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Zone de hrănire toamna   şi iarna 
toamna este perioada mea preferată a anului, atunci când orele întunecate 
ale nopţii se prelungesc şi lumina zilei se diminuează. e adevărat, 
comportamentul crapilor se modifică, dar, dacă știi să citești semnele naturii 
și să gândești în logica ei, vei avea parte de capturi la care nici nu visai.

Shaun harrison 
Pescar de mare anvergură,  

cu o prezență marcantă în ultimii  
20 de ani. Inovator în domeniul nadelor 

și echipamentelor pentru crap. A 
colaborat cu cele mai importante firme 
în domeniu. Sute de articole publicate. 
Proprietar al companiei Quest Baits. 

Shaun Harrison 

Nu am înţeles niciodată de ce pare 
să existe o barieră psihologică în mintea 
multor pescari de crap care cred că, 
odată ce s-a instalat iarna, pescuitul va 
deveni dificil şi deodată alte lucruri devin 
mult mai atractive în viaţă. Mă bucur că 

unii gândesc aşa. Nu este cel mai bun 
lucru pentru afaceri, dar astfel şansele 
mele vizavi de pescuit devin mult mai 
mari, având ocazia de a mă apropia de 
anumiţi peşti într-o perioadă a anului în 
care aceştia sunt dispuşi să se hrănească 
bine. De-a lungul anilor, am pierdut şirul 
capturilor grozave realizate în momente 
în care mulţi se gândeau să lase deoparte 

undiţele pe timpul iernii.
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Scriind asta, încep să simt din nou 
răceala aerului umed, iarna nu este 
departe, iar îngheţul care m-a surprins 
la pescuit săptămâna trecută nu poate 
decât să-mi întărească acest sentiment. 
Resimt diferenţa de temperatură chiar 
şi ieşind din casă până în grădină şi deja 
simt nevoia de a avea o jachetă la înde-

mână. Vor mai trece câteva luni bune 
până ce voi putea din nou să ies afară 
fără să simt diferenţa de temperatură.

Ultimele câteva nopţi petrecute la 
pescuit au fost foarte umede, umezea-
lă amplificată de ceaţa aferentă acestei 
perioade a anului. Stăteam în pragul bivu-
acului săptămâna trecută. Se întunecase 
de vreo două ore, când ceaţa a început 
să apară, iar în dreapta mea s-a făcut 
mai densă, până ce umbrele au devenit 
indescifrabile, în timp ce în stânga totul 
se vedea normal. Acest lucru m-a pus pe 
gânduri, fiindcă această diviziune pune în 
evidență diferenţa de temperatură dintre 
apă şi aer la apa mică (în dreapta) şi la 
cea adâncă (în stânga mea). Modul unic 

al naturii de a scoate în evidenţă zonele 
confortabile şi mai puţin confortabile ale 
crapilor. Natura este plină de indicii dacă 
îţi ţii mintea şi ochii cu adevărat deschise.

loCuRi DiFeRite
Activitatea peştilor se schimbă sim-

ţitor odată ce vremea rece începe să se 
instaleze. La fel se schimbă şi condiţiile 
din timpul verii şi zonele care erau pri-
elnice, peştii având acum alte nevoi. 
Crapilor le place căldura şi, dacă vrem 
să avem şanse să îi prindem, ar trebui să 
îi căutăm în zonele calde – ţineţi minte 
acest lucru. Cu cât este mai caldă apa 
cu atât mai activi sunt, pur şi simplu din 
cauza faptului că au sânge rece.
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Dacă le este rece, rata metabolis-
mului scade dramatic, ceea ce înseam-
nă nevoie redusă de hrană şi probabil 
puterea de conştientizare a pericolu-
lui diminuată. Experiența m-a învățat 
că pe timpul toamnei crapii sunt mai 
afectaţi de schimbările de temperatură 
decât în orice altă perioadă a anului. 
Aduceţi-vă aminte de ce am spus referi-
tor la nevoia de a avea o jachetă atârnată 
la îndemână atunci când vreau să ies 
afară. Bineînţeles, crapul nu are această 
opţiune, așa că, din observațiile mele,  
în această perioadă a anului îşi petrec 
majoritatea timpului în părţile mai calde 
ale lacului, ceea ce adesea înseamnă în 
afara regiunii expuse vântului.

Acest lucru este cel mai uşos de obser-
vat atunci când studiem în ce perioadă a 
zilei se adună anumite bancuri – în special 
la apele semi-populate. Apele extrem de 
populate îţi vor oferi răspunsuri confuze, 
scenariul competiţiei permanente pentru 
mâncare fiind acum parte 
a ecuaţiei. Foamea 
schimbă regulile.

Probabil vei obser-
va că partea de est a 
lacului este mai puţin 
productivă dimineaţa 
devreme, în comparaţie 
cu lunile de vară, când 
aceasta este probail cea 
mai bună zonă. Acest 

lucru este vizibil mai ales dacă în lac există 
zone abrupte sau dacă există copaci înalţi 
ce umbresc apa. De asemenea, structura 
fundului lacului poate avea un anumit 
impact asupra temperaturii. Mâlul negru 
şi alegele vor conferi întotdeauna mai 
multă căldură decât nisipul sau pietrişul 
curat. Culorile mai închise absorb mai 
multă căldură.

