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VÂNĂTOARE

„Agent green”- adresă:
Str. C-tin Boghiu nr. 11,
sector 1, București
ADRIAN NĂSTASE
De curând, președintele Agent green, Gabriel Păun, spunea
la o televiziune că un urs egal un om deoarece și urșii au
suflet. Și dădea tot felul de sfaturi despre cum trebuie
protejată populația de urși. Sufletul urșilor le spune, însă,
se pare, uneori, că oamenii le-au ocupat habitatul.

Î

n ultimile luni, pentru că s-au urmat sfaturile a tot felul de jurnaliști
miloși și de „agenți verzi”, lucrurile
au luat-o razna. Așa cum spuneam că
se va întâmpla. Numărul crescut de urși
pune, tot mai des, în pericol viața oamenilor, inclusiv a copiilor, dar și a altor
animale (care poate că au și ele suflet –
căprioare, oi, capre, porci, etc). În multe
județe, oamenii nu mai pot ieși din casă,
le este teamă să-și lase copiii la școală.

Editorial

Oamenii raționali au înțeles că neluarea unor măsuri de gestionare a populației de urși (inclusiv prin împușcare) – sub presiunea unor ONG-uri –
duce la această situație dar nu au curaj
să ia măsurile necesare. Nici la parlament, nici la guvern. O ordonanță de
urgență, cu „gradualizări”, cu jandarmeria care să aibă specialiști în dialogul
social cu urșii, se redactează foarte greu.
S-ar putea ca, în curând, unele ONG-

uri să ne ceară să îngenunchiem, înaintea meciurilor de fotbal, pentru felul în
care ne-am purtat cu urșii în ultimii
2000 de ani!
În fiecare zi, aflăm tot mai multe
incidente cu urși – persoane rănite, copii speriați, animale de la ferme sau din
gospodării omorâte. Turismul din zonele montane este afectat. Cine mai are
curaj să se plimbe prin păduri? Iar reprezentanții unor asociații vor să ne
vândă blana ursului din pădure.
Este evident, avem o problemă. Numărul mare de urși, lipsa de hrană pentru ei, au generat o categorie nouă de
urși – „urșii maidanezi”. Cum procedăm
cu ei? O chemăm pe Brigitte Bardot să
ne ajute sau luăm noi măsuri? Îl lăsăm
pe ministrul mediului să se descurce
singur cu aceste asociații? Nu cred că
este normal. Eu cred că trebuie să le
explicăm, părintește, reprezentanților
acestor organizații, dacă este nevoie
mergând la ei și lămurindu-i. Le putem
duce și câte un simpatic pui de urs și
să-l lăsăm în curtea lor.
De aceea v-am dat adresa de la
Agent green. Să le scrieți, să-i vizitați,
să le faceți donații. Au patru salariați
cu care, anul trecut, au avut încasări de
2 milioane de lei din care profit de
624.000 lei. Pare că nu o duc așa de
rău dar o mână de ajutor, din țară sau
din străinătate, nu ar fi de neglijat.
P.S. 1: Să vă explic poza. Zilele trecute, în curtea vecinilor mei de la Cornu
(în zona de deal, lângă Câmpina), a venit în vizită un urs. A dărâmat câțiva
stupi, a terminat de mâncat o oaie adusă
din altă parte apoi s-a urcat într-un cireș. Efectul a fost destul de rapid așa
cum puteți vedea din poză. La Bușteni,
la Sinaia, la Predeal, e și mai complicat.
Dar și la Comarnic sau Talea – porci, oi
sfâșiate aproape în fiecare seară. Nu mai
vorbesc de ce se întâmplă în Covasna,
Harghita, Mureș, Brașov, Argeș. De
aceea sper că ne vom trezi și vom dovedi
că nu suntem o țară de papagali.
P.S. 2: Apropo de păsări – mi se pare
„inteligentă” decizia de a interzice vânătoarea la păsări și, în acelasi timp, de a
proteja populația de șacali din Lunca
Dunării pentru ca ei să se ocupe de vânarea puilor și a păsărilor în cuiburi.
IULIE 2021
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Interviu Asociațiile noastre
A.J.V.P.S. Maramureș
Interviu realizat de ALIN-CODRU MANU

Pentru o mai bună cunoaștere și comunicare cu și între asociațiile de vânători și pescari
recreativi afiliate la A.G.V.P.S. din România, continuăm publicarea seriei de materiale interviuri realizate cu cei ce își dedică eforturile conducerii activității acestor asociații.

Î

n numărul lunii iulie - 2021, al revistei VPR, prezentăm interviul realizat la A.J.V.P.S. Maramureș, cu dl.
președinte Cătălin Botiș și dl. Dorin Caraciuc, directorul executiv al asociației.
Alin-Codru Manu: Domnule Cătălin
Botiș, ați fot recent reales, în luna iunie,
în funcția de președinte al A.J.V.P.S. Maramureș, iar înainte de acest mandat ați
condus, de pe aceeași poziție, de o perioadă
bună de timp asociația, cu pasiune și dedicare pentru activitatea de gospodărire
durabilă a vânatului și a fondurilor cinegetice, precum și pentru gospodărirea
apelor și a resursei acvatice piscicole, activități pe care le-ați dedicat membrilor
vânători și pescari ai asociației pe care o
conduceți. Cum vedeți momentul actual
și cum priviți activitatea în perspectivă,
de pe poziția de conducere pe care o aveți?
Cătălin Botiș: În anul 1993 am devenit membru vânător al asociației județene iar din anul 1996 am fost și sunt
și în prezent șeful grupei de vânători de
pe fondul cinegetic numărul 32 - Săsar.
În 1999 am fost ales membru în Biroul
permanent și în Consiliul asociației,
pentru ca apoi, din anul 2011 să devin
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președintele A.J.V.P.S. Maramureș, reales pentru această funcție, așa cum ați
menționat, în cadrul Adunării Generale
din luna iunie 2021.
Când am preluat această funcție, în
2011, situația asociației nu era tocmai
bună, pierdusem nouă fonduri cinegetice, după rearondarea acestora, și exista
o opinie generală nefavorabilă asociației
județene, dorindu-se desființarea acesteia. A urmat o adevărată luptă, deloc
ușoară, pentru a menține poziția asociației, dar, împreună cu colegii, cu
membrii din Consiliul asociației dar și
cu membrii vânători care au rămas alături de noi, am reușit să depășim momentele dificile din acea perioadă. Au
fost câțiva ani foarte grei, unii membri
vânători au plecat din asociație, situația
financiară de atunci fiind la un nivel
mult scăzut, foarte departe de cea din
prezent. Am fost însă consecvenți în
susținerea activităților asociației și am
fost permanent animați de dorința de a
merge înainte. Ulterior, situația s-a îmbunătățit, vânătorii care plecaseră și-au
exprimat dorința de a reveni, după 3-4
ani, în asociație, și am primit o parte

dintre ei din nou în rândurile noastre.
În prezent asociația se bucură de o
situație bună, avem peste 1.000 de
membri vânători și peste 4.000 de
membri pescari și desfășurăm o activitate intensă, deloc ușoară, pentru a asigura tot ce trebuie la nivelul asociației
noastre, pentru buna desfășurare a activităților specifice, pentru membrii
noștri vânători și pescari.
Alin-Codru Manu: Domnule Dorin
Caraciuc, conduceți asociația județeană
de pe poziția de director executiv din a
doua lună a acestui an, dar v-ați alăturat membrilor asociației cu mult mai
mult timp înainte. Ați lucrat de asemenea o bună perioadă de timp în domeniul silviculturii, experiența acumulată
în domeniu fiind un real atu pentru activitatea dumneavoastră. Acum, de pe
poziția de director executiv al asociației
județene, aveți posibilitatea, să continuați activitatea de succes a asociației.
Dorin Caraciuc: Într-adevăr, am
lucrat în cadrul Direcției Silvice Baia
Mare în perioada 1986-2005, iar din
acel an, 2005, în cadrul A.J.V.P.S. Maramureș, preluând funcția de director

Activitatea asociației
se desfășoară în cadrul
a cinci cluburi: Clubul
de vânătoare Baia Mare,
Clubul de vânătoare
și pescuit Sighetu Marmației,
Clubul de vânătoare și
pescuit Tg. Lăpuș, Clubul de
vânătoare și pescuit Vișeu,
și Clubul de vânătoare Borșa.

executiv începând cu luna februarie
2021. Experiența acumulată de-a lungul
anilor m-a ajutat să îmi dedic întregul
efort și toată atenția activităților specifice asociației noastre județene, pentru
a întâmpina cerințele membrilor noștri
vânători și pescari și pentru ca activitatea privind managementul cinegetic dar
și piscicol să de desfășoare în cele mai
bune condiții.
Activitatea asociației se desfășoară
în cadrul a cinci cluburi: Clubul de vânătoare Baia Mare, Clubul de vânătoare
și pescuit Sighetu Marmației, Clubul de
vânătoare și pescuit Tg. Lăpuș, Clubul
de vânătoare și pescuit Vișeu, și Clubul
de vânătoare Borșa.
A.M.: Domnule președinte Botiș,
cum vedeți situația asociației în contextul actual, având în vedere provocările momentului dar și cele de viitor?
C.B.: Este o situație complexă, fără
precedent aș putea spune, datorită faptului că ne confruntăm în prezent cu o
suprapunere a mai multor aspecte/fenomene: pe de o parte suntem puternic afectați de existența pestei porcine africane PPA, care a dus la scăderea drastică a
efectivelor de mistreți pe fondurile cinegetice pe care le gestionăm, iar pe de altă
parte simțim efectul interzicerii vânătorii
la majoritatea speciilor de păsări, cele de
pasaj în mod special, în sezonul de vână-

toare trecut, aspecte care au condus la
efecte financiare negative pentru asociație. Datorită zonei geografice în care ne
poziționăm cu fondurile cinegetice, ponderea o are mistrețul iar perspectiva nu
este tocmai îmbucurătoare, deoarece efectivele la mistreț, în urma efectelor pestei,
se vor reface încet, și va fi nevoie de timp
pentru a reveni la o situație cât de cât normală în această privință. Referitor la păsări, interzicerea vânătorii din sezonul trecut, a afectat în special vânătoarea la
speciile de rațe sălbatice.
A.M.: Domnule director Caraciuc,
câte fonduri cinegetice aveți în gestiune
și câte amenajări piscicole/zone de pescuit aveți în cadrul asociației?
D.C.: În total avem un număr de 23
de fonduri cinegetice ce acoperă o suprafață totală de 254.159 de hectare, din
care 251.299 hectare teren productiv și
2.860 de hectare teren neproductiv. Din
punct de vedere al repartizării fondurilor pe categorii de relief, 4 fonduri se
situează în zona de munte, 18 fonduri
în zona de deal și un fond în zona de
câmpie. Contractele fondurilor cinegetice încheiate în anul 2011 au fost prelungite până în anul 2027, asigurânduse astfel continuittatea în cadrul
asociației și din acest punct de vedere.
Pe cluburi situația se prezintă după cum
urmează: Clubul Baia Mare are 9 fon-

duri cinegetice, Clubul Sighetu Marmației 5 fonduri, Clubul Târgu Lăpuș 4
fonduri, Clubul Borșa 3 fonduri și Clubul Vișeu are 2 fonduri cinegetice.
Cât privește zonele de pescuit, avem
un contract cu A.N.P.A. pentru 25 de
cursuri de ape curgătoare, cele mai importante fiind râul Someș, Tisa și râul
Lăpuș, și avem două amenajări piscicole, preluate pe bază de concesionare,
respectiv Teplița-Sighetul Marmației,
cu 2,5 hectare luciu de apă și Săcălășeni
cu 9,3 hectare luciu de apă, deci un total
de 11,8 ha de luciu de apă pe care îl gospodărim. Aș menționa tot aici și faptul
că pe amenjarea Săcălășeni am reușit
impunerea unor standarde ridicate în
privința pescuitului, fapt care a atras un
număr mare de pescari recreativi în rândul membrilor asociației noastre,
membri care sunt foarte mulțumiți de
oferta amenajării.
A.M.: Domnule președinte Botiș, ce
ne puteți spune despre evoluția/trendul
ultimilor ani în privința numărului de
membri vânători și pescari ai asociației
pe care o conduceți?
C.B.: În privința membrilor vânători, A.J.V.P.S. Maramureș a cunoscut
o creștere constantă a numărului de
membri vânători, începând cu anul
2011, ajungându-se ca în anul 2021 să
avem în evidențe un număr de 1.107
membri vânători. Vom atinge numărul
maxim de vânători după examenul pentru a dobândi calitatea de vânător, care
va avea loc, pentru județul Maramureș,
în data de 28 noiembrie a acestui an.
Ca repartizare pe cluburi de vânătoare,
Clubul Baia Mare are un umăr de 459
de vânători, Sighetul Marmației 232 de
vânători, Târgu Lăpuș 196 de vânători,
Borșa 115 vânători și Clubul Vișeu tot
115 de membri vânători.
Cât privește numărul de membri
pescari, acesta a fost și el în continuă
creștere. Astfel, în anul 2019 am avut
4.913 membri pescari, în 2020 au fost
4.959 membri iar anul acesta, 2021,
avem înscriși până în luna iunie un număr de 3.500 de membri pescari și cu
siguranță vom depăși acest număr
având în vedere că sezonul de pescuit
s-a deschis nu demult, respectiv pe 7
iunie.
A.M.: Să rămânem tot la noțiunea
de evoluție/trend dar de data aceasta în
ceea ce privește speciile de vânat, mare,
mic, păsări, dar și răpitoare, pe fondurile cinegetice pe care le aveți în gestionare. Ce ne puteți spune în acest sens
domnule director Caraciuc?
D.C.: Avem o varietate largă de specii
de vânat pe fondurile cinegetice pe care
le gestionăm. Dar să le privim pe rând.
IULIE 2021
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A.J.V.P.S. Maramureș
Ursul populează 9 fonduri cinegetice din zona de munte și deal. În anul
2016, prin sistarea vânătorii la specia
urs, s-a sistat practic managementul
speciei. Se constată azi o expansiune cel
puțin a arealului de distribuție pentru
urs, acesta colonizând zone în care din
punct de vedere istoric acesta nu era
prezent. Astfel, pe fonduri cinegetice în
care nu erau evaluate exemplare de urs,
s-a ajuns în prezent să se constate prezența acestora. Se pot da exemple cum
ar fi fondul cinegetic nr. 8 - Ruscova
Leordina, fondul cinegetic nr. 34 - Cicarlău, nr. 42 - Valea Chioarului, nr. 43
- Chioar sau nr. 50 - Coroieni. Chestiunea managementului pentru specia urs,
inclusiv vânătoarea la această specie,
trebuie tranșată fără echivoc pentru că,
în mod regretabil, toată problematica
legată de specie, incluzând aici derogările pentru speciile strict protejate, pagubele produse de animalele sălbatice,
conflictele om-animal, a ajuns să fie
percepută, de către opinia publică, ca
fiind responsabilitatea exclusivă a gestionarilor.
Cerbul comun este prezent în 13
fonduri cinegetice, efectivul menținându-se apropiat de efectivul optim,
motiv pentru care am solicitat cote de
recoltă foarte mici, 6 exemplare în sezonul 2020-2021.
Mistrețul este prezent pe toate fondurile cinegetice gestionate de A.J.V.P.S.
Maramureș, acesta și-a mărit constant
efectivele începând din anul 2016, iar în
anul 2019 a existat o creștere de trei ori a
efectivelor și implicit și a cotei de recoltă.
Din păcate, în anul 2019, în luna mai, a
fost depistat și primul mistreț cu pestă
porcină africană - PPA, aceasta extinzându-se ulterior pe toate fondurile gestionate de către asociația noastră județeană, motiv pentru care a fost interzisă
vânătoarea tradițională a mistrețului prin
metoda „la goană”, acesta putând fi recoltat doar prin metodele care nu dislocă
efectivul, adică prin „pândă și dibuit”, ceea
ce a nemulțumit mare parte dintre vânători. Această epizootie, care cu siguranță
a bulversat și va continua să bulverseze
activitatea cinegetică, prin urmările economice ce le va produce, a dus la scăderea
drastică a numărului de exemplare de mistreț pe majoritatea fondurilor cinegetice
administrate de A.J.V.P.S. Maramureș.
Căpriorul este bine reprezentat pe
toate fondurile cinegetice ale asociației,
cu un efectiv peste efectivul optim. Și la
această specie am solicitat cote de recoltă
moderate, sub nivelul sporurilor natu6 |
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rale, presiunea punându-se pe vânarea
mistreților. Probabil că pe viitor vom solicita cote de recoltă mai mari, având în
vedere situația actuală a efectivelor de
căprior.
Iepurele, după cum se cunoaște, este
în declin datorită chimizării exagerate a
agriculturii, a exinderii excesive a monoculturilor agricole, a dăunătorilor cu
păr și cu pene, și, nu în ultimul rând, a
braconajului. Acest lucru ne-a determinat să sistăm vânarea lui în ultimii ani.
Avem în vedere popularea cu exemplare
aduse dinafara județului, pentru o împrospătare genetică a efectivelor noastre,
și de asemenea avem în vedere refacerea
habitatului pentru această specie, în fondurile cinegetice unde este posibil.
Să ne oprim și la speciile de păsări.
Fazanul care se găsește pe toate fondurile cinegetice, mai puțin în cele de
munte, oferă vânătorilor noștri satisfacții
deosebite în cadrul acțiunilor de vânătoare. Interdicția de a împușca găinile,
hrănirea în perioada critică, de iarnă, cu
hrană valoroasă din punct de vedere nutritiv, combaterea dăunătorilor speciei,
toate aceste acțiuni au condus la conservarea unor efective de fazan corespunzătoare capacitații de suport a terenurilor
propice culturii speciei.
Potârnichea este prezentă dar înregistrează o scădere drastică, iar sita-

