,001% oxigen. Lipsa oxigenului influențează direct metabolismul, înceti26 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

nindu-l suplimentar față de scăderea
temperaturii, și se va manifesta prin încetarea hrănirii peștilor sau diminuarea
cantității de hrană consumată, și căutarea de către aceștia a locurilor cu apă
oxigenată, către suprafața apei, dacă e
dezghețată, sau către izvoarele submerse
sau locuri în care apa are curenți
Densitatea se modifică în funcție de
temperatură. Între 0 °C și 4 °C, densitatea crește cu temperatura. Peste 4 °C,

scade, astfel încât densitatea maximă a
apei este, la 4 °C, de 1 g/cm3.
Când timpul se răcește, apele lacurilor și râurilor se răcesc la suprafață până
la 4 °C. Apa, care la această temperatură
are densitatea maximă, coboară în straturile inferioare. Dacă apa îngheață,
gheața fiind mai ușoară decât apa lichidă, rămâne la suprafață. Apa de pe
substrat va rămâne la o temperatură în
jur de 4 °C, permițând astfel existența
vieții subacvatice.
pH-ul reprezintă o scară cu valori de
la 1 la 14, care arată cât de acidă sau bazică (alcalină) este o substanță. Cu cât
valorile sunt mai apropiate de 1, cu atât
substanța esta mai acidă. Valorile mai
mari de 7 vor indica faptul că, cu cât se
apropie de limita maximă de 14, cu atât
substanța este mai bazică (alcalină). În
valori aproximative ale pH-ului, apele
neutre se încadrează între 6,8 și 7,2.
În concluzie, chiar dacă vor fi greu sau
imposibil de determinat, pe malul bălții,
caracteristicile apei, este bine de reținut
că o temperatură de cel puțin 4 °C, o densitate de minim 1 g/cm3 și un pH cuprins
între 6,8 și 7,2 pot reprezenta un avantaj
pentru pescuitul în sezonul rece.

Pescuitul carasului în ape reci
Carasul este un pește tipic de baltă și
îl găsim începând cu zona colinară până
în Delta Dunării. Preferă porțiunile cu vegetație abundentă și substrat mâlos și rezistă foarte bine la lipsa oxigenului din
apă. Deși carasul tinde să devină mai
puțin activ odată cu răcirea apei, cu o localizare corectă și o abordare tehnico-tactică specifică, se pot obține rezultate
pescuind această specie și în sezonul rece.
Pentru pescuitul carasului în această
perioadă, vom folosi nade închise la culoare, care nu contrastează cu substratul.
Nadele, de culoare brună sau neagră, vor

Am fost obișnuiți să
folosim mulți viermi în
nadă, acum o mână de pinki
este suficientă pentru a pune
în mișcare peștii din zonă.
Pentru cârlig vom folosi, în
exclusivitate, larvele de
chironomide - „libelulele”.

fi umectate astfel încât să nu fie active,
adică să nu elibereze frecvent particule
căte suprafața apei. Granulația va fi, de
preferat, foarte fină, iar componenta nutritivă va fi mai săracă, eventual „diluată”
cu pământ. Nădirea se va face cu „zgârcenie”, folosindu-se cantități mici de
nadă la intervale relative mari.
Am fost obișnuiți să folosim mulți
viermi în nadă, acum o mână de pinki
este suficientă pentru a pune în mișcare
peștii din zonă. Pentru cârlig vom folosi,
în exclusivitate, larvele de chironomide
- „libelulele”.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

CARAS MARINAT PRĂJIT ÎN ULEI
MAMA PAȘA

Într-o zi de februarie
Prognoza anunța o vreme în ușoară
încălzire, cu temperaturi scăzute pe timpul nopții, dar și cu vânt ușor, care nu
permitea formarea unui strat substanțial
de gheață. În cursul zilei, temperaturile
se anunțau pozitive, cerul senin, chiar și
soare, condiții care ne-au permis o
ușoară relaxare la pornire, fără a ne grăbi
pentru a ajunge pe baltă.
Odată ajunși, după o scurtă etapă de
refacere și reactualizare a monturilor pe
capotă, ne-am amenajat standurile, am
lansat momelile cât mai aproape de malul opus și, având un larg câmp vizual,
ne-am adăpostit la căldura mașinii. Cu
motorul sforăind la relanti și radioul în
surdină, priveam concentrați sculele
care se încăpățânau să rămână nemișcate. Cam la 20-30 de minute, coboram
pentru împrospătarea nadelor și momelilor. Și, ușor-ușor, somnul a început să
ne dea târcoale…
Nu mai știu care a fost primul care a
sărit din mașină. L-am urmat toți, distracția începuse. Timid, sub razele soarelui cu dinți, carașii începeau să se alinieze pe salteaua de primire, încununând
o partidă de pescuit începută la o temperatură de sub 0 °C!

