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ALEGEREA LACULUI

Daca cititi majoritatea articolelor
in care se dau indicatii incepa-
torilor despre pescuitul pe timp
de iarna, autorii spun intot-
deauna ceva de genul: „… gasiti
un lac foarte bine populat etc.”
Bun sfat, presupun! Sa gasiti un
lac cu foarte multi crapi unde sa
aveti o sansa  la ceva activitate
pentru a prinde putina incredere
in pescuitul pe timp de iarna. |n
orice caz, acesta nu este intot-
deauna un sfat practic. Nu avem
mereu la indemana un astfel de
lac sau timp su�cient pentru a ne
deplasa pana la un astfel de lac,
pentru a urma acest sfat. Perso-
nal am ales sa  pescuiesc iarna
exact pe aceleasi lacuri unde
pescuiesc si vara. |mi aleg apa pe
care vreau sa  pescuiesc si acela
va � lacul catre care imi canalizez
intreaga energie, indiferent de
anotimp. Un lucru pe care l-am
hotarat cu multi ani in urma  a
fost acela ca daca tot o sa petrec
multe ore in conditii de vreme nu
tocmai prielnica, macar premiul
trebuie sa  �e un pic special.
Cateva dintre lucrurile care
pentru mine au devenit evidente
de-a lungul anilor sunt urma-
toarele: daca  lacul nu are prea
multa  vegetatie pe substrat,
atunci este o alegere buna pentru
iarna iar daca are si o adancime
relativ mica, atunci e si mai bine.
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Pescuitul pe timp de iarna este una dintre activitatile mele favorite. Simt ca este
acea perioada din an cand sunt in competitie doar cu crapii, nu si cu ceilalti
pescari. Odata cu venirea frigului, numarul pescarilor incepe sa scada simtitor 
si dintr-o data (in majoritatea cazurilor) poti sa iti alegi in voie unul dintre cele
mai bune locuri de pe balta. Majoritatea celor mai mari crapi pe care i-am prins
au fost prinsi iarna. Cred ca in aceasta perioada ai cele mai mari sanse de a
prinde exemplarele capitale. Pestii mai mici inceteaza sa mai �e activi, dar exem-
plarele mai mari inca sunt in cautarea hranei. De-a lungul anilor am invatat
foarte multe despre pescuitul pe timp de iarna, iar in acest articol va voi dezvalui
cateva dintre cele mai importante sfaturi si trucuri.

SHAUN HARRISON 
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Top 10 trucuri pentru
pescuitul pe timp de
iarna
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CODURI DE CULOARE PE LANSETE

Pentru mine, pescuitul pe timp de iarna consta din partide foarte scurte,
odata ce am determinat perioadele zilei in care se hranesc pestii. Crapii au
tabieturi, iar pe timpul iernii au, de obicei, doar doua perioade scurte din
zi cand se hranesc. Imediat dupa  pranz si 3-4 ore dupa  lasarea intune-
ricului sunt de obicei perioadele in care crapii se hranesc cu precadere pe
mai toate lacurile pe care am pescuit, dar trebuie intotdeauna sa  deter-
minati care sunt perioadele in care crapii prefera  sa  se hraneasca  pe un
anumit lac. Pentru ca de obicei petrec doar cateva ore la pescuit, trebuie sa
�u foarte organizat. Un mic truc pe care il folosesc este sa insemnez lan-

setele legand �re de culori diferite
de cotorul lansetelor. Astfel pot sa
imi dau seama dintr-o privire care
lanseta  este potrivita  distantelor
mai mici si care este pentru distante
mai mari de lansare. Pot sa  am un
marker pe �rul unei lansete la 40 de
metri si inca  unul la 70 pentru di-
verse structuri, dar dintr-o singura
privire stiu care este lanseta potri-
vita  pentru locul unde vreau sa
arunc.

In mod similar, daca  aveti doua
trasaturi in acelasi timp, veti putea
sti foarte usor care a fost lanseta
aruncata  in partea stanga si care a
fost cea aruncata  in partea din
dreapta, daca pescuiti cu ambele pe
acelasi pat de nada.

APA MICA

Lacurile putin adanci sunt
favoritele mele pentru pescuitul
pe timp de iarna si de cele mai
multe ori zonele cu apa cea mai
mica din aceste lacuri sunt cele
mai productive. Toate povestile
pescarilor batrani despre pesti
care se ascund in gropi adanci
pe timpul iernii sunt de obicei
departe de adevar. 

