10 Dicas de Trip Weldon para pegar Spots
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Trip Weldon reconhece que o spot (spotted bass, n.t.) pode ser uma praga intratável,
mas ele pode salvar o dia quando o largemouth pára de morder.
“O erro que muitas pessoas cometem é pensar neles como largemouths, mas eles são
diferentes em várias maneiras,” diz Weldon. “Uma das diferenças é que eles tendem a
morder mais que os largemouths quando o tempo vira.”
Weldon deve saber. O profissional de bass do Alabama, que também trabalha em
tempo parcial como diretor de torneios do B.A.S.S., cresceu pescando o astuto bass
no rio Coosa e no lago Martin, onde o spotted bass é predominante e Weldon é rei. Ele
venceu mais de 40 torneios no lago Martin durante os últimos 25 anos.
Spotted bass estão espalhados por toda a região sul dos Estados Unidos. Também
conhecidos como Kentucky bass, eles são comumente encontrados na parte sul da
bacia do rio Ohio-Mississipi até o Golfo do México e em algum estados da região sul.
Spots podem ser confundidos com os largemouths, embora eles tendam a ter marcas
escuras mais pronunciadas ao longo dos seus corpos e um tipo de “dentes” na forma
de uma região áspera na língua.
Eles são mais nômades que os largemouths e preferem lagos profundos com muita
pedra, cascalho e corrente. Eles não crescem tanto quanto os largemouths e
freqüentemente mostram uma força mais parecida com a dos smallmouths, tornandose um peixe divertido para se pegar.
Achar e pegar spotted bass pode ser complicado, mas Weldon diz que se você seguir
os 10 passos sugeridos por ele, seu sucesso vai aumentar muito:
(1) Escolha iscas menores – As bocas dos spotted bass não são tão grandes quanto
as dos largemouths e eles preferem se alimentar de crawfish, pequenos alevinos e
perca (perch, n.t.). Escolha as iscas de acordo.
Iscas plásticas, como as finesse worm da Gambler ou Ninja Craw, jerkbaits como a
Lucky Craft Pointer 78, spinnerbaits Stanley Wedge e a Shap Rap nº 7 estão entre
as favoritas de Weldon.
“Se o peixe está agressivo, o spinnerbait é minha isca favorita,” diz Weldon. “E
embora eu goste de iscas menores na maior parte do tempo, eu gosto de “burn”
um spinnerbait tandem de ½ onça com lâminas menores (Nº 4) sobre “ledges”
próximos à margem e que caiam em água profunda. Spots irão voar da água
profunda para atacá-lo.

(2) Use iscas com cores contrastantes para ataques reflexivos (reactionary
strikes, n.t.) – Como a maioria dos pescadores, Weldon combina suas iscas com a
forragem natural quando pesca largemouths, mas ele muda as táticas quando
persegue spots.
“Se as cores naturais não estiverem funcionando, troque para cores contrastantes,
como minhocas pretas com rabos chartreuse, em águas claras,” descreve ele.
“Com spinnerbaits, lâminas preta e chartreuse ou brancas podem funcionar muito
bem também.”
(3) Concentre-se nos fundos duros – Você raramente acha spotted bass em torno
de “grassbeds” ou fundos lodosos, diz Weldon. Dado que o crawfish é uma das
suas comidas favoritas, áreas rochosas tendem a ser mais produtivas para spotted
bass ativo.
(4) Pesque perto da corrente – Embora possa parecer não haver muita corrente em
uma dada área, água com um pouco de movimento atrairá o spotted bass.
“Você achará spots nas pontas do canal principal, “bluffs” (margens com queda
abrupta, n.t.) ou canais de córrego onde a corrente é mais forte,” diz ele. “Eles
normalmente não estão nas áreas tradicionais do largemouth, tais como locais
rasos com fundo de lama ou nos fundos dos abrigos (cover, n.t.).”
(5) Não pare – Spots seguem os cardumes de forrageiros e são menos propensos a
permanecerem em uma área por muito tempo.
“Enquanto um largemouth pode permanecer muito tempo parado perto de um toco,
spots irão se mover em torno dele,” explica Weldon. “Eles podem permanecer na
mesma seção de um canal de córrego, mas eles irão onde a forragem for.”
(6) Agasalhe-se para uma boa pescaria – Dias gelados e com vento são dias para
pescar spotted bass porque tempo frio empurra-os para o raso. Concentre-se nas
margens que mais vento recebem, já que é provavelmente o lugar para onde a
forragem irá.
“É por isso que os meses de inverno são as melhores épocas para spotted bass,”
dia Weldon. “Quando o tempo frio acaba com a pescaria de largemouth, vá atrás
dos spots. Eles podem salvar o dia.”
(7) Mude para os spots nos dias de pressão alta – Quando o céu está brilhante e
não há nenhum vento no lago, spotted bass ataca mais que largemouths.
“Diminua o tamanho da sua isca e pesque no lado sombreado do abrigo ou
concentre-se somente nas margens sombreadas,” recomenda Weldon. “É quando
a pesca em píer ou galhadas pode ser excelente, porque o peixe está menos
propenso a sair vagueando.”

