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Zone de hrănire toamna   şi iarna (ii)
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În numărul trecut al revistei, v-am arătat cât de mult ne ajută natura 
să găsim locurile bune de pescuit iarna. este de ajuns să știm să-i citim 
semnele, sunt ca niște indicatoare imaginare îndreptate spre vadurile cele 
mai populate. În a doua parte a materialului dedicat pescuitului pe ape 
reci, voi vorbi despre metode, nade şi tactici.

AVENTURI LA PESCUIT

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. 

http://www.questbaits.ro/
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pOATe Nu-ţI vINe Să CRezI, 
DAR

panoul cu hărțile bălților pe care pescuiesc

Dacă intenționez să pescuiesc pe bălți mai îndepărtate, verific din timp 
vremea pe site-urile de profil

redactia@aventurilapescuit.ro

Odată ce frunzele încep să cadă, încep 
să-mi îndrept atenția către pop-up-uri. 
În general, nu sunt neapărat încântat 
de nadele flotante, dar voi opta bucu-
ros pentru ele atunci când cad frunzele. 
Am început să fac asta cu o lansetă pe 
Mangrove, iar curând celelalte lansete 
prezentau momeli aflate la câţiva centi-
metri deasupra fundului apei.

De fapt, în zilele şi în secolul nos-
tru, mi se pare neobişnuit să văd un 
pescar lansând o momeală pop-up 
care chiar are libertate maximă de 
mișcare. Modernele prezentări „Chod” 
oferă momeli flotante, dar „libertatea” 
de mişcare tinde să fie foarte limitată 

atunci când crapii le inspectează, având 
punctul de fixare foarte apropiat. Prefer 
metodele de modă veche de a contra-
balansa pop-up-ul cu un mic lest plasat 
pe firul de păr - metoda încă dă roade 
pentru mine.

În trecut, preferinţa mea pentru mon-
turi tip combi, ce încorporează mate-
riale suple şi materiale rigide, a fost 
bine documentată. În mod tradiţional, 
monturile tip combi erau realizate cu 
un material rigid pornind de la vârtej 
şi, câteodată, legat de un nod simplu 
sau de o porţiune de înaintaș cu stratul 
exterior înlăturat în cazul utilizării firelor 
cămășuite. Personal, nu sunt un fan al 
legăturilor la vârtej, întrucât îi permite 
monturii să se aşeze în tot felul de poziţii 
ciudate după lansare. Prefer ca partea 

rigidă să pornească direct de la vârtej, 
cu un o porțiune de varniș anti-tan-
gle din cauciuc/plastic acoperind vârte-
jul. Această parte mai rezistentă (nu îmi 
plac materialele cu adevărat rigide care 
sunt disponibile mai nou) se continuă la 
capătul îmbrăcat pe care îl leg utilizând 
un nod Albright, care apoi se leagă la 
cârlig lăsând un capăt de o dimensiune 
similară cu tija cârligului. Îmi place ca 
firul de păr să fie destul de scurt atunci 
când folosesc prezentările pop-up, dar 
suficient de lung pentru a crea pivotul 
şi efectul de separare şi ca întotdeauna 
secţiunile firului de păr să fie mult mai 
moi decât firul textil folosit la capătul 
forfacului, pentru partea suplă a acestu-
ia. Acest lucru conferă momelii libertate 
de mişcare.

Crap oglină de 15 kg pescuit la o momeală minusculă, pe timp de iarnă 
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Shaun Harrison 

AVENTURI LA PESCUIT

Ideal este ca momeala să se afle la 
doar câţiva milimetri de curbura cârligu-
lui atunci când este ţinută deasupra, dar 
în aceeaşi linie cu vârful cârligului. Astfel, 
cârligul atârnă şi este într-o poziție foar-
te potrivită pentru a înțepa. Aşa pes-
cuiesc indiferent ca folosesc momeli de 
fund (cu toate că pentru momelile de 
fund şi monturile om-de-zăpadă folo-
sesc fire de păr mai lungi) şi pop-up de-a 
lungul multor ani şi încă reprezintă prima 
mea metodă de abordare pe majoritatea 
apelor.

