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Adesea ajungem în situația de a nu mai pune 
la îndoială tehnicile de pescuit pe care suntem 
obișnuiți să le folosim și de multe ori nici nu ne 
gândim de două ori asupra lor, până când cineva 
care îți urmărește pregătirile exclamă subit:  
„ce idee bună, nu m-aș fi gândit la asta”.
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10 sfaturi 
pentru  

forfac

Shaun harrison 
Pescar de mare anvergură, cu o prezență 

marcantă în ultimii 20 de ani.  
Inovator în domeniul nadelor și 

echipamentelor pentru crap. A colaborat 
cu cele mai importante firme în 

domeniu. Sute de articole publicate. 
Proprietar al companiei Quest Baits. 
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2. Cu spin sau fără? Personal, îmi dis-
plac cârligele fără spin și le folosesc doar 
când chiar trebuie. Aspectul acesta a iscat 
multe dezbateri și toată lumea are o păre-
re, dar eu prefer să existe o mică striație.

Există totuşi situații în care prefer 
şi cârligele fără spin. Și anume, atunci 
când trebuie să pescuiesc pe sau în 
mătasea broaștei. Încercați un mic 
experiment data viitoare când lansați 
o montură care poate agăța mătasea 
broaștei. Scufundați montura de câteva 
ori și ridicați-o. Veți observa că spinul 
cârligului se agață încontinuu de plante, 
alterând prezentarea momelii. Încercați 
același test simplu cu un cârlig fără spin 
și veți fi uimiți de diferență.

Pescuitul în mătasea broaștei mi se 
pare o idee bună, deoarece în ea se găsește 
mai multă hrană naturală. Cu toate aces-
tea, văd ca mulți pescari de crap se feresc 
să pescuiască în ea. Presupun că ține de 
încrederea în propriile metode, dar după 

mulți ani de prins crapi, acum nu mai pun 
la îndoială pescuitul în mătasea broaștei 
– sunt foarte încântat să pescuiesc în 
ea, deoarece știu că peștii nu au niciun 
fel de probleme a găsi momelile. Pur și 
simplu mă asigur că le e mai ușor să apuce 
momeala folosind cârlige fără spin în ast-
fel de situații.

3. Firul de păr. Alegerea materialului. 
Fiind la capitolul cârlige, consider că tre-
buie să menționez și tipul de fir de păr 
atașat la cârlig. Vă pot asigura că un fir de 
păr mai fin, mai moale, va fi mai eficient 
și va facilita prinderea mai multor crapi 
dacă este folosit în manieră adecvată, și 
anume aceea în care cârligul este inde-
pendent de momeală, oferindu-i mome-
lii libertate, aceasta nefiind îngreunată 
suplimentar de cârlig (mai multe despre 
aceste aspecte în secțiunea următoare).

De-a lungul anilor am încercat multe 
materiale de fire de păr, de la monofila-

mente ultrafine până la diferite tipuri de 
fire textile, precum și unele împletituri 
speciale, dar nu am găsit ceva care să 
simt că funcționează la fel de bine ca 
firele răsucite standard sau firele de pes-
cuit la muscă neceruite.

Multe materiale diferite se comportă 
foarte similar când sunt uscate. Abia 
când sunt scufundate în apă ies la iveală 
diferențele. Unele materiale devin mult 
mai moi și mai suple când sunt ude.

În timp, principalele mele două alegeri 
au fost Gudebrod „D” (în majoriatatea 
situațiilor) și Gudebrod „A”, care este 
mult mai fin, pentru situațiile în care simt 
că trebuie să profit de orice avantaj pe 
care îl pot obține. Acestea sunt disponi-
bile în diferite culori, deși cred că acest 
lucru nu are atât de multă importanță, 
atâta vreme cât firul este relativ cenușiu. 
Cu toate acestea, asortarea culorilor în 
funcție de monturi este utilă. De exem-
plu, maro pentru 10 lb / 4,5 kg, verde 

Shaun Harrison 
redactia@aventurilapescuit.ro

În ultimele săptămâni timpul meu a 
fost foarte limitat, așa că am pescuit 
doar câteva ore pe un lac din apropiere, 
unde am găsit mai mulți pescari. Unii 
sunt relativi noi, iar alții sunt pescari cu 
ştate vechi și deja sunt familiarizați cu 
importanța micilor șiretlicuri premergă-
toare pescuitului în sine.