rul și prepelița se regăsesc și ele, pe perioade scurte, în zonele favorabile acestor specii.
Gâsca de vară și gârlița mare nu au
zone specifice, iar prezența lor este doar
sporadică, fără semnificații din punct de
vedere vânătoresc.
Rațele sălbatice, majoritatea speciilor, găsesc condiții excelente pe râurile
Someș și Lăpuș și, în plus, pe cursul râului Săsar, alimentat și de izvoare cu apă
mai caldă din zonele foste bazine miniere, fapt ce duce la îmbunătățirea condițiilor pe timpul iernii și prezența în număr mare a rațelor sălbatice pe aceste
locuri.
Cât privește răpitoarele cu păr, este
prezentă vulpea, asistăm la o creștere
peste măsură a efectivelor de lup, în anumite zone, și ne confruntăm, de asemenea
cu apariția șacalului, specie care și-a extins continuu arealul de trai, ajungând în
prezent până în zonele noastre.
A.M.: Cu privire la managementul
fondurilor cinegetice, dle. președinte Botiș, ce ne puteți spune despre activitățile
și acțiunile pe care le aveți în derulare?
C.B.: Personalul salariat împreună
cu membrii vânători s-au îngrijit permanent de menținerea în bune condiții, în
teren, a instalațiilor și amenajărilor vânătoresti, conform clauzelor contractuale.
Avem în prezent, în fondurile cinegetice

pe care le gestionăm, un număr de 425
de hrănitori pentru cervide, 231 de hrănitori pentru mistreți, și 610 sărării, sarea
fiind permanent administrată în teren,
acestor amenjări adăugându-se cele 49
de observatoare, plasate în locuri cheie
în teren și menținute în foarte bună stare.
Cât privește hrana complementară
aceasta este distribuită în teren conform
specificațiilor din contracte, adăugând
și hrana administrată suplimentar de
membrii grupelor de vânători, în fondurile cinegetice pe care își desfășoară activitatea. În perioada 2016-2021 am administrat în teren 1.085 tone de
concentrate, 147.550 tone de fibroase și
o cantittae de 90.550 kilograme de sare.
De foarte mare importanță sunt acțiunile de combatere a răpitorilor cu păr
și cu pene. Asociația a predat în ultimii
ani la Direcția Sanitar Veterinară Maramureș, un număr de 344 de vulpi în
vederea efectuării analizelor pentru depistarea rabiei. Considerăm că fiecare
membru vânător care participă la diverse acțiuni de combatere, are o contribuție în acest sens, cum de altfel o are
și personalul salariat.
Cunoaștem cu toții însemnatele pagube pe care câinii hoinari sălbăticiți le
cauzează în rândurile efectivelor de vânat,
de la iepure la puii de cevride și inclusiv
căpriorilor sănătoși și viguroși, în perioada

de iarnă. În plus, așa cum s-a amintit deja,
creșterea îngrijorătoare a efectivelor de
lup, în unele regiuni, și, relativ mai nou,
apariția șacalului în zonele noastre, sunt
elemente negative cu care ne confruntăm.
De aceea, acțiunile de combatere a dăunătorilor cu păr, dar și cu pene, și a câinilor hoinari, sunt activități permanente,
organizate în cadrul asociației noastre,
atât cu personalul angajat cât și cu participarea membrilor vânători.
Combaterea braconajului la vânătoare este permanent în atenția noastră,
în acest sens având o conlucrare bună
atât cu jandarmeria cât și cu poliția.
Ca realizări aș menționa câteva
obiective îndeplinite:
• prelungirea perioadei contractuale
de la 10 la 16 ani, pentru toate fondurile
cinegetice aparținând A.J.V.P.S Maramureș, contractele fiind prelungite până
în anul 2027;
• derularea prin programul A.F.I.R.
a proiectului de protejare și conservare
a patrimoniului cinegetic al A.J.V.P.S.
Maramureș, început în anul 2019 și finalizat în 2020, în urma căruia a fost
obținută suma nerambursabilă de
50.000 de euro, folosită la achiziționarea
a 7 camere frigorifice pentru depozitarea
carcaselor de mistreți recoltați, a 4 camere de supraveghere, 3 instalații de
hrănire, două tunuri de alungare și 3

garduri electrice;
• achiziționarea prin resurse proprii
a 23 de lăzi frigorifice de mare capacitate,
15 camere de supraveghere și echipament pentru personalul angajat.
Fiecare club are sediul său propriu,
este dotat cu mașină de teren, plus una
la sediul central, paznicii de vânătoare
sunt dotați cu binocluri, aparate foto și
telefoane mobile. De fiecare dată, la sesizarea personalului angajat, din teren,
cumpărăm echipamentul necesar pentru
desfășurarea în condiții optime a activităților specifice, de profil, în cadrul asociației noastre.
A.M.: Să ne oprim atenția și asupra
pescuitului. Ce ne puteți spune dle. director Caraciuc despre activitatea în acest
domeniu la nivelul A.J.V.P.S. Maramureș
și despre condițiile pe care le oferiți pentru
membrii pescari ai asociației?
D.C.: Așa cum am amintit, cele mai
importante cursuri de apă aflate în administrarea A.J.V.P.S. Maramureș sunt
râul Someș,Tisa și râul Lăpuș. Am efectuat populări anuale cu pești, în special
speciile crap, caras, plătică și amur, cantitățile anuale fiind 7.668 kg în 2016,
6.983 kg în 2017, 8.432 kg în 2018,
9.825 kg în 2019 și 10.740 kg în 2020,
acestea totalizând 43.658 kg de pește
introdus în zonele de pescuit pe care le
gestionăm, în cei cinci ani 2016-2020.
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A.J.V.P.S. Maramureș
Începând cu anul 2012 am încercat
prin toate mijloacele să rezolvăm problema stăvilarului de la Cătălina, de pe
cursul mijlociu al râului Lăpuș, o instalație abandonată, lipsită de orice utilitate
practică din perspectivă economică și
care produce întreruperea gravă a conectivității longitudinale a cursului de apă,
împiedicând migrarea speciilor acvatice
(ihtiofauna) din aval, spre locurile de reproducere, pentru refacerea și menținerea populațiilor de pești. Au fost făcute
mai multe intervenții către toate organizațiile și companiile care sunt proprietare, implicate sau afectate de acest stăvilar. Anul acesta am avut o nouă
intervenție către ministrul mediului,
apelor si pădurilor, căruia i s-a înmânat
personal un nou memoriu, în data de
07.04.2021, arătând și descriind situația
creată de acest stăvilar, și solicitând un
ordin de demolare a acestuia..
La capitolul proiecte de viitor putem
menționa prelungirea contractului cu
ANPA pentru cele 25 de zone de pescuit
aflate pe cursuri de ape curgătoare, repopularea bazinelor amenajate cu pește
din speciile agreate de către ANPA, continuarea organizării concursurilor de
pescuit sportiv staționar sub egida
A.G.V.P.S. din România, atragerea unui
număr cât mai mare de membri pescari
și continuarea și finalizarea acțiunii în
vederea migrării peștelui pe râul Lăpuș,
în amonte de barajul de la Cătălina.
Fac în același timp un apel la toți
membrii pescari ai asociației noastre
județene de a continua cu conștiinciozitate și responsabilitate desfășurarea
activității de pescuit recreativ și de a
ne semnala imediat orice acțiune de
braconaj sau de poluare a apelor observată, pentru a putea interveni rapid,
în timp util, în fiecare situație.
A.M.: Aveți fonduri cinegetice ce se
suprapun cu zone de arii protejate și cum
procedați vis-à-vis de această situație?
C.B.: Da, avem trei fonduri cinegetice care se suprapun pe anumite porțiuni cu zone de arii protejate, respectiv
cu Parcul Național Maramureș. În toate
aceste fonduri activitatea se desfășoară
normal, fără a întâmpina greutăți din
partea autorităților în domeniu.
A.M.: Cu privire la activitățile pe
care le aveți în desfășurare, cum transmiteți și cum mediatizați acțiunile, noutățile, în rândul membrilor asociației?
D.C.: Pentru prezentarea asociației și
informarea celor interesați avem site-ul
asociației pe internet. Legătura cu membrii vânători se realizează prin șefii de
8 |
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grupă care sunt invitați și participă la ședințele organizate la nivel de cluburi, în
care se prezintă hotărârile luate în cadrul
Consiliului asociației. Este important să
păstrăm o legătură puternică cu membrii
noștri, vânători și pescari, pentru a cunoaște problemele cu care se confruntă și
pentru a putea intreprinde toate măsurile
necesare pentru rezolvarea acestora.
Pentru diversificarea activităților care
vin în întâmpinarea membrilor asociației
noastre am organizat până în 2019 concursuri de tir sportiv-vânătoresc și foarte
așteptatul Festival al ceaunelor, în cadrul
căruia participă atât mebrii vânători,

desemnați să pregătescă tradiționala tocăniță de căprior, cât și membrii pescari
care, la rândul lor, pregătesc atât de gustoasa ciorbă de pește. Sperăm ca din
acest an, 2021, în măsura în care condițiile vor permite, să reluăm aceste activități tradiționale, întrerupte din păcate,
din cauza pandemiei generate de COVID-19, în anul 2020.
A.M.: Am trecut deja de mijlocul
anului 2021, care sunt provocările / proiectele pe care le întrevedeți în perspectiva acestui an?
C.B.: Având în vedere datele momentului dar și experiența anterioară,

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR A.J.V.P.S. MARAMUREȘ

În data de 22 iunie 2021 s-a desfășurat,
la Baia Mare, Adunarea generală a membrilor A.J.V.P.S. Maramureș. Au participat,
alături de conducerea asociației județene,
delegații din partea membrilor vânători și
pescari ai asociației. Din partea A.G.V.P.S.
din România a participat domnul Mugurel
Drăgănescu, președinte executiv, invitat la
lucrările Adunării Generale. Înaintea deschiderii lucrărilor, la propunerea dlui președinte Cătălin Nicu Botiș, a fost ținut un
moment de reculegere în memoria d-lui
Ioan Pop, director al asociației, plecat dintre
noi în luna februarie a acestui an.
Adunarea Generală, statutar constituită, a aprobat raportul de activitate al
Consiliului, obiectivele prioritare pentru perioada imediat următoare precum și activitatea financiară aferentă anului 2020 și
B.V.C. 2021. După descărcarea de gestiune
a conducerii asociației, datorată expirării

ne-am gândit la câteva măsuri care să
vină în întâmpinarea cerințelor membrilor noștri și care să asigure în același
timp continuitatea în activitatea de vânătoare în cadrul asociației noastre. Mai
precis mă refer la construirea unei voliere
pentru fazani, în care să putem stoca
până la 3.000 de exemplare adulte de
fazan, până la deschiderea în toamnă a
sezonului de vânătoare la această specie
și, în plus, ne gândim la construirea unui
Complex cinegetic, care să ne permită
creșterea controlată a mistrețului și, posibil, a altor câteva specii precum cerbul
lopătar și muflonul. Toate acestea pentru

mandatului, au fost prezentate propunerile
pentru alegerea președintelui, a vicepreședinților, precum și a membrilor Consiliului
și a delegaților la Congresul A.G.V.P.S.
Cu unanimitate de voturi au fost aleși
dl. Botiș Nicu Cătălin, în funcția de Președinte, iar domnii Chilat Cezar Călin, Indre
Liviu, Timiș Marian în funcția de vicepreședinte.
Membri în Consiliu au fost aleși domnii: Caraciuc Dorin Marcel, Ciceu Felician,
Breban Anton, Danciu Dragomir, Vlașin
Sorin, Marieș Emil, Balasfi Călin, Iurasciuc
Ostap, Ruscovan Ioan, Oțel Constantin și
Ciceac Gheorghe.
Iar domnii: Botiș Nicu Cătălin, Chilat
Cezar Călin, Caraciuc Dorin Marcel, Indre Liviu,Timiș Marian și Balasfi Călin, au fost
aleși delegați la Congresul A.G.V.P.S. din
România. Felicitări celor aleși și succes deplin în desfășurarea activității viitoare!

a ne putea practic asigura un stoc de
efective de specii de vânat care să poată
fi pus la dispoziția membrilor noștri vânători, în plus față de vânatul din liber,
pentru a asigura, așa cum am spus, continuitatea în activitatea de vânătoare în
cadrul asociației noastre județene.
Asigurarea hranei vânatului pe toate
fondurile cinegetice, în funcție de necesarul de hrană calculat pentru fiecare
specie de vânat, conform clauzelor contractuale, este o activitate primordială,
care trebuie efectuată la timp și cu conștiinciozitate. De asemenea, întreținerea
instalațiilor și amenajărilor vânătorești

în condiții optime. Avem în vedere permanent organizarea de acțiuni de combatere a dăunătorilor cât și acțiuni pentru combaterea braconajului de orice fel.
Realizarea cotelor de recoltă aprobate de către administrator pe sezoane
de vânătoare, menținerea efectivelor de
vânat peste nivelul efectivelor optime în
vederea obținerii cotelor de recoltă dorite, precum și efectuarea acțiunilor de
vânătoare și îndepărtare cerute de către
administrator, în așa măsura încât să fim
scutiți de plata pagubelor produse de vânat culturilor agricole, toate acestea sunt
obiective primordiale de care ne ocupăm
cu toată atenția.
Cât privește pescuitul, ca proiect major de viitor avem găsirea și achiziționarea unei suprafețe de aproximativ 10 hectare de teren, pretabilă amenajării unei
bălți de pescuit proprii, pentru a putea
oferi mai multe oportunități de petrecere
a timpului în condiții optime, membrilor
pescari ai asociației noastre județene.
A.M.: Înainte de a încheia, domnule
președinte Cătălin Botiș, aveți un mesaj
pe care îl putem transmite colegilor din
celelalte asociații afiliate la A.G.V.P.S.?
C.B.: De mulți ani, începând din
1999-2000 am participat, ca delegat al
asociației noastre județene, la toate congresele organizate de A.G.V.P.S. din România. Rămân și păstrez și în prezent impresia că asociațiile afiliate nu sunt
suficient de unite și nu comunică suficient
de bine și de clar între ele, pentru a forma
o entitate strâns unită, un monolit, care
să nu permită niciunei alte părți să ne
dezbine sau să ne îngrădească drepturile.
Comunicarea deschisă, pe cât se poate la
zi, între asociațiile noastre afiliate, împărtășirea acțiunilor curente dar și a obiectivelor, pot conduce la găsirea unor soluții
mai rapide și mai eficiente în rezolvarea
problemelor cu care ne confruntăm.
Avem cu toții aceleași țeluri constructive
în gestionarea durabilă a vânatului și a
peștelui, și în conservarea speciilor și a
mediului natural. De aceea cred că numai
cu adevărat uniți vom putea duce mai departe tradiția activităților specifice pe care
le desfășurăm, pentru a veni în întâmpinarea cerințelor, a așteptărilor membrilor
noștri vânători și pescari. Succes totutror
în activitate și multă sănătate!
A.M.: Vă mulțumesc domnule președinte Cătălin Botiș, și dle. director executiv Dorin Caraciuc pentru timpul și
atenția acordată, și vă dorim să îndepliniți împreună cu echipa pe care o
aveți alături, tot ceea ce v-ați propus,
atât în prezent cât și în viitor, pentru binele membrilor vânători și pescari recreativi ai asociației pe care o conduceți,
A.J.V.P.S. Maramureș.
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Din teren Vânătoare la căprior
Căpriorul - aspecte practice
pentru vânătoare (II)
MAC

Foto: MAC

După ce am prezentat câteva aspecte privind observațiile și importanța cunoașterii
terenului, a locurilor pe care vom vâna, să ne plecăm un pic atenția și asupra aparaturii
tehnice și a ecchipamentului/îmbrăcămintea, ce ne pot ajuta în reușita partidelor de
vânătoare la căprior.

Î

ncepând cu binoclul, telemetrul/
rangefinder-ul și luneta, toate
aceste dispozitive optice pe care le
folosim la vânătoare, trebuie să îndeplinească o serie de condiții de calitate și
de performanță: luminozitatea și claritatea, precizia determinărilor – cum este
cazul telemetrului și al lunetei, toate
acestea pentru a ne permite observarea,
identificarea și evaluarea corectă a trofeului înaintea deciziei de a-l dobândi.

nologii/tratamente de acoperire a lentilelor cu mai multe starturi. Exemple
în acest sens sunt tehnologia LotuTec,
de la ZEISS, pentru îndepărtarea apei
sau tehnologia Swaroclean, de la Swa-

Dispozitivele optice
pot face diferența
Calitatea componentelor acestor
dispozitive optice aduce plusul de valoare și precizie. Lentilele în general și,
în plus, prismele în cazul binoclurilor,
sunt fabricate din sticlă de calitate superioară, cu factorul de transmitere a
luminii extrem de ridicat, element
esențial pentru obținerea unei calități
ridicate a imaginii, mai ales în condiții
de luminozitate scăzută. Pentru protecție și asigurarea unei funcționalități
optime în condiții de vreme adversă,
ploaie, ceață, se fololesc o serie de teh10 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

(…) binoclul, telemetrul/
rangefinder-ul și luneta,
toate aceste dispozitive
optice pe care le folosim la
vânătoare trebuie să
îndeplinească o serie de
condiții de calitate și de
performanță.

rovski, care protejează și înlesnește curățirea impurităților de pe suprafața
lentilelor.
Precizia de măsurare și puterea telemetrului aduc plusul de confort în stabilirea distanțelor corecte, atât în cazul
în care alegem repere de ghidare în teren,
dar mai ales în reglarea corectă a lunetei
pe țintă, atunci când vânatul apare.
Lunetele pot face diferența în dobândirea trofeului. Puterea de mărire
și diametrul lentilelor obiectivului sunt
două elemnente ce trebuie avute în vedere. O lunetă cu putere de mărire variabilă, de la 3-9X sau de 8-15X, oferă
un interval mai larg de ajustare decât
cele cu putere de mărire fixă, permițând
folosirea lor în condiții de teren mult
mai variate. La rândul lui, un diametru
mai mare al obiectivului sporește considerabil luminozitatea și poate oferi
un câmp mai larg de vedere la distanțe
mai mari.
Reticulele lunetelor, finețea și în
același timp vizibilitatea lor, pot contribui sensibil la precizia tirului. Reticulele luminate IR - iluminated reticles,

Foto: MAC

pentru condițiile de luminozitate scăzută, ca și punctul luminos - iluminated dot, din centrul reticulelor, sunt alte
elemente pe care le avem în vedere
când este vorba despre calitatea opticelor. Să amintim tot aici și despre sistemul BDC - bullet drop compensation,
de compensare a căderii pe traiectorie
a glonțului, sistem ce permite reglaje
rapide, de mare precizie, în funcție de
tipul muniției folosite, pentru tirul la
distanțe mari.