Cu toate acestea, acum câţiva ani, pe 
când pescuiam la crapul Buffalo (care 
de fapt nu face parte din familia cra-
pilor), am început să experimentez cu 
monturi diferite, întrucât aceşti peşti 
sunt renumiţi pentru felul în care lasă 

urme minuscule de muşcături fără a se 
înţepa. Mi-a venit ideea unei monturi 
combi inverse cu partea rigidă la cârlig şi 
partea moale mai lungă, cea de la vârtej. 
Nu numai că acest lucru a atras crapul 
Buffalo, dar şi Cyprinus Carpio s-a lăsat 
mai uşor prins. 

Bineînţeles, am încercat experimentul 
şi pe teritoriul familiar şi acum utili-
zez majoritatea prezentărilor pop-up în 
acest fel; deşi ofer ambele prezentări 
pentru început şi metoda originală încă 
dă roade, se pare că am parte de mai 
multă acţiune cu montura Buffalo.

Cele mai bune nade de iarnă pe 
care le-am folosit au continuat 
să producă multe capturi de-a 
lungul întregului an, aşa că 
majoritatea nadelor pe care 
utilizez în prezent se bazează 
pe un grad de eficienţă ridicat 
pe parcursul întregului an. 
 n SHAuN HARRISON

 mAI puţINă NADă...
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Deşi peştii sunt entuziasmaţi la gândul 
unui festin în această perioadă a anului, 
nu sporesc cantitatea de nadă folosită. 
De fapt, folosesc chiar mai puţină, mai 
ales având în vedere că peştii au avut 
parte de destulă hrană pe timpul verii. 
Nu există lucru mai neplăcut decât să 
stai acolo ştiind că ai utilizat kilograme 
de nadă. Prefer să dozez nada şi mă 
concentrez asupra repetării procedurii 
odată ce am capturat un peşte, decât să 
mă precipit de fiecare dată la gândul unei 
capturi senzaţionale. Unele dintre cele 
mai mari capturi de crap le-am obţinut 
în acest fel, repetând abordarea.

Ce îmi place să fac este să nădesc 
cu  puţină nadă atunci când nu mai am 
niciun fir în apă. Asta poate fi după ce 
ai împachetat sau chiar în altă zonă, în 
care nu pescuieşti momentan. Această 
metodă îţi va permite să fii cu ochii pe 
zona respectivă, chiar dacă tu pescuieşti 
în altă zonă. Nu foarte diferit de ceea ce 
face pescarul la match, când pescuieş-
te cu două lansete diferite, apoi lăsând 
una deoparte. Poţi face un pas înainte, 
ferindu-te din calea lor. Cu cât mai multă 
nadă le este oferită lipsită de primejdia 
lansetelor în zona de pescuit, cu atât mai 
încrezători vor deveni data viitoare când 
întâlnesc acelaşi tip de nadă. Gândeşte-
te la acest lucru dacă întrevezi posibilita-
tea de a te baza pe un singur tip de nadă 
la distanţă sau în condiţii extreme de frig. 
Vrei ca peştii să asocieze acel mic pachet 
de nade cu siguranţa.

