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...Žiema jau seniai baladojasi į vartus, tačiau, kada bus žengtas baltosios viešnios lemiamas
žingsnis? Niekas nežino... Visi tik laukia. Vaikams rūpi išsiilgtas sniegas, o tūkstantinė
meškeriotojų armija dairosi pirmojo ledo. Tiesa, sniegas ir ledas lapkričio pradžioje lyg ir
pasirodė, tačiau viskas buvo laikina ir netikra.

Rizikuoti neverta

Besivažinėjančius vaikus nuo kalniuko mačiau pats, o apie kelis drąsuolius, spėjusius Vilniuje
užlipti ant vienos „balos“ ledo ir įmerkti žieminukes, sužinojau „Romados“ parduotuvėje. ši žinia
mane nustebino ir, nors tikro ledo dar nėra, privertė pasidalyti mintimis apie pavojus, tykojančius
lengvabūdžių drąsuolių. Apie bandymus užlipti ant linkstančio arba traškančio ledo kalbėti
neverta, nes tai labai pavojinga. Tik gyvenimo nebranginantis pramuštgalvis gali ryžtis tokiems
eksperimentams. Tikimybė priverstinai išsimaudyti lieka ir pirmledžiui sutvirtėjus, todėl,
susiruošus poledinėn žūklėn, saugų elgesį verta visada prisiminti.

Padės peikena
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Plikomis rankomis arba apsiginkalvus ledo grąžtu lipti ant pirmojo ledo pavojinga, reikia neštis
gerą pagalbininkę, kurios vardas - peikena. Tai išaštrintas, kaltą primenantis metalinis strypas
su medine arba plastamsine rankena. Ji viršuje gali turėti storą bumbulą arba įvertą virvutę
rankai įkišti. Mat stovint ant tvirto ledo ir iš peties kertant eketę peikena iš rankų gali išsprūsti ir
dingti po ledu. Bandant ledo tvirtumą, rekomenduojama į kilpą rankos nekišti, kad netikėtai
atsitikus nelaimei peikeną būtų galima paleisti. Lipant ant pirmojo ledo būtina priešais save
peikena tikrinti ledo tvirtumą. Jeigu po kelių smūgių į tą pačią vietą pasirodė vanduo, ant ledo
lipti negalima. Jeigu vanduo pasirodo po penkto kirčio, tokiu ledu toje vietoje galima pasitikėti.

Atsargūs žingsniai

Pirmuoju ledu vaikščioti reikia atsargiai, velkant koją už kojos ir neatitraukiant nuo ledo padų.
Kojos turi būti išskėstos pečių platumu. Tada žmogaus svoris vienodai pasiskirsto didesniame
plote. Sustojus pailsėti, patartina kojų nesuglausti, peikeną įremti toliau ir atsiremti į jos rankeną.
Ant pirmojo ledo būriuotis keliems žvejams vienoje vietoje pavojinga (kultūringas žvejys niekada
nekirs eketės arčiau nei 5 metrai nuo kito žvejo).

Ledas tame pačiame vandens telkinyje ne visur gali būti vienodas. Patartina aplenkti vietas, kur
ledas balzganas arba ruplėtas, ir vengti šaltiniuotų arba srovės paplautų vietų.

Einant ledu nieko nereikia neštis ant pečių, geriau rankose arba vilkti ledu. Netikėtai įlūžus,
viską paleidus iš rankų, bus lengviau kepurnėtis ant ledo ir šliaužti kranto link.

Vos užšalus vandens telkiniui, vienam žengti ant ledo nesaugu. Geriau meškerioti su draugu.
Patartina pirmaledžiu vengti mažai pažįstamų vietų ir niekada neišleisti ant ledo vienų vaikų.

Gelbėjimosi priemonės

Kad ir koks būtų patikimas ledas, gelbėjimosi priemonės niekada nepamaišys, o atsitikus
nelaimei tik pagelbės. Čia gali padėti patikima ilga virvė su svarmeniu viename gale. Ja
apsirišus svarmuo velkasi ledu paskui meškeriotoją. šiam įlūžus, draugai traukdami virvę padės
nelaimėliui užsiropšti ant ledo. Tokią virvę patogu pamėtėti įlūžusiam draugui.
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Dabar žūklės reikmenų parduotuvėse parduodami specialūs virvute sujungti ir ant kaklo
nešiojami smaigai. Sumauti vienas į kitą žvejui jie netrukdo, o netikėtai įlūžus gali išgelbėti
gyvybę, nes rankose turint tas aštrias ylas, draugų pagalba nebūtina.

Pastaruoju metu labai populiarūs neskęstantys žvejybiniai kostiumai ir kombinezonai. Jie lengvi,
patogūs ir saugūs, tačiau kol kas ganėtinai brangūs ir ne kiekvienam poledinės žūklės mėgėjui
įkandami.

... Patikimas ledas - ne už kalnų. Kiekvieną dieną turime galimybę išgirsti, jog ateinančią naktį
trinktelės 10-15 laipsnių šaltukas. Būkime tam pasiruošę ir kantrūs. Kalbėkime apie tai su savo
draugais, pažįstamais ir vaikais. Didelis žygdarbis išgelbėti įlūžusį draugą, tačiau ne mažesnis
užkirsti nelaimei kelią.
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