Carnea carasului, devenit în ultimele decenii peștele cel mai
răspândit din apele noastre colinare și de șes, este extrem de
apreciată pentru compoziția musculoasă și gustul ei deosebit.
Preparatele din acest pește, mai sofisticate sau mai simple,
pun la încercare imaginația bucătarilor, dar și a mesenilor.
Ingrediente: 3-4 carași mari, ulei de
floarea-soarelui pentru prăjit. Pentru
marinată: 200 g roșii decojite, 100 ml
suc de lămâie, 100 ml suc de limetă, 100
ml ulei de măsline, 50 g coajă de lămâie
rasă, o linguriță fulgi de chili uscați, 100
g boia afumată de ardei dulce, sare, piper măcinat, o legătură de pătrunjel și
una de mărar.
Preparare: se curăță peștii de solzi,
se eviscerează și se crestează transversal,
după care se lasă la scurs. Se prepară marinata, amestecând în blender roșiile, sucul de lămâie și de limetă, uleiul, coaja

de lămâie, fulgii de chili, boiaua de ardei,
pătrunjelul și mărarul, tocat, sare și piper
după gust. Se masează peștii cu amestecul obținut, pe ambele părți și prin interior, până la pătrunderea cât mai bine
a marinatei, și se lasă la odihnă o oră, la
temperatura camerei. Se prăjesc peștii în
ulei fierbinte, pe ambele părți, până se
rumenesc, și se scot pe hârtie absorbantă.
Servire: peștii se servesc pe un platou, cu o garnitură din orez cu legume,
alături de paharul de vin alb sec/demisec, care-i va da un plus de savoare.
Poftă bună!
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Tehnică Pescuit de sezon
Arginți la gura copcii
Text și fotografie MAC

După ce prima perioadă a lui Gerar au adus o vreme nu
foarte rece dar schimbătoare, finalul lunii a fost marcat de
o perioadă cu temperaturi sub zero grade Celsius, mai ales
în centrul și nord-estul țării, în unele regiuni cu ninsori și
zăpadă abundentă iar gerul a adus gheața peste ape, pe
unele doar o pojghiță, pe altele chiar bine de tot, promițând
o vreme bună pentru a avea șansa de a pescui la copcă.
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P

entru speciile pașnice lucrurile
par un pic mai simple. Mormâștele simple sau garnisite cu
libelule - larvele de chironomide, sunt
de regulă recomandarea universală ce
pare să funcționeze în mai toate situațiile. Originalitatea momentului va con-

Culorile vii,
fluorescente, ale
corpului, cu capete cu ochi
„țintă”, sunt atuurile
acestor artificiale care,
jucate pe verticala apei, pot
aduce satisfacția unei zile
de pescuit la copcă.

sta în forma, culoarea și jocul specific
modelului de mormâșcă pe care o vom
folosi. Nu va lipsi nici tradiționalul „carcalete” - viermuși și „libelule” și nici
viermușii siliconici sau pasta maleabilă
ce poate fi modelată pentru a simula
momelile naturale, dar având un miros
atractant mai puternic și mai îmbietor
în apa rece de sub platoșa gheții.

Schimbă locul, schimbă norocul
Pentru speciile de răpitori găsirea
locului unde se ațin peștii este de maximă importanță. Pentru biban este
poate un pic mai simplu, îl putem căuta
sondând zonele cu agățătură și structuri submerse, iar pentru șalău, de regulă locurile conoscute din timpul sezonului cald sunt cele vizate, doar
gheața să ne permită să ajungem la ele.
Mormâștele simple sau garnisite cu
„libelule”, dandinetele dar și jig-urile
„mini”, montate cu twistere multicolore, simple sau cu glitter, toate formează un adevărat arsenal cu care suntem pregătiți pentru a atrage atenția
răpitorilor, bibanii în special. La șalău,
un peștișor viu, pe o montură meșteșugită, poate da rezultate în apropierea
substratului.
Nici artificialele precum streamerele și mai ales nimfele, meșterite cu