A isca favorita de Weldon para estas condições é a minhoca Gambler de 4
polegadas com um peso de 3/16 onça e um anzol 1/0 X-Point, X-Gap. Ele usa a
linha Trilene Clear XT de 10 libras e uma vara para molinete Quantum de 6’6”. Em
abrigos realmente fechados, ele optará por um jig Stanley cintilante com um trailer
Gambler Ninja Claw e uma vara de carretilha com uma linha XT de 20 libras.
(8) Seja paciente nas fisgadas – Um spotted bass tem a tendência de atacar
violentamente sua presa sem, na verdade, comê-la. Se você perder um ataque a
um jig ou minhoca, deixe a isca afundar imediatamente.
“Eu penso que os spots freqüentemente atacam a isca para matá-la antes de
comê-la,” explica Weldon. “Quando eu dou a fisgada e perco, eu deixo a isca
afundar até o fundo e começo a chacoalhá-la (shake, n.t.) novamente. Muitas
vezes, eles voltam e engolem melhor a isca na segunda vez.”
(9) Durma durante os períodos de lua cheia – Da mesma forma que as outras
espécies de bass, spots são duros de pegar durante as fase de lua cheia. As
pescarias à tarde podem ser bem melhores.
“Tenho visto spotted bass nadando para a minha isca, durante a manhã de um dia
de lua cheia, e baterem nela sem abrir suas boca,” diz Weldon. “Mas quando eu
voltei aos mesmos locais à tarde, pude pegá-los.”
Weldon também recomenda aos pescadores optarem iscas reflexivas (reaction,
n.t.), como jerkbaits, spinnerbaits e crankbaits, quando os spots não pegam as
iscas lentas.
(10) Procure os spots grandes em objetos isolados durante os dias frios – Não
ignore nenhuma pedra isolada, galhada pequena ou píer isolado ao longo da
margem.
“Se o objeto é o único abrigo numa extensão de 100 jardas de margem, ele,
provavelmente, irá atrair um grande spotted bass,” diz Weldon.
O profissional de Alabama diz que a melhor hora para pegar o spot grande é,
provavelmente, nas primeiras horas do dia (exceto durante a lua cheira) ou no final
da tarde.
“Eu quero estar nos meu melhores lugares quando o vento ressurgir nos dias em
que o lago esteve realmente calmo,” diz ele. “Isto parece realmente despertar os
spots grandes.”
Tendo em vista que os spots não são tão orientados para abrigos como os
largemouths, você não tem que se prender às áreas de abrigos fechados (heavy
cover, n.t.) , acrescenta ele.
“Quando os spots estão agressivos, pegue uma margem, acelere o motor elétrico e
saia pescando com iscas rápidas,” diz ele. “Cubra o máximo de água possível e

não se preocupe em acertar alvos (targets, n.t.). Se você vir um alvo, certamente
arremesse nele, mas não tenha medo de pescar margens sem muito abrigo. Spots
gostam de vaguear (roam, n.t.) e não se prendem a objetos como os largemouths
ativos o fazem.”

Notas da tradução:
1. O artigo foi publicado na revista Bassmaster de Setembro/Outubro de 2000.
2. De lá para cá, houve o advento do rig drop-shot (ou down-shot) que é, segundo
alguns especialistas em spotted bass, quase imbatível para pegar o spotted em
estruturas profundas.