Foto: ROSTISLAV STACH / SHUTTERSTOCK
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MUȘCHIULEȚ DE CĂPRIOR CU SOS
DE MERIȘOARE ȘI MIRODENII
NANA NINA

Îmbrăcămintea, discreție și
confort în teren
Discreția culorilor și confortul pe
care îmbrăcămintea îl oferă, sunt două
calități pe care echipamentul de teren
trebuie obligatoriu să le îndeplinească.
Culorile camuflaj – în concordanță cu
mediul natural la momentul respectiv,
materialul de fabricație – cât mai silențios și permisiv pentru mișcare, rezistența la vânt și la ploaie și, nu în ultimul rând, respirabilitatea atât de
necesară pentru cazul în care transpirăm în timpul efortului fizic îndelungat,
sunt atuuri demne de toată atenția.
Confortul vestimentar este necesar
pentru a ne oferi lejeritate și posibilitate
de mișcare adecvată, având în vedere
că petrecem destul de mult timp în teren iar croiala și materialele de fabricație nu trebuie să fie o piedică sau să
îngreuneze mișcările, provocând stres
și oboseală. Calitatea este, ca de obicei,
cea care dă tonul.
Toate cele prezentate mai sus sunt
doar căteva dintre elementele care pot
ajuta și spori șansele reușitei în teren,
un pas în plus spre torfeul de țap roșu
mult dorit. Cătare plină!

Povestea fiecărui căprior văzut sau devenit trofeu, va
întreține atmosfera musafirilor iar un preparat culinar din
mușchiuleț de căprior, pregătit cu aleasă măiestrie de gazdă,
se va bucura cu siguranță de aprecierile mesenilor.
Ingrediente necesare: doi mușchiuleți de căprior, 3-4 căței de usturoi, două
linguri de unt, o cană de vin roșu, o ceșcuță de oțet balsamic, 4 linguri de sos
de merișoare, o lingură de sos de soia, o
lingură de ulei de măsline, căteva fire de
cimbru sau rozmarin, sare și piper
negru, boabe și proaspăt măcinat.
Preparare: lăsați carnea la marinat
în sosul pregătit din vinul roșu, oțetul
balsamic, o lingură de ulei, usturoiul
tăiat mărut și căteva boabe de piper, la
frigider, timp de cel puțin șase-opt ore.
Scoateți mușchiuleții, tăiați-i pe fiecare pe jumătate și puneți-i într-o ti-

gaie încăpătoare. Adăugați untul, sare
și piper măcinat, după gust, și dați carnea la foc moderat, rumenind-o bine
pe fiecare parte, până se pătrunde
bine, după care adăugați sosul de soia
și sosul de merișoare și lăsați totul încă
5-7 minute la foc moderat, să pătrundă
bine sosul în carne.
Servire: serviți mușchiuleții feliați,
pe farfurii calde, garnisiți generos carnea cu sosul de merișoare și ornați cu
un fir de cimbru sau rozmarin. Un
pahar de vin roșu, demisec, cabernet/
shiraz, va adăuga un plus de savoare
bucatelor. Poftă bună!
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Din teren Combaterea răpitoarelor
Șacalul - pericol și realitate
MARIA SĂVULESCU
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Cu permisiunea dumneavoastră, doresc să stărui asupra problemei combaterii răpitoarelor
fie ele cu pene sau cu păr. Prezența acestora în exces în teren înseamnă pe termen lung
diminuarea, dacă nu chiar dispariția, unor specii de vânat din anumite zone. Din punctul
meu de vedere, susținut de observațiile din teren, acesta este un pericol major care, dacă nu
va fi abordat cu seriozitate și cu un plan bine pus la punct, va afecta nu doar vânătoarea, ci
va pune în pericol și existența anumitor specii de interes cinegetic în anumite regiuni.

Foto: PASCAL DE MUNK / SHUTTERSTOCK

Î
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n sprijnul celor precizate mai sus,
aș dori să vă împărtășesc din observațiile și experiențele derulate în
anii trecuți. Zona în care s-au făcut aceste
observații este limitrofă graniței cu Serbia și albiei Timișului. O zonă de câmpie
cu perdele forestiere de plopi, cu multe
canale cu apă și stuf, cu lunca Timișului
plină de iarbă înaltă, ce oferă adăpost
vânatului, cu mult arboret și tufișuri, alături de culturi diversificate de porumb,
orz, ovăz, grâu, floarea-soarelui, lucernă
și rapiță.
Aici, prin anii 2009-2010, s-a împușcat primul șacal venit se pare din
zona Serbiei. Întâlnirea cu exemplare
din această specie era foarte rară. Prin
2010, seara, se putea auzi urletul și lătratul șacalilor. S-au făcut în repetate
rânduri pânde în zonele apropiate graniței. În timp, întâlnirile cu aceste răpitoare s-au înmulțit, ajungându-se de

Foto: MARIA SĂVULESCU

Chiar luna trecută
vă povesteam despre
iedul cărat de șacal. Din
nefericire, acel eveniment
nu a fost unul singular.
Peste două săptămâni de la
întâmplare, am ieșit din nou
în teren și, cam în aceeași
zonă, am văzut un șacal
trecând drumul agricol.

cere am găsit rămășițele unui ied (vezi
foto). Rămășițele iedului erau încă destul
de calde, pentru a ne da seama că atacul
nu se întâmplase de mult timp, iar șacalul surprins de trecerea noastră a lăsat
bucata din gură.
Un alt semn al prezenței șacalilor,
care ne-a arătat că animalele sălbatice

Foto: MONICA VIORA / SHUTTERSTOCK

curând, în perioada lucrărilor de primăvară, să experimentăm un eveniment
la care nu ne-am fi așteptat. Sincer, cred
că nici nu l-am fi crezut posibil dacă near fi fost povestit.
Lucrările de pregătire a terenului
pentru însămânțarea noii culturi erau în
toi. Lucrătorii pământului începuseră
arătura adâncă a unei zone necultivate
în anii precedenți. În urma discuirii rămâneau rozătoare omorâte de trecerea
utilajelor. De sus, de la înălțimea tractorului, oamenii puteau zări șacali adunați
să mănânce micile animale. Întâmplarea
a făcut ca parte din colegii de grupă să
se afle în teren, la activități de întreținere
a punctelor de lucru și la observatoare.
Fiind sunați, au ajuns imediat la fața locului unde, urcându-se pe utilaj, au putut
număra în urma tractorului douăzecișiunu de șacali. Știu că pare imposibil,
dar chiar acest lucru s-a întâmplat.
Chiar luna trecută vă povesteam despre iedul cărat de șacal. Din nefericire,
acel eveniment nu a fost unul singular.
Peste două săptămâni de la întâmplare,
am ieșit din nou în teren și, cam în
aceeași zonă, am văzut un șacal trecând
drumul agricol. Ajungând la locul de tre-

încearcă să se protejeze de atacurile acestora, este și gruparea scroafelor de mistreț cu purcei. La o patrulare, într-una
din diminețile lunii iunie, am trecut
printr-o zonă cu un lan de rapiță uscată,
lipită de una din păduricile de plop. Prin
geamurile deschise ne-a ajuns imediat
mirosul pregnant de porc mistreț. În
dreptul lizierei ne-am oprit și am putut
distinge printre tufele de iarbă înaltă siluetele a trei scroafe. Mișcarea vegetației
de la nivelul solului a trădat prezența
micuților purcei. Scroafele se adunaseră
în grup pentru a hrăni și păzi mai bine
purcelușii. În astfel de grupuri purcelușii
sunt acceptați la hrănire de oricare dintre
scroafe.
Și, ca să închidem ziua de patrulare
în aceeași notă, pe marginea drumului
am întâlnit doi șacali omorâți de mașini,
pe o distanță de aproximativ treizeci și
doi de kilometri, cât este drumul de
acasă până în teren.
În susținerea punctului de vedere cu
care am început articolul doresc a vă preciza că în nici unul din anii trecuți, având
poate chiar mai multe ieșiri în teren decât în acest an, nu am putut aduna atât
de multe întâmplări și întâlniri cu șacali,
și sunt convinsă că aici nu este vorba de
întâmplare!
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Din teren

Tradiția vânătorii

Să păstrăm valoarea vânătorii!
Text și fotografie CONSTANTIN RĂDAN
De-a lungul anilor, vânătoarea în România a acumulat o adevărată bogăție de valori în
domeniul cinegeticii, fie că este vorba despre tradiții, despre cultură, despre scrieri literare
devenite adevărate capodopere, sau fapte de vânătoare demne, consemnate pur și simplu,
toate acestea fiind dovezi palpabile, într-un cuvânt istorie cinegetică.

V

ânătorii au acest hobby, bazat
pe cunoștințe despre mediul
natural și echilibrul acestuia și
al speciilor animale care îl populează,
despre ecologia și etologia acestor specii, despre managementul și exploatarea sustenabilă a acestei resurse naturale regenerabile care este fauna de
interes cinegetic, și, nu în ultimul rând
un hobby ce se bazează pe o condiție
fizică și o atitudine pozitivă în privința
activităților recreative desfășurate în
aer liber.
De la un timp însă asistăm, noi vânătorii, la un joc periculos pe care îl fac
cei care pare că vor să schimbe normalul în anormal. Observăm, în ultimii
ani, că există tot mai frecvent tendința
de a pune vânătoarea într-o lumină negativă, prin declanșarea unor stări de
genul isteriei generate de împușcarea
ursului Arthur, stări ce nu au alt obiectiv decât crearea unei imagini total greșite și incorecte despre vânătoare, ignorându-se voit aspectele pozitive,
folositoare și verificate ca fiind benefice
în practică, de-a lungul timpului, aspecte precum o lege bună a vânătorii
cu toate cele ce derivă de aici, managementul sustenabil al populațiilor de vâ14 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

nat, conservarea și protejarea vânatului
și așa mai departe.
Titlul face un apel la păstrarea valorilor vânătorii românești, pe care înaintașii progresiști, care și-au adus contribuția în acest domeniu, au reușit să
le transmită urmașilor și care au ținut,
și au reușit să construiască, pas cu pas,
o vie și bogată tradiție a vânătorii.
Cum ar putea fi definit vânătorul?
Din cele mai îndepărtate vremuri vânătorul a fost cel care se lupta cu sălbăticiunile pentru obținerea hranei necesare existenței lui și colectivității în
care trăia, mai târziu a fost unul dintre
mulții domnitori care iubeau vânătoa-

Titlul face un apel la
păstrarea valorilor
vânătorii românești, pe
care înaintașii progresiști,
care și-au adus contribuția
în acest domeniu, au reușit
să le transmită urmașilor și
care au ținut, și au reușit să
construiască, pas cu pas, o
vie și bogată tradiție a
vânătorii.

rea și aveau la curte o mulțime de câini
de vânătoare cu care se făleau atunci
când urmăreau cerbul carpatin, a fost
simbolul „căpitanului de vânători”, prezent prin veacul al cincisprezecelea, pe
la diverse curți domnești din Țara Românească și din Moldova, a fost unul
dintre cei aduși la curțile domnești pentru recunoașterea lor ca cei mai buni
mânuitori ai armelor, a fost inspirație
pentru cei care și ei, la rândul lor, tot
vânători, au devenit clasici ai literaturii
cinegetice române, sau a fost directorul
de vânătoare al Casei Regale a României în timpul regelui Ferdinand I și întemeitorul Muzeului de Arme și Trofee
de Vânătoare de la Sibiu.
Au fost prim-miniștri, miniștri, și mai
sunt, deasemenea, academicieni, doctori,
ingineri și nu numai. Au fost…, au fost…,
au fost și mai sunt mulți, anonimi sau nu,
legați sufletește de pasiunea și farmecul
vânătorii dar și de legendarele noastre
plaiuri românești bogate în vânat.
Amintirile sunt frumoase și demne
de a fi reamintite atunci când este cazul. În viziunea fiecăruia dintre vânători acestea sunt păstrate pentru că trimit la locuri, scene de vânătoare,
evenimente și activități vânătorești utile

naturii, bazate pe o știință a vânătorii.
Condiția obligatorie însă pentru a
menține aceste valori, aceaste tradiții,
este de a nu influența negativ o componentă sau alta a acestui valoros tezaur, prin decizii lipsite de înțelepciune,
fabricate într-un ungher umbrit al gândirii, decizii lipsite de experiență și de
argumente științifice fundamentate, și
dimpotrivă, de a promova progresul și
experiența practică pozitivă, verificată
științific în practică, de-a lungul timpului.

Apel la rațiune
Sunteți vânător și mergeți cu grupa
dumneavoastră preferată, la care ați
fost înscris, în care aveți cei mai buni
prieteni și vânați organizat, autorizat,
pe un fond cinegetic, încărcându-vă
„bateriile” cât ține ziulica, de dimineța
și până pe la apusul soarelui. Sunteți
cuprins de o mulțimire de sine, super
cool, este adevărat? Cu siguranță fiecare vânător din grupă are o anumită
preferință, pentru vânătoarea la o anumită specie de vânat.
Imaginați-vă acum că faceți vânătoare mereu și mereu la aceeași specie
de vânat, deoarece la cele preferate este
interdicție, la nivel național, așa cum
s-a întâmplat sezonul trecut cu majoritatea speciilor de păsări. Mereu în
același loc, mereu la aceleași specii, care
au mai rămas permise la vânătoare, în
urma interzicerii impuse, interdicție ce
s-a impus chiar și la speciile dăunătoare
cu pene, definite și cunoscute ca fiind
deosebit de păgubitoare pentru vânatul
mic. Păi e normal? Nu cumva vi se
schimbă dispoziția, nu vă săturați să
tot „mâncați” cum s-ar spune, același
fel de mâncare, săptămâni la rând? Cât
timp ați rezista? Nu mult, pentru că intervine monotonia și, mai rău, saturația

lucrurilor impuse, fără o justificare susținută cu argumente plauzibile. Iar
până la urmă poate apare efectul, atât
de nedorit dealtfel, de abdicarea de la
un hobby cu tradiție, abdicarea de la o

pasiune existentă în sufletul a zeci de
mii de vânători, o pasiune deloc impusă, deloc finanțată din alte surse decât cele personale, cu autodeterminare
pentru aplicarea și respectarea normelor pentru protejarea și conservarea vânatului și a echilibrului în natură. Și
așa ajungem să ne întrebăm: Oare cineva chiar dorește acest lucru…?
România se înscrie printre țările cu
o bogată și variată cultură cinegetică.
La baza ei au stat și stau vânătorii pasionați, instruiți și responsabili, toți
aceia care și-au dedicat și își dedică
eforturile păstrării echilibrului natural,
conservării și protejării acestuia și promovează managementul sustenabil al
faunei de interes cinegetic.
Să păstrăm valoarea vânătorii, este
un îndemn la rațiune pentru continuarea tradiției vânătorești în țara noastră,
așa cum am moștenit-o și așa cum dorim să o transmitem mai departe, vânătorilor pasionați ce ne vor urma în
viitor!
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Profil Pasiune pentru vânătoare
Împlinirea
unui pasiuni
Foto-reportaj ALECSANDRU CODRIN
Zorii dimineții se răspândesc peste natură iar soarele își
ridică încet, încet, cercul de foc peste creștetul arborilor din
liziera pădurii. O altă dimineață se deschide și totul prinde
viață de jur-împrejur, într-o nouă zi de vară…
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S