Artificiala a fost inventată de pescarii spanioli de competiție dar ulterior
a fost popularizată pe larg de cei francezi. „Perdigon” din spaniolă se traduce în engleză prin „pellet” iar la noi
ar fi „alică” sau mai precis „mărgică”.
Nimfa perdigon, este o artificială
foarte simplu de legat și, se pare, deosebit de eficace în apele reci, mai ales
în cele cu un curent mai rapid sau mai
adânci. Montajul se face pe un cârlig
curbat nr. 14, 16 sau chiar 18, fără barbetă, și are în alcătuire o mărgică din
tungsten, grea, ce se fixează lângă
ochet, prin matisarea tijei cârligului.
Corpul este conic, poate avea și un lestaj inițial cu fir de plumb, peste care se pot înfășura straturi de ață de montaj
de culori diferite, garnisite fie cu lamé sau fibre din diverse pene, de exemplu
de păun. Coada nimfei este recomandat să fie confecționată din fulg din coadă
de cocoș, anume Coq de Leon, ale cărui pene se remarcă printr-o rezistență
sporită și își păstrează timp îndelumgat alura naturală. După matisare, corpul
se este „lăcuit” cu o rășină specială, numită rășină UV - UV resin, ce se solidifică
rapid sub lumina lămpii cu ultraviolete, căpătând un aspect lucios-sticlostransparent, foarte uniform.
Aceste nimfe se pot folosi în ape cu un curent rapid, fiind grele și având un
design ce permite scufundarea rapidă, sau pot fi jucate asemenea jig-urilor, pe
verticală, mai ales în zonele cu structuri submerse sau gropane adânci, acolo
unde peștii caută adăpost pe timpul iernii.

NIMFA PERDIGON

dibăcie de pasionații muscari, nu trebuie uitate. Culorile vii, fluorescente,
ale corpului, cu capete cu ochi „țintă”,
sunt atuurile acestor artificiale care, jucate pe verticala apei, pot aduce satisfacția unei zile de pescuit la copcă.
Finețea echipamentului, de la firul folosit, la dimensiunea și forma plutei, la
„agerimea” cârligului și nu în ultimul
rând sensibilitatea vârfului lansetei,
sunt factori cheie pentru succes.
În ceea ce ne privește, răbdarea, în-

demânarea, experiența dar și atenția
permanentă pentru a ne proteja și a beneficia de siguranța pe gheață, îmbrăcămintea adecvată, efectuarea copcilor
pentru controlul grosimii gheții, echipamentul în caz de urgență - fluier, cordelină cu plutitor și mânerele cu crampoane, toate sunt în măsură să ne
asigure confortul unor ieșiri reușite pe
gheață, la un pescuit în care ne vom
putea bucura de sclipirea mult dorită a
unor „arginți” la gura copcii…!
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Tehnică Pescuit pe râu
Ape calde, ape reci
Text și fotografie DORU DINEA
Arar, fulgi de nea răzleți și temători se mai ițesc în zboruri
fugitive peste întinderea câmpiei. Din mantia imaculată a
iernii au mai rămas doar efemere petice triste. În taina de
negură rece a nopților, se mai făuresc oglinzi de gheață pe
ochiuri rătăcite de ape iar zilele, chiar și atunci când
soarele mai lenevește la adăpostul norilor, topesc lucirile
metalice și urcă, treaptă cu treaptă, mercurul din
termometre, fără să ia în seamă filele calendarului ce o au
ca stăpână pe crăiasa zăpezii. Nu de puține ori, ghiocei
plăpânzi și derutați, saltă căpșoare albe din pământul
cenușiu. Vremea e într-un haos îngrijorător și dureros…

Î

n porțiunea de ape unde pescuiesc
la spinning, de obicei, pe timpul
anotimpului de iarnă, adică pe canalul de ieșire din termocentrală și o
porțiune de câteva sute de metri în aval
de acesta, șalăul și bibanul sunt două
specii de pești cu o reprezentare destul
de mică. De aceea, pescuitul cu momeli
artificiale, la aceste două specii de pești,
reprezintă o adevărată provocare. Și
cum îmi place să fiu deschis și receptiv
la provocări, la unele partide de pescuit
la spinning am alocat mare parte din
timp, pentru căutarea acestor pești.

