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Lui SHAUN HARRISON îi place să pescuiască 
iarna. Este perioada când poate localiza 
peștele fără să fie incomodat de alți pescari.
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 Pescuitul la crap iarna... de ce ai 
vrea sa ingheti si sa nu prinzi nimic? 
Ei bine, mie imi place la nebunie! 
De fapt cred ca prefer iarna in 
defavoarea verii, desi ambele au 
cate ceva special.
 Este asprimea pescuitului de iarna 
care ma atrage. Sunt, de 
asemenea, si mai putini pescari pe 
malul apei, si astfel pot sa ma 
concentrez asupra localizarii 
crapilor. Este mult mai bine decat 
vara cand ajungi pe balta cu 
speranta ca o sa mai gasesti un loc 
liber care tine cativa pesti.
 Iarna iti ofera cu siguranta 
oportunitatea de a te intrece doar 
cu crapii, nu si cu ceilalti pescari. 
Ganditi-va putin - pe majoritatea 
lacurilor presiunea din partea 
pescarilor va fi scazuta, si este putin 
probabil ca munca voastra sa fie 
intrerupta de alti pescari.
 Pe de alta parte, poate pana la 
urma nu ar fi trebuit sa scriu asta si 
sa va dau sfaturi despre cum puteti



O lovitura dubla 
pe raul Trent in 
conditii sub 
arctice.
Ce rezultat!

Cititi apa - aici 
avem vegetatie 
pe substrat, un 
posibil loc 
fierbinte.

prinde peste mare iarna. Pentru 
moment nu am cu cine sa ma intrec.
 Pentru mine istoria pescuitului de 
iarna incepe cu mult timp in urma. 
De fapt, primul meu crap a fost prins 
pe zapada in 1977. De-a lungul 
timpului am citit munti de materiale 
despre pescuitul pe timp de iarna si, 
ca sa fiu cinstit, mare parte din ce 
am citit nu prea se potrivea cu ce 
invatasem din propria-mi experienta. 
Era ca si cand cineva a scris ceva, 
altcineva a repetat acelasi lucru in 
alta parte, si dintr-o data a devenit 
regula generala. Stiti cum se 
intampla.
 De multe ori imi vine sa zambesc 
cand vad articole scrise despre 
pescuitul pe timp de iarna si poze cu 
crapi care au pe fundal copaci plini 
de frunze.
 Acum vreau sa ma concentrez 
asupra unei abordari 
corespunzatoare a pescuitului pe 
timp de iarna, care va va ajuta sa 
puneti crapi pe saltea  fara sa va 
chinuiti prea mult. In primul rand, 
pescuind pe foarte multe lacuri iarna, 
am descoperit ca cele mai bune 
locuri sunt cele cu apa mica si putina 
vegetatie. Acestea va vor aduce mult 
mai multi pesti decat zonele cu apa 
adanca sau pline de vegetatie - nu e 
ca si cum crapii nu se hranesc la fel 
in ambele zone, dar zonele cu apa 
mica sunt intotdeauna mai previzibile 
si mai usor de citit.
 Incercati sa evitati lacurile pe care

 Daca un anumit pescar prinde bine 
intr-un loc si il nadeste in mod 
constant, atunci a doua zi veti vedea 
aproape sigur activitate din partea 
lisitelor in zona respectiva. Folositi 
oportunitatea si vedeti de ce se 
prinde acolo. Este un loc cu namol, 
sau cu pietris, ce adancime are apa?
 Veti gasi raspunsuri la multe 
intrebari doar observand activitatea 
pasarilor. Nu va mutati in acel loc 
stricand astfel locul pe care l-au 
gasit si dezvoltat altii. Mergeti si 
cautati un loc similar in alta zona a 
lacului. O sa gasiti sigur cel putin un 
astfel de loc de pescuit.

nu le cunoasteti si mergeti doar pe 
baltile pe care ati pescuit si in alte 
anotimpuri si unde cunoasteti cat de 
cat comportamentul pestilor.
 Am incercat sa pescuiesc iarna pe 
lacuri noi in trecut si de cele mai 
multe ori am avut rezultate slabe. A 
doua iarna, dupa ce am inceput sa 
cunosc locul, am prins mult mai bine.
 Cel mai bine este sa incercati sa 
pescuiti pe o balta din apropiere. In 
acest fel puteti sa vizitati lacul in 
mod regulat, chiar si cand nu 
pescuiti si sa va faceti o idee despre 
cat de mult se pescuieste acolo si 
cata nada se arunca in apa.



Pasarile de apa si 
crapii mananca 

aceleasi lucruri, asa 
ca vedeti unde se 

scufunda pasarile - 
va pot indica locurile 

cu hrana naturala 
unde vor fi si crapii.