Asftel, după ce mi-am evaluat tehni-
cile standard, voi expune câteva lucruri 
care au generat comentarii de-a lungul 
ultimelor săptămâni și care sper că vă 
vor da câteva idei pentru a vă îmbunătăți 
monturile și a le face mai performante 
când vine vorba de a mai păcăli câțiva 
crapi.

1. Verificarea cârligului. Acest lucru 
trebuia făcut de fiecare dată când cum-
păram un set de cârlige și multe dintre 
ele ajungeau la coș înainte de prima uti-
lizare. Dar să fim corecți față de produ-

cătorii de cârlige: cârligele moderne sunt 
în general de înaltă calitate. Însă acest 
lucru devine o problemă în sine, pentru 
că e ușor să luăm de bun fiecare cârlig pe 
care îl scoatem din plic și să-l legăm la 
monturtă fără să-l mai verificăm. 

Principalele probleme ale cârlige-
lor sunt legate de cât de ascuțite sunt. 
Verificați fiecare cârlig din pachet și vă 

garantez că veți găsi unele mai ascuțite 
decât altele. Vârful cârligului trebuie 
să-și atingă ținta înainte ca noi să intu-
im măcar prezența unei capturi. Eu, de 
multe ori, folosesc o piatră de ascuțit 
pentru a asigura eficiența cârligelor – 
chiar și când sunt noi, acestea pot fi 
îmbunătățite, iar unii pescari de crap au 
adus această practică la rang de artă.

Cu cât vârfiul cârligului e mai ascuțit, 
cu atât sunt mai mari șansele de a prin-
de peștele când acesta inspectează 
momeala. Dar aveți grijă – cu cât ascuțiți 
vârful mai tare, cu atât acesta se poate 
îndoi și toci mai ușor, fiind absolut vital 
să-l verificați înainte de fiecare lansare. 
Chiar dacă nu ați prins nimic, verificați 
vârful înainte de a relansa montura și vă 
garantez că pe termen lung veți prin-
de mult mai mult pește. Credeți-mă, 
merită efortul de a vă asigura că vârful 
cârligului este tot timpul cât se poate de 
ascuțit, chiar dacă acest lucru presupu-
ne să legați o montură nouă pe o ploaie 
torențială la 2 dimineața.

un crap de peste 20 kg prins recent cu pop-up Fruity Trifle pe un pat de boiliesuri de diferite dimensiuni

4. Pentru nade de substrat lungimea firului de păr este egală cu diametrul 
momelii folosite.

2. Cârligele cu spin nu sunt potrivite pentru ape cu mătasea 
broaștei. Crapul trebuie să lupte ca să apuce momeala.

3. Pentru firul de păr folosesc fire folosite la matisarea 
inelelor de lansetă.

5. spuma solubilă împiedică firul  
să se răsucească în jurul cârligului.

Vă pot asigura că un fir de 
păr mai fin, mai moale, va 
fi mai eficient și va facilita 
prinderea mai multor crapi 
dacă este folosit în manieră 
adecvată. 
 n shauN haRRisoN
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surile semifixe și tuburile aferente pot 
ieși în evidență, făcând montura să se 
distingă clar pe fundul apei. Este esen-
ţial ca montura să se confunde cât mai 
mult posibil cu mediul ambient. Încercați 
diferite tipuri de plumb cu diferite pater-
nuri. Dacă pescuitul cu înaintaș este 
permis, încercați firele de fluorocarbon. 
Datorită greutăţii suplimentare, fluoro-
carbonul va lipi de substrat ultimii metri 
de fir.  Un alt avantaj al fluorocarbonului 
este faptul că acesta este aproape invizi-
bil sub apă, ceea ce îl recomandă ca fiind 
un material util atunci când vine vorba 
de camuflaj. Folosiți pasta de plumb; eu 
o aplic pe cârlige, tuburi și oriunde simt 
nevoia de a aduce un echilibru. Gândiți-

vă cum să vă camuflaţi monturile şi găsiţi 
metode cât mai eficiente. Cei pregătiți 
să să facă acest mimim efort vor culege 
roadele din plin.

