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SUPERCRAP

LA CRAP |N DECEMBRIE

Top 10 trucuri
pentru pescuitul
pe timp de iarn`



ALEGEREA LACULUI

Dac` citi]i majoritatea articolelor
\n care se dau indica]ii \ncep`-
torilor despre pescuitul pe timp
de iarn`, autorii spun \ntot-
deauna ceva de genul: „… g`si]i
un lac foarte bine populat etc.”
Bun sfat, presupun! S` g`si]i un
lac cu foarte mul]i crapi unde s`
ave]i o [ans` la ceva activitate
pentru a prinde pu]in` \ncredere
\n pescuitul pe timp de iarn`. |n
orice caz, acesta nu este \ntot-
deauna un sfat practic. Nu avem
mereu la \ndemån` un astfel de
lac sau timp suficient pentru a ne
deplasa pån` la un astfel de lac,
pentru a urma acest sfat. Perso-
nal am ales s` pescuiesc iarna
exact pe acelea[i lacuri unde
pescuiesc [i vara. |mi aleg apa pe
care vreau s` pescuiesc [i acela
va fi lacul c`tre care \mi canalizez
\ntreaga energie, indiferent de
anotimp. Un lucru pe care l-am
hot`råt cu mul]i ani \n urm` a
fost acela c` dac` tot o s` petrec
multe ore \n condi]ii de vreme nu
tocmai prielnic`, m`car premiul
trebuie s` fie un pic special.
Cåteva dintre lucrurile care
pentru mine au devenit evidente
de-a lungul anilor sunt urm`-
toarele: dac` lacul nu are prea
mult` vegeta]ie pe substrat,
atunci este o alegere bun` pentru
iarn` iar dac` are [i o adåncime
relativ mic`, atunci e [i mai bine.
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Pescuitul pe timp de iarn` este una dintre activit`]ile mele favorite. Simt c` este
acea perioad` din an cånd sunt \n competi]ie doar cu crapii, nu [i cu ceilal]i
pescari. Odat` cu venirea frigului, num`rul pescarilor \ncepe s` scad` sim]itor 
[i dintr-o dat` (\n majoritatea cazurilor) po]i s` \]i alegi \n voie unul dintre cele
mai bune locuri de pe balt`. Majoritatea celor mai mari crapi pe care i-am prins
au fost prin[i iarna. Cred c` \n aceast` perioad` ai cele mai mari [anse de a
prinde exemplarele capitale. Pe[tii mai mici \nceteaz` s` mai fie activi, dar exem-
plarele mai mari \nc` sunt \n c`utarea hranei. De-a lungul anilor am \nv`]at
foarte multe despre pescuitul pe timp de iarn`, iar \n acest articol v` voi dezv`lui
cåteva dintre cele mai importante sfaturi [i trucuri.

SHAUN HARRISON (TEXT {I FOTOGRAFIE)

1



46 EDI}IE DE IARN~ > SUPERPESCAR

Top 10 trucuri pentru
pescuitul pe timp de
iarn`

SUPERCRAP

AP~ MIC~

Lacurile pu]in adånci sunt
favoritele mele pentru pescuitul
pe timp de iarn` [i de cele mai
multe ori zonele cu apa cea mai
mic` din aceste lacuri sunt cele
mai productive. Toate pove[tile
pescarilor b`tråni despre pe[ti
care se ascund \n gropi adånci
pe timpul iernii sunt de obicei
departe de adev`r. 

|n timpul zilelor \nsorite
crapii vor c`uta zonele cu ap`
mic` pentru c` se \nc`lzesc cel
mai repede, mai ales dac`
acestea se g`sesc \n vecin`tatea
stufului sau a unui copac care
atårn` peste mal ac]ionånd ca
mici capcane de soare. Ave]i \n
vedere unghiul sub care cad
razele soarelui atunci cånd
alege]i o zon` cu ap` mic`.
Perioada \n care soarele arde cel
mai tare este dup` prånz.
C`uta]i zone care se bucur` de
soare la prånz [i dup`-amiaza [i
evita]i zonele umbrite. La fel ca
[i noi, crapii ador` s` simt`
c`ldura soarelui.

