
28 AVENTURI LA PESCUIT AUGUST 2011 29

cr
ap

CRAP

boilieS
ei bine, cât de importantă este mărimea boiliesurilor folosite? Răspunsul 
care-mi vine imediat în minte este „foarte importantă”. Pot evoca 
nenumărate cazuri în care o abatere de la normă a rezultat în capturi 
ce au depășit așteptările. apariția capturilor de acest fel coincide în 
mod invariabil cu intenția pescarului de crap de a întreprinde ceva 
complet diferit față de ceilalți. totul se rezumă la a avea suficient curaj 
pentru a acționa împotriva normei și acest lucru nu poate fi mai puțin 
adevărat atunci când vine vorba de momeală.

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. 

Consultant Free Spirit.

cr
ap

cât de mult contează mărimea?
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Shaun Harrison 
redactia@aventurilapescuit.ro

Credeți-mă, simpla folosire a unei 
momeli de mărime diferită față de cei din 
jur poate avea un impact major. Faptul că 
vizezi peşti mari nu înseamnă neapărat 
că trebuie să foloseşti boiliesuri mari.

De-a lungul anilor, majoritatea 
momelilor pe care le-am folosit la pes-
cuit în Franţa au fost de dimensiune 
mică, de 10 mm.

Mari Sau MiCi?
Timp de mulţi ani, rareori am folosit 

un boilies mai mare de 10 mm. Aceasta 
este în continuare mărimea mea favo-
rită, dar nu mai are acelaşi farmec ca 
altădată – acum, când din ce în ce mai 
multe companii producătoare de momeli 
oferă boiliesuri de 10 mm. Din cauza 
faptului că producerea boiliesurilor de 
10 mm presupune un proces dureros de 
lent, costul acestora este mai ridicat faţă 
de cel al convenţionalelor boiliesuri de 15 
şi de 20 mm, preferate de majoritatea 
(dar nicidecum pe atât de scumpe pe 
cât ar trebui să fie dacă timpul necesar 

producerii ar fi transpus în preţ în mod 
corect). Aşa că, din fericire pentru mine, 
acest cost suplimentar îi poate determi-
na pe unii să se ţină departe de momelile 
de 10 mm.

Iniţial, când m-am înscris în sindicat, 
având privilegiul de a pescui pe faimosul 
lac Mangrove, acesta era marele meu 

atu – o provizie sănătoasă de boiliesuri 
de 10 mm.

Frumuseţea boiliesurilor de mici 
dimensiuni constă în ţinerea crapului 
pe vad pentru o perioadă de timp mai 
îndelungată decât ar face-o cantitatea 
echivalentă de boiliesuri de 15 sau 20 
mm. Convinge-te aruncând un pumn de 

boiliesuri de 10 mm şi unul 
de boiliesuri mai mari pe iarbă 

şi vezi cât timp îţi ia să le culegi pe cele 
de 10 mm. Cu cât peştelui îi ia mai mult 
timp să se hrănească, cu atât e mai 
mare şansa ca acesta să comită o gre-
şeală, întrucât începe să se facă simţită 
prezenţa competiţiei pentru hrană şi, în 
final, lăcomia poate devansa precauţia.

Am avut parte de câteva sezoane 
strălucite pescuind cu boiliesuri de 10 
mm la Mangrove, până ce și alţi pescari 
au început să folosească momeli de ace-
eaşi mărime, astfel că atuul a începul 
să-mi alunece din mânecă. Nu mi-a 
fost clar de la început, până când într-o 
zi mi-a picat fisa şi mi-am dat seama 
cât de asemănători eram toţi în privinţa 
mărimii momelii oferite. Nu mă mai mul-
ţumea scenariul în care prindeam șase 
peşti per partidă. Da, prindeam peşte, 
dar nu în cantităţile din trecut.

Făcând un pas înapoi şi reevaluând 
totul, am realizat că nu văzusem nicio-
dată pe cineva folosind momeli mari la 
Mangrove în perioada în care pescuiam 
eu. Am scos mesele de rulat mari la 
bătaie şi, în curând, aveam pregătit un 
rând de boiliesuri de 24 mm. Bineînţeles 
că după ce ani la rând am folosit boilie-
suri de 10 mm, cele mari arătau absolut 
caraghios atârnate în cârlig, dar trebuia 
să încerc. De-a lungul întregii mele 
activităţi pescăreşti, m-am străduit să 
fiu diferit – presupun că din cauza micii 
mele înclinări naturale spre rebeliune, 
pur şi simplu nu îmi place să mă con-
formez.