8. Reduceți proporțiile. Un truc care 
vă poate aduce adesea câteva capturi în 
plus este reducerea dimensiunilor forfa-
cului și a cârligului. Nu uitați că pe timpul 
lunilor reci de iarnă există în general mai 
puține plante, astfel încât peștii pot fi 
„manevrați” mai blând, fără a se agăța. 
Exact ca pescuitul pe râu la babușcă, 
câteodată un lucru atât de simplu precum 
reducerea dimensiunilor cârligului poate 
face diferența dintre numărul de pești 
care au „prins-o” și cei care au „întins-o”.

pentru 15 lb / 6,8 kg și negru pentru 20 
lb / 9 kg. Sau chiar o culoare anume în 
funcție de mărimea cârligului. Alegerea 
vă aparține.

4. Lungimea firului. Am discutat mai 
sus de ce montura cu fir de păr și-a 
dovedit eficiența încă de la începuturi. 
Odată ce separi momeala de cârlig, îi 
creezi crapului tot felul de probleme în a 
le scuipa. Dacă firul este montat corect 
pe cârlig, acesta va pătrunde în gura 
crapului împreună cu momeala, dar se 
vor separa în interiorul gurii, astfel că, 
atunci când momeala este scuipată, câr-
ligul s-ar putea să nu fie eliminat. Dacă 
momeala este montată mult prea aproa-

pe de cârlig, este mult mai ușor pentru 
crap să le elimine pe amândouă odată.

Acest lucru ține de experiența perso-
nală legată de cât de lung preferi să fie 
firul de păr, mai ales dacă ai fost obișnuit 
să pescuiești cu momeala montată foar-
te aproape de tija cârligului. Pentru înce-
put, aș sugera să lași o distanță similară 
cu diametrul momelii și, plecând de aici, 
să experimentezi. S-ar putea să fii plă-
cut surprins de ce poate realiza cârligul 
odată ce începi să-i acorzi puțin spațiu 
de mișcare. 

5. Spuma solubilă pentru monturi. 
Acest aspect decurge din punctul anteri-
or. Utilizarea firelor de păr mai lungi face 

ca acesta să se înfășoare în jurul cârli-
gului. Pentru a preveni acest lucru, îmi 
place să folosesc bobițe de spumă solu-
bilă pe firul de păr și pe cârlig. Acest lucru 
conferă și avantajul că, odată ce se des-
prinde de montură și iese la suprafață, 
spuma funcționează ca un marker: îmi 
indică locul exact unde să lansez nadă 
cu catapulta.

Folosirea spumei solubile îți oferă, de 
asemenea, și un scurt interval de timp 
pentru a schimba poziţia monturii odată 
ce a atins fundul apei, astfel încât cârligul 
să nu se deterioreze. Totuși, atenție la 
apele adânci, deoarece spuma se dizolvă 
adesea în timp ce plumbul se scufundă. 
Această problemă se poate rezolva prin 
înfășurarea bilei de spumă în bandă PVA, 
pentru a încetini procesul de dizolvare.

6. Forfacuri discrete. Acestea se 
dovedesc foarte utile mai ales în peri-
oada când apele sunt clare. Sedimentele 
care se găsesc în general pe toată coloa-
na de apă în timpul lunilor mai calde se 
așează pe fundul lacului atunci când apa 
se răcește, conferindu-i astfel o clarita-
te mai mare. Asta face ca multe dintre 
forfacurile folosite să iasă prea mult în 
evidență. Da, putem achiziționa materia-
le de culoarea ierburilor subacvatice sau 
maro-cenușiu, dar de unde știm dacă 
acestea se confundă cu fundul lacului 
pe care pescuim? În multe cazuri, știu că 
acest lucru nu se va întâmpla. Ierburile 
s-au ofilit, culoarea lor fiind mult mai 
închisă decât în timpul verii, astfel încât 
firele de un verde crud vor părea depla-
sate. Nu va fi ușor să tentezi un pește să 
muște momeala pe timpul lunilor frigu-
roase fără ca acesta să observe că ceva 
este în neregulă. 

Nu ignorați firul obișnuit din nylon, în 
special în această perioadă a anului. Se 
pare că acesta se confundă cu mediul mai 
bine decât alte materiale folosite uzual.

De asemenea, pentru ape de o clari-
tate deosebită mergeți și mai departe: 
apelați la firele din fluorocarbon. Veți 
observa că majoritatea firelor de flu-
orocarbon sunt puțin mai rigide decât 
nylon-ul obișnuit, deci luați și acest lucru 
în considerare și decideți ce influență 
are gradul de rigiditate asupra tipului de 
prezentare la care aspirați.