unt Paul Schüler și sunt vânător.
Am fost vânător de când mă
știu. Mi-am petrecut copilăria
la bunici, la Sânpetru de Câmpie. Am
crescut printre vânători, în natură, în
pădure, prin câmp. Am călcat desculț
prin iarbă și am făcut baie în „tău”, am
băut din aceeași cană și am mușcat din
aceeași felie de pâine cu toți copiii de
pe strada mea.
Dragostea pentru natură m-a făcut
să renunț, spre surprinderea părinților
mei, la a urma Liceul German de la Sibiu și să optez pentru Liceul Silvic de
la Gurghiu. Am terminat Facultatea de
Medicină Veterinară din cadrul
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca și am lucrat
timp de mai bine de 10 ani ca medic
veterinar în Germania.
În paralel, din anul 1995, am devenit în mod oficial vânător. Din acel moment, fiecare clipă din timpul liber, fiecare vacanță, fiecare concediu a
însemnat vânătoare. Lucrând în Germania, așteptam ultima zi de lucru să
pot veni acasă, la Reghin. Bineînțeles…
la vânătoare.
Soarta a făcut ca, în anul 2006, să
îl cunosc, în Germania, pe unul dintre
cei mai buni armurieri, Hans Georg
Schillinger. Din anul 2008 am început
să lucrez pentru el cu jumatate de
normă, pentru a putea fi aproape de
ceea ce îmi plăcea cu adevărat: armele
de vânătoare și vânătoarea. Am învățat
de la el meseria de armurier și tot ceea
ce presupune o afacere bazată pe comerțul cu arme, muniții și accesorii de
vânătoare. Mi-am dorit, atunci, să pot
face asta acasă, în Romania.
În anul 2009, prin intermediul
unor prieteni austrieci, am cunoscut un
reprezentat al Fabricii de armament
Steyr Mannlicher - Austria, care avea
sediul relativ aproape de orașul în care
locuiam eu. În urma unor discuții, reprezentanții fabricii mi-au propus ca,
în cazul în care mă hotărăsc să pornesc
o afacere bazată pe importul de arme
de vânătoare în România, să fiu reprezentantul lor.
Din acel moment, am început să învăț tot ce trebuia să știu despre deschiderea unei afaceri cu acest obiect de activitate în țară și am citit întreaga
legislație referitoare la acest subiect.
În anul 2010, când am considerat
că sunt destul de pregătit pentru a
porni pe acest drum, am hotărât să părăsesc definitiv Germania și să mă întorc în România.
Am revenit în țară, în orașul natal,
într-o perioadă în care cei mai mulți tineri părăseau România, căutând o viață
mai bună în alte țări. Când am plecat

din Germania eram deja un medic veterinar apreciat. În paralel, munceam
cu jumătate de normă pentru prietenul
meu, deja, armurierul Hans Georg. Medicul veterinar pentru care munceam
mi-a propus un parteneriat care trebuia
să ducă la preluarea integrală a cabinetului în momentul în care el se retrăgea. Cu toate acestea, am hotărât să
las totul și să părăsesc Germania. Visul
meu era altul…!
Am revenit în România și am investit aproape tot ce economisisem în cei
zece ani, cât am muncit în Germania,
pentru a pune bazele Societății SCH
JAGD S.R.L. Am devenit reprezentantul pentru România a Fabricii de armament Steyr Mannlicher - Austria (actuala Steyr Arms - Austria). Între timp,
am fost contactat și de alți furnizori,
precum Swarovski Optik, Fjall Raven,
Kahles, Helmut Hofmann, Highland
Outdoors, care mi-au oferit reprezen-

tanța pentru România sau pentru care
sunt dealer principal. În prezent, magazinul de la Reghin este o afacere de
familie, de care mă ocup împreună cu
soția mea și cu câțiva angajați. Sunt o
mână de oameni pe care îi apreciez
enorm, pe care mă pot baza, îmi sunt

(…) considerând că nu
pot pune în vânzare
lucruri pe care nu le cunosc,
am preluat un fond
cinegetic lângă Reghin,
unde am ocazia să testez
personal produsele nou
lansate pe piață de către
furnizorii mei, de la
îmbrăcăminte,
încălțăminte, echipamente,
accesorii, lunete și
binocluri.

alături și pe care am ajuns să îi consider
nu doar prieteni, ci chiar familia mea.
Mai mult decăt atât, considerând
că nu pot pune în vânzare lucruri pe
care nu le cunosc, am preluat un fond
cinegetic lângă Reghin, unde am ocazia
să testez personal produsele nou lansate pe piață de către furnizorii mei, de
la îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente, accesorii, lunete și binocluri.
Astfel, pot consilia pe oricine din propria mea experiență și pot recomanda
un produs sau altul în urma unor testări practice, în teren, raportat la clima
și la relieful țării noastre.
Așa că acum, în fiecare zi, aștept cu
nerăbdare dimineața. Când pornesc spre
muncă, o fac cu bucurie în suflet, pentru
că fac ceea ce iubesc de când mă știu. Alături de familia mea, îmi trăiesc viața printre vânători, în natură, în pădure sau în
câmp. Astăzi mă aflu aici, trăindu-mi în
fiecare zi visul împlinit!
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Opinie Pe țeava puștii
Privitor la problema
urșilor agresivi

Foto: CRISTIAN MANOLESCU

ELIADE BĂLAN

Diagnoza cinegetică a ministrului mediului, Tanczos Barna,
lasă să se înțeleagă că o „mare greșeală ar fi să negăm
evidențele care arată că, în ultimii cinci ani, numărul
apelurilor la 112 din cauza urșilor a crescut de 10 ori. Față
de 2016, anul 2021 va fi probabil anul care va marca
această creștere de zece ori. Nu vorbim despre o senzație, ci
despre mii de animale (domestice) ucise în 5 ani. Am făcut
statistica pentru ultimii 5 ani, pentru că e perioada în care
intervenția umană a fost redusă la minim și în care
fenomenul a luat amploare”.

E

ste evident că există o creștere
excesivă a populației de urși, situație ce se cuvine recunoscută
și analizată fără rezerve, inclusiv de acei
apărători înverșunați ai animalelor sălbatice și, de aceea, ministerul de resort
pregătește o modificare a legislației, ast18 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

fel încât situațiile apărute punctual să
poată fi rezolvate în maximum 24 de
ore. Ordonanța ar urma să fie aprobată
în guvern în luna iulie a acestui an.
Trebuie să recunoaștem că este o situație ce trebuie rezolvată cât mai urgent și din care se poate ieși doar prin

noi reglementări legislative luate la
nivel central. Vorbim de un număr
semnificativ de „vizite” ale urșilor care
fac prăpăd în gospodăriile oamenilor.
Mai grav, se înmulțesc cazurile de persoane atacate de urși, viața oamenilor
fiind pusă în pericol în multe situații.
„Ce s-a numit derogare, până acum, în
interesul vieții umane și al bunurilor,
înseamnă o procedură prin care, în
cazul unei situații de forță majoră, se
ajunge la intervenție abia după câteva
luni. E o procedură de demonstrare a
pagubelor, prin care foarte multe instituții trebuie să semneze, să ștampileze,
să dea aprobări”, spune ministrul Tanczos Barna. Tărăgănările, poate nu doar
ele, au permis ca populația de urși să
crească necontrolat fiindcă nu a existat
intervenție umană corespunzătoare pe
măsura evoluției efectivelor speciei.
Vizăm o specie de animale sălbatice
aflată în vârful lanțului trofic și care a
ajuns să se simtă de-a dreptul „confortabilă” în „vizitele” făcute în gospodăriile rurale, în incinte cu tomberoane
pline cu resturi menajere, în cocini și
grajduri cu animale domestice mari, și
chiar pe prispa unor imobile cu locatari
care se plâng că autoritățile nu fac
nimic ca să le protejeze viața și proprietățile. Pentru a fi cu adevărat eficace,
orice intervenție punctuală în cazul urșilor agresivi trebuie făcută imediat ce
este semnalat cazul, fără amânări și fără
alte sarcini trasate fără noimă, care nu
fac altceva decât să întârzie intervenția
în sine și să prelungească starea de incertitudine și de pericol generată de
ursul în cauză. Ne aflăm într-un moment în care legislația în vigoare, cu
rostul ei cinegetic și public, trebuie să
fie urgent pusă în aplicare. Nu poți avea
siguranță și liniște vizionând imagini
televizate cu urșii care atacă animalele
în gospodăriile private, sau cu ambulanțe transportând oameni răniți grav
sau fatal de urși. Intervenția în cazul
urșilor ce constituie o reală problemă și
care pun în pericol viața oamenilor nu
mai trebuie amânată, altfel apelurile la
112 vor continua să se înmulțească. „Extragerea” urșilor agresivi, în anumite situații, prevăzută în viitoarea ordonanță,
în baza unor proceduri bine stabilite și
respectate strict, are ca scop fundamental, așa cum reiese din declarațiile ministrului mediului, dl. Tanczos Barna,
protejarea vieții oamenilor în primul
rând. Așteptăm să apară într-o formă
care să rezolve atât situațiile existente
cât și să fie în interesul conservării biodiversității și al protecției speciei, pentru a-și dovedi cu adevărat eficiența.

Cartușe pentru
vânarea căpriorului (II)
CRISTIAN MANOLESCU
Continuând prezentarea cartușelor pentru vânarea
căpriorului, după ce în numărul anterior am văzut calibrul
.223Rem., ne vom opri de data aceasta la următorul
calibru, pe scara crescătoare a energiei dezvoltate dar și a
diametrului și a greutății glonțului, și anume la calibrul
.243Win.

E

ste de departe cel mai popular
calibru dedicat vânării căpriorului, fiind apreciat atât pentru
calitățile sale balistice cât și pentru eficacitatea doborârii țintei, toate verificate în teren de-a lungul timpului, și,
nu în ultimul rând, a confortului pe
care îl oferă din punct de vedere al reculului. Adăugând aici și un raport calitate-preț foarte bun, ce nu poate fi trecut cu vederea, toate aceste aspecte
poziționează calibrul .243Win. pe locul

fruntaș, ca muniție dedicată vânării căpriorului.
Calibrul .243Win a fost dezvoltat
prin reducerea la scară a „părintelui”
său, calibrul .308Win.. Cel din urmă a
fost introdus pe piața de specialitate în
anul 1952 de firma producătoare Winchester, pentru ca doar trei ani mai târziu, în anul 1955, caibrul .243Win. să
fie adăugat, inițial fiind destinat vânatului mic, precum coiotul și vulpea,
pentru ca ulterior, prin dezvoltarea

Foto: WILDMEDIA / SHUTTERSTOCK

Cartușe cu glonț

Muniție

unor gloanțe cu greutăți mai mari, să
poată fi folosit și la vânatul mediu-mare
precum cerbul cu coadă albă, în America, în Europa consacrându-se drept
cartușul dedicat vânării căpriorului, dar
fiind folosit cu success și la vânarea șacalului și a vulpii.
Diametrul glonțului este de 6,2 mm
(0,243 inch), iar lungimea tubului este
de 51,9 mm (2,045 inch). Un alt avantaj
pe care calibrul îl oferă este varietatea
de modele de glonț care pot fi folosite,
de la diverse firme producătoare precum Winchester, Hornady, Federal sau
Nosler, gloanțe cu greutăți ce pot porni
de la 55 grain (3,56 grame) și pot
ajunge la 80 grain (5,0 grame) și chiar
la 100 grain (6,47 grame).
Cât privește balistica, .243Win. se remarcă printr-o razanță excepțională și
este recunoscut pentru acuratețea tirului.
Pentru un glonț de greutate medie, de
80 gr. (grain) - 5,0 grame, viteza la gura
țevii ajunge la 3.198,7 ft/s - (974,96 m/s),
la 100 de metri 2.897,19 ft/s - (883,06
m/s), pentru ca la 200 de metri să înregistreze 2.626,3 ft/s - (800,49 m/s), cu
o cădere la această distanță de practic
doar circa de 2,5 inch (6,35 cm).
Energia dezvoltată la gura țevii se situează într-un interval de 1.700-2.000
ft/lb (2.305-2.711 Jouli) pentru majoritatea gloanțelor trase din acest calibru,
pentru ca aceasta să scadă gradual până
la 1.000 ft/lb (1.355 Jouli) la distanța de
400 de metri, o energie sufficient de
mare, după cum se vede, pentru a doborâ
țința, căpriorul în cazul nostru, chiar și
la distanțe de peste cele obișnuite de tragere, de până la 100-200 de metri.
Cât privește reculul .243Win. este
considerat unul dintre cele mai confortabile calibre, fiind cât se poate de permisiv din acest punct de vedere și de
aici fiind foarte apreciat de vânători.
Despre celelalte calibre, .270Win.
.308Win. și .30-06Sprg., luate și ele în
considerare pentru vânarea căpriorului,
vom reveni într-unul din numerele viitoare ale revistei. Vedere bună pe cătare!
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Chinologie Hrana câinelui de vânătoare
Hrana umedă
și hrana uscată (III)

Foto: ALECSANDRU CODRIN

ALECSANDRU CODRIN

Când vine vorba despre hrana pentru câini în general,
și despre câinii de vânătoare în particular, întrebarea
„Ce fel de hrană vom oferi partenerilor noștri patrupezi,
hrană umedă sau hrană uscată?”, este cât se poate de
firească. Indiferent de felul hranei pe care îl alegem,
umedă sau uscată, aceasta trebuie să ofere câinilor noștri
nutrienții importanți, proteinele și grăsimile, vitaminele
și mineralele, de care aceștia au nevoie pentru a crește
și a se dezvolta armonios.

D

iferența principală între hrana
umedă și cea uscată este cantitatea de apă pe care cele două
categorii o au în conținutul lor. În timp
ce hrana umedă are un conținut de apă
între 60 și 80%, hrana uscată conține
doar 3-12% apă. Acest fapt atrage după
sine următorul aspect diferit între cele
două categorii, și anume perioada pe
care o avem la dispoziție pentru a păstra
hrana după ce am desfăcut ambalajul
în care se află. Evident, hrana umedă
are o durată mult mai scurtă de păstrare, față de cea uscată care poate fi
păstrată timp îndelungat, până va fi consumată. Aceasta în condițiile păstrării
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prospețimii, a calității și a proprietăților
nutritive adecvate, fără a se altera.
Alte aspecte ce trebuie avute în vedere sunt numărul de calorii pe care cele
două categorii de hrană le conțin la cantități egale, și efectul asupra dentiției
câinilor. Hrana uscată conține mult mai
multe calorii, la o cantitate de hrană redusă, pe când, pentru a ajunge la același
număr de calorii, este necesară o cantitate semnificativ mai mare de hrană
umedă. Cât privește efectul asupra dinților câinilor, părerile sunt împărțite: de
o parte se susține că hrana uscată, prin
consistența sa ridicată, ajută la curățarea
dinților, iar pe de alta că aceeași hrană
uscată se atașează prea mult de dinți și
poate provoca probleme dentare.
Să vedem însă pe rând, o parte din
avantajele fiecărei categorii în parte.
Pentru hrana uscată, datorită conținutului ridicat de calorii, porțiile oferite
sunt semnificativ mai mici pentru a satisface necesarul zilnic al câinelui. Este
de asemenea mult mai ușor de admnistrat, nu are sucuri și nu pătează în caz
că iese din castronelul pentru mâncare.
În plus este mai ușor de transportat
dacă vom călători cu partenerul nostru
patruped și nu necesită condiții speciale
pentru păstrare.
De partea cealaltă, hrana umedă pare
să satisfacă mai mult plăcerea câinelui,
fiind mai gustoasă și mai apetisantă din
cauza gustului și mirosului specific. În
plus, conținutul ridicat de apă ajută la
menținerea hidratării mai bune a câinelui, un element important pentru starea
de sănătate a acestuia. Pentru câinii care
au tendința de a mânca mai mult și de a
deveni supraponderali, hrana umedă,
având un aport caloric mai redus, poate
ajuta la menținerea echilibrului organismului, chiar dacă este consumată în cantități mai mari.
Cel mai important aspect ce trebuie
avut însă în vedere este conținutul hranei, indifferent dacă o alegem pe cea
umedă sau pe cea uscată. Evident, ținând cont de o serie de factori, precum
vârsta, greutatea și nivelul de activitate
al câinelui, vom putea face alegerea corectă. Pentru câinii de vânătoare adulți,
cu un nivel de activitate mediu, un conținut de 30-35% proteine și 20% grăsimi pare să fie agreat de cunoscători,
iar calitatea componetelor de origine
animală și vegetală din hrană să fie de
grad înalt. Prea mulți conservanți, substituenți sau potențiatori artificiali de
gust nu au ce căuta în hrana câinilor.
Sfătuiți-vă cu medicul veterinar care cunoaște câinele și citiți cu atenție eticheta
privind conținutul hranei, înainte de a
o cumpăra!

Dispozitive optice

Echipament

Observarea directă a
vânatului - fotografierea (III)
Text și fotografie COSTIN ALEXANDRESCU

După ce am prezentat în numerele anterioare dispozitivele optice – binoclurile și lunetele
terestre, pentru observarea vânatului, ne vom opri de data aceasta la o altă tehnică folosită
tot mai frecvent pentru observarea vânatului și anume fotografierea.