CODURI DE CULOARE PE LANSETE

Pentru mine, pescuitul pe timp de iarn` const` din partide foarte scurte,
odat` ce am determinat perioadele zilei \n care se hr`nesc pe[tii. Crapii au
tabieturi, iar pe timpul iernii au, de obicei, doar dou` perioade scurte din
zi cånd se hr`nesc. Imediat dup` prånz [i 3-4 ore dup` l`sarea \ntune-
ricului sunt de obicei perioadele \n care crapii se hr`nesc cu prec`dere pe
mai toate lacurile pe care am pescuit, dar trebuie \ntotdeauna s` deter-
mina]i care sunt perioadele \n care crapii prefer` s` se hr`neasc` pe un
anumit lac. Pentru c` de obicei petrec doar cåteva ore la pescuit, trebuie s`
fiu foarte organizat. Un mic truc pe care \l folosesc este s` \nsemnez lan-

setele legånd fire de culori diferite
de cotorul lansetelor. Astfel pot s`
\mi dau seama dintr-o privire care
lanset` este potrivit` distan]elor
mai mici [i care este pentru distan]e
mai mari de lansare. Pot s` am un
marker pe firul unei lansete la 40 de
metri [i \nc` unul la 70 pentru di-
verse structuri, dar dintr-o singur`
privire [tiu care este lanseta potri-
vit` pentru locul unde vreau s`
arunc.

|n mod similar, dac` ave]i dou`
tr`s`turi \n acela[i timp, ve]i putea
[ti foarte u[or care a fost lanseta
aruncat` \n partea stång` [i care a
fost cea aruncat` \n partea din
dreapta, dac` pescui]i cu ambele pe
acela[i pat de nad`.
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PREFER PLUMBI MICI PENTRU LANSETA CU CARE CAUT PE{TII. 
FOLOSESC ELASTIC DE RUBESIAN~ PENTRU A MARCA FIRUL

Aceasta este una dintre tacticile mele favorite. Pescuiesc cu una sau dou` lansete pe locuri cunoscute [i n`dite,
iar cu una caut pe[tii. Aceast` lanset` are de obicei ca momeal` un boilies pop-up viu colorat sau un snowman.
De-a lungul zilei folosesc aceast` lanset` c`utånd locuri care ar putea s` \mi aduc` o tr`s`tur`. Folosesc plumbi
mai mici pentru ea (nu trec de 42 de grame decåt dac` nu pot ajunge acolo unde vreau). |ncerca]i s` v` obi[nui]i
s` pune]i un semn pe fir de fiecare dat` cånd lansa]i, pentru a putea arunca \n acela[i loc dac` ave]i o tr`s`tur`.
Folosesc elastic de rubesian` \n acest scop, pentru c` poate fi scos de pe fir f`r` a se deteriora. Dac` nu cunosc
deloc lacul, folosesc chiar dou` lansete pentru a c`uta pe[tii. Asem`na]i locul \n care pescui]i cu un cadran de
ceas. Arunca]i o lanset` \n direc]ia orei 12, iar pe cealalt` \n direc]ia orei 10. Peste jum`tate de or` muta]i-o pe
cea de la ora 10 \n direc]ia orei 11, apoi peste \nc` jum`tate de or` pe cea de la ora 12 \n direc]ia orei 13 [i tot
a[a. Este uimitor cåt de repede pute]i s` g`si]i crapii astfel!