Prima partidă cu boiliesurile mari a 
fost exact ca în zilele mele bune, sol-
dându-se cu capturi multiple. Tactica 
momelii mari a continuat să funcţioneze 

pentru mine până când am părăsit sin-
dicatul.

Am descris cum două tipuri de 
momeală de mărimi aflate la extreme, de 
10 şi de 24 mm, pot da roade, dar secre-
tul pentru obţinerea rezultatelor maxi-
me este estimarea momentului potrivit 
schimbării mărimii. Sunt conştient că 
dacă la Magrove aş fi început cu momeli 
de 15 şi 20 mm aş fi prins peşte, dar în 
niciun caz atât de mult cât am prins 
cu cele de 10 mm. Tot astfel, păstrând 
metoda care iniţial s-a dovedit a fi stră-
lucită, numărul capturilor a început să 

scadă. În ciuda preferinţei mele pentru 
momeală de dimensiuni mici, dacă nu aş 
fi trecut la momeli mai mari ştiu că nu aş 
fi prins nici jumătate din peştele care a 
muşcat momeala vara tecută.

CoMBinarea MoMeLiLor 
De DiFerite MăriMi 

Indiferent de mărimea momelii folo-
site la cârlig, îmi place să variez un pic 
mărimea boiliesurilor oferite ca nadă. În 
general, voi avea o mărime principală, 
presărată cu momeli de mărimi diferite, 
precum şi cu câteva boiliesuri sparte.  Nu 

Primul crap pacalit de Shaun la un boilies de doar 4 mm.

Boiliesuri mici este secretul meu de mai multi ani. Racheta de nadire Spomb

Boiliesuri de la carlig mici sunt foarte usor acceptate pe langa boiliesuri mari din nada.

Combinatia de boiliesuri de 10, 15 si 20 mm este metaoda mea preferata de nadire.
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uitaţi să păstraţi separat boiliesurile de 
mărimi diferite, pentru uşurinţa nădirii 
dacă folosiţi catapulta pentru a lansa 
mai multe tipuri de boilies în acelaşi 
timp, aceasta fiind metoda mea prefe-
rată atunci când distanţa îmi permite. 
Dacă încercaţi să lansaţi boiliesuri de 
mărimi diferite deodată, nadele mai mari 
vor ajunge mai departe, iar cele mici 
vor cădea mai aproape de locul lansării. 
Acest lucru este uşor de evitat prin lan-
sarea unei singure mărimi, apoi a alteia 
şi tot aşa.

Dacă pescuiesc la distanţe mai mai 
decât cele pe care le pot acoperi cu cata-
pultă, atunci folosesc racheta Spomb. 
Sunt foarte încântat de ea, dar, la fel, 
mai bine încărcaţi Spomb-ul cu câte 
o singură mărime, altfel puteţi reali-
za lansări la distanţe mai mari. 
Scuturaţi racheta înaintea lansării 
pentru a asigura distribuţia omo-
genă a nadei înăuntru.

Nu este neapărat necesar ca 
toate nadele să fie de acelaşi fel. 
Obişnuiesc să adaug câteva boi-
liesuri de dimensiuni mai mari şi 
colorate diferit față de restul nadei. 
Mai ales în ape intens pescuite, 
acestea poate trezi suspiciuni, ceea 
ce este de fapt un lucru favora-
bil. Am observat în repetate rânduri 
cum peştii se hrănesc cu boiliesuri-
le mici şi discrete, cea mare având 
rolul de a le atrage atenţia, rareori 
fiind consumată de la început. Sunt 
convins că momeala asta le stă ca un 
ghimpe în coastă şi că se aşteaptă să 
fie una periculoasă. Asta cu siguranţă 

nu-i opreşte din a se hrăni şi, ca dova-
dă pe care probabil toţi aţi observat-
o, atunci când se hrănesc cu boiliesuri 
plutitoare ştiu foarte bine care momeală 
trebuie evitată, dar tot cad în capcană 
mâncând orice altceva le este oferit. Să 
sperăm că momeala colorată le indică 
primejdie, peştii fiind astfel mai puţin 
precauţi faţă de celelale momeli.

