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La clean pe Caras, langa dud
vineri, 05 martie 2010

Ca pescar - dac ci se întâmpl lucruri frumoase _i ai rezultate bune la unele dintre partidele de pescuit petrecute de-a lungul
anilor, este bine s-ci aduci aminte de aceste întâmplri. Dac le mai ai _i cui împrt_i, este _i mai frumos, te simci mai împlinit
ca pescar.

Am ie_it la o plimbare acum câteva zile, cu cceaua mea Diana, lâng râul Cara_, în aval de frumoasa noastr comun Cara_ova,
pân aproape de drumul ce duce spre satul Gârli_te. Plimbându-m lâng râu am observat cu mare tristece _i durere în inim c
locurile _i râurile din zona respectiv nu mai artau ca în anii precedenci. Dispruser aproape complet ni_te locuri care cel
pucin mie ca pescar mi-au oferit dimineci _i dup - amiezi de neuitat. Îns &bdquo;factorul nenatural&rdquo; care a dus, în
mare parte, la disparicia acestor locuri a oferit cu siguranc multe clipe de bucurie amatorilor de nisip _i balastru.
Pescuind de mulci ani pe acest râu, de mic copil a_ putea spune, am putut observa schimbarea locurilor, secarea râurilor,
chiar _i defri_area pomilor de lâng râu în anumite zone, pe motiv de curcenie.

Toci ace_ti factori, împreun, bineînceles, cu înclzirea global,
topirea zpezii, a pescuitului ilegal, a ploilor de primvar,
inundarea râului, depozitarea de_eurilor menajere pe malul râului au
contribuit decisiv la diminuarea exploziv a numrului mare de pe_ti _i
mai ales a exemplarelor capitale, influencând _i schimbarea
ecosistemului _i a lancului trofic subacvatic. Acestea fiind spuse,
nu-mi rmâne decât s v împrt_esc una dintre sutele de ie_iri
efectuate de-a lungul anilor pe acest minunat râu Cara_. O dimineac cu
un soare puternic m surprinse-se în aval de comun, în zona
&bdquo;Kara&scaron;evac&rdquo;, încercându-mi norocul la momeli artificiale. Fcusem o
analiz a apei cu o zi înainte, era pucin tulbure _i am decis s încerc
la rotativ &bdquo;Aglia&rdquo; nr. 1. Am ajuns într-o zon unde apa avea o
adâncime de 1-1,5 _i m-am ascuns dup un dud btrân si gros pentru a-mi
asigura un camuflaj perfect, deoarece în limbajul pescarilor se _tie de
clean c &bdquo;are ochi în fiecare solz&rdquo;. De aici am putut observa câteva
exemplare de aproximativ 500 gr. Primele lanseuri le fcusem în aval,
cam la un metru de mal, pe partea unde eram eu a râului, am avut câteva
atacuri, chiar _i dou capturi, ambele recinute. Am explorat râul în
aval cam 300 m, dup care m-am reîntors, deoarece am avut un atac
foarte lent _i greoi. Eram pucin nedumerit în privinca atacului pentru
c nu _tiam dac era pe_te sau vreo cârp. Aveam deja destul pe_te
prins, îns ceva îmi tot zicea s mai încerc la dud. A ie_it _i soarele
care acum strlucea puternic prin apa pucin tulbure, pân în albia
râului. Lansând de la dud în aval am putut observa cu ajutorul
ochelarilor polaroizi cum o namil de clean îmi înghicise rotativa,
aceasta fcându-se nevzut în gura pe_telui cât ai clipi. Imediat
începuse _i lupta cu pe_tele, acesta transformându-se din prdtor în
prad, iar rotativa din prad în momeal. M-am chinuit câteva minute
s-l aduc la mal unde l-am srutat, l-am pus lâng ceilalci în
sculecul din bumbac _i am plecat în mare grab acas, s m dau mare
în faca consoartei. Se fcuse ora 9 cînd am ajuns acas. Am cântrit
pe_tele, avea 1,200 kg, iar apoi am plecat cu socia la ora_ pentru a
rezolva problemele care se acumulaser în timpul partidelor mele de
pescuit. Petru Milo_
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