Pe ape calde
Uneori se uzinau ape calde pe canalul de ieșire din termocentrală iar al-
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teori, apele uzinate, chiar dacă nu au
fost calde, au avut o temperatură ceva
mai mare decât apele râului. În funcție
de aceste condiții, am avut două perioade distincte de pescuit la spinning.
Tipurile de năluci precum și metodele
de evoluție pentru acestea au fost în
strânsă legătură cu funcționarea termocentralei.
Și pentru situațiile când se uzinau
ape calde dar, în special, pentru cazurile
când nu se uzinau, nălucile de tip soft
au dat rezultate în pescuitul la spinning
atât la șalăi cât și la bibani. Pentru șalăi
am folosit shad-uri cu format slim, cu
lungimile de 5 centimetri și 7,6 centimetri, iar pentru bibani, cele mai bune
rezultate au fost la shad-urile de 5 cen-

timetri. Pentru shad-urile cu lungimea
de 7,6 centimetri am folosit montura
cu plumb cheburasca, cu greutățile de
7 și 9 grame și cârlig tip offset nr. 1/0.
La shad-urile cu lungimea de 5 centimetri, am folosit tot montura cu plumb
cheburasca, cu greutatea de 4 grame și
cârlig tip dropshot nr. 2.

Alte năluci cu meșteșug
Pentru perioadele de timp când
s-au uzinat ape calde, gama de năluci
pe care am folosit-o, cu rezultate, pentru aceste două specii de pești, a fost
mai mare, mai diversificată. Cu toate
că mai avusesem unele rezultate și pe
ape reci, nălucile de tip hard și-au dovedit calitățile, în special, pentru situațiile când se uzinau ape calde, pe canalul de ieșire din termocentrală.
Șalăii, au atacat cel mai bine, atunci
când am folosit voblere lipless, cu format slim, cu lungimile de 5,2 și 5,8 centimetri dar și cicade cu format mai înalt,
de 3,5 centimetri lungime precum și pe
cele de 4,5 și 5 centimetri lungime, cu
format tip slim. Pentru bibani, cel mai
bine a funcționat atunci când am folosit
voblere lipless, cu format slim, de 5,2
centimetri lungime și cicade cu lungimile de 3,2 și 3,5 centimetri lungime.

Pe ape reci
În perioadele de timp când apele au
fost reci, cel mai bine a fost când am
efectuat jocul nălucilor cât mai pe loc,

Șalăii, au atacat cel
mai bine, atunci când
am folosit voblere lipless,
cu format slim, cu lungimile
de 5,2 și 5,8 centimetri dar
și cicade cu format mai
înalt, de 3,5 centimetri
lungime precum și pe cele
de 4,5 și 5 centimetri
lungime, cu format tip slim.

lent și fluid, iar vitezele de acționare,
pe recuperare, pe care le-am folosit, au
fost, în general, mici. Atunci când s-au
uzinat ape calde pe canalul de ieșire
din termocentrală, pentru bibani a
funcționat, cel mai bine, tot jocul, cât

mai pe loc al nălucilor, dar mai animat,
mai energic. Și pentru șalăi cât și pentru bibani, pentru acele condiții, am folosit viteze de recuperare, de cele mai
multe ori, medii. În general, pentru șalăi, am folosit metodele de evoluție, tip

jigging și pe cea stop&go.
În special pentru cazurile când am
folosit nălucile de tip soft, adică shadurile, armate cu cârlige offset sau tip
dropshot, am avut destul de multe rateuri la înțeparea peștilor, chiar dacă,
uneori, am avut atacuri destul de dure
și hotărâte din partea acestora. Dar,
cum și eșecurile au făcut parte din regulile jocului, le-am acceptat și am profitat la maxim de ieșirile în mijlocul naturii în căutarea pretențioșilor bibani
și șalăi, pe ape calde și pe ape reci.

FEBRUARIE 2022 | 31

Muscărit Echipament
Nimfe la
marginea gheții

Foto: ANDREI ZABET

ALEX CODRESCU

Dacă la început de ianuarie, cu scurte perioade mai reci,
temperaturile nu au prea scăzut sub 0 grade Celsius, finalul
lui Gerar a adus iarna adevărată peste natură. Și poate că în
prima perioadă a lunii apele nu s-au răcit chiar drastic, dar
gerul ultimei decade, cel puțin în regiunile din centrul,
nordul și nord-estul țării, a pus pod de gheță peste apele
care parcă așteptau și ele vremea iernii. Și chiar dacă nu
peste tot gheața s-a format din mal în mal, cel puțin pe
unele porțiuni aceasta a pus amprenta sezonului hibernal
peste tărâmul apelor.