În acelaşi ton, alt truc legat de momeli 
poate fi folosit atunci când banda de 
PVA, nu mai produce atât de mult peşte 
ca înainte. În cazul acesta îmi place să 
adaug în nadă stringere cu boilesuri stri-
dente, pentru a înlătura orice suspiciune 
vizavi de montura fără stringer. Acest 
lucru poate fi făcut uşor prin catapulta-
rea stringer-elor pe vadul pescuit.

Voi divaga puţin pe tema stringer-
elor: câţi dintre voi aţi nădit cu un şirag 
de boiliesuri pe stringer pentru a înlătura 
suspiciunea peştilor şi a-i determina să 
vâneze?

Nu este nevoie să faceţi risipă de 
bandă PVA pentru a nădi. Un fir de spa-
ghetti uscat introdus prin boiliesuri are 
acelaşi efect de a le menţine strâns unite 
pe fundul lacului.

Din nou, totul ţine de efortul de a fi 
altfel şi de a încerca să îndrepţi inteligen-
ţa limitată a crapului împotriva sa.

MăriMea și LanSarea
Deci, am discutat puţin pe tema mări-

mii momelilor oferite de majoritatea 
magazinelor de specialitate, dar, dacă 
eşti pregatit să produci tu însuţi ceva, 
atunci te poţi aştepta la un succes enorm 
cu momelile de o anumită mărime, de 
care alţii nu dispun. Ţine minte că nu ai 
nevoie de kilograme peste kilograme din 
aceeaşi dimensiune pentru ca o mărime 
diferită să fie de efect.

Dacă încerci metoda mea de nădire 
cu boiliesuri de mărimi diferite, crapul 
pur şi simplu va fi mai puţin prudent 
în a regla intensitatea cu care aspiră 
momeala, nebăgând de seamă astfel 
rezistenţa opusă de o momelă ataşată 
la cârlig. Cu cât sunt nevoiţi să schimbe 
intensitatea cu care aspiră momeala, 
cu atât mai mare şansa de a comite o 
greşeală.

Cu toţii ştim ce succes devastator 
au nadele de mici dimensiuni, cum ar 
fi seminţele de cânepă, viermuşii, cas-
terii de viermuşi etc. Cu toate acestea, 

cea mai mică mărime la boiliesuri este 
cea de 10 mm. Şi trebuie să recunoaştem 
că boiliesurile sunt o momeală a naibii de 
convenabilă, având în vedere că putem 
să le dăm orice mărime, formă, culoare 
şi aromă.

După cum am scris mai sus, îmi place 
să folosesc momeli de mărimi reduse. 
Motivul este că mustăcioșii preferă să 
se hrănească cu astfel de momeli. Am 
descris cum atuul meu de 10 mm s-a 
pierdut cu timpul. Am trecut peste asta, 
îndreptându-mă în direcţia opusă, dar 
asta a atras după sine o nouă problemă. 
Momelile mari nu pot fi lansate atât de 
departe precum cele mici. Dacă nu ai 
încercat niciodată să-ţi măsori lanseul, 
vei fi surprins câtă distanţă se pierde 
chiar şi la momeli între 15 şi 20 mm. 
Dacă vei folosi două boiliesuri pentru o 

montură de tip snowman, acest lucru 
va reduce şi mai mult distanţa lanseului. 
Dacă la ecuaţia aceasta mai adaugi şi un 
stringer, lungimea lanseului va deveni 
şi mai limitată. Ştiu că la multe vaduri 
nu trebuie lansat la mare distanţă, dar 
uneori acest lucru este necesar. Oricum, 
cu cât e mai mic efortul depus pentru 
a lansa la distanţa dorită, cu atât e mai 
mare precizia.

MoMeaLa MinuSCuLă
Într-o iarnă mă aflam în Shropshire 

pe o baltă bătută de vânt, chinuindu-
mă să nimeresc zona în care mai prin-
sesem câţiva peşti. Pe tambur aveam 
încă elasticul pus ca semn de la ultima 
sesiune încununată cu succes, dar oricât 
am încercat nu am reuşit să nimeresc 
distanţa necesară din cauza unui vânt 
lateral foarte puternic.