ECHILIBRA}I HANGERELE

Foarte mul]i pescari au hangerele lor favorite pe care le folosesc tot
timpul. Este esen]ial s` echilibra]i bine hangerul \n func]ie de montur` [i
sistemul de plumb folosite pentru a putea semnala cea mai fin` tr`s`tur`.
Tot timpul anului sunt foarte atent la crapii care \mi ating firele pentru a
vedea dac` lansez prea departe. Acest lucru este de dou` ori mai important
atunci cånd c`uta]i pe[tii a[a cum am descris mai sus. Dac` atunci cånd
c`uta]i pe[tii nu ave]i niciun semn, \ncerca]i s` arunca]i mai departe sau s`
schimba]i locul. Dac` ave]i pe[ti care v` ating firele, atunci acesta este un
semn clar c` arunca]i prea departe. |ntotdeauna l`sa]i o c`dere hangerului
[i folosi]i cele mai u[oare hangere posibile pentru situa]ia \n care v` afla]i
(unele care nu vor fi mi[cate \n permanen]` de curen]ii de ap`). Oamenii
care m` v`d pescuind de multe ori zåmbesc [i comenteaz` pe seama
hangerelor mele – ni[te miniaturi home-made „oaia Shaun”, dar de fapt am
patru seturi de m`rimi diferite, fiecare set putånd folosi greut`]i adi]ionale.
Fiecare mi[care pe care o pute]i detecta poate fi un indiciu c`tre multe
capturi. Ajuta]i-v` hangerele pentru ca [i ele, la råndul lor, s` v` poat` ajuta.
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Crap comun mare de ap` rece



OPRI}I BIP-URILE FALSE

Pe lacurile mari pur [i simplu trebuie s` folosim hangere mari [i grele
pentru a contracara våntul [i curen]ii de ap`. Un lucru foarte frustrant
de care te po]i lovi \n astfel de situa]ii sunt bip-urile false, care deter-
min` adesea pescarii s` pescuiasc` cu firele \ntinse [i ag`]ate \n clipsuri,
astfel totul fiind blocat. Nu este neap`rat un lucru r`u, dar \n acest fel
pierdem foarte mult` informa]ie. Am descoperit o metod` care merge
nea[teptat de bine [i pe care nu prea o folose[te nimeni [i nici nu am
auzit pe cineva care s` vorbeasc` despre ea. Lega]i un elastic fin de
rubesian` (pole elastic) cu un nod opritor pe linia principal` cam la 
30 cm \n fa]a alarmei, apoi lua]i unul dintre capetele libere [i mai lega]i
\nc` un nod opritor lång` primul. Astfel ve]i avea aceea[i bucat` de
elastic legat` de linia principal` cu dou` noduri. Prinde]i de ambele
noduri, \ntinde]i elasticul [i apoi da]i-i drumul. Ve]i ob]ine astfel o mic`
bucl` elastic` pe firul principal care va elimina toate bip-urile false, dar
ve]i putea observa totu[i [i cele mai fine tr`s`turi, cåt [i pe cele \n
retragere. }ine]i minte – aici a]i citit prima dat` despre asta!