Îmi plac forfacurile de tip combirig, 
dar prefer să mi le fac personal, utilizând 
materiale cu un grad de camuflaj mai 
mare decât al firelor textile disponibile.

7. Extra camuflaj. Nu doar forfacurile 
trebuie să vă preocupe. Multe dintre clip-

9a. Plumb pendul și plum in-line.

9b. Crapul poate sesiza rezistența 
pe care o opune un plumb pendul 
înainte ca acesta să ajute la efectul 
de autoînțepare.

9c. lipind cu bandă adezivă linia 
de plumbul pendul obțin efectul 
generat de un plumb in-line, 
cu avantajul monturii cu plumb 
pierdut (pentru exemplificare 
am ales un adeziv vizibil; când 
pescuiesc, folosesc adezivi care se 
camuflează pe substrat).

6. Folosesc materiale diferite, în funcție de culoarea substratului  
pe care pescuiesc.

7. îmi aleg culoarea și forma plumbilor în funcție de culoarea substratului  
pe care pescuiesc.

10. momelile pe care le am mereu cu mine la pescuit îmi lasă libertatea  
de a jongla cu dimensiunile, culorile și aromele, în funcție de situație.

8. Reduc dimensiunea cârligului și a momelii când lucrurile  
iau o întorsătură urâtă.
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9. Plumbii in-line. La fel ca în cazul 
cârligelor fără spin, nu îmi place plum-
bul in-line, dar în situații disperate voi 
recurge la el. Nu îmi place că majoritatea 
tipurilor de plumb in-line rămân atașate 
firului, dar au și un avantaj deosebit față 
de convenționalul plumb pendul: îmbu-
nătăţesc efectul de auto-înţepare şi nu 
oferă peștelui șansa de a simți rezistență 
și de a scuipa momeala.

Faceți experimente cu două mon-
turi identice, una cu un plumb pendul, 
iar cealaltă cu un plumb in-line, apoi 
încercați să vedeți cum reacționează 
crapul și cât spațiu de manevră îi con-
feră plumbul pendul în comparație cu 
plumbul in-line. Este destul de șocant 
de observat.

Există căi de a evita aceste inconveni-
ente folosind plumbi pendul, iar metoda 
mea preferată a fost concepută de Dave 
Booth. Pur și simplu înfășoară o bucată 
de bandă adezivă în jurul plumbului, 
blocând forfacul de plumb. Aceasta este 
o metodă ingenioasă, foarte simplă și 

ușor de implementat. Odată ce un pește 
este agățaț în cârlig, firul se desprinde 
de bandă, ceea ce permite eliberarea 
plumbului.

10. Schimbaţi prezentarea momelii. 
Încercați prezentări flotante, monturi de 
tip snow-man sau monturi de substrat. 
Încercați momelile fluoro sau dull drab și, 
când ați încercat totul, folosiți-le pe vaduri 
diferite. S-ar putea să aveți prezentarea 
potrivită la locul nepotrivit. Perfecționați-
vă tehnicile de pescuit și cu siguranță veți 
beneficia de avantaje pe termen lung.

Am menționat că am pescuit recent pe 
o apă nouă și a trebuit să trec printr-un 
întreg repertoriu de metode diverse până 
să obțin prima captură. Știam că monturile 
erau destul de bune și eram con vins că le 
prezint la locul potrivit, dar pur și simplu 
nu am prins nimic. Asta până când am ales 
să pescuiesc cu o momeală de substrat. 
Mai simplu de atât nici că se poate. După 
câteva partide ratate am în ceput să mă 
întorc încununat de succes după fiecare 
partidă, ceea ce demonstrează că regulile 
de bază nu trebuie ignorate.

Pescuit plăcut,
Shaun Harrison

unul dintre cei șapte crapi prinși în aceeași partidă în care l-am prins și pe cel de peste 20 kg.

dacă firul este montat corect 
pe cârlig, acesta va pătrunde 
în gura crapului împreună cu 
momeala, dar se vor separa 
în interiorul gurii, astfel că, 
atunci când momeala este 
scuipată, cârligul s-ar putea 
să nu fie eliminat. 
 n shauN haRRisoN