Poţi observa acest lucru în grădină 
după o perioadă prelungită de vreme 
rece. Când iese soarele, acordă-i o oră 
de acţiune şi apoi mergi să atingi diferite 
obiecte din grădină. Dalele albe vor fi 
întotdeauna mai reci decât dalele negre. 
O logică simplă, dar una pe care crapii 
se bazează din greu. Ei vor/trebuie să îşi 
menţină o temperatură caldă a corpului 
şi nu dispun de metode artificiale pentru 
a obţine acest lucru, astfel se bazează 
doar pe ceea ce le oferă natura. 

Ţineţi minte, cu cât apa este mai puţin 
adâncă, cu atât se va încălzi mai repede 
de la lumina zilei. Apele mai adânci vor 
menţine temeperatura constantă pe o 
periodă mai îndelungată de timp (până ce 
„adevărata iarnă” se instalează).

uşoR poluant...
Mai sus am descris câteva metode de 

a alege zona de pescuit. Concetrează-te 
asupra zonelor mai calde, mai degrabă 
decât asupra celor mai oxigenate, ceea ce 
probabil ai face pe timpul verii, şi te afli pe 
drumul cel bun al capturilor. Ca de obicei, 
îmi voi permite să fac o divagaţie, întu-
rucât tocmai mi-a venit ceva în minte. 
Perioada zilei aleasă pentru pescuit este 
foarte relevantă, mai ales când este vorba 
de ape cu cantităţi mari de plante subac-
vatice pe timpul lunilor de vară. 

Adesea sunt surprins de cât de mulţi 
pescari de crap nu conştientizează fap-
tul că plantele emiţătoare de oxigen pe 
timpul zilei, care cresc în apele noas-
tre (Elondea canadensis, steaua de apă, 
Ceratophyllum, limba apei, Myriophyllum 
şi Ranunculus) au efect invers pe timpul 
nopţii, când încep să emită dioxid de car-
bon. Poţi să-ţi faci ţie însuţi un favor imens 
evitând zone-
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le populate de plante subacvatice dacă 
intenţionezi să pescuieşti pe timp noapte, 
indiferent dacă peştii apar în acele zone 
pe timp de zi (împrospătându-se după o 
noapte de otrăvire cu dioxid de carbon). 
Acest lucru este vizibil mai ales atunci 
când toamna se transformă în iarnă şi 
orele mult mai lungi de întuneric devin 
o problemă mai serioasă decât în timpul 
nopţilor scurte de vară.

Gata, prelegerea s-a sfârşit... Unde 
eram? Ah, şi mai avem o parte frustrantă 
a pescuitului pe timp de toamnă, dacă nu 
suntem suficient de norocoşi ca apele pe 
care pescuim să fie înconjurate de copaci 
coniferi: aceea a frunzelor care cad în 
apă, de unde și termenul american pen-
tru toamnă - „The Fall”. Dacă în apa pe 
care pescuiţi există foarte multe plante 
subacvatice, iar balta este înconjurată 
de copaci foioşi, crapii sunt supuşi unei 
pedepse duble. Prima, aceea a frunzelor 
care se adună pe fundul lacului astfel 
încât pH-ul apei se schimbă, iar peştii nu 
se pot adapta la aceste schimbări. Cu cât 
lacul se află mai aproape de un drum sau 
de o cale ferată, cu atât mai gravă devi-
ne problema. Acele frunze au acumulat 
noxele şi praful de pe şosele pe durata 
unui întreg an, iar acum natura o trans-
feră pe teritoriul crapului, poluându-l 
atât pe el, cât şi monturile noastre minu-
ţioase (Vezi diverse tipuri de monturi și 
realizarea corectă a acestora la adresa  

www.aventurilapescuit.ro/monturi-crap). 
Frunzele de salcie sunt îndeosebi foarte 
acide, dar oare nadele cu un pH scăzut 
sunt cea mai bună opţiune?

Situaţia pentru crapi nu este cea mai 
colorată în timpul lunilor de toamnă, 
nu-i aşa? Cu toate acestea, lunile de 
toamnă vor produce capturi grozave, 
dacă te detaşezi un pic şi analizezi situa-
ţia. Toţi factorii de mai sus îi îndeamnă pe 
peşti să se hrănească atât timp cât hrana 
se găseşte din abundenţă.

Ca majoritatea creaturilor care trăiesc 
în vasta sălbăticie, crapii au acest instinct 
de depozitare pentru lunile viitoare. Acest 

lucru era mult mai vizibil înainte, pe când 
peletele şi hrana cu conţinut de grăsimi 
combinată cu uleiuri de peşte nu erau atât 
de răspândite. Astfel, peştii vor fi entuzi-
asmaţi de o sursă de hrană, odată ce tem-
peraturile încep să scadă. Aceste aspecte 
sunt valabile până în perioada iernii pe 
care o consider „adecvată pentru pescuit”, 
atunci când temperaturile ating minimele 
şi rămân aşa pentru o perioadă de timp.
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Citiți în numărul următor al revistei 
continuarea articolului lui Shaun 
Harrison, în care va vorbi despre 
metode, nade şi tactici de sezon.

Frunzele căzute în apă sporesc efectul sufocant asupra peștilor
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Concetrează-te asupra 
zonelor mai calde, mai 
degrabă decât asupra celor 
mai oxigenate, ceea ce 
probabil ai face pe timpul 
verii, şi te afli pe drumul cel 
bun al capturilor. 
 n Shaun haRRiSon




