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PESCUITUL ÎN TIMPUL IERNII
vineri, 20 aprilie 2018

Iarna, pescuitul intr într-o pauz destinat atât pescarilor hoinari, cât _i celor crora
le place pescuitul staionar, mai puin celor care pescuiesc la copc.

Bineîneles, acest lucru nu înseamn c un pescar înrit cum sunt eu trebuie s stea numai în cas, la gura sobei. Împtimiii au
întotdeauna mai multe opurtuniti la dispoziie. Dar cum eu sunt adeptul pescuitului la peti rpitori, în special la salmonide,
stilul acesta de pescuit m oblig ca în cea mai mare parte a sezonului rece s stau mai mult prin cas, rsfoind revistele din
anii de demult.
Sunt nevoit s menionez _i faptul c lecturarea unor reviste sau publicaii de specialitate îmi ofer mai multe satisfacii decât
vizionarea unor emisiuni cu specific pescresc. În anii copilriei mele de pescar ,,hoinar&rdquo; nu prea am avut acces la
reviste de pescuit sau cri , singura revist de specialitate mai accesibil a fost V.P.R., o revist pe care o împrumutam de la
vântorii din satul meu natal.

Temperaturile optime pentru un pescuit pe timpul iernii nu ar trebui s scad sub 0°C. La temperaturi ce scad sub 0°C pe_tii
devin ineri _i inactivi. O scdere rapid a temperaturii apei este cel mai ru lucru posibil pe timpul unei partide de pescuit în
sezonul rece. In aceste condiii, localizarea pe_telui este foarte important, deoarece nici o momeal, fie ea cât de bun, nu va
atrage pe_tele în locul unde urmeaz s pescuie_ti. Pe_tii, pe timpul iernii, aflai într-o ap cu temperaturi sczute, nu prea simt
nevoia s se hrneasc. Dar dac momeala le este prezentat în faa nasului, atunci este la fel ca i cum ai oferi unui copil mic
îngheat pe o vreme canicular.

În sezonul rece am avut rezultate pozitive la pescuitul cleanului _i Beldiei (brzak), dar _i la pescuitul alului pe Clisura
Dunrii. Pentru capturarea alilor din marele fluviu foloseam de regul montur cu pe_ti_or viu ori nluci artificiale asemenea
celor din silicon sau plastic. Cu ficei de pasre i viermi_ori de carne prindeam pe râul Cara multe exemplare de clean mare,
iar bobiele de pâine înmuiate în lapte erau preferatele bancurilor de beldie din râul nostru.

Cele mai bune locuri pentru un pescuit pet imp de iarn sunt zonele râurilor unde apa este lin _i puin mai adânc, cu o
adâncime de 1/1,5 m, sau în imediata apropiere a iazurilor i cascadelor naturale formate de-a lungul anilor din pietroaie
aduse de vii-turi _i ape învolburate. Un pescuit eficient presupune folosirea metodei cu linie fin, plut cu cârlige de
dimensiuni mici _i lansete foarte sensibile, dar _i foarte mult minuiozitate din partea pescarului. Îns nu doar pescuitul
este prioritatea pescarului pe timpul iernii. Un lucru foarte important este _i întreinerea _i revizia anual a ustensilelor
pescarului, a lansetelor _i mulinetelor care, de atâtea ori în carier, i-au oferit amintiri _i satisfacii de neuitat pe malurile unor
râuri sau lacuri. Pe timp de iarn, când am mai mult timp liber, obinuiesc s fierb o uic de Caraova la gura sobei si s desfac
arsenalul cu ustensilele de pescuit pentru a verifica dac nu cumva îmi lipse_te ceva pentru anul care st s vin. Tot stând la
gura sobei, mai fac câteva monturi i leg câteva ace de pescuit. Desigur, _i cititul s-au recititul câtorva articole de pescuit este
o alegere foarte bun pentru un pescar care vrea s se documenteze în legtur cu ultimele nouti în materie de pescuit. ^i,
bineneles, ca pescar hoinar ce sunt, nu-mi rmâne nimic altceva de fcut în acele zile decât s visez la marea captur, fie
aceasta chiar mai mic decât ultima. Pentru c oricum ar fi, tot captur se cheam.

Petru Milo_
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