In timpul zilelor insorite
crapii vor cauta zonele cu apa
mica  pentru ca  se incalzesc cel
mai repede, mai ales daca
acestea se gasesc in vecinatatea
stufului sau a unui copac care
atarna  peste mal actionand ca
mici capcane de soare. Aveti in
vedere unghiul sub care cad
razele soarelui atunci cand
alegeti o zona  cu apa  mica.
Perioada in care soarele arde cel
mai tare este dupa  pranz.
Cautati zone care se bucura  de
soare la pranz si dupa-amiaza si
evitati zonele umbrite. La fel ca
si noi, crapii adora  sa  simta
caldura soarelui.
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PREFER PLUMBI MICI PENTRU LANSETA CU CARE CAUT PESTII. 
FOLOSESC ELASTIC DE RUBESIANA PENTRU A MARCA FIRUL
Aceasta este una dintre tacticile mele favorite. Pescuiesc cu una sau doua lansete pe locuri cunoscute si nadite,
iar cu una caut pestii. Aceasta lanseta are de obicei ca momeala un boilies pop-up viu colorat sau un snowman.
De-a lungul zilei folosesc aceasta lanseta cautand locuri care ar putea sa imi aduca o trasatura. Folosesc plumbi
mai mici pentru ea (nu trec de 42 de grame decat daca nu pot ajunge acolo unde vreau). Incercati sa va obisnuiti
sa puneti un semn pe �r de �ecare data cand lansati, pentru a putea arunca in acelasi loc daca aveti o trasatura.
Folosesc elastic de rubesiana in acest scop, pentru ca poate � scos de pe �r fara a se deteriora. Daca nu cunosc
deloc lacul, folosesc chiar doua lansete pentru a cauta pestii. Asemanati locul in care pescuiti cu un cadran de
ceas. Aruncati o lanseta in directia orei 12, iar pe cealalta in directia orei 10. Peste jumatate de ora mutati-o pe
cea de la ora 10 in directia orei 11, apoi peste inca jumatate de ora pe cea de la ora 12 in directia orei 13 si tot
asa. Este uimitor cat de repede puteti sa gasiti crapii astfel!

ECHILIBRATI HANGERELE

Foarte multi pescari au hangerele lor favorite pe care le folosesc tot
timpul. Este esential sa echilibrati bine hangerul in functie de montura si
sistemul de plumb folosite pentru a putea semnala cea mai �na trasatura.
Tot timpul anului sunt foarte atent la crapii care imi ating �rele pentru a
vedea daca lansez prea departe. Acest lucru este de doua ori mai important
atunci cand cautati pestii asa cum am descris mai sus. Daca  atunci cand
cautati pestii nu aveti niciun semn, incercati sa aruncati mai departe sau sa
schimbati locul. Daca aveti pesti care va ating �rele, atunci acesta este un
semn clar ca aruncati prea departe. Intotdeauna lasati o cadere hangerului
si folositi cele mai usoare hangere posibile pentru situatia in care va a�ati
(unele care nu vor � miscate in permanenta de curentii de apa). Oamenii
care ma  vad pescuind de multe ori zambesc si comenteaza  pe seama
hangerelor mele – niste miniaturi home-made “oaia Shaun”, dar de fapt am 
patru seturi de marimi diferite, �ecare set putand folosi greutati aditionale.
Fiecare miscare pe care o puteti detecta poate � un indiciu catre multe
capturi. Ajutati-va hangerele pentru ca si ele, la randul lor, sa va poata ajuta.
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Crap comun mare de apa rece

SUPERPESCAR 



OPRITI BIP-URILE FALSE

Pe lacurile mari pur si simplu trebuie sa folosim hangere mari si grele
pentru a contracara vantul si curentii de apa. Un lucru foarte frustrant
de care te poti lovi in astfel de situatii sunt bip-urile false, care deter-
mina adesea pescarii sa pescuiasca cu �rele intinse si agatate in clipsuri,
astfel totul �ind blocat. Nu este neaparat un lucru rau, dar in acest fel
pierdem foarte multa  informatie. Am descoperit o metoda care merge
neasteptat de bine si pe care nu prea o foloseste nimeni si nici nu am
auzit pe cineva care sa  vorbeasca  despre ea. Legati un elastic �n de
rubesiana  (pole elastic) cu un nod opritor pe linia principala  cam la 
30 cm in fata alarmei, apoi luati unul dintre capetele libere si mai legati
inca  un nod opritor langa  primul. Astfel veti avea aceeasi bucata  de
elastic legata  de linia principala  cu doua  noduri. Prindeti de ambele
noduri, intindeti elasticul si apoi dati-i drumul. Veti obtine astfel o mica
bucla elastica pe �rul principal care va elimina toate bip-urile false, dar
veti putea observa totusi si cele mai �ne trasaturi, cat si pe cele in
retragere. }ineti minte – aici ati citit prima data despre asta!