C

um ne poate ajuta fotografierea
și care este contribuția acestei
tehnici în observarea vânatului?
Putem lua un exemplu simplu, observarea unui exemplar de căprior, descoperit
la o vârstă tânără în teren și considerat
de viitor. După primele observații ale
trofeului, făcute cu ajutorul binoclului
și, ulterior, mai detaliate și la distanțe
mai mari pentru a nu-l deranja, cu ajutorul lunetei terestre, vom dori să urmărim evoluția acestuia, inițial pe parcursul
sezonului existent și, apoi, pe parcursul
sezoanelor următoare, până la momentul ales pentru recoltarea acestuia. Pentru surprinderea etapelor evoluției trofeului căpriorului ales, fotografierea este
cea care poate oferi imortalizarea/ înregistrarea materială secvențială, de-a lungul timpului, a acestuia.
În plus, față de observarea cu binoclul sau luneta, efectuate în teren, fotografierea oferă posibilitatea preluării imaginii din teren și aducerea ei la masa
de lucru, unde pot fi studiate, în detaliu
și cu mult mai mare lux de amănunte,
caracteristicile trofeului luat în observare, și compararea acestora în procesul
evolutiv și de dezvoltare. Iar când momentul recoltării sosește, putem avea
deja pregătită imaginea exemplarului ce
urmează a fi extras.
Același procedeu, prin fotografiere,
este valabil nu numai în cazul observării
exemplarelor pentru trofeu dar și pentru

cele de selecție, oferind posibilitatea studierii în detaliu a caracteristicilor negative, a malformațiilor trofeului și stabilirea cu precizie a exemplarelor ce urmează
a fi extrase prin selecție cu arma.
Fie că fotografierea se face la puncte
de observare, static, din observatoare, fie
din mișcare, în timpul deplasării în teren,
pentru obținerea unor imagini clare, de
mare detaliu și de înaltă calitate, este nevoie de o aparatură corespunzătoare. Binoclurile dotate și cu posibilitatea fotografierii nu oferă de regulă imagini de

calitatea celor ce se pot obține cu aparate
foto și lentile telefoto dedicate.
Noile aparate foto digitale DSLR și
lentilele telefoto disponibile pe piața de
specialitate oferă o gamă largă de posibilități pentru obținerea calității dorite în
fotografierea vânatului. Modelele de la
Canon și Nikon – pentru aparatele foto,
și Canon, Nikon, Sigma sau Tamron, pentru lentilele telefoto, cu puteri variabile
de la 100 la 400 și chiar la 600 mm, sunt
recomandate pentru fotografierea în vederea observării vânatului. Deschiderea
diafragmei este importantă atunci când
facem alegerea modelului de lentile pe
care îl vom folosi, mai ales pentru situațiile
când fotografiem în condiții de lumină
scăzută, precum răsăritul și asfințitul soarelui. Cu cât deschiderea diafragmei este
mai mare, cu atât mai multă lumină poate
pătrunde prin lentile iar calitatea imaginilor obținute va fi mai ridicată. De regulă
se folosesc deschiderile de f/4, 4,5 și 5,6
ale diafragmei. Deschiderea mare a diafragmei, de f/2,8 aduce un plus semnificativ în calitatea imaginilor dar vine la un
cost mult mai ridicat.
Alte câteva elemente sunt importante
atunci când facem alegerea unui model
sau altul de lentile: stabilizatorul de imagine, foarte important mai ales atunci
când fotografiem din mișcare, și trepiedul
care devine un accesoriu obligatoriu pentru obținerea unor imagini clare, de înaltă
calitate. Vedere bună prin obiectiv!
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Flora Plante tămăduitoare
Iarba mare
DOCTOR PLANT

Iarba mare (Inula helenium) este o plantă erbacee ce face
parte din familia Asteraceae, originară din Europa și Asia,
introdusă ulterior și în unele regiuni din America de Nord.
O întâlnim răspândită cu preponderență în zona de deal și
la munte, la altitudini joase, crescând în poiene, la marginea
pădurii, de-a lungul văilor înguste și prin fânețe, preferând
locurile luminoase, fără umbră excesivă și cu sol ușor umed.

T

ulpina este dreaptă și poate
crește până la circa 1-1,5 metri
înălțime, cu frunze mari, verzi pe
partea superioară și albicioase, din cauza
perișorilor, pe partea inferioară. Florile
sunt mari, cu un diametru de până la
5 cm, cu petale galbene, intens colorate,
și înfloresc în lunile verii, din mai până
în septembrie. Rădăcina principală este
robustă, cu ramificații secundare lungi și
mai subțiri și are un gust amărui și miros
specific, ușor parfumat, la rupere.
Cunoscută la greci încă din antichitate,
iarba mare, conform mitologiei, pare a fi
apărut în locurile în care lacrimile Elenei
- Helen, din Troia, fiica lui Zeus, au udat
pământul, de unde și numele plantei
Helenium. La noi este cunoscută și sub
denumirile populare de ochiul boului,
iarbă neagră, oman sau lacrimile Elenei.
Florile conțin helenină iar frunzele
sunt bogate în săruri minerale, vita-
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mina C și substanțe amare. Pentru obținerea produselor terapeutice se folosește numai rădăcina, care se recoltează
în lunile septembrie și octombrie. Între
principiile active prezente în rădăcină
se numără în principal inulina, un compus polizaharidic asemănător zahărului, uleiuri volatile, fitoncide - antibiotice sintetizate de plante, fridelină,
săruri minerale și substanțe amare.
Printre efectele naturiste benfice ale
preparatelor din iarbă mare se numără
cel antitusiv, expectorant-calmant, antispastic, coleretic și colagog, diuretic
și un efect tonic general. Fitoncidele
generează un efect antihelmintic, bacteriostatic și antiviral, preparatele specifice putând fi de ajutor și împotriva
bacilului tuberculozei. Grație substanțelor prezente în rădăcină, preparatele
terapeutice obținute din rădăcina de
iarbă mare pot ajuta în cazul infecțiilor

aparatului respirator - traheite, bronșite, pentru calmarea și remediarea tusei, pentru remedierea unor afecțiuni
gastrice, hepato-biliare și tratarea împotriva viermilor intestinali. Din rădăcina plantei se poate prepara ceai/infuzie, decoct și tinctură.
Pentru uz extern, ceaiul din rădăcină
de iarbă mare poate ajuta în revigorarea
părului iar compresele cu ceai pot fi folosite în ameliorarea afecțiunilor superficiale ale pielii. Atenție deosebită trebuie
acordată în cazul persoanelor alergice la
oricare dintre compușii prezenți în
plantă, precum și la supradozarea și folosirea îndelungată a produselor.
Informațiile prezentate au caracter
orientativ și nu trebuie folosite în scopul diagnosticării sau tratării problemelor de sănătate sau pentru înlocuirea
medicamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat. Înainte de a
utiliza plantele medicinale în general,
sub orice formă, este recomandată vizita la medic iar administrarea preparatelor naturiste din iarbă mare să se
facă numai la recomandarea acestuia.
Opinia medicului este neapărat necesară și se impune ca o măsură de prevedere, precauție și siguranță.

Comemorare

In memoriam

Iancu-Iacob Roman
(1950-2021)

În data de 1 iulie 2021, a trecut la cele veșnice,
la vârsta de 71 de ani, inginerul silvic Iancu-Iacob Roman,
președinte al A.V.P.S. Făgăraș.

S

-a născut în satul Ohaba, comuna Șinca, jud. Brașov, la data
de 13 iunie 1950, a fost elev la
Școala Generală din satul natal, conti-

nuându-și studiile la liceul din localitatea Șercaia, iar apoi, în 1975, a absolvit Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov.

A fost inginer la I.C.A.S. Roman,
jud. Neamț.
În perioada 1977-1986 a lucrat în
cadrul Ocolului Silvic Verbila, jud. Prahova, iar apoi devine director la
A.J.V.P.S. Prahova, funcție deținută
până în anul 1992, când se transferă
șef de ocol la Ocolul Silvic Voila, jud.
Brașov, funcție deținută până la pensionare, în anul 2017.
În anul 2007 a înființat la Voila, cel
mai mare ocol silvic privat din țară.
A fost membru al A.V.P.S. Făgăraș,
grupa de vânătoare Strâmba-Mira, din
anul 1995, apoi din anul 1996 și până la
data decesului, Președinte al A.V.P.S.
Făgăraș. În perioada 2001-2011, a fost
ales membru în Consiliul A.G.V.P.S.
din Romania.
În exercitarea acestei funcții a reprezentat tagma vânătorească a Țării
Făgărașului cu mult entuziasm. A fost
dedicat trup și suflet pentru dezideratele asociației, prin echilibrul și eleganța sa fiind un adevărat stindard, un
exemplu de urmat pentru toți membrii
asociației, prin spiritul său etic pe care
l-a insuflat și perpetuat.
Domnul Iancu-Iacob Roman a fost
un personaj pitoresc, unul dintre acei
„vânători-ocrotitori”, fidel urmaș al
conceptului de vânător „dezvăluit” de
Ionel Pop, pentru care vânătoarea este
un fapt înscris în condiția umană primordială. A fost fără îndoială unul dintre aceia care au înțeles că între vânat
și vânător există o legătură tainică, uitată și nebănuită de cultura și mentalitatea modernă, întelegând că important
pentru vânător nu este finalitatea, ci
faptul de a se afla în mijlocul acelei
lumi pure, care-i trezește nostalgie ori
de câte ori nu se află în mijlocul ei.
Ne va lipsi prezența sa, eleganța
care se resimțea la nivelul întregului
colectiv atunci când Domnia sa se afla
în mijlocul nostru, facându-ne să ne
simțim cu adevarat practicanți ai unei
nobile activități!
Drum lin pe veșnicele plaiuri ale vânătorii, Domnule Președinte!!!
Dumnezeu să-l odihnească în liniște
și pace!!!
–Consiliul A.V.P.S. Făgăraș
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Noutăți

De prin magazine

HUNTERSHOP

Set CZ557 Lux + Meopta Optika 6, 2,5-15x44
+ suport lunetă

suport lunetă fix
din 2 bucăți

Carabine bolt-action perfecte pentru
vânătoare și tir sportiv, în secolul 21.
Ceská Zbrojovka a.s. produce arme de
foc lungi, cu percuție centrală, încă din
anii 1960.
Modelul CZ 557, combină tot ce este
mai bun, din lunga tradiție a producătorului, cu cele mai avansate procese
de proiectare și fabricație. Este echipat
cu sistemul mini-Mauser modernizat,
cu extractor scurt și un ejector cu arc.
Siguranța manuală silențioasă, ușor de

accesat este un alt avantaj al modelului.
Țeava este forjată la rece și are aparate
de ochire metalice. Mecanismul de declanșare este complet reglabil, carabina
oferind o ergonomie perfectă și o înaltă
precizie. Patul de lux, fabricat din lemn
de nuc de înaltă calitate, este finisat în
ulei și are un obrăzar generos și crosăpistol ergonomică. Este disponibil și în
varianta LH, pentru stângaci.
–www.huntershop.ro

OUTDOOR & MORE

Pantaloni scurți Abisko
Pinewood 5403 și 3403
Pantalonii scurți Abisko pentru

SCH JAGD
drumeții, ușori și aerisiți, din material
100% elastic, au fost concepuți special
pentru cei cărora le place să fie în mișcare, în modele atât în croi masculin
cât și în croi feminin. Ușori, confortabili, durabili și cu flexibilitate ridicată datorită țesăturii stretch cu 4 căi,
pantalonii au talia reglabilă, buzunare
frontale și pe coapse, închidere cu fermoar, respirabilitate ridicată, sunt
tratați ecologic - Bionic Finish® Eco,
pentru proprietăți suplimentare de
respingere a apei. Ideali pentru drumeții, mers pe jos, pescuit, activități
în aer liber, stil de viață activ.

Tricou damă Outdoor Life
Pinewood® 3445
Tricou din bumbac moale, cu
logo-ul Pinewood pe piept. Croi feminin, cu contur rotund la gât. Această
îmbrăcăminte a fost fabricată conform standardului Oeko-Tex®. Material: 100% bumbac. Disponibil în
Dark Anthracite (443) și Coral (578).
Găsiți ambele articole în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536; Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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Calibre: 7×64 (1:8,6) | .30-06Sprg. (1:10) |
6,5×55 (1:8,6) | 8×57IS (1:9,4)
Capacitatea magaziei: 5
Lungimea totală: 1.070 mm
Lungimea țevii: 520 mm
Înălțime: 183 mm
Greutate: 3.300 g
+ lunetă Meopta Optika 6, 2,5-15x44
+ suport lunetă fix din 2 bucăți.

MONO-TELEMETRU
KAHLES HELIA RF-M

Mono-telemetrul marca KAHLES,
model Helia RF-M, ajută la măsurarea
distanțelor de până la 2.000 de metri, pe
teren la vânătoare sau în cadrul altor activități outdoor. Este un dispozitiv compact, rezistent și vine echipat cu husă
proprie pentru protecție și transport.
Caracteristici tehnice:
• Distanța de măsurare: de la 10 m până
la 2.000 m
• Câmp vizual: 117 m / 1.000 m
• Magnificație: 7x
• Diametrul lentilei la ieșire: 25 mm
Îl găsiți în magazinul fizic SCH
JAGD din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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Pescuit staționar
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Atelierul muscarului
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PESCUIT

Foto: ALIN-CODRU MANU

CE PESCUIM
Luna de mijloc a verii s-a instalat, cu
temperaturi tot mai ridicate în timpul zilei. Peștii se adaptează, activitatea lor de
hrănire, în iazuri și heleștee, desfășurându-se mai mult noaptea și în primele

ore ale dimineții. Pescuitul practicat în
aceste ape devine dificil, cu rezultate imprevizibile, oarecum la voia întâmplării.
Vom avea șanse mai mari în apele curgătoare și în lacurile de acumulare, cu adâncime mare și curenți sau valuri, care oxigenează apa. În această perioadă, peștii
caută zonele cu vegetație, submersă sau
plutitoare, cu structuri sau izvoare, la um-

bra sălciilor sau a perdelelor de stuf, locuri
care oferă, pe lângă hrană, o oxigenare
suficientă a apei. Echipați corespunzător
și pregătiți cu o cantitate suficientă de lichide, puteți să vă relaxați atât pe malurile apelor din zonele colinare și de șes,
cât și din zonele de munte sau pe malul
mării.
–Mugurel Ionescu
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Competiții La zi
Actualitatea
internațională
TEODOR BENTU
Pandemia de COVID-19, chiar dacă pe plan
internațional manifestă un trend descendent,
menține încă restricțiile sanitare până la
eradicarea definitivă în diferite țări. Ca urmare
a acestei situații, la sfârșitul lunii aprilie,
Comitetul director al F.I.P.S.-ed, împreună cu
Prezidiul C.I.P.S., a analizat necesitatea și posibilitatea
luării unor decizii cu privire la desfășurarea tuturor
campionatelor din acest an.

A

stfel pe data de 14 mai 2021, a
fost publicat, pe site-ul F.I.P.S.e.d., PROTOCOLUL COVID19, care cuprinde reglementări generale
de securitate, elaborat de C.I.P.S. - Confederația Internațională de Pescuit Sportiv. Protocolul conține dispozițiile celor
trei federații internaționale ale C.I.P.S.
și ale organizației naționale care găzduiește un campionat, pentru protecția sănătății delegațiilor sportive, spectatorilor
și a personalului organizator, prezenți la
campionat. Prevederile acestuia se aplică
fiecărui campionat organizat sub egida
C.I.P.S./F.I.P.S. în anul 2021
Acest protocol completează și lărgește varianta existentă a regulilor de
concurs, adaptându-le la situația pandemică actuală intenațională și, în acest
sens, trebuie armonizate și aplicate la
normele de siguranță naționale/locale
sau regionale existente ale țării gazdă,
care vor prevala.
PROTOCOLUL cuprinde capitole și
subcapitole cu reguli ce trebuiesc aplicate și respectate în egală măsură de toți
cei implicați în evenimente (organizatori,
membrii ai delegațiilor sportive) la Campionatele Mondiale din anul 2021.
În cele ce urmează facem o prezentare a principalelor prevederi ale protocolului care interesează și implică direct
participarea echipelor noastre la Campionatele Mondiale.

pionatului, inclusiv încetarea imediată
a competiției și o strategie de izolare
care poate include o intervenție medicală semnificativă.
Acceptarea de către toți participanții
a faptului că restricțiile de carantină pot
fi impuse de țara gazdă la intrarea în țară
și în cazul unei epidemii COVID-19.
Asigurarea că participanții considerați grupuri de risc crescut (aflați sub
tratament medical sau peste 65 de ani)
sunt conștienți de riscul crescut de boli
grave.
Obligativitatea tuturor echipelor de
a deține măști și dezinfectanți pentru
mâini și de a forma o „bulă de siguranță” pentru întregul eveniment.

Înregistrarea echipelor
Este obligatorie purtarea unei măști
de protecție în timpul procesului de înregistrare.
Înregistrarea fiecărei echipe se va
face doar de către o persoană desemnată
(în mod ideal căpitanul/managerul).
Toți participanții (concurenți și oficiali) sunt obligați să furnizeze dovada
unui test negativ COVID-19 (nivel determinat de politica de securitate națională/locală sau regională) efectuat
în ultimele 72 de ore de la înregistrarea
la hotel (organizatorii trebuie să ofere
sfaturi cu privire la reguli)

are loc competiția.
Este necesară de asemenea alocarea
unui loc/cameră dedicat/ă izolării cazurilor pozitive.

Planul de urgență
Toți participanții ar trebui testați
pentru COVID-19 (nivel determinat de
politica de securitate națională/locală
sau regională), de preferință sub supraveghere medicală, înainte de înregistrare. Nu mai târziu de ziua a 5-a a campionatului, va fi efectuat un test rapid
COVID-19 (dacă se va încheia un acord,
costurile kiturilor de testare pot fi acoperite de Federația Internațională).
Orice caz depistat pozitiv trebuie să fie
imediat izolat și exclus de la orice participare ulterioară. În cazul în care un
membru/oficial al echipei este depistat
pozitiv, acesta trebuie să se autoizoleze
minimum 7 zile. Dacă se detectează un
caz pozitiv în cadrul unei echipe, în timpul campionatului, întreg lotul va intra
imediat în carantină (în consecință,
acest lucru descalifică întreaga echipă
din competiție). În plus, toți membrii
echipei trebuie să fie testați și urmează
o procedură de urmărire a contactelor.
Ca măsură preventivă, simptomele asociate (temperatura corpului peste 37,5
grade Celsius, tuse, frisoane, dureri în
gât, dificultăți de respirație, oboseală,
dureri musculare, dureri abdominale,
diaree, pierderea gustului și/sau a mirosului) să fie raportate imediat Managerului de Covid. Cei afectați vor fi izolați și se va asigura intervențiea
medicală adecvată. Dacă un participant
la eveniment prezintă simptome de
COVID-19 și/sau primește un rezultat
pozitiv al testului, în termen de 14 zile
de la întoarcerea acasă, trebuie să
anunțe imediat comitetul organizator
al evenimentului cu detalii despre contactele sale strânse pe care le-a avut în
timpul evenimentului, astfel încât să se
poată aplica procedura de urmărire a
contactelor. Costurile legate de prelungirea șederii datorate măsurilor de carantină, precum și orice costuri de îngrijire a sănătății, sunt în întregime în
responsabilitatea persoanelor în cauză.