În cazul momelilor, îmi place să utilizez 
„momeli vizuale” atunci când tempera-
turile scad, dar rareori combin acest lucru 
cu arome puternice. Prefer momelile cu 
un miros/gust subtil, dar cu un aspect 
vizual atractiv şi se pare că acestea dau şi 
rod. Un mic truc pe care îl poţi face este 
să schimbi forma momelii. De ce lucrul 
acesta chiar contează, habar nu am, dar 
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un superb crap comun păcălit la o momeală fluorescentă
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ştiu că funcţionează. Logica spune că 
momelile rotunde ar trebui să fie cele mai 
bune pentru că majoritatea momelilor 
naturale pe care le consumă sunt rotun-
de la rândul lor, dar mie însumi nu mi 
s-a demonstrat acest lucru şi rareori am 
folosit o momeală rotundă convenţională, 
preferând să îi modific forma înainte de 
lansare. Ar putea oare acest lucru să ofere 
explicaţia pentru care boiliesurile cosme-
tizate cu boabe de porumb de plastic pro-
duc atât de multe capturi – o schimbare 
de factură estetică? Excepţia de la această 
regulă o reprezintă nadele foarte mici, 
care fac parte din arsenalul meu de mulţi 
ani, de când am lansat o bilă aromată de 
cauciuc de 4 mm la Mangrove într-o zi în 
care nu aveam acces la zona dorită din 
cauza unui vânt lateral puternic. Odată ce 
am montat minuscula nadă artificială am 
reuşit să câștig acei câţiva metri şi câteva 
minute mai târziu jonglam cu un crap 
oglindă de 13,6 kilograme! 

Acel peşte a găsit şi a atentat la o 
bilă solitară de 4 mm fără nadă în jurul 
ei, ceea ce chiar m-a pus pe gânduri. 
Am început să rulez de mână momeli 
minuscule şi am descoperit că forma 
rotundă este cea mai bună opţiune pen-
tru a preveni saturarea cu apă şi sunt de 
părere că peştii nu au nicio problemă 
vizavi de momelile minuscule; acestea 
nu reprezintă un pericol şi atâta timp cât 
le intră în gură fără a opune rezisten-
ţă, le vor muşca. Am făcut un pas mai 
departe, realizând culori ţipătoare cu 
ajutorul vopselilor nesolubile, astfel încât 
acestea să îşi menţină culoarea. Acestea 
s-au dovedit a funcţiona de minune, iar 
faţă de momelile artificiale au avantajul 

de a emite semnale asociate cu hrana, 
precum şi posibilitatea de a integra orice 
stimulent în ele. Aceste nade miniaturale 
sunt responsabile pentru multe dintre 
capturile mele la ape reci. Lansează o 
astfel de momeală fluorescentă peste 
umăr, întoarce-te şi îţi va sări în ochi. 
Nu ai cum să o ratezi, nici crapii nu o vor 
face. Secretul acestora constă în a fi pes-
cuite doar ca momeli şi dacă intenţionezi 
să nădeşti, pur şi simplu utilizează nade 
colate în nuanțe obișnuite. Crapul va 
cerceta adesea un pad de nadă aparent 
neinteresant, dar acea gustare minus-
culă cu siguranţă îi va capta atenţia. 
Comportamenul este asemănător cu al 
nostru atunci când suntem tentaţi de 
ciocolată fără a ne fi neapărat foame.

Toamna nu este cel mai bun moment 
al anului pentru a încerca să introduci un 
nou tip de nadă. Nu am înţeles nicioda-
tă scenariul conform căruia se utilizea-
ză acelaşi tip de nadă pe tot parcursul 
lunilor calde, iar când vin lunile reci se 
încearcă introducerea unui alt tip. Aceste 
este motivul pentru care nu am fost 
niciodată un mare fan al făinii de peşte şi 
al nadelor cu conţinut ridicat de ulei. Da, 
sunt conştient, crapii le vor mânca, dar 
atracţia exercitată pe timpul vremii căl-
duroase acum este congelată şi blocată 
în nadă. De ce să folosim ceva ce pre-
zintă o parte infimă din eficienţa avută 
în lunile calde? Cele mai bune nade de 
iarnă pe care le-am folosit au continuat 
să producă multe capturi de-a lungul 
întregului an, aşa că majoritatea nadelor 
pe care utilizez în prezent se bazează pe 
un grad de eficienţă ridicat pe parcursul 
întregului an.

