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PESCUITUL CLEANULUI IN COPILARIE!
marti, 21 mai 2019

Cleanul este un pe_te omnivor care mânnc aproape orice, de la insecte, pe_ti_ori,
resturi vegetale pân la raci, oareci _i chiar broate, hrnindu-se, în special, noaptea.

Pescuitul acestuia este de multe ori mai palpitant decât la rpitorii consacrai, precum pstrvul, _tiuca sau _alul. Am pescuit
de mic copil pe malul Cara_ului, atât la clean, cât _i la toate celelalte specii de pe_ti pa_nici sau rpitori care se gsesc în apa
acestui minunat râu i pot spune c prinderea cleanului mi-a oferit de multe ori satisfacii nebnuite. Cleanul are instinct de
prdtor, iar capturile spectaculoase se pot obine doar pescuind ascuns i în linite pentru c acest pete fuge i se ascunde de
orice, chiar i atunci când un nor acoper cerul.

Cele mai frumoase satisfacii la partidele de pescuit le-am avut mai ales la exemplarele mai mari de clean, care depeau
pragul de un kilogram. Dup primii ani din via cleanul se transform într-un rpitor desvâr_it, iar drilul acestuia devine foarte
emoionant pentru pescar, fiind un pe_te foarte btios.

Amintirile mele din copilrie la pescuitul cleanului sunt de ordinul sutelor, îns doar câteva sunt mai speciale _i mai
palpitante, pline cu peripeii, care mai de care, magice _i de neuitat. Cele mai frumoase momente la pescuitul acestui
pete le-am avut toamna, prin septembrie i octombrie, când pescuiam la boabe de struguri copi, cu sau fr pieli, dar _i la
nluci în_eltoare precum voblere de dimensiuni mici, rotative, oscilante _i mu_te artificiale. Atunci era sezonul de fiert uic,
iar în josul cazanelor, în aval de comun, apa î_i schimba culoarea datorit borhotului provenit din prunele fermentate _i fierte
în cazanele din sat. Borhotul se revrsa, pe atunci, în apa râului, iar Cara_ul rmânea fr poria de oxigen necesar vieuitoarelor
subacvatice din acea zon. Pe_tii, foarte slbii _i fr putere, aveau nevoie de cât mai mult mâncare consistent pentru a se
menine în via. Din pcate, unii dintre ei mureau din cauza lipsei oxigenului menit s le asigure viaa de zi cu zi _i
perpetuarea speciei în viitor, iar alii, ameii i fr vlag, erau prade relativ uoare pentru copiii care-i prindeau cu mâna pe timpul
zilei i pentru braconierii care-i omorau cu furca pe timpul nopii.

Cele mai frumoase amintiri cu cleni care treceau pragul unui kilogram le-am avut în interiorul comunei, la câteva dintre
burboanele cu ap adânc unde obi_nuiam s mergem la scldat de mici copii. Seara, înainte de lsarea întunericului, pescuiam
cu broscue mici sau râm neagr de pmânt, eventual coropi_nie sau mae de gin. Aveam capturi impresionante i rmâneam pe
malul râului pân noaptea târziu sau pân îi vedeam pe prini c ne caut cu joarda în mân.

Dup prerea mea, pescuitul cleanului este o tradiie a micilor pescari începtori, care î_i petrec vacancele de var la bunici ori
au crescut pe malul unui râu, asemenea mie. Drilul unui clean mai mare nu se compar cu aducerea la mal a pstrvului,
scobarului, mrenei de râu, sau a altor pe_ti pa_nici. Cleanul este cel mai btios pe_te de ap dulce i poate fi întâlnit atât în apele
râurilor de munte, cât _i în cele de _es.

Petru Milo_
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