Managerul de Covid
Cerințe de bază
Existența autorizației de deplasare
către și din țara gazdă pentru echipele
participante, având în vedere că sunt
țări în care sunt interdicții de călătorie.
Furnizarea de asistență medicală
pentru COVID-19 instruită corespunzător pe tot parcursul campionatului.
Planificarea scenariilor de urgență pentru un focar COVID-19 în timpul cam26 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

Cu date de contact pe site-ul campionatului, MANAGERUL DE COVID
acționează ca singura persoană de contact cu autoritatea medicală locală sau
regională care este responsabilă cu coordonarea măsurilor preventive și a intervenției medicale rapide, cu controlarea și implementarea prevederilor
protocolului, cu verificarea respectării
prevederilor din protocol și a prevederilor suplimentare referitoare la locul unde

Întâlnirea căpitanilor
Un singur reprezentant al echipei
poate participa la ședința/reuniunea căpitanilor.
Rezultatele extragerii și ale clasamentelor vor fi puse la dispoziția participanților numai prin intermediul internetului ( se va evita orice concentrare de
oameni) nu va exista niciun panou de
informații disponibil.
Reprezentanții F.I.P.S.-ed vor efec-

tua extragerea manuală în locul căpitanilor pentru a minimiza mișcarea într-o
cameră.
O întâlnire virtuală a căpitanilor este
o opțiune și va fi la discreția organizatorului internațional și a reprezentanților
F.I.P.S.-ed.

Ceremonii
Ceremonia de deschidere și cea de
închidere se vor desfășura numai în exterior cu respectarea distanței între toți
participanții, care trebuie să poarte
masca pe toată durata evenimentului ce
trebuie să fie cât se poate de scurt.
Medaliile și trofeele vor fi plasate pe
o masă lângă podium și fiecare concurent chemat își va lua medalia și trofeul
înainte de a păși pe podium.

Pescuit de pe mal
Funcționarii oficialii și arbitrii din
țara gazdă trebuie să fie informați în
mod corespunzător cu privire la protocolul COVID-19 și să li se ofere de organizatori echipamente adecvate de
EIP și dezinfectare. Arbitrii, concurenții și personalul organizator trebuie să
poarte măști și să mențină distanța socială în timpul tuturor activităților
înainte și după competiție.
După înregistrarea unui pește sau
a greutății, fișa de arbitraj va fi arătată
concurentului și va fi semnată de arbitru după un gest de aprobare din partea
concurentului.
La sfârșitul sesiunii, concurentului
i se recomandă să facă o fotografie digitală a fișei de scor. Concurentul nu

PESCUIT LA CRAP

CAMPIONATUL A.G.V.P.S.
DE PESCUIT LA CRAP - SENIOARE
TEODOR BENTU
Conform Calendarului Competițional 2021 al A.G.V.P.S.,
în perioada 17-20 iunie 2021 s-a desfășurat a II-a ediție a
Campionatului Privat de pescuit la Crap feminin al A.G.V.P.S.
Concursul a fost găzduit de bazinul C din cadrul Complexului
piscicol Dyno Lake, în organizarea Asociației Liga Cluburilor
de Pescuit la Crap, membră a A.G.V.P.S. din România.
La această competiție s-au înscris echipele cluburilor M.G. SPECIAL CARP formată
din Dana Barta și Gina Nica, ABBARA CARP
TEAM 1 formată din Monica Badea și Andrea Precup și respectiv ABBARA CARP
TEAM 2 formată din Andreea Cotoran și
Marinela Bălășescu, și COBRA MCM formată din Cristina Pleșa și Iuliana Cârlan.
Pista de concurs, bazinul C din cadrul
Complexului piscicol Dyno Lake, a oferit
condiții excepționale de organizare a con-

cursului în special ca amplasament și populație piscicolă.
Concurentele cu pasiune și tenacitate
au demonstrat în acest campionat îndemânare deosebită în pescuitul crapului, cunoștințe superioare de organizare riguroasă
și dotare tehnică modernă completă.
Concurentele au făcut dovada pasiunii
lor și au etalat, cunoștințe tehnice riguroase, spirit de echipă și „luptă”, deloc inferioare seniorilor.

este obligat să poarte o mască de protecție în timpul sesiunii de concurs.
Administratorul/oficialul trebuie
să-și acopere fața în timpul oricărui
contact strâns și/sau conversație cu
concurentul.

Pescuitul din barcă
Se aplică toate instrucțiunile de la
pescuit de pe mal. Toate ambarcațiunile trebuie dezinfectate înainte de fiecare manșă. Se va menține distanța socială pe tot parcursul manșei, iar
arbitrii trebuie să poarte mască pe tot
parcursul manșei.
În numerele viitoare ale revistei
vom reveni cu eventuale noi informații
privind deciziile forului internațional.

Din nefericire pentru ele vremea capricioasă pe parcursul celor 72 de ore de concurs în condiții extrem de vitrege, cu ploi
torențiale, vânt și furtună, au pus la grea
încercare rezistența și tenacitatea concurentelor influențându-le semnificativ negativ confortul, condiția fizică și implicit
performanțele în pescuit.
La sfârșitul celor 72 de ore de concurs,
intens desfășurat la înalte standarde tehnice și tactice, cu ambiție și tenacitate, dar
în condiții meteo extrem de nefavorabile,
cu ploi vânt și furtuni, s-au capturat per
total 1.324,975 kg de crap, iar clasamentul
Campionatului A.G.V.P.S. de Pescuit la Crap
- Senioare 2021 a fost următorul:
1. M.G. SPECIAL CARP – Dana Barta +
Gina Nica – 451,025 kg – 6,600 kg cea mai
mare captură;
2. ABBARA CARP TEAM 1 – Monica
Badea + Andrea Precup – 350,550 kg –
7,400 kg cea mai mare captură;
3. COBRA MCM – Cristina Pleșa + Iuliana Cârlan – 318,000 kg – 6,325 kg cea
mai mare captură;
4. ABBARA CARP TEAM 2 – Andreea
Cotoran + Marinela Bălășescu – 205,400 kg
– 7,500 kg cea mai mare captură.
Felicitări concurentelor pentru rezultatele obținute și locurile ocupate dar în
special și pentru pasiunea, forța, tenacitatea și fair-play-ul cu care au înfruntat
condițiile atmosferice extrem de violente
și, fără a abandona, s-au străduit și au reușit să termine cu bine și cu rezultate bune
în standuri concursul.
Felicitări organizatorului concursului,
Asociația Liga Cluburilor de Pescuit la Crap,
dar în special felicitări și mulțumiri administratorului Complexului piscicol Dyno
Lake pentru condițiile create prin această
pistă excelentă pusă la dispoziție în mod
gratuit campionatului.
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Competiții Campionatul Național de Spinning al A.L.R.S.
Cupa Rapture 2021

Capturile concursului

Foto: CRISTI ALBU

CRISTI ALBU

Cea de-a doua etapă din cadrul Campionatului
Național de pescuit la răpitorial LRS - Liga
Română de Spinning 2021, Cupa Rapture s-a
desfășurat în minunata deltă a Dunării, în
perioada 18-20 iunie. Un concurs inedit, unde,
în premieră pentru Campionatul Național de
Spinning, au punctat 4 dintre cele mai
reprezentative specii de pești răpitori din țară:
știuca, șalăul, avatul și bibanul.

Î

ncepând din acest an, competițiile
organizate de L.R.S. se vor desfășura și sub egida Federației Sportul
pentru Toți, totodată continuând să se
desfășoare sub egida A.G.V.P.S. din România, reprezentantul țării noastre la
F.I.P.S.-e.d. (Federația Internațională de
Pescuit Sportiv în apă dulce).
După succesul primei etape, cea de la
Valea Argovei, unde s-au aliniat la start
75 de echipe, iată că odată cu etapa a doua
s-a depășit, din nou, recordul de participare la o etapă de Campionat Național,
peste 80 de echipe de pescari profesioniști
sau aflați la început de drum competițional, înscriindu-se la acest concurs.

Pista de concurs
Anul acesta competiția s-a desfășurat
pe o arie extinsă, și necesară având în
vedere speciile punctabile, asigurânduse astfel pentru echipele participante o
multitudine de locuri de pescuit și implicit posibilitatea de a alege diverse strategii, în încercarea de puncta cu 20 de
pești în fiecare manșă, cât este baremul
limită al acestui campionat.
În condițiile în care știuca trece
printr-o perioadă extrem de dificilă, presiunea din ultimii ani asupra ei, din toate
părțile, fie căvorbim de pescari sportivi,
dar mai ales de cei comerciali, simținduse din plin, făcând-o practic inexistentă,
era clar că peștele țintă principal devenea
avatul, asta și datorită motivului că șalăul, o altă specie aducătoare de mulți
centimetri, este mult mai greu de prins
și pescuitul pe Dunăre mult mai tehnic.
Chiar dacă cele două manșe au diferit
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S-au prins foarte multi pești, în special bibani, 1.675 dintre ei cu dimensiuni cuprinse între 15 și 20 de centimetri. Cei 3.436 de pești, împărțiți
aproape în mod egal: 1.715 în prima zi,
respectiv 1.721 în ziua a doua, au dat
de furcă extrem de mult arbitrajului și
validării. Speciile dominante în clasamentul general au fost avatul și bibanul, alături de câteva zeci de șalăi. Din
păcate, cea mai mare dezamăgire rămâne, cu mici excepții, lipsa știucii,
foarte puțini pești din această specie fiind înscriși în dreptul echipelor.
Momentele importante ale etapei
au putut fi urmărite în format live din
studioul special amenajat cu ocazia evenimentului sau de pe barcă, pe diverse
canale de comunicare cum ar fi paginile
de Facebook ale Ligii Române de Spinning, postul Fishing&Hunting Channel
și canalul de YouTube al L.R.S.

pe alocuri, cuvintele de bază, care le-au
caracterizat, au fost ploaia și vântul. A
părut că în cele două zile de concurs
s-au unit pe cer toți norii din țară și a
plouat și în reprize de ore întregi, ducând
pescuitul către extreme și făcând sarcina
pescarilor foarte dificilă.
Un alt punct cheie în desfășurarea
concursului l-a însemnat aplicația cu
ajutorul căreia se realizează clasamentul
anul acesta. Un plus enorm față de anii
precedenți deoarece prin această metodă
s-a eliminat efectiv mortalitatea din rândul peștilor prinși și s-a adăugat un plus
de suspans deoarece clasamentul este
disponibil în timp real tuturor celor interesați, atât concurenților, dar și iubitorilor de competiții.

Ca o dovadă că sunt în cea mai bună formă și că domină
acest început de Campionat Național, echipa Vasile Jardă
- Pavel Calance, reușește să câștige și etapa cu numărul
doi și pune în clasamentul general 5 puncte față de ocupanții poziției secunde, echipa fraților German, Petre și Eugen, care la rândul
lor obțin poziția a doua a etapei. Pe locul al treilea al clasamentului Cupei Rapture 2021 au urcat Lucian Constantin - Iulian Tîrnăcop, captura competiției fiind
obținută de Ion Viorel - Mircea Ciobanu, cu o știucă de 70 centimetri.

CLASAMENT

Loc Echipă
Număr pești Centimetri Puncte C. N.
CLASAMENT ETAPĂ
1
Vasile Jardă - Pavel Calance
40
1.504
30
2
Petre German - Eugen German
40
1.480
29
3
Lucian Constantin - Iulian Târnăcop
40
1.286
28
CLASAMENT GENERAL
1
Vasile Jardă - Pavel Calance
60
80
2.829
2
Petre German - Eugen German
55
75
2.405
3
Octavian Torescu - Bogdan Căsăndroiu
55
76
2.209

Pescuit la clean

De sezon

Voblere pentru clean
Text și fotografie A. C. MANU

Zilele lui Cuptor continuă să aducă vreme cu soare dogoritor, după ce, cu doar câteva
săptămâni în urmă, la vremea lui Cireșar, ploaia nu a contenit să cadă din înnalturi,
aducând viituri pe multe râuri, unde, nu de puține ori, apele au ieșit dintre malui. Apoi,
după ce puhoaiele au trecut, apele au revenit în matcă iar peștii și-au reluat obiceurile și
traiul obișnuit, poate chiar mai interesați de căutarea hranei, după zilele cu ape
neprietenoase și tulburi.

U

n pescuit ce oferă provocări
atractive la acest timp din an
este pescuitul la clean, pe râurile cu ape mai domoale, din zona de
șes, din zona colinară sau chair premontană, dar și în lacuri ce adăpostesc
această specie.
Cleanul este peștele ce ne poate pune
la încercare atăt îndemânarea cât și calitățile și finețea echipamentului, arta
camuflajului, într-un cuvânt experiența
pe malul apei, atunci când pornim în
căutarea celui cu „o mie de ochi”, așa
cum mai este denumit adesea cleanul.
Denumirea pare să vină de la sclipirile luminii în solzii deosebit de lucioși ai peștelui, adevărați „ochi” ce pare
că stau permanent de veghe. Sau poate
de la faptul că este un pește extem de
atent și vigilent, și orice mișcare sau
schimbare din firescul ambientului, pe
care pare să o observe cu cei „o mie de
ochi”, declanșează reacția de apărare,
peștele făcându-se nevăzut în preț de o
clipită.

Echipamentul de pescuit la spinning la clean este din categoria light,
chiar ultr-light în unele situații. O vargă
de 1,80, pentru lansări în gama 2-5-7
grame, o mulinetă din clasa 2000 și un
fir monofilament, cel mai adesea de
0.16 - 0.14, în funcție de talia peștilor
urmăriți și dimensiunile nălucii folosite, pot aduce reușita pe malul apei.
Dintre nălucile recomandate, voblerele și-au câștigat locul lor binemeritat
între nenumăratele modele noi ce apar
în fiecare sezon pe piața de specialitate,
modele ce imită fie buburuzele, cărăbușii
sau alte insecte, în design-uri ce uimesc
uneori și atrag în același timp atenția
chiar și celor mai creative spirite.
Revenind la voblerele pentru clean,
acestea pot fi scufundătoare, suspendate sau de suprafață, pentru a acoperi
practic toată gama de posibilități pe
verticala apei. Pentru clenii cel mai adesea prezenți în apele noastre, de până
la 30-35 de cm, dimensiunile nălucilor
se înscriu de regulă între 1,5 și 3 cm iar

greutatea se încadrează în mod obișnuit
între 2 și 5 grame, motiv pentru care
echipamentul light/ultralight este atât
de necesar. Dintre modelele des folosite
pe malul apei, cele de la Salmo, Strike
Pro, Jackall sau Rapala se numără printre preferințele pasionaților.
Culorile care par a da rezultate
foarte bune sunt fire-tiger, cu verde,
galben și portocaliu, măsliniul cu bej
și auriu pe laterale, cenușiul metalizat
combinat cu bej pe laterale și abdomenul chartreuse ori carmin, sau culori
puternice, în degradeu sau contrast absolut, precum negru și galben.
Voblerele sunt echipate de regulă cu
o singură ancoră, sau un cârlig, și au în
funcție de modul de recuperare o bătaie
mică spre medie, dar și cu ieșiri mai
ample spre laterale în cazul jerking-ului
din vârful lansetei. Experimentați cât
mai multe modele, urmați inspirația de
moment, și, cu siguranță, veti avea prilejul să admirați de aproape „cei o mie
de ochi” strălucitori. Fir întins!
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Tehnică Pescuit la răpitori
Năluci în filmul apei (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET

Fie că vorbim de știucă sau bass, pescuitul răpitorilor cu năluci de suprafață este considerat
de mulți ca fiind cel mai spectaculos și mai ”adrenalinos” stil de a prinde aceste specii. Mai
ales atunci când folosim imitații de broaște plutitoare sau de șoareci și pescuim în covoarele
de vegetație densă, de la aglomerările de brădiș la întinsurile de mătasea broaștei.

Î

n partea secundă vom vorbi despre cum facem broaștele să evolueze în filmul apei cu acea acțiune
stânga-dreapta, cunoscută sub numele
”walking the dog” și despre tuning-ul
nălucilor pentru a transforma mai
multe atacuri în pești înțepați.

Cum facem jocul broaștei
în suprafață?
Aici regăsim probabil cele mai
multe sfaturi și ponturi, de la tăierea
inegală a picioarelor broaștelor și până
la cât de fin să mișcăm lanseta, pentru
ca broasca să înceapă să „meargă” în
zig-zag. De asemenea, producătorii se
laudă, care mai de care, că forma și profilul broaștelor create de ei le ajută să
evolueze mai ușor în acea oscilație
stânga-dreapta. În atâția ani de pescuit
cu „floating frogs” am încercat toate
ideile vehiculate online, în videoclipuri,
de către pescari cunoscuți de bass sau
de către alții anonimi, și pot spune că
am tras mai multe concluzii.

Jocul nu e greu pe apă. Sau este?
Pescarii experimentați spun că pentru a face corect jocul broaștelor pe apă,
avem nevoie de următoarele ingrediente:
fir textil principal, o lansetă de minimum
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nimum Medium-Heavy, preferabil
Heavy, și de o mulinetă cu recuperare
rapidă, de la 7.0:1 în sus. Evident, tot
echipamentul este de casting, fiind mai
puternic și mai pregătit pentru pescuitul
cu fire groase, în vegetație abundentă.
Evoluția în zig-zag a broaștei se obține,
spun mai toți, dacă facem un pompaj cât
mai discret și deloc amplu din lansetă,

cu vârful orientat către apă. Mulți chiar
insistă pe o mișcare extrem de fină, pentru că excesul de forță va face ca broasca
să înainteze rectiliniu pe apă.

