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Bet kuris karpininkas pasakys, kad karpių gaudymo sezonas yra vasara ir žiemą ilgesingai tai
prisimena. Negali to paneigti. Tačiau karpius gaudyti žiemą nėra taip sudėtinga, kaip gali
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nors nesakau, kad labai paprasta. Esmė ta, kad kuo blogesnės oro
sąlygos tuo giliau link dugno neria žuvis. Be to, žiemą, karpiams nereikia tiek daug maisto kaip
vasarą, jie nebūna tokie rajūs. Ne taip jau seniai buvo manoma, kad karpius sugauti žiemą yra
ypač sunku, tačiau tobulėjant žvejybinei įrangai tai pasirodė visai įmanoma gaudyti karpius ir
žiemą.

Šaltais žiemos mėnesiai karpiai yra labiau linkę maitintis tam tikrą ir labai trumpą dienos metą.
Kartais maitinimosi periodai gali būti labai skirtingu laiku. Tačiau pastebėta, kad tinkamiausias
laikas gaudyti karpius yra nuo 10 - 12 val ryte iki 13 - 15 val po piet. Kai kuriose vietose
tinkamiausias laikas žvejybai - sutemų pradžia.

Yra nusistovėjusi nuomonė, kad dauguma žuvų šaltu metu laikosi giliausiose vietose,
vadinamose duobėse. Bet ištiktųjų labiau žuvys linkę slėptis vietose, kur jos jaučiasi saugios,
todėl tikrai nereiktų ignoruoti tų žvejybos vietų, kuriose karpiai žvejojami vasarą.

Žieminis jaukas karpiams

Jaukai tie, kurie naudojami vasarą (pavyzdžiui mišiniai su kukurūzais) netinka naudoti žiemą.
Žiemą geriau naudoti nedidelius boilius ir tokius, kurie neišsisklaido vandenyje. Nukritus
temperatūrai padidėja mišinio lipnumas. Jauko reikia naudoti mažai, nes maisto karpiams tiek,
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kiek vasarą nereikia. Prieskoniai, be abejo, tinka tie, kuriuos naudojate ir vasarą.

Taktika

Čia jau kaip kiekvieno fantazija toli neša. Pažįstu žveją, kuris ateina į karpių žvejybą su keliomis
meškerėmis ir pastato jas skirtingose vietose. Kiekvienai vietai skiria po pusvalandį stebėjimo,
laukdamas kokių kibomo požymių. Taip lengviau ir greičiau išsiaiškina, kuri vieta yra gera ir ar
žuvis maitinasi ar ne. Neblogai prie vandens ateiti temstant (kai vanduo dar būna neužšalęs),
galite pamatyti, kad netgi žiemą karpiai šokinėja, tai paprastai ir nustatysite karpių laikymosi
vietoves. Ir, aišku, nepamirškite pasirūpinti tinkama apranga, kad belūkuriuojant žūklė
nepavirstų kančia.

Čia išdėsčiau tik keletą minčių apie karpių žvejybą žiemą. Įdomu būtų išgirsti labiau patyrusių
karpininkų nuomones šiuo klausimu.
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