Top 10 trucuri pentru
pescuitul pe timp de
iarna
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INAINTASUL DIN
FLUOROCARBON
AJUTA LA 
CAMUFLAREA
MONTURII
De multe ori este nevoie sa
folosim prezentari mult mai �ne
pe timpul iernii. Mare parte din
vegetatia de pe substrat dispare
si dintr-o data  nu mai este
nevoie sa folosesti �re de 15 lb.
pentru a aduce pestele pe mal.
Carpii se misca  mai greu pe
timpul lunilor de iarna  (sunt
creaturi cu sange rece, iar
metabolismul lor este in�uentat
de temperatura apei astfel
luandu-le mai mult timp sa faca
acele lucruri pe care le faceau in
timpul verii mult mai rapid) si
astfel apa devine dintr-o data
mult mai limpede. Luati asta in
calcul si incercati sa va asigurati
ca  montura voastra  este camu-
�ata cat mai bine, chiar mai bine
decat vara, atunci cand pestii
sunt foarte activi si nu sunt atat
de atenti la �rele voastre, �ind
astfel mai usor de prins. Folositi
�rele de �uorocarbon existente
pe piata. Nu este nevoie sa
folositi linie principala  din
�uorocarbon daca  pe apa pe
care pescuiti va  este permisa
folosirea inaintasului. Folositi
un inaintas  de �uorocarbon,
ascunzand astfel ultimul metru
de �r din apropierea monturii.
Prefer sa folosesc un inaintas de
�uorocarbon de calitate de 
20 lb. atasat liniei principale
decat sa  folosesc o linie prin-
cipala cu o rezistenta de doar 8
lb. Un �r de �uorocarbon de
calitate se va camu�a perfect si,
mult mai important, se va aseza
perfect pe substrat. 

BOILIESURILE INMUIATE POT FI ARUNCATE
MAI DEPARTE CU PRASTIA

Acesta este unul dintre trucurile mele favorite si vine ca o extindere a
conceptului de uscare si rehidratare. Pur si simplu puneti boiliesurile in apa
din lac sau in apa plata cu 24 de ore inainte de a le folosi. Aceasta va face

ca porii boiliesurilor sa  se
deschida si le va face sa para
inofensive pentru pesti. Sunt
convins ca pestii prefera mai
degraba  sa  manance boilie-
suri inmuiate decat boiliesuri
tari introduse recent in lac si
relativ uscate, mai ales pe
timpul iernii. Aveti de ase-
menea avantajul faptului ca
devin mai grele si sunt mai
usor de aruncat cu prastia. 
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IARNA FOLOSESC PASTA CA SA IMBRAC
BOILIESURILE CIOPARTITE

Pasta are atat de multe
utilizari si este de departe
cea mai e�cienta metoda de
a imprastia atractanti in apa
fara  a � nevoiti sa  marim
doza de aroma. In mod
similar, boiliesurile ciopar-
tite vor elibera mult mai
multa  atractie decat un
boilies intreg. Imi place sa
combin aceste doua  lucruri.
Puneti un boilies pe �rul de
par, asa cum faceti de obicei,
apoi taiati bucati din el cu o
forfecuta, lasand intacte zo-
nele pe unde intra  si iese
�rul de par. Apoi adaugati
putina  pasta  in jurul acestui
boilies care are acum forma
de cotor de mar. Nu cred ca
sunt multi crapi care sa  nu
poata  � pacaliti cu aceasta
metoda subtila, dar totodata
foarte e�cienta.

FARA ULEIURI
PE TIMP DE IARNA

Evitati nadele cu un continut
ridicat de ulei/grosime. Iarna,
crapii au di�cultati in a digera
boiliesuri care contin cantitati
mari de ulei, si cu siguranta ga-
siti boiliesuri mult mai e�ciente
pe care le puteti folosi in aceasta
perioada. Grasimile se si solidi-
�ca  in apa  rece, astfel blocand
in interiorul boiliesurilor toti
atractantii. Faceti-va  voua  si
crapilor o favoare – evitati na-
dele cu un continut ridicat de
grasimi.

CONCLUZIE:

Ei bine, asta a fost tot pentru luna
aceasta. Sper ca  ati invatat ceva din
toate aceste sfaturi, pentru ca  eu
chiar cred ca  va  sunt folositoare pe
timp de iarna. Pana data viitoare, �r
intins!

–Traducere de Marius Mardale
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