Asta mi-a scurtat sesiunea de pescuit, 
mai ales că am petrecut o bună parte din 
dimineaţă încercând să aranjez mo melile 
pentru a le face mai aerodinamice. Prin 
asta am mai câștigat câţiva metri, dar nu 
suficienți. Atunci mi-am amintit de nişte 
bile plutitoare, mici de 4 mm, din cau-
ciuc, pe care le găsisem într-un magazin 
de flytying şi le aruncasem în trusa mea 
cu câteva săptămâni înainte. Le luasem 
cu intenţia de a echilibra nişte riguri, dar 
nu apucasem să fac nimic cu ele.

Am observat că aceste bile se ase-
mănau cu nişte boiliesuri minuscule. Am 
montat o lansetă şi am legat una din 

Un boilies aerodinamic pentru lansari lungi.

Am facut nade si am prins crapi din anii 1970.

Nu este nevoie să faceţi risipă 
de bandă PVA pentru a nădi. 
Un fir de spaghetti uscat 
introdus prin boiliesuri are 
acelaşi efect de a le menţine 
strâns unite pe fundul lacului. 
 n Shaun harriSon
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Naditi cu o linie de boiliesuri insiruite pe spagheti cand folositi �re solubile de PVA.
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bilele acestea miniaturale de rig, veri-
ficând să văd cum arată în apă. Era clar 
vizibilă, dar părea să se scufunde un 
pic prea repede pe cârligul pe care-l 
foloseam. Am montat o a doua bilă de 
4 mm şi deja se scufunda un pic mai 
încet. Trebuia să-mi încerc norocul cu 
o lansare.

Am lansat şi am fost plăcut surprins 
să văd markerul desprinzându-se de pe 
mulinetă şi oprindu-se în apropierea 
inelului de vârf, aşa cum fusese cu două 
săptămâni înainte, când m-am bucurat 
de o partidă fenomenală (altă poveste 
pentru altă dată).

Deci aşa stăteam eu, cu o montu-
ră echipată cu momeala compusă din 
două boabe insignifiante de cauciuc, de 4 
mm. Mi-am pregătit o băutură proaspătă 
şi-mi amintesc cum mă gândeam că 
probabil o să prind vreo babuşcă cu ea.

Nu după mult timp, momeala a fost 
descoperită de un crap şi, în curând 
aveam să prind un crap oglindă de 13,6 kg 
cu una din cele mai mici momeli pe care 
o lansasem vreodată şi fără să fi nădit 

deloc în prealabil.
După cum bine vă imaginaţi, acest 

lucru chiar m-a pus pe gânduri, iar 
momelile miniaturale au început să 

facă parte din arsenalul meu. În curând, 
momelile de 10 mm păreau mari pe lângă 
unele din momelile cu care am început să 
prind peşte în timpul lunilor răcoroase, 
atunci când activitatea redusă a albiturii 
permite acest lucru.

La scurt timp după aceea, devenisem 
un as în a monta momeli minuscule, în 
general optând pentru culori vii, menite 
să atragă atenţia peştilor. După multe 
încercări, am ajuns la concluzia că 6 
mm este o mărime foarte bună, atât 
din punct de vedere al prezentării, cât 
şi al longevităţii pe firul de păr. Acestea 
au fost o parte din armele secrete cu 
bătaie lungă folosite iarna timp de câţiva 
ani buni, dar, având în vedere că tot mai 
mulţi pescari m-au observat folosindu-
le, probabil că vor deveni în curând alt 
atu scăpat din mânecă. 

Nicio problemă – mintea mea deja 
caută următoarea piesă din acest puzzle 
fascinant al pescuitului de crap.

Pescuit plăcut,
Shaun Harrison

Aruncă un pumn de boiliesuri 
de 10 mm şi unul de boiliesuri 
mai mari pe iarbă şi vezi 
cât timp îţi ia să le culegi 
pe cele de 10 mm. Cu cât 
peştelui îi ia mai mult timp 
să se hrănească, cu atât e 
mai mare şansa ca acesta să 
comită o greşeală. 
 n Shaun harriSon
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