TAKTIKA-IZBOR MESTA
Putem prihrane na određenom delu površine što mnogi nazivaju “mesto” možeš u
većini slučajeva stvoriti uslove koji će raditi u tvoju korist. Pored mnogo drugih
činjenica koje se od vode do vode razlikuju veći deo uspeha će biti u direktnoj vezi i
zavisnosti od IZBORA MESTA PRI TRENUTNIM OKOLNOSTIMA. Objasniću nekoliko
aspekata koji u većini slučajeva važe i za instant pecanje.
VREME
Onaj koji svoje pecanje i ulov vidi isključivo u određenom delu dana treba da izabere
svoje mesto u toj funkciji.
Tako postooje na većini voda mesta koja su u noći izizetno produktivna dok se preko
dana nigde ne može videti niti jedna riba.
Ako možeš da pecaš samo preko dana ne bi trebalo da pripremaš mesto koje se nalazi
blizu granja ili driguh prepreka gde riba može da se sakrije. U tim situacijama ribe dođu
u jednom vremenskom intervalu u noći da pojedu hranu koju smo im mi servirali te se
kasnije ponovo vrate u svoje gnezdo. Jedan od mojih najlepših primera u vezi toga je
bilo dopisivanje sa Jan Junge. Pisao mi je da na mestu gde baca mnogo kukuruza nije
uspeo da vidi niti jednu ribu iako je sav kukuruz potpuno nestao sa mesta gde je on
hranio. Došao je do zaključka da su ribe tamo dolazile samo noću da pojedu bačeni
kukuruz. Ali, tek kada je otišao da peca u blizini nekoliko velikih stubova u vodi koji si
bili prilično udaljeni od mesta gde je on hranio dobio je odgovor na svoja pitanja.
Stubovi su se nalazili daleko od obale, tek tada je otkrio šta je u stavri bilo na stvari.
Veći deo šarana koje je tamo ulovio bili su puni kukuruza, kukuruza koje je on dan
predhodno bacao na izabrano mesto u vodu.
Isto važi i za mesta gde ima mnogo gužve, te za mesta gde ima mnogo bele ribe. Na
tim mestima može sve da bude crno od šarana. Ti moraš biti malo lud ako na tako
jednom mestu hraniš a možeš da pecaš samo preko dana.
Za priobalnu zonu i veoma plitka mesta na kojem nema dovoljno mira važi isto. Naročito
za vreme toplih dana su ova mesta noću vrlo posećena dok se preko dana ne može
primetiti niti jedna krljušt. Mogu navesti još nekoliko primera gde se može primetiti
ova ekstremna razlika između dana i noći, ona su tako specifična i neobjašnjiva tako da
ih u ovom pisanju neću navesti.
Mesta gde se samo rano ujtru dobro lovi ne moraju biti i dobra mesta za ribolov pred
veče i obrnuto. Ovde igra sunce veoma veliku ulogu. Ako sam u mogućnosti da pecam
samo pre podne ili pred veče nikada ne bih odabrao tako mesto gde preko dana
sunce ne obasjava vodenu površinu. Na primer, zbog hladovine koju prouzrokuje
drveće nad vodom. Pada mi u oči koliko malo ribolovaca optimalno iskoristi vreme ako
se nalaze duže vreme na vodi. Ako love jedno veče, celu noć i rano ujtru na primer.
Jednostavno su leni da se sele. Većina voda ima mesta gde se u različitim vremenskim
intervalima i na različitim mestima dobro lovi. U odnosu na mesta gde smo prihranjivali
na koje ribe duđu ili u prolazu ili na vrlo kratko u roku od 24 sata. Tolerisanje tako
mnogo izgubljenog vremena je za mene absurdno. Moram da priznam da je sve ovo na
nekim vodama postalo nemoguće pošto druge šarandžije uvek love na takozvanom
“moje mesto” poziciji!

KISEONIK
Ovo ponavljam, ali stvarno relevantne činjenice se trebaju više puta ponoviti:
NEMOJ NIKAD DA PODCENIŠ MESTA GDE ZA VREME TOPLIH PERIODA U VODU
MOŽE DA UĐE EKSTRA KISEONIK.
To su na primer, barijer u vodi, prevodnice, ulivi drugih reka. Ko na tako jednom mestu
u leto redovno hrani može da doživi i vidi šta je razlika između uloviti i ne uloviti. Ko u
tom periodu peca gde je dno od blata će takođe primetiti razliku, ali u negativnom
smislu.
Toplina i vodeno rastinje uvek idu zajedno. Na mestima gde ima vodenog rastinja se u
to vreme ulovi mnogo više ribe nego na drugim mestima. Na vodi gde ima mnogo riba
“lutalica” je ovo vrlo velika šansa da im se više puta može ponuditi jedan određeni
mamac. Za vreme toplih dana se ribe lutalice tu duže vreme zadržavaju. Ovu vrstu riba
je na nekom drugom mestu nemoguće naći. To znači, HRANITI u tom periodu i odmah
pecati. Nije potrebno čekati promenu vremena. Za one koji imaju ambiciju da privuku
veći deo riba u toj vodi na jedan određeni mamac imaju u tom periodu šansu da idu u
lov ili da počnu sa dugotrajnom prihranom.
STANJE I VRSTE TLA
Ako mogu da biram onda je ovo moja top lista, prvo navedeno je najbolja opcija i
obrnuto:
1. Čisto mesto okruženo kamenjem
2. Šljunak
3. Pesak
4. Tvrdo blato
5. Glina
6. Kombinacija gline i peska
7. Mekano blato
Ovde treba dodati, kao što sam već negde pisao, da je veoma važno pronaći “tvrdo i
čisto dno”. U vodi gde na dnu ima jako mnogo boljnog rastinja sam se uvek trudio da
pronađem jedno čisto mesto. Poneki put sam bio zadovoljan sa površinom od samo
nekoliko kvadratnih metara. Napravio sam montažu sa olovom i golom udicom i polako
je po dnu vukao sve dok se na udicu nije nahvatalo mnogo hrane (samo za one koji
imaju mnogo vremena i strpljenja). Tvrdo i čisto dno uvek ide zajedno kao recimo
mekano i prljavo. To zbog dva razloga:
- Blato i svi ostali sastojci se uvek skupljanju na dubljim mestima, naročito lišće i
ostatci trske.
- I obrnuto, automatski važi naravno da su čista i tvrda mesta plića, iako ta razlika
poneki put iznosi samo između 10 i 20 cantimetara.
Ova mesta uvek i ostaju čista i za to su odgovorne ribe, uglavnom šarani. Tačno ono
što mi tražimo: mesto gde šarani redovno dolaze.
Onaj koji je gnjurao na mestima gde sunčevi zraci mogu da probiju duboko u vodu te i
ne na suviše mutnim vodama je sigurno otkrijo mesta na koja mislim. Ta mesta liče na
mesečeve kratere, znak da su tu bile ribe i uzimajući hranu sa ustima su formirali
kratere.