48 EDI}IE DE IARN~ > SUPERPESCAR

Top 10 trucuri pentru
pescuitul pe timp de
iarn`

SUPERCRAP

|NAINTA{UL DIN
FLUOROCARBON
AJUT~ LA 
CAMUFLAREA
MONTURII

De multe ori este nevoie s`
folosim prezent`ri mult mai fine
pe timpul iernii. Mare parte din
vegeta]ia de pe substrat dispare
[i dintr-o dat` nu mai este
nevoie s` folose[ti fire de 15 lb.
pentru a aduce pe[tele pe mal.
Carpii se mi[c` mai greu pe
timpul lunilor de iarn` (sunt
creaturi cu sånge rece, iar
metabolismul lor este influen]at
de temperatura apei astfel
luåndu-le mai mult timp s` fac`
acele lucruri pe care le f`ceau \n
timpul verii mult mai rapid) [i
astfel apa devine dintr-o dat`
mult mai limpede. Lua]i asta \n
calcul [i \ncerca]i s` v` asigura]i
c` montura voastr` este camu-
flat` cåt mai bine, chiar mai bine
decåt vara, atunci cånd pe[tii
sunt foarte activi [i nu sunt atåt
de aten]i la firele voastre, fiind
astfel mai u[or de prins. Folosi]i
firele de fluorocarbon existente
pe pia]`. Nu este nevoie s`
folosi]i linie principal` din
fluorocarbon dac` pe apa pe
care pescui]i v` este permis`
folosirea \nainta[ului. Folosi]i
un \nainta[ de fluorocarbon,
ascunzånd astfel ultimul metru
de fir din apropierea monturii.
Prefer s` folosesc un \nainta[ de
fluorocarbon de calitate de 
20 lb. ata[at liniei principale
decåt s` folosesc o linie prin-
cipal` cu o rezisten]` de doar 8
lb. Un fir de fluorocarbon de
calitate se va camufla perfect [i,
mult mai important, se va a[eza
perfect pe substrat. 

BOILIESURILE |NMUIATE POT FI ARUNCATE
MAI DEPARTE CU PRA{TIA

Acesta este unul dintre trucurile mele favorite [i vine ca o extindere a
conceptului de uscare [i rehidratare. Pur [i simplu pune]i boiliesurile \n ap`
din lac sau \n ap` plat` cu 24 de ore \nainte de a le folosi. Aceasta va face

ca porii boiliesurilor s` se
deschid` [i le va face s` par`
inofensive pentru pe[ti. Sunt
convins c` pe[tii prefer` mai
degrab` s` m`nånce boilie-
suri \nmuiate decåt boiliesuri
tari introduse recent \n lac [i
relativ uscate, mai ales pe
timpul iernii. Ave]i de ase-
menea avantajul faptului c`
devin mai grele [i sunt mai
u[or de aruncat cu pra[tia. 

7

6

8



F~R~ ULEIURI
PE TIMP DE IARN~

Evita]i nadele cu un con]inut
ridicat de ulei/grosime. Iarna,
crapii au dificult`]i \n a digera
boiliesuri care con]in cantit`]i
mari de ulei, [i cu siguran]` g`-
si]i boiliesuri mult mai eficiente
pe care le pute]i folosi \n aceast`
perioad`. Gr`simile se [i solidi-
fic` \n ap` rece, astfel blocånd
\n interiorul boiliesurilor to]i
atractan]ii. Face]i-v` vou` [i
crapilor o favoare – evita]i na-
dele cu un con]inut ridicat de
gr`simi.

CONCLUZIE:

Ei bine, asta a fost tot pentru luna
aceasta. Sper c` a]i \nv`]at ceva din
toate aceste sfaturi, pentru c` eu
chiar cred c` v` sunt folositoare pe
timp de iarn`. Pån` data viitoare, fir
\ntins!

–Traducere de Marius Mardale

IARNA FOLOSESC PASTA CA S~ |MBRAC
BOILIESURILE CIOPÅR}ITE

Pasta are atåt de multe
utiliz`ri [i este de departe
cea mai eficient` metod` de
a \mpr`[tia atractan]i \n ap`
f`r` a fi nevoi]i s` m`rim
doza de arom`. |n mod
similar, boiliesurile ciopår-
]ite vor elibera mult mai
mult` atrac]ie decåt un
boilies \ntreg. |mi place s`
combin aceste dou` lucruri.
Pune]i un boilies pe firul de
par, a[a cum face]i de obicei,
apoi t`ia]i buc`]i din el cu o
forfecu]`, l`sånd intacte zo-
nele pe unde intr` [i iese
firul de p`r. Apoi ad`uga]i
pu]in` past` \n jurul acestui
boilies care are acum form`
de cotor de m`r. Nu cred c`
sunt mul]i crapi care s` nu
poat` fi p`c`li]i cu aceast`
metod` subtil`, dar totodat`
foarte eficient`.
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