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AMINTIRI FRUMOASE CU BELDITE SI SCOBARI!
luni, 25 martie 2019

Prima dragoste a copilriei mele a fost pescuitul sportiv,
iar în unele cazuri, chiar _i cel mai puin sportiv.

Copilrind pe malul frumosulului râu Cara_ am ajuns s desluesc tainele _i îndeletnicirile acestei pasiuni înc de la o vârst
foarte fraged, iar dintre toate speciile de pe_ti care triesc la noi în râu cel mai mult m-a marcat pescuitul scobarului,
deoarece era una dintre speciile cele mai greu de prins.

Pescarul trebuie s stea mai tot timpul cu lanseta (undia) în mân, iar mu_ctura scobarului la momeala prezentat este
adesea greu de observat, fiind una dintre cele mai fine mu_cturi ale pe_tilor pa_nici din ara noastr. Cele mai bune
rezultate la pescuitul scobarului le-am avut la începutul lui septembrie pân târziu în octombrie sau chiar decembrie, dar
scobarul se poate captura foarte bine _i primvara, în lunile februarie i martie, înainte de boi_tea când femelele î_i depun
icrele.

Momeala mea preferat a fost _i va fi întodeauna viermele de carne, pâinea înmuiat în lapte _i unele cereale precum grâul i
porumbul. Iar cum ie_irile _i aventurile mele de pescuit sunt de ordinul sutelor chiar a miilor, am s v împrt_esc una mai
special, petrecut cu muli ani în urm pe malul minunatului nostru râu Cara_. Era pe la sfâr_itul lunii februarie i nu am a_teptat
mult topirea zpezii din zonele munilor, deoarece _tiam c acest fapt va crete foarte mult debitul râului, iar apa va deveni
foarte murdar _i imposibil de pescuit. Ca zon de pescuit am ales una mai linistit, în aval de comuna Cara_ova, înspre
Goruia. M-am trezit dimineaa devreme, mi-am fcut cafeaua, am luat rania în spate, beele de pescuit _i am plecat pe jos
într-o lume cunoscut numai de noi, pescarii hoinari, oamenii împtimii _i dedicai trup _i suflet pasiunii. Era o diminea geroas
cu câteva grade sub zero când m-am aventurat de unul singur pe malul râului Cara_ la un pescuit de scobar _i beldi (bârzac),
aceasta din urm fiind singura specie la care puteam spera la ceva rezultate acceptabile pe o asemenea vreme. Am ales
un loc cu ap lin _i adânc de aproximativ 1-1.5 m, am ndit locul bine _i m-am apucat s-mi pregtesc beele cu care urma s
pescu-iesc. Între timp am adunat i ceva lemne cu care am fcut un foc micu, &rdquo;pescresc&rdquo; îi zic eu, pentru a m
putea înclzi din când în când. Am montat o lanset la montur fix, iar ca momeal am folosit un pe_ti_or viu, boi_tean (bojanka),
primul prins la viermu_i, în sperana capturrii unui clean s-au pstrv mai mare.

Dup primele ore de pescuit am adunat aproximativ 30-40 de beldie _i un singur scobar, dar am avut _i un atac la
montura fix care s-a soldat doar cu pierdere pe_ti_orului momeal. Am încins focul _i am ascuit dou epu_e în care am înfipt
puin slnin _i nite cârnai de cas. Dup ce m-am delectat cu aceste bunti, am trecut iar_i la pescuit, în sperana vreunei capturi
mai mari. Scobarul, mai lene_ în aceast perioad a anului, nu a fost prea activ, am prins doar doi mai rsrii, iar beldie nu
mai pescuiam, deoarece prinsesem îndeajuns pentru o saramur la borcan. În schimb, am avut parte de o surpriz la
lanseta cu montura fix la peti_or, am fost pe faz la atacul pe_telui _i am înepat ferm în momentul potrivit. De aceast dat
petele nu a mai avut nici o _ans. Dup un drill superb de vreo 5 minute am adus la mal un pstrv de munte foarte închis la
culoare, de aproximativ un kilogram _i 50 de cm.

Înfrigurat pân în mduva oaselor, dar fericit pân în adâncul sufletului, mi-am strâns încetior lucrurile _i am plecat spre cas, punâ
astfel capt unei noi aventuri memorabile pe malul Cara_ului.

Petru Milo_
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