Ce am observat eu referitor
la jocul broaștelor
În primul rând, pescarii de bass nu
au problema noastră în pescuitul știucii,

mai bine mai lent decât mai rapid și neapărat pauze de câteva secunde în ochiurile de apă libere din vegetație, fiindcă
acelea sunt locurile în care știucile preferă
să atace cu predilecție.

Alte trucuri și sfaturi care
funcționează sau nu…

fiindcă bassul nu are dinți care să taie firele, deci nu e nevoie să folosească strună
metalică sau din fluorcarbon. Ce am observat eu, în decursul anilor, este că
struna, cu cât e mai lungă și mai rigidă,
cu atât va anula aproape orice joc stângadreapta pe care veți încerca să i-l imprimați broaștei. De aceea, e bine să utilizați
niște strune mai scurte, de 15-20 cm,

dintr-un oțel multifilar moale sau aliaj
de titan cât mai maleabil și flexibil. O altă
observație este că am prins știuci chiar și
în condițiile în care broasca nu evolua în
zig-zag pe apă, ca la carte, ci mergea
cumva liniar. Deci, se poate foarte bine
și așa. Mai important decât acest aspect,
cred eu, este ritmul prezentării și pauzele
pe care le facem în recuperarea nălucii:

Unul din marile „secrete” pe care
fiecare Youtuber vi-l va dezvălui în videoclipul său despre pescuit cu broaște,
este cum să ajustați inegal picioarele
din cauciuc multifilar ale nălucii. Mitul
spune că dacă scurtați unul din picioare
cu 1,5 cm față de celălalt, asta va face
broasca să zigzagheze mai ușor. Sincer,
am făcut asta și nu am observat nicio
schimbare în evoluția broaștelor mele,
care provin de la cei mai cunoscuți producători în domeniu. Însă, un sfat cu
adevărat important pe care vi-l pot da
este ca, înainte de primul pescuit, să
scurtați picioarele broaștei astfel încât
lungimea lor să fie aproximativ egală
cu lungimea corpului nălucii. Mulți
producători lasă prea lungi picioarele
alcătuite din fire de cauciuc, iar asta
modifică amprenta nălucii în filmul
apei: atunci când răpitorul atacă, va fi
păcălit de picioarele lungi și este posibil
să nu muște corpul broaștei, unde se
află cârligele, ia asta va da naștere la
multe rateuri și frustrări. Așa că, picioarele scurtate egal sunt o cale de a
ne asigura că direcționăm atacul peștelui către corpul batracianului. Dacă
folosim un cârlig „stinger”, atunci putem tăia picioarele broaștei astfel încât
să fie egale cu lungimea corpului nălucii
plus lungimea cârligului montat.
– va urma –
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Destinații Delta Dunării
Reportaj la periferia Deltei
Text și fotografie MUGUREL IONESCU

Delta Dunării a reprezentat, reprezintă și, dacă va avea parte de protecție eficientă,
va reprezenta, în continuare, mirajul, fascinația, magia reală a pescarilor de agrement.
Este suficient să te gândești că vei avea în program o astfel de expediție, ca timpul să se
comprime, gândul să prindă aripi, și să pregătești bagajele, echipamentul și... „condeiul”,
pentru a creiona un reportaj, la periferia Deltei.

D

elta Dunării ocupă o suprafață
de 3.446 kmp, din care 732 kmp
aparțin Ucrainei, iar împreună
cu complexul lagunar Razim-Sinoe,
ocupă o suprafață de 5.050 kmp. Este a
doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al
UNESCO în anul 1991, fiind clasificată
ca rezervație a biosferei la nivel național
în România și ca parc național în taxonomia internațională a I.U.C.N.
Delta Dunării este limitată la sud-vest
de podișul Dobrogei, la nord de cel al Basarabiei, iar la est de Marea Neagră. Delta
Dunării este traversată de paralela 45° latitudine nordică și de meridianul de 29°

longitudine estică. La nord, brațele Chilia
și Musura formează granița cu Ucraina.

Avanpremiera unei vacanțe
Ultimele zile ale prohibiției ne-au găsit la Jurilovca, localitatea terminus pentru cei care doresc să traverseze lacul Golovița, având ca țintă vestitul complex
turistic de la Gura Portiței. Cunoșteam
zona din studenție, adică de mai bine de
40 de ani. Petreceam vacanțele pe malul
mării, Jurilovca fiind doar punct de aprovizionare și tranzit. În prezent, având
perspectiva de a petrece o mai mare
parte a timpului, din primăvară până
toamna, în acest colț de lume, am început documentarea asupra multiplelor

posibilități de pescuit oferite de întinderile de apă din împrejurimi.
Fiind, totuși, prohibiție, am optat
pentru o variantă legală, pescuitul într-o
incintă licențiată pentru acvacultură, cu
permisiunea administratorului.

Crapii din… luncă
Situată în apropierea localității Jurilovca, incinta Lunca 2, cunoscută pescarilor drept „Delta de lângă Deltă”, însumează 460 ha de luciu de apă, cu canale,
diguri și platforme. Se permite accesul
cu mașina la locul de pescuit. Cantitatea
maximă de pește care poate fi reținută
este de 5 kg. Crapul se poate reține începând de la greutatea de 1,5 kg. Un singur

Ținta noastră era
crapul. Dan folosea
sculele lui tradiționale,
lansete echipate cu
mulinete puternice, iar eu
exersam pescuitul la feeder,
cu cele două vergi echipate
cu vârfuri heavy.
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COMPLEXUL LAGUNAR RAZIM-SINOE

Complexul este parte componentă a
Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat
în sudul Deltei Dunării, reprezentând 20%
din suprafața acesteia, și ocupă o suprafață
totală de cca. 1.145 kmp, din care suprafața
lacurilor este de 863 kmp. Este format din
lacuri, grinduri maritime și câteva forma-

exemplar capturat, mai mare de 5 kg,
poate fi reținut la cerere.
Zorii zilei anunțau o vreme calmă, fără
nori sau vânt, dar ne puteam aștepta, oricând, la orice, sub influența apropierii mării, aflată la o distanță care putea fi parcursă în 20 de minute cu o barcă rapidă.
Însoțit de vechiul meu prieten Dan
Pescarul, stabilit de mulți ani în localitate,
acum pe post de ghid, am descins pe digul de acces în incintă. Locul ales a fost
un stand amenajat cu platformă-ponton,
bancă și masă, situată la capătul unui canal perpendicular pe canalul periferic.
Ținta noastră era crapul. Dan folosea
sculele lui tradiționale, lansete echipate
cu mulinete puternice, iar eu exersam pescuitul la feeder, cu cele două vergi echipate cu vârfuri heavy. Poate asta a fost și
greșala tehnică. Vârful rigid semnaliza activitatea de la capătul monturii, dar aceasta
era părăsită rapid. În apa destul de limpede
și încă rece, peștii erau extrem de prudenți
și suspicioși, sesizând orice reacție nefirească, cum era cea de reținere excesivă a
momeli. Utilizarea vârfurilor medium sau
chiat light ar fi fost mai potrivită situației.
Ceea ce nu i s-a întâmplat lui Dan. Cu
monturile robuste, dar echipate cu semnalizatoare fine, a adus în fața obiectivului
camerei primul crap al verii.

Obiectiv îndeplinit
Soarele se ridicase în slăvi, dar niște
nori începuseră să se furișeze dinspre nordvest, semn, pentru aceste locuri că, în lipsa
vântului, o ploaie poate să se pornească
oricând. Documentarea fiind considerată
ca suficientă, am decis să ne retragem, lăsând loc, și pentru alte ocazii, reportajelor
de la periferia Deltei, care vor urma.

țiuni de relief mai înalte. În anul 2007, Delta
Dunării, împreună cu Complexul RazimSinoe, au fost declarate la nivel european
ca Arie de Protecție Specială Avifaunistică.
Lacurile ocupă circa 85% din complex și
sunt de mai multe tipuri: tip lagunar – Razim, Sinoe, Golovița, Zmeica, Nuntași și

Istria, tip limanic – Babadag cu prelungirile
sale, Tăuc, Topraichioi și Agighiol și lacuri
cuprinse între grinduri – Leahova-CoșnaPeriteașca și cele de pe grindul Chituc,
Edighiolurile. Complexul Razim-Sinoe
este format din singurele lacuri litorale
salmastre din România, legate atât de
Dunăre, cât și de Marea Neagră. După lucrările hidrotehnice din 1970, complexul
lagunar Razim-Sinoe a fost transformat
în două unități: unitatea Razim și unitatea Sinoe. Unitatea Razim, formată din
lacurile Razim, Golovița, Zmeica și Babadag, cu cele doua lacuri componente Tauc
și Topraichioi, a fost izolată de influența
mării și transformată în rezervor de apă
dulce pentru alimentarea sistemelor de irigație amenajate în jurul complexului. Unitatea Sinoe este formată din lacurile Sinoe,
Nuntași și Tuzla și păstrează legătura cu
Marea Neagră printr-un stăvilar.

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

TOCĂNIȚĂ LIPOVENEASCĂ
DIN CRAP
MAMA PAȘA

Gastronomia modernă, chiar și cea din țara noastră, a fost
invadată de rețete și preparate exotice, speciile marine de
pești, crustacee și moluște fiind la modă. Cu toate acestea,
preparatele tradiționale, promovate în special de pensiunile
din zonele populate de comunități de pescari, sunt foarte
apreciate. Și dacă ingredientul principal este crapul...
Ingrediente: un crap potrivit, de 1,52 kg, 4 cartofi mari roșii, 3 cepe mari,
3 ardei grași colorați diferit, 3 roșii, 200
ml pastă de tomate, 5 căței de usturoi,
200 ml ulei de floarea-soarelui, sare,
piper măcinat, boia de ardei dulce, o
crenguță de cimbru, o frunză de dafin,
pătrunjel verde pentru aromă și decor.
Preparare: se curăță peștele, se filetează, se feliază și se pudreză cu sare
și piper. Bucățile de pește se prăjesc
ușor în ulei încins, întorcându-le pe ambele părți, până se rumenesc. Se pun la
fiert cartofii, curățați și tăiați în felii

mari. În tigaia în care am prăjit peștele
se pun la „topit” legumele, ceapa tăiată
solzișori, ardeii tăiați fâșii și roșiile tăiate sferturi. Se adaugă cartofii fierți,
peștele prăjit, pasta de tomate, sarea,
piperul, boiaua de ardei, usturoiul tăiat
felii, crenguța de cimbru și frunza de
dafin și se dă la cuptor 30 de minute.
Servire: se servește caldă, ca fel
principal, cu pătrunjel tocat, pâine
proaspătă sau mămăligă fierbinte, însoțită de un pahar aburit de vin alb
sec/demisec.
Poftă bună!
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De sezon

Pescuit la știucă

Nălucirile dintre nuferi
Text și fotografie MAC
Vremea excesiv de caldă din finalul lui Cireșar dusese la o dezvoltare explozivă a vegetației
acvatice, iar numărul bălților gata-gata să fie „invadate” de verdele submers era tot mai
mare. Chiar și în Deltă, pe canale sau prin coturile ghiolurilor, lucrurile nu stăteau mai
bine, dar, măcar acolo, aveam și plante care ne încântau iar și iar, an de an, privirea, cu
armonia formei, a culorii și a farmecului pe care îl dădeau locurilor.
Nimeni alții decât nuferii…!

A

șa se face că, într-una dintre
ieșirile pe apă, în căutarea știucii și, eventual, a bibanului, am
dat peste un cot al canalului pe care ne
croiam drum spre unul dintre lacurile
Deltei, iar ziua de pescuit se deschidea
promițătoare sub soarele darnic de început de Cuptor. Florile de nuferi galbeni și albi ornau platoșele verzi ale
frunzelor acestora, acoperind apa asemenea unui mozaic pus acolo cu grijă
de mama natură. Un loc ce îmbia la
tihnă dar care, în același timp promitea
surprize plăcute pentru pescuit.
Pornisem însă la o ieșire pentru relaxare, iar dacă aveau să apară și capturile, acest fapt ar fi fost un bonus binevenit. Era însă multă vegetație în
masa apei, iar pe lângă nuferii ce-și etalau frumusețea, brădișul crescuse foarte
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mult, lăsând doar câteva culoare libere
de țesătura sa deasă.

Năluci potrivite
Când pescuim la știucă, vegetația
acvatică ce ocupă agresiv spațiul și pe
verticala apei, îngreunează manevrarea
nălucilor fie ele linguri oscilante, rotative, twistere sau voblere. Jocul nălucilor
devine cu atât mai greu cu cât banda

de apă liberă de vegetație dinspre suprafață este mai îngustă iar golurile dintre pâlcuri sunt mai rare sau lipsesc pe
porțiuni largi. Este drept că aglomerația
de vegetație poate ascunde adesea dințoase demne de luat în seamă, caz în
care pescuitul în jungla subacvatică devine o adevărată provocare.
În aceste situații twisterele ies adesea
din ecuație iar rotativele au șanse mici de
izbândă deoarece evoluează liniar și au
nevoie de culoare libere generoase, pentru
a-și putea pune în valoare calitățile prinzătoare. Rămân oscilantele, voblerele de
suprafață și poperele, toate având nevoie
de o manevrare iscusită printre verdeața
din masa apei, pentru a declanșa atacul
știucii. Inițial am optat pentru oscilante,
pentru că mai pescuisem cu ele în astfel
de condiții. Dar, după ce și acelea de nu-

mai 6 grame au început să adune iarbă
în ancoră, la fiecare aruncare, în ciuda
eforturilor de a le conduce printre și pe
deasupra frunzelor de nufăr, și asta fără
vreun rezultat favorabil din cauza lipsei
de spațiu de manevră, am optat pentru
voblerele de suprafață.

Reluam mulinatul
accelerând bătaia
nălucii, apoi încetineam în
porțiunile mai luminate ce
aveau și un pic de
deschidere. Atrase probabil
de vibrațiile propagate în
masa apei dar și de culoarea
agresivă de pe abdomenul
voblerului, dințoasele au
început să atace, asemenea
unor năluciri ivite din cele
mai neașteptate locuri.

Alegerea inspirată
Și aici selecția s-a derulat rapid, în
final alegănd un model floating, care
nu cobora mai mult de zece centimetri
sub nivelul apei, având o bătaie scurtă
pe laterale, cu înclinări ușoare de o
parte și alta. Era cam ciudat ca formă
și nu mai pescuisem cu el până atunci.
Alegerea s-a dovedit inspirată și două
știuculițe și-au înfoiat aripioarele, arătându-și fața dintre frunzele de nufăr.
Lansam în ochiurile libere de vegetație
și mulinam lent, conducând năluca cu
pauze mici, timp în care voblerul urca
cei câțiva centimetri până la oglinda
apei. Reluam mulinatul accelerând bătaia nălucii, apoi încetineam în porțiunile mai luminate ce aveau și un pic de
deschidere. Atrase probabil de vibrațiile
propagate în masa apei dar și de culoarea agresivă de pe abdomenul voblerului, dințoasele au început să atace,
asemenea unor năluciri ivite din cele
mai neașteptate locuri.
Am continuat jocul pe parcursul
după-amiezei iar suratele, după ce făceau conoștință cu ancorele voblerului
și cu aparatul de fotografiat, se reîntorceau, cu siguranță bucuroase, în apă,
la adăpostul frunzelor de nufăr. Mi-am
amintit că atunci când am cumpărat
voblerul am avut parte și de câteva comentarii mai „aparte” ale prietenilor.
Alesesem, după părerea lor, o „arătare
cocoșată” care nu promitea nimic, nici
ca formă și nici ca design coloristic. Fusese însă poate unul dintre acele momente de inspirație iar acum lucra perfect aducând în lumina soarelui
nălucirile mult dorite, dintre zecile de
flori și frunze de nuferi…!
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Tehnică Pescuit pe râu
Mustăcioșii din repezișuri
Text și fotografie DORU DINEA

În multe zile, adevărate armate de nori întunecați și fioroși, au luat în stăpânire înaltul de
azur al văzduhului. Au semănat panică, cu soli încruntați de fulgere și tunete după care au
revărsat, pe aripi de vânturi sălbatice, puhoaie din nesfârșite picături tăioase de ploaie.
Șuvoaie năvalnice de ape au frământat, brutal și nefiresc, pământul. La intervale
binevenite de timp, cerul se elibera de întunecatele armate iar discul de foc mângâia cu
raze calde întinderile și așternea tihnă peste cuprinsul firii.

C

am în acest fel s-a prezentat vremea la începutul sezonului de
pescuit, după perioada de prohibiție. Marele avantaj a fost faptul că,
precipitațiile, chiar dacă au fost, de multe
ori, destul de consistente, au avut loc pe
zone restrânse și mai mult la deal și câmpie. Din această cauză, apele râului nu
au avut o cotă foarte crescută iar turbiditatea a fost la limite acceptabile. Cum
condițiile de pescuit la spinning au fost
destul de bune, am efectuat câteva partide de pescuit în căutarea somnilor.

