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''Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα''
Ποιος καιρός και εποχή είναι κατάλληλα για ψάρεμα;

Ρωτοντας εναν ψαρα καταλαβα πως το ψαρεμα ειναι μια περιεργη
δουλεια.
Η ερωτηση που του εκανα ηταν Ποιος καιρός και εποχή είναι κατάλληλα
για ψάρεμα; αυτο που μπορω να πω ειναι οτι η απαντηση τους με
'ξαφνιασε'.Μου ειπαν οτι η καλυτερη εποχη ειναι ο Απριλιος και ο Μα'ι'ος
αλλα οι ψαραδες θελουν να σταματησει η αλεια των ψαριων αυτη την
εποχη,γιατι τα ψαρια κυοφορουν και αυτο ειναι ενα πληγμα στην
παραγωγη.Την περιοδο του καλοκαιριου το μονο που απαγορευτε ειναι
το ψαρεμα του αστακου απο τον Αυγουστο μεχρι τον Ιανουαριο,αυτο
συμβαινει γιατι ο αστακος κυοφορει.Απο τον Δεκεμβριο μεχρι τον Μαρτιο
ειναι καταλληλη εποχη για το ψαρεμα της Μαριδας και της Γοπας.Ακομα ο
ευνο'ι'κοτερος καιρος για ψαρεμα ειναι ο Βοριας και ειδικοτερα οταν εχει
απο 2 μεχρι 4 Μποφορ.
Για πιο αναλυτικες πληροφοριες μπορειτε να διαβασετε το παρακατω
σχεδιαγραμμα απο το site: http://f-for-fishing.blogspot.gr/2012/06/blog-post.html

Την Άνοιξη μπορούμε να ψαρέψουμε: Παλαμίδες, Σπάρους, Mένουλες,
Συναγρίδες, Πέρκες, Xάνους, Σκορπιούς, Σφυρίδες, Pοφούς και Xέλια.
Tο Kαλοκαίρι ψαρεύουμε: Kουτσομούρες, Mελανούρια, Tσιπούρες,
Παλαμίδες, Λυθρίνια, Σπάρους, Kολιούς, Σαρδέλες, Σάλπες, Συναγρίδες,
Πέρκες, Xάνους, Σκορπιούς, Σφυρίδες και Pοφούς.
Το Φθινόπωρο είναι ιδανικό για: Tσιπούρες, Παλαμίδες, Σαφρίδια,
Kοκάλια, Συναγρίδες, Πέρκες,Xάνους, Σκορπιούς, Σφυρίδες και Pοφούς.
Tον Xειμώνα ψαρεύουμε: Mαρίδες, Mπαρμπούνια, Xειλούδες, Γόπες,
Συναγρίδες, Πέρκες, Xάνους, Σκορπιούς, Σφυρίδες, Pοφούς και

Η επομενη ερωτηση που εκανα ηταν η εξης: Ποιες ώρες βγαίνει; και Τι
προετοιμασίες χρειάζεται;
Τα ωραρια που βγαινει ειναι τα εξης: Φθινόπωρο: 00:03π.μ και γυρναει
00:09π.μ το πρωι,αυτο ειναι και ο ωραριο για τον Xειμώνα.Την Άνοιξη το
ωραριο ειναι 00:14μ.μ και γυρναει 00:20μ.μ το βραδυ.Ακομα μπορει και
να παει το πρωι στις 00:04π.μ εως 00:10π.μ. Και τελος το καλοκαρι οι ωρες
που ψαρευουν ειναι 00:01π.μ εως 00:10π.μ. Η προετοιμασια που
χρειαζεται για να ψαρεψεις δεν ειναι ιδια παντα.Απο αυτα που
πληροφορηθηκα οι ψαραδες ερχονται σχεδον καθημερινα αντιμετωποι με
τα δελφινια και τις φωκες και αυτο κανει την δουλεια τους πιο
δυσκολη.Αυτο που κανουν τα δελφινια και οι φωκες ειναι να τρωνε τα
ψαρια απο το διχτυα και να τα καταστρεφουν μερικες φορες με λιγες
τρυπες και αλλες φορες με ολοκληρωτικη καταστροφη στα διχτυα,αυτο

αφηνει πισω μεγαλο κοστος στις τσεπες των ψαραδων που θα χρειαστουν
ναι δικτυα και αρκετο χρονο για να τα φτιαξουν.Υπο αλλες συνφηκες η
προετοιμασια ειναι μονο για να ξεμπερδεψουν τα διχτυα απο την τραγανα
(πετρα της θαλασσας) ή απο ρευματα που μπορει να υπαρχουν.

Οι δυο τελευταιες ερωτησεις που του εκανα ηταν οι ακολουθες: Είναι
ευχαριστημένος από τα ψάρια που πιάνει ή παρατηρεί ότι έχουν
ελαττωθεί; και Ποιο ήταν το μεγαλύτερο ψάρι που έχει πιάσει; Η
απαντηση μου μου εδωσε στην πρωτη ερωτηση ειναι οτι φυσικα και δεν
ειναι ευχαριστημενος γιατι σε συγκριση με 20-30 χρονια πριν τα ψαρια
εχουν μειωθει στο 60-70%.Τωρα οσο αναφωρα την δευτερη ερωτηση μου
ειπε οτι κατα διαστηματα εχει πιασει αρκετα μεγαλα ψαρια οπως 8
κιλα,10 κιλα,15 κιλα αλλα το μεγαλυτερο που εχει πιασει ειναι ενα
Μαγιατικο 50 κιλα.