D

ate fiind condițiile acestui scenariu, pescuitul cu muște artificiale poate fi adaptat la condițiile existente iar lanseta de fly și
artificialele vor rămâne la îndemână.
Răpitorii în special, bibanul, șalăul dar
și somnul, ar putea oferi surpiza unor
partide inedite, adevărate provocări
pentru sezonul rece.
Iar dacă apele mai „călduțe”, ce păstrează și peste iarnă temeperaturi cât de
cât decente, așa cum sunt spre exemplu
canalele de evacuare de la centralele ter-
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mice, sau zonele de cursuri de apă line,
cu expunere largă la soare pe timpul zilei, sunt practic permanent la îndemână,
pescuitul la marginea gheții poate fi provocarea sezonului, ocazie cu care ne putem etala îndemânarea în meșteșugul
pescuitului cu muște artificiale.
Putem încerca de asemenea în locuri cu gropane sau cotloane cunoscute
deja din perioada estivală, fie aflate în
zona malurilor rămase neînghețate, fie
sub crusta de cristal a gheții, caz în care
copca va fi cea care ne va deschide calea

spre sălașul peștilor. Surprize plăcute
putem avea și în bălțile parțial înghețate, cu insulițe de stuf ce oferă un bun
adăpost și apă nu foarte adâncă, ce se
poate încălzi ușor la lumina soarelui de
peste zi. Aici, de la adăpostul stufului,
un biban mai îndrăzneț nu va ezita să
iasă și să „inspecteze” o pradă oferită
„pe tavă” la marginea gheții.
Dintre artificialele ce pot da rezultate
la acest timp din an și în condițiile de
vreme existente, nimfele par a fi cele preferate. Cu corp mai greu, bine lestat, cu
cap vizibil și corp bine garnisit, din pene
sau material sintetic, nimfele pot ajunge
repede spre adânc, acolo unde se ațin
peștii. Culorile ce pot fi folosite cuprind
de la cele mai estompate, să zicem în ton
cu nuanțele iernii, la cele folosite pentru
nălucile pentru copcă, foarte vizibile, așa
cum sunt nunațele de chartreuse sau carmin, iar un pic de glitter poate adăuga
un plus de atractivitate.
Acolo unde este posibil putem pescui de pe mal, folosind fire de muscă
scufundătoare, cu leader scurt, pentru
un control mai bun al artificialei, sau
putem pescui pe verticala locului, din
barcă, la marginea gheții, folosind echipamentul de spinning, caz în care sensibilitatea și finețea echipamentului,
lansetă, mulinetă, fir, sunt chei ce deschid ușa succesului. Răbdarea și perseverența vor fi de data aceasta sarea și
piperul zilei.
Pentru varietate putem încerca și
câteva streamere, dar înclin totuși să
cred că, până la urmă, tot nimfele, un
pic mai lestate și mai bine garnisite
pentru această vreme, cu cap lucitor și
corp dolofan, vor constitui soluția provocărilor pentru un pescuit de iarnă,
la marginea gheții…!

De prin magazine

Noutăți

ABREVIS

MG CARP

Descoperă strunele pe care
știucile nu le pot descoperi Sunline FC Low Viz

AMESTEC DE NĂDIRE
SPECIAL FEEDER
KRILL-500 g

talic gros ori vizibil. Iată de ce este
important să ai la tine nu doar strune
metalice, ci și unele confecționate din
singurul fir cu indice de refracție egal
cu cel al apei, datorită căruia devine
aproape invizibil în apă: firul din fluorocarbon.
Sunline îți oferă materialul de
strună perfect de care ai nevoie: Sunline Siglon FC Low Viz, disponibil pe
role în lungimi optime, de 50 de metri.
Avantajele strunelor din fluorocarbon
sunt multiple, de la rezistența foarte
mare la abraziune, la rezistența la dinții știucilor și până la libertatea de a
stabili singuri ce lungimi să aibă strunele. Practic, îți trebuie doar niște
agrafe rezistente, vârteje solide și să
știi să faci cele mai simple noduri pescărești sau să folosești bridele potrivite
pentru diametrele firelor alese.
Rolele pentru lidere și strune Siglon FC Low Viz sunt disponibile în
magazinul Abrevis din București, precum și online pe www.abrevis.ro.