Locuri noi care promit
Mare parte din prima partidă de pescuit la spinning am căutat somnii, în
special, pe lângă maluri sau nu foarte
departe de acestea, pe sub copacii aplecați deasupra apei și pe lângă diferite
structuri. Rezultatele, în schimb, au fost
nule, cu toate că insistasem, de multe
ori cu nălucile, la limita agățăturilor.
Soluția a venit tot din partea peștilor,
când, la un moment dat, am observat
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un atac de pește răpitor, către suprafața
apei într-o zonă mai depărtată de mal,
chiar în mijlocul unui repeziș. Deoarece

atacul nu fusese brutal și pe suprafața
apei, ca la avați, ci mai mascat și sub luciul apei, am gândit că ar fi putut fi un

Din cauza faptului că
cei mai mulți pești au
atacat nălucile în zonele
care aveau curenți
puternici de curgere ai apei,
chiar și la exemplarele mai
mici, drill-urile au durat
mai mult timp și au fost
mult mai solicitante.

mustăcios. Și într-adevăr, chiar la prima
lansare a nălucii în acea zonă și la scurt
timp după ce năluca a atins substratul,
am avut și un atac hotărât și am adus la
mal și primul mustăcios. De aceea, în
continuarea acelei partide de pescuit dar
și la următoarele, am insistat cu nălucile
în zonele cu repezișuri ale râului.

Tehnică și năluci de succes
Ca să pot să ajung cu nălucile la
adâncimi, pe substrat, într-un timp cât
mai scurt și să le mențin un timp cât mai
îndelungat în zonele ce aveau curenți de
apă puternici, am folosit voblere lipless,
și soft și hard, precum și cicade, cu mărimi cuprinse între 6 și 7 centimetri lungime și greutăți între 12 și 16 grame. Atât
pentru aceste tipuri de voblere cât și pentru cicade am folosit pe cele cu format

slim pentru că, în zonele ce aveau curenți
puternici de ape, își mențin mai bine
echilibrul în evoluție și, de asemenea, se
pot lansa și la distanțe apreciabile, pentru cazurile în care zonele de căutări sunt
la depărtare de mal.
De cele mai multe ori, pentru aceste
tipuri de năluci, am folosit, pentru evoluție, tehnica „la pipăit”. După lansare
și după ce năluca atingea suprafața apei,
o lăsam să prindă adâncime și, cum simțeam, prin intermediul firului de linie și
al vârfului lansetei, că năluca ajunge pe
substrat, executam mici ridicări ale nălucii, din vârful lansetei, pe recuperări
ale firului cu viteze mici și medii. Am
fost atent să nu las năluca să se târască
pe substrat, ca să evit, atât cât a fost posibil, agățările nedorite în eventualele
obstacole de pe substrat. Din când în

când, am recuperat și liniar, cu viteze
mici sau medii, respectiva nălucă, între
ape, deoarece, uneori, am avut atacuri
și în aceste zone.
Cu toate că apa râului a fost destul
de rece, atacurile mustăcioșilor asupra
nălucilor au fost destul de hotărâte iar
uneori chiar violente, când peștele
aproape că îmi smulgea lanseta din
mână. Din cauza faptului că cei mai
mulți pești au atacat nălucile în zonele
care aveau curenți puternici de curgere
ai apei, chiar și la exemplarele mai mici,
drill-urile au durat mai mult timp și au
fost mult mai solicitante. Când, am avut
norocul sau ghinionul, mai bine zis, să
atace năluca un somn de categorie mai
mare, am asistat neputincios cum rămân fără respectiva nălucă. Nu mai
aveam timp să folosesc nici un fel de
șiretlic pentru că peștele derula tot firul
de pe mulinetă la o viteză amețitoare,
după care îl reteza mai iute decât pe
un fir de păr. Ceva cât se poate de normal pentru pește dar cât se poate de
frustrant pentru mine!
Având condițiile de pescuit cu apele
ceva mai crescute ale râului, pentru
mine a fost un fapt mai puțin obișnuit
să am cele mai multe capturi de mustăcioși în repezișuri, în zonele ce aveau
curenți puternici de ape, care, nu de
puține ori, au fost la depărtare de maluri. De aceea, în partidele de pescuit
la spinning, e bine să încercăm și tehnici, năluci sau zone ale apelor mai ieșite din comun, chiar dacă, uneori, le
vom considera nepotrivite față de cunoștințele noastre. Există posibilitatea
ca tocmai în astfel de condiții sau experimentări să avem cele mai bune rezultate. Fir întins!
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Echipament Atelierul muscarului
O artificială pentru clean
ALEX CODRESCU

Foto: ANDREI ZABET

Muștele artificiale sunt o alternativă a voblerelor și rotativelor în pescuitul cleanului.
Fie că pescuim cu fir conic „de muscă” sau cu buldo, artificialele pentru clean trebuie să fie
vizibile, să aibă o portanță ridicată - sunt de regulă muște uscate, și să să-și păstreze cât
mai bine structura pentru a evolua cât mai mult timp în pelicula superficială a apei.
De regulă se folosesc artificiale legate pe cârlige mari nr. 8-10, uneori însă au succes
și cele legate pe cârlige nr. 10-14.

B

ivizibila este una dintre artificialele de succes la pescuitul
cleanului. Este o artificială uscată, a cărei caracteristică principală
este aceea că are corpul/hackel-ul de
culori vizibil contrastante, fapt ce îi
conferă un plus de atarctivitate.
Pentru confecționare avem nevoie
de câteva materiale:
Cârlig: orice model dry fly - cu tijă
lungă;
Corp/Hackle: doi fulgi din „guler”
de cocoș, de de culori diferite, bine distincte;
Cap: ață de montaj cu o picătură
de lac sau rășină epoxidică.

Montajul

Foto:

Se atașează cei doi fulgi de cocoș
back to back pe tija cârligului. Se formează primul hackle din 3-5 spire din
fulgul dinspre spinul cârligului și se fixează cu câteva spire de ață de montaj
după care se taie capătul rămas liber din
fulg. Se formează al doi-lea hackle din
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3-5 spire din fulgul dinspre ochetul cârligului și se fixează cu ață de montaj spre
ochet după care se taie capătul de fulg
rămas. Continuăm cu alte câteva spire
de ață imediat sub ochet, pentru a forma
capul artificialei. Se întărește montura
cu o picătură de lac sau rășină epoxidică,
aplicată cu un ac pe „capul” artificialei,
lângă ochetul cîrligului. Aceasta este varianta de artificială fără cerci - codiță.
Pentru varianta cu cerci, înainte de
montarea celor doi fulgi pentru hackle,
pe tija cârligului se fixează, cu ață de
montaj, codița - cercii artificialei, din
barbule desprinse de pe rahisul unui
fulg, ales în funcție de culoarea și lungimea pe care dorim să o dăm cercilor.
Cât privește combinațiile de culoare
recomandate pentru cei doi fulgi pentru hackle, acestea pot fi negru-alb, maron-alb, maron-galben, de regulă, așa
cum am menționat anterior, două culori vizibil contrastante, culoarea deschisă fiind montată de obicei lângă
ochetul cârligului. Fir întins!

Curiozități

Caricaturi

Divertisment

GHEORGHE ȘTEFĂNESCU

• Puma - Puma concolor, cunoscută și
sub numele de cougar sau leu de munte,
face parte din familia felinelor, fiind considerată cea mai mare dintre felinele mici;
• Într-un clasament la nivel global considerând dimensiunea, puma ocupă locul
patru după tigru, leu și jaguar, iar la nivelul
continentului nord și sud-american este
pe locul doi după jaguar;
• Masculii cântăresc între 50 și 90 de kilograme iar femelele între 40 și 60 de kilograme;
• Lungimea, de la vârful botului până
la capătul cozii, ajunge la 2,4 metri în cazul
masculilor și la 2,1 metri în cazul femelelor,
iar coada poate avea chiar și o lungime
de un metru, aproape de lungimea corpului și a capului împreună;
• Puma este specia cu cele mai multe
nume populare regionale, folosite în atât de

CURIOZITĂȚI
DIN NATURĂ
diversele regiuni/zone în care specia trăiește,
mai precis peste 80 de nume, așa cum se prezintă în cartea „Cougar: The American Lion” Cougar, Leul american, autor Kevin Hansen;
• Din punct de vedere geografic, puma
este cea mai răspândită specie de pe continentul American, de la nord la sud, fiind
prezentă din regiunile nord-vestice ale Canadei, de-a lungul coastei vestice a SUA și
America Centrală, de-a lungul Anzilor și
până în extremitatea sudică a Americii de
Sud, strâmtoarea Magelan;

• Speciile pradă ale pumei curpind, în
funcție de zona în care trăiește, șoareci,
iepuri, ratoni, pui și chiar adulți de cerb
american sau cerb cu coadă albă, oi sălbatice, capre de munte, guanaco și, mai rar,
animale domestice, ovine, bovine, atunci
când în regiune sunt turme numeroase;
• Puma este considerată la nivel global
una dintre speciile cu cea mai mare capacitate
de adaptare, având în vedere varietatea largă
de medii în care acestea trăiesc, pe partea
vestică din nordul și până în sudul continentului American, de la regiuni cu ierni aspre, la
zone tropicale și până la zone deșertice;
• Suprafața controlată și marcată olfactiv, în care un exemplar trăiește și vânează, poate ajunge până la 70-80 de kilometri pătrați;
• Pumele sunt animale solitare, exceptând perioada de împerechere și a creștrii
puilor de către mame;
• De regulă femelele dau naștere la doitrei pui, pe care îi îngrijesc și ocrotesc timp
de doi ani, timp în care puii învață și deprind
comportametul care îi va ajuta ulterior să
supraviețuiască;
• Vânează preponderent dimineța și
seara, iar culoarea blănii ajută la camuflarea în mediul natural, atunci când pândește
și se apropie de pradă.
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Noutăți

De prin magazine

ABREVIS

MG CARP

Microvoblere JDM
pentru păstrăv și clean

ADITIVUL SECRET LIQUID
PENTRU FEEDER - 500 ML

Major Craft este o companie niponă recunoscută pentru lansetele de
calitate JDM la prețuri decente, însă
de câțiva ani, japonezii au început să
producă și năluci, în special voblere.
Noutatea verii 2021, pentru România, o reprezintă noua serie de microvoblere pentru păstrăv și clean, pe
râu și lac, create de către designerii
Major Craft: Eden 50H.
Cu o lungime de 5 cm și o greutate
de 4,5 grame, modelele Eden se lansează ușor la distanță chiar și cu echipament de bait finesse, asta datorită
și centrului de greutate aflat în partea
de jos și a lestului fix din interior. În

plus, datorită faptului că are o formă
relativ plată în secțiune transversală,
puteți să-i imprimați diverse acțiuni
și evoluții, atât pe cădere, fiindcă este
un vobler scufundător, cât și pe recuperare continuă, cu impulsuri din vârful lansetei. Iar pentru că se scufundă
cu coada în jos, seria Eden reduce
mult și încurcarea firului în ancorele
nălucii.
Finisajele tipic japoneze, care frizează perfecțiunea, în combinație cu
gama largă de culori naturale sau de
reacție, fac din Major Craft Eden
50H un vobler care trebuie neapărat
să facă parte din trusa oricărui pescar
pasionat de clean și păstrăv, de la
competiții trout area la pescuitul pe
râuri sau pe lacuri. Prețul este iarăși
unul foarte convenabil, așa cum
Major Craft și-a obișnuit deja clienții
și fanii din întreaga lume. Noile microvoblere Major Craft Eden sunt
disponibile în magazinul fizic Abrevis
din București, precum și online.
–www.abrevis.ro

Aditivul Secret Liquid pentru feeder
este un lichid special conceput pentru
aditivarea nadelor de feeder și a peletelor, dar poate fi folosit cu succes și la momelile de cârlig sau pentru săculeț PVA.
Sporește atractivitatea nadelor/ momelilor folosite și stârnește interesul peștilor, menținându-i un timp mai
îndelungat pe vad. Instrucțiunile de folosire sunt menționate pe flacon.
–www.mgcarp.ro

FISELA

CarePlus - Spray
pentru țânțari și căpușe

Index: PM 32876

VÂNĂTORUL
ȘI PESCARUL
MOLDOVEI
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMARE

Societatea Vânătorilor și Pescarilor
din Republica Moldova
Str. Șipotelor nr. 2, Et. 3, Cod 277,
Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-24.20.27
Mobil: +373-684.425
E-mail: revistasvpm@gmail.com
www.svpm.md
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carePLUS este o companie olandeză specializată în producția de repelenți pentru insecte. Cu o experiență de
mai bine de un sfert de secol, olandezii
au reușit să creeze o gamă de produse
specializate, destinate celor care efectuează ieșiri în aer liber, mai ales în zonele tropicale, acolo unde riscul
contractării unor boli cauzate de muș-

căturile insectelor este foarte ridicat.
Sprayul pentru țânțari și căpușe
carePLUS 50% Deet - 60 ml este unul
dintre cei mai puternici repelenți de insecte existenți pe piață la ora actuală.
Conține substanța activă Deet, care, cu
cât se găsește în procentaj mai mare, cu
atât este mai eficientă. Totuși, importantă este pulverizarea pe palme, apoi
aplicarea pe zonele fără îmbrăcăminte.
Este produsul care nu trebuie să
lipsească într-o expediție în Deltă.
Concentrația de substanță activă
poate proteja până la 8 ore împotriva
țânțarilor, și 5 ore împotriva căpușelor. Împotriva tăunilor durata de protecție este de 3 ore.
Atenție: Este un produs concentrat, nerecomandat pentru aplicarea
pe pielea copiilor!
Produs testat și recomandat de
echipa de consultanți fisela.ro – Expediții de 5 zile în Delta Dunării.
–www.fisela.ro
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AUGUST 2021

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI
5.23 13.19 16.38
0.51 5.24 12.09 16.50
1.42 6.15 12.51 17.43
2.35 7.17 13.45 18.35
3.27 8.09 14.37 19.26
4.18 8.52 15.28 20.17
5.09 9.43 16.19 21.08
5.53 10.35 17.08 21.50
6.45 11.27 17.49
0.45 6.37 11.06 17.43
1.36 7.28 11.54 18.34
2.28 8.19 12.45 19.26
3.19 9.08 13.37 20.17
4.08 9.49 14.28 21.08
4.51 10.40 15.19 22.49
5.43 11.29 16.08
0.35 5.51 12.41 16.16
1.27 6.43 13.36 17.07
2.18 7.35 14.27 17.51
3.09 8.37 15.18 18.44
3.52 9.28 16.09 19.36
4.23 10.19 16.49 20.28
5.14 11.08 17.38
0.16 4.49 11.25
17.19
1.08 5.38 12.17 18.10
1.51 6.29 13.09 19.02
2.43 7.18 13.51 19.53
3.35 8.09 14.46 20.45
4.26 8.53 15.37 21.36
5.18 9.43 16.28 22.28
6.09 10.34 17.19
-

FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

Mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând carabină Browning semiautomată,
calibrul .30-06Sprg., stare excepțională,
cu dispozitiv de ochire „punct roșu”,
cumpărată din Italia - 2019. Preț: 8.800
lei, negociabil. Tel.: 0722-674.326

L.N.

P.P.

6.10

6.18

20.31

20.20

Vând carabină Baikal, IJ, calibrul
.30-06Sprg., cu lunetă Tasco, foarte îngrijită. Preț: 1.800 lei. Tel.: 0742-122.970
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 cu glonț Browning cal. 5,6 pentru tir sportiv, import din Canada.
Stare excepțională. Tel.: 0722-712.104

L.P.

6.26

20.09

Vând armă de vânătoare Merkel Shul,
cal. 16, cu toc din piele. Preț: 2.000 lei.
Tel.: 0741-013.022

REBUS

NIȘTE ANIMALE
Rezolvarea din
numărul anterior
U.P.

6.36

19.55

VÂNĂTOARE DE RÂS
ION MIHAIU
ORIZONTAL: 1) Provoacă râsul în mod obișnuit
– A provoca râsul în scop terapeutic. 2) Tufiș din
plante agățătoare – Un râs alături de ai lui. 3) 16
cartușe! – Leu de pluș! – Fețe întoarse! 4) A da
cu îngăduiță și umor – Fuge din calea râsului. 5)
Armă de calibru mare – Marea adunare a vânătorilor de munte. 6) Luate dintr-o calorie! – Rezultatele unor adunări. 7) A doborî râsul – Urme
de copită! 8) Aproape tot! – Vânător oarecare –
La pălăria vânătorului. 9) Gaz la tub – Ca un elefant pe lângă râs. 10) Au pământul sub talpă.
VERTICAL: 1) Cocoțat într-un copac – Cuțit de
vânătoare tocit în vârf. 2) Dau târcoale cadavrelor putrezite. 3) Final de monolog! – Salutul
cu arma – Nod puțin desfăcut! 4) Perle! – Urmele unor foste așezări. 5) Face parte din familia râsului – Final de festin! 6) Aer rarefiat!
– Pișcat de flacără – Sevă. 7) Păstrează întipărite urme de râs – Nu scoate niciun sunet –
Membre din grup! 8) Se aprinde dintr-un foc
(masc.). 9) Nimic fără mic! – Fire …dar nu din
blană – Dau din coate! 10) A pune pană la pălărie – Masivii din pădure.
Dicționar: OAT.
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Abonează-te acum!

Nu pierde niciun exemplar!

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

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

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 75 LEI
NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ...................................................................................... Nr. .......
Bloc ...... Scara ...... Etaj ...... Apartament ...... Localitate ................
................................. Județ/Sector .................. Cod poștal ................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura .....................
Am achitat suma de ............................................................ în data de
.................................... cu ......................................................................
Ordin de plată nr. ............................................................................
Mandat poștal nr. ............................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12 reviste
consecutive începând cu luna următoare a celei în care ai făcut plata.
Completează cuponul alăturat și trimite-l împreună cu dovada plății
abonamentului (copia ordinului de plată sau a mandatului poștal) pe adresa:
A.G.V.P.S. din România, București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

