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PESCUITUL LA CRAP, IARNA!
marti, 15 ianuarie 2019

Dei nu m consider un specialist în pescuitul crapului, deoarece pescuiesc
de aproximativ doi ani de zile aceast specie, pot destinui c în acest timp
am învat foarte multe secrete ale acestui stil de pescuit.

Iarna este cea mai dificil perioad a anului pentru pescuitul crapului, frigul încetinind semnificativ hrnirea acestor peti.
Crapul nu are nevoie de foarte mult hran pentru a supravieui pân la venirea primverii i a zilelor mai clduroase. În ceea ce
privete alegerea unei momeli prinztoare, am optat dintotdeauna pentru mâncare cât se poate de natural, cum ar fi mmliga
simpl, mmliga amestecat cu usturoi pisat _i fin alb din grâu, sau amestecat cu fin din semine de dovleac ori alune.
Porumbul conservat _i inut trei zile la cldur cu bere, pân la fermentare, mai este reet care poate conduce la rezultate
onorabile. În schimb, pe timpul iernii, am optat rareori la nade cumprate _i preparate de la magazin, gen boiles, pops-up
_i multe altele. Nu pot spune c nu am avut rezultate bune folosindu-le, dar cele mai eficiente rmân, totu_i, momelile
naturale.

Un factor esenial în capturarea crapului îl constituie experiena _i iscusina pescarului, respectiv durata acestei îndeletniciri i
perseverena. Nu toi pescarii sunt la fel, cum nu toate speciile de peti atac momeala dup acelai ablon. Nu de puine ori mi
s-a întâmplat s pescuiesc lâng un coleg de breasl care prindea mult mai muli pe_ti decât mine, cu toate c nadele cu care
pescuiam erau identice. Secretul se ascunde _i în prezentarea nadei pe fundul apei, agarea nadei în cârlig, etc. Cu alte
cuvinte, exist foarte muli factori eseniali în pescuitul crapului care trebuie luai în considerare.

Chiar dac este mult mai dificil, pescuitul pe timp de iarn are _i unele avantaje. Unul dintre ele este acela c nu ai
întotdeauna o concuren foarte mare, astfel c în unele zile se poate întâmpla s fi singurul pescar care lenevete pe malul blii,
iar în aceste circumstane îi poi alege ce loc de pescuit dore_ti. Îns, dup ce am pescuit timp îndelungat pe ape slbatice i pe
cele private, pot spune, fr fric de a grei, c preteniile petilor sunt împrite. În une-le zile am avut rezultate mai bune pe apele
slbatice decât pe cele private, dar _i invers. Pe apele slbatice aveam posibilitatea de a pescui _i cu râme, viermu_i de
carne, sau coropi_nie. De exemplu, cu prilejul uneia dintre multele ie_iri pe cale le-am avut de când pescuiesc la crap, am
capturat _i am avut atacuri numai la râme ro_ii de blegar, iar la celelalte bee nici o singur smucitur, cu toate c erau dotate
cu fel _i fel de nade scumpe din magazin. Concluzionând, încurcate sunt cile pescarului.

Pentru c zilele sunt foarte scurte pe timp de iarn, iar nopile foarte lungi, deosebit de reci i, parc, fr de sfâr_it, muli dintre
pescari, chiar i cei mai împtimii, î_i împacheteaz sculele în aceast perioad _i se despart de ele pân la primvar. Cheia
succesului, dup prerea mea, în lunile de iarn, ca de altfel i de-a lungul întregului an, este o localizare bun a pe_tilor. Dac ai
ales bine locul în care urmeaz s pescuie_ti, mai mult ca sigur c rezultatele nu vor întârzia s apar. Unde mai punem faptul c
actualmente suntem ajutati mult _i de noua tehnologie care a scos pe pia foarte multe modele de sonare pentru
localizarea petilor.

Ar fi foarte multe de spus în privina acestui stil de pescuit pe care l-am îndrgit foarte mult în ultima perioad. Cu toate c m
consider înc un novice în pescuitul crapului, sper c, odat cu trecerea timpului, voi ajunge s m numr i eu printre pescarii de
crap care au trecut pragul de începtor. Totu_i, cum prima dragoste nu se uit niciodat, nici eu nu pot uita ieirile la munte
sau în cheile slbatice ale Caraului, unde pescuiam pstrv la musca artifiala s-au rotative.
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Iar ca pescar hoinar ce sunt, nu-mi rmâne nimic de fcut decât s visez într-una la marea captur.

Petru Milo_
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