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CLEMENTA LA INCHIDEREA SEZONULUI DE PESCUIT PENTRU ANUL 2020!
marti, 23 februarie 2021

În ultima zi a anului am decis s fac o scurt ieire la un pescuit de pstrv,
la doar câteva grade celsius sub zero!

Am ales un loc aproape de cas, cu apa râului numai bun pentru un asemenea stil de pescuit. Cum numai lostria i pstrvul
curcubeu sunt singurele specii de pete la care am voie s pescuiesc, am ales-o pe cea din urm. Mi-am completat
autorizaia de pescuit i am decis spontan, în sinea mea, c în eventualitatea în care o s am norocul de a prinde un pete
frumos, am s-l eliberez numaidecât, deoarece am prins destui peti în decursul anului. Am ales un loc cu ap adânc i foarte
limpede în acea ultim zi a anului, dup care am început pescuitul cu nluci de dimensiuni mari i, bineîneles, de culori închise.

Dup aprozimativ dou ore de pescuit am avut parte doar de câteva atacuri din partea petilor, soldate, din pcate, numai cu
o singur captur, un pstrv indigen de aprozimativ 40 de cm, un exemplar foarte frumos pe care l-am eliberat imediat. Am
mai insistat pre de câteva minute bune în aceeai zon, îns fr succes.

A urmat o pauz pentru a rspunde la câteva apeluri pe care le primisem pe telefonul mobil din partea consoartei i fetiei
mele, deoarece, la plecare, am promis c în aceast ultim zi a anului nu o s zbovesc mult vreme pe malul apei.

Am schimbat rapid locul unde am pescuit, aflându-m într-o situaie contra cronometru i am ales un loc apropiat celui iniial în
sperana unei capturi pe msura ateptrilor.
Am schimbat lanseta i am trecut la un echipament cu linie mai fin, având în portbagajul autoturismului mai tot timpul un
minim de dou sau trei undie. Aadar, de aceast dat am ales un loc cu ap mai mic i am optat pentru nluci mult mai mici
decât în faza iniial, adic un fir de 0,25 mm, o lanset cu o putere de aciune 10/40gr, i nluci de maxim 10 gr.

Am pescuit aproximativ o or, timp in care am schimbat cel puin 10, 15 nluci, care mai de care mai frumoase. Iar la
ultimele lanseuri am avut parte de un atac fr precedent, unul instantaneu i spontan, am înepat i lupta a început. Iar cum eu
mi-am promis în dimineaa acelei zile c am s eliberez orice pete frumos pe care-l aduc la mal, dup care am s plec imediat
acas, petele era oricum în siguran. Cu toate c aveam tot dreptul din lume de a reine pstrvul, l-am lsat s-i petreac noaptea
dintre ani i zilele urmtoare în arealul lui subacvatic, unde slluiesc confraii lui din aceeai familie, salmonidele, astfel, ansa
de-a perpetua specia fiind una în plus.

M-am întors repede acas, bombardat i de apelurile neîncetate ale consoartei, care insista s-mi respect promisiunea
potrivit creia voi fi un ajutor de ndejde cu prilejul pregtirilor pentru noaptea dintre ani.

Petele eliberat era un pstrv curcubeu de dimensiuni frumoase, chiar unul capital, de aproximativ 3 kg, respectiv 50/60
cm. Oricum, exemplarul acesta frumos mi-a închis sezonul 2020 cum nu se putea mai bine.

La muli ani fericii i mult sntate le doresc tuturor cititorilor i tuturor pescarilor i în anul 2021!
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Petru Milo_
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