 In apa vor fi zone 

unde soarele abia 

daca ajunge.
 Altele se dovedesc 

a fi adevarate 

capcane solare.



Sa prinzi crap iarna 
poate semana foarte 
mult cu rezolvarea 
unui puzzle.

In timpul lunilor 
reci este important 
sa vedeti cand se 
hranesc pestii. De 
obicei au un 
anumit program. 
Pentru a face asta, 
luati-va notite 
precise legate de 
capturile proprii, 
precum si de ale 
celorlalti pescari.

 Unul dintre cele mai 
importante lucruri in 
pescuitul pe timp de iarna 
este determinarea 
intervalului in care se 
hranesc pestii. An dupa an, 
lac dupa lac, am ajuns la 
concluzia ca lacurile mai 
slab populate (baltile 
suprapopulate sunt o alta 
poveste pentru ca, in 
general, sunt pline de pesti 
carora le este permanent 
foame) va ofera doar doua 
sanse de a prinde peste 
intr-un interval de 24 de 
ore, iar aceste doua 
intervale orare se vor 
pastra saptamana de 
saptamana. Gasiti care 
sunt acele intervale orare 
si problema este aproape 
rezolvata.
 Categoric, cele mai 
productive partide de 
pescuit pe care le-am avut 
iarna au fost partide foarte 
scurte, de doar cateva ore, 
pescuind doar in intervalul 
in care pestii se hranesc si 
lasand vadul sa se 
odihneasca in restul 
timpului.

si zone care se vor bucura toata ziua 
de soare.
 Poate ati vazut un camp care este 
intr-o parte inghetat toata ziua, iar in 
cealalta parte dezghetat complet. Nu 
trebuie sa fii un om de stiinta ca sa iti 
dai seama ca o anumita zona este 
mai calda decat cealalta. In mod 
similar, un colt din lac poate fi mai 
cald decat restul lacului daca in 
apropiere este vreun gard, sau gard 
viu, sau orice altceva care poate 
reflecta caldura inapoi spre apa. De 
asemenea, substratul inchis la 
culoare (cu namol sau vegetatie) va 
fi intotdeauna mai cald decat cel de 
culoare deschisa (pietris, nisip sau 
lut deschis la culoare).
 Concentrati-va asupra zonelor mai 
calde din lac si imediat veti putea 
elimina o buna parte din el, facandu-
va astfel munca de a gasi pestii mult 
mai usoara.
 Am prins nenumarati crapi de langa 
structuri foarte mici in timpul iernii, 
doar pentru ca mi-am dat seama ca 
acela era un loc mai cald unde 
razele soarelui ajungeau aproape 
toata ziua. Amintiti-va ca iarna 
soarele este cel mai puternic  si 
calduros dupa pranz.
 Dimineata devreme nu are putere 
suficienta sa incalzeasca apa.
 Cautati zone cu apa mica, unde 
putina caldura primita de la soare 
poate fi reflectata inapoi spre apa de 
o zona cu stuf sau chiar smocuri de 
iarba uscata. Am prins foarte multi 
pesti intr-o iarna dintr-o zona aflata 
in apropierea unui snop de stuf. 
Acesta era cu siguranta un loc vizitat 
in mod regulat de crapi.

rucsac mic si un scaun, in 
timp ce stau si observ apa 
in cautarea posibilelor 
indicii date de pesti sau de 
pasari. Amintiti-va ca 
majoritatea pasarilor de 
apa se hranesc cu aceleasi 
lucruri ca si crapii. Pasarile 
va pot arata multe zone 
bogate in hrana naturala 
pe care cu siguranta le vor 
vizita si crapii. In plus, 
crapilor le place sa 
manance ce iese din 
pasari. Asadar, acolo unde 
sunt pasarile, vor fi si 
crapii.
 Daca sunteti norocosi, veti 
gasi un lac unde nu mai 
pescuieste nimeni iarna. In 
acest caz va trebui sa 
studiati mai in amanunt 
apa pentru a gasi crapii.
 Crapii, ca si noi, prefera 
caldura frigului. Daca nu as 
avea nimic de care sa ma 
leg, as incepe prin a studia 
pozitia soarelui de-a lungul 
zilei. La fel ca pe uscat, si 
in apa vor fi zone unde 
soarele abia daca ajunge

 Prima intrebare pe care o pun cuiva care 
imi povesteste ce peste a prins este “La ce 
ora l-ai prins?”. Nu ma intereseaza absolut 
deloc montura sau nada - pe cand aflarea 
momentului in care a fost prins pestele va 
poate transforma complet iarna.
 Pescuitul pe timp de iarna nu inseamna 
neaparat sa astepti o trasatura stand ore 
intregi in cort cand afara este frig si 
intuneric. Mare parte din pescuitul pe care il 
fac iarna se compune din a duce cu mine 
foarte putin echipament, doua lansete un