Nemoj odmah otpisati vodu za koju tvrde da je kompletno dno pod muljem. Ako
sedneš u čamac i sa nekiloko dugačkih štapova odeš u ispitivanje tog dna postoji
šansa da bodenjem nađeš mesto gde ima malo tvrđeg blata. To su ujedno na tim
vodama i najbolja mesta. Uloži odmah u početku mnogo vremena i truda u ispitivanju
dna gde želiš da loviš ili prihranjuješ. Na ovaj način ćeš uspeti da izbegneš jalov
ribolov. Nemoj da zapustiš priobalna područja na blatnjavim vodama. Tako sam jednom
prilikom sreo jednog već izbezumljenog šarandžiju koji je pecao u jednom jezeru gde
se obala prilično naglo spuštala ka sredini jezera. U vodi je bilo prilično mnogo
interesantnih riba. Bez obzira što je ribe svaki dan video na površini vode lovio je bez
uspeha. Rekao sam mu da nedlju dana hrani što bliže obali sa boili cilindrima
presečenim po pola. Rekao mi je da uglavnom peca noću. Dao sam mu savet da i za
vreme noćnog pecanja redovno hrani. Nije morao dugo da hrani. Posle nekoliko noći
ulovio je većinu riba na jezeru. Sve je bio zakačio na 1 metar od obale. Ako nekada
budeš u sličnoj situaciji obavezno hrani odmah posle zalaska sunca. Zbog ishrane ribe u
to vreme, kao i zbog toga što je to jedan deo taktike.
DUBINA
Posle momenta kada se šarani i druge ribe hrane je dubina vode faktor na koji se
veoma malo može uticati. Ovo je prilikom izbora mesta jedna vrlo važna činjenica.
Na vodi Gavers u mestu Harelbeke (navodim vodu koju poznajem), ima nekoliko mesta
gde se voda naglo spušta ka dnu. U vreme dok se tamo moglo pecati (dok podvodno
rastinje nije bilo tako gusto), lovio sam uvek na 3 različite dubine. Na dubini od 2, 4 ili
6 metara. Nikada mi nije istovremeno pecalo na sve štapove, to jest na istoj dubini.
Bio sam zadovoljan kada bi mi od 3 radila 2 štapa. Tada sam naravno menjao pozicije
mojih štapova. Posle izvesnog vremena sam znao na kojem mestu, kojoj dubini, i u koje
vreme traba da bacim štapove. Tako nespretni i nismo, (Martin Colson, Perez
Vanneste, Erwin Leclyse, Roger de Kurenaar i tako dalje), to je bilo davno momci,
kako ste? To je bilo za vreme ispitivanja kao i za vreme sopstvenog dokazivanja. To sve
perfektno ilustruje ono o čemu se ovde govori.
Ipak, postoji i na takvim vodama (sa velikim razlikama u dubini) najbolje mesto. Sigurno
ako se to odnosi na mesto gde želiš duže vreme da hraniš. Mesto koje želiš prepisati
sebi i mesto gde možeš da loviš na različitim dubinama. I ovde te moram razočarati
ako misliš da će ti ovo mesto donositi uspeh u svim godišnjim dobima.U
odgovarajućim okolnostima na optimalnu dubinu utiču sledeći faktori:
- godišnje doba
- vremenski uslovi
- deo dana
Znači, vrlo kopleksna stvar. Zato vam ovde i neću navesti za sve faktore za sve
moguće prilike, to i nisam u mogućnosti da uradim. Najbolje je da pokušamo da stvari
ostavimo što jednostavnijim, to je i u većini slučajeva najbolje rešenje. U proleće i leto
izaberi pliću vodu, najbolje rešenje je voda do 1.5 metara. U proleće ćeš biti zavistan
od toplih perioda, ali, kao što sam već rekao, radi se o kompromisima.
U trenutku kada na ovim mestima u jesen temperatura vode prvi put padne ispod 10
stepeni, i ako to nije permanentno, preselio bih se na drugo mesto. Negde gde mogu
da lovim na dubini između 6 i 8 metara. Tamo je u tom momentu voda mnogo toplija.

Tamo bih nastavio da hranim i da pecam (obavezno pecati u ovom periodu) sve dok ne
padnem na dupe od umora. To se obično desi negde u novembru.
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