Cu o granulație fină, amestecul pentru feeder Special Feeder KRILL, se caracterizează printr-o mecanică foarte
bună la contactul cu apa, prin proprietățile colante și prin aromele naturale
oferite de ingredientele măcinate.
Amestecul poate fi folosit în orice anotimp. Pentru un plus de atractivitate,
recomandăm folosirea aditivilor lichizi
de la MG Special Carp, concepuți special pentru gama de Feeder.
–www.mgcarp.ro

Pescuitul la știucă presupune de
cele mai multe ori prezentări în apele
limpezi ale japșelor și ghiolurilor din
Deltă, ori pe balastierele din apropierea marilor râuri. În astfel de condiții,
merită să îți iei toate precauțiile pentru a păcăli știucile mari, care cu siguranță au ajuns la vârste și dimensiuni înaintate tocmai pentru că nu
s-au aruncat la fiecare lingură trasă
prin apă, tractată fiind de un fir me-
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VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
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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

Ochelari polarizanți Rapala
Urban Vision Gear Jungle

Lentila tip mirror - oglindă, asigură o protecție optimă a ochilor în
orice condiții de luminozitate intensă
- câmp deschis cu zăpadă, soare intens sau când pescuim la copcă.
Nu doar designul acestui model
este cel care impresionează, ci și calitatea produsului: greutate extrem de
redusă, care face purtarea cât se poate
de comodă, performanța optică a lentilelor, care blochează razele UV și ne
oferă o imagine perfectă a mediului
înconjurător, inclusiv sub filmul apei.

Specificații tehnice
• Lentile rezistente la impact
și zgârieturi;
• Strat protector împotriva
intensității razelor solare;
• Protecție UVA/UVB;
• Culoare lentile: Jungle Green Mirror;
• Culoare ramă: Matte Black/Urban
Camo;
• Pânză de microfibră inclusă.

–www.fisela.ro
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ZIUA

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

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

4.06
4.52
5.43
0.35
1.27
2.19
3.08
3.52
4.45
5.36
6.28
0.31
1.26
2.19
3.11
4.03
4.47
5.39
6.30
0.25
1.16
2.07
2.51
3.43
4.35
5.27
1.23
2.15
3.06
4.49
5.40

9.07
9.49
10.31
5.18
6.09
6.51
7.42
8.40
9.31
10.22
11.14
5.35
6.27
7.18
8.09
8.51
9.43
10.34
11.27
5.27
6.29
7.20
8.12
8.05
9.51
10.43
7.29
8.20
9.11
8.03
8.51

14.30 20.09
15.21 20.53
16.12
10.38 16.18
11.29 17.09
12.20 17.52
13.11 18.43
14.03 19.25
14.47 20.16
15.51 21.08
17.42
11.49 17.13
12.41 18.05
13.33 18.48
13.25 19.41
14.18 20.34
15.09 21.26
15.48 22.18
16.39
10.39 16.41
11.31 17.40
12.23 18.33
13.15 19.25
14.06 20.14
14.51 21.06
15.43
12.25 17.19
13.18 18.10
14.09 19.01
14.49 19.53
15.40 20.45

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

L.N.

P.P.

SOARE
RĂSARE APUNE

6.51

6.37

18.04

18.15

mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare marca TOZ,
calibrul 12, cu două țevi lise. Stare bună,
preț negociabil. Tel.: 0720-437.827
Vând armă de vânătoare cu țevi lise,
bock, cal.12, marca BAIKAL MP 27 M,
stare excepțională, și armă de vânătoare belgiană, cu țevi lise, bock, cal. 12.
Tel.:0753-460.275
Vând armă de vânătoare calibrul 12,
Merkel Suhl. Arad. Tel. 0741-013.022

DIVERSE
Prenotări pentru căței rasa copoi alpin.
Tel.: 0732-464.793

L.P.

6.22

18.25

U.P.

6.10

18.33

DE REȚINUT
În noaptea de 26 spre 27 martie
se trece la ora de vară, ora
03:00 devenind ora 04:00.

CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 80 LEI
Cuponul este valabil în perioada 1 februarie - 31 martie 2022

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