ALTe SFATuRI...
La fel ca majoritatea oamenilor, nu 

dispun de timp liber nelimitat şi trebuie 
să maximizez puţinul timp pe care-l am. 
Tot timpul ţin un post tv meteorologic 
pornit în timp ce lucrez (tocmai am arun-
cat o privire, a avut loc o scădere bruscă 
de presiune în ultimele 12 ore – o să fac 
tot posibilul să ies în seara asta dacă se 
menţine aşa), ceea ce mă ţine la curent cu 
presiunea aerului, temperatura, faza lunii, 
răsăritul şi apusul lunii, al soarelui, precum 
şi alte aspecte mai puţin importante. O 
privire pe geam îmi spune cât de puternic 
e vântul şi în ce direcţie bate. Ridic privi-
rea şi intru pe hărţile Google ale apelor pe 
care pescuiesc, ceea ce îmi arată imediat 
zonele din afara bătăii vântului.

Aceste hărţi sunt deosebit de utile şi, 
deşi ştiu exact unde se află nordul, sudul, 
estul şi vestul apelor în care pescuiesc, 
îmi e mult mai uşor şi clar să mă uit pe o 
hartă atunci când mă pregătesc pentru o 
sesiune rapidă.

Am spus deja că voi încerca să pes-
cuiesc în noaptea asta câteva ore pe o 

apă locală; condiţiile par a fi într-adevăr 
excelente. O accesare rapidă pe www.
netweather.tv pentru a vedea cum va 
fi vremea mai târziu – se anunţă ploi 
torenţiale cam la ora la care voi putea 
ajunge eu acolo. Urăsc ploaia, întotdeau-
na am urât-o, dar peştii se hrănesc bine 
pe ploaie în balta în care voi pescui – ca 
să fiu cinstit, unul din puţinele locuri în 
care am pescuit de-a lunul anilor şi am 
observat acest comportament. 

Deci, fiind îmboldit de postul meteo, 
am făcut o verificare rapidă a vremii, am 
aflat zonele de interes şi acum ştiu ce 
trebuie să arunc în maşină. Tehnologia 
este minunată atunci când dă roade! Îmi 
aduc atât de bine aminte cum în trecut 
mă trezeam pescuind pe ape despre care 
nu aveam nici cea mai vagă idee, cu atât 
mai puţin că nu eram la curent nici cu 
prognoza meteo. În cazul sesiunilor rapi-
de, îmi place să fiu bine informat. Nu o să 
am timp să dau o tură şi să studiez zona. 
Trebuie să am un plan de atac, precum şi 
un plan de rezervă înainte de plecare pen-
tru a-mi putea maximiza timpul limitat.

AVENTURI LA PESCUIT

De asemenea, la sesiunile mai lungi 
îmi place să mă informez asupra even-
tualelor schimbări de prognoză. Dacă 
pornesc la pescuit de vineri seara până 
duminică, sunt mai interesat de cum va 
fi vremea sâmbătă decât în momentul în 
care ajung acolo. Astfel pot pregăti zona 
pentru când peştii îşi fac apariţia, decât 
să mă năpustesc asupra lor şi să-i sperii. 

Sunt conştient că cea mai grea peri-
oadă a iernii se apropie vertiginos. De 
aceea mă mobilizez pe timpul toamnei 
şi încerc să pescuitesc cât mai mult cu 
putinţă. Având în vedere că noaptea se 
instalează mai devreme, apuc să studiez 
peştii pe parcursul câtorva partide şi 
să-mi fac o idee generală într-o perioadă 
în care majoritatea au abandonat nopţile 
de pescuit din timpul săptămânii şi sesi-
unile târzii.

Mă distrez de minune, îmi trăiesc viaţa 
în mijlocul naturii, spre deosebire de cei 
care şi-o trăiesc în faţa televizorului!

Pescuit plăcut,
Shaun Harrison

În cazul momelilor, îmi place 
să utilizez „momeli vizuale” 
atunci când temperaturile 
scad, dar rareori combin 
acest lucru cu arome 
puternice. Prefer momelile 
cu un miros/gust subtil, dar 
cu un aspect vizual atractiv şi 
se pare că acestea dau şi rod. 
 

momeală cu formă neregulată atașată la montura  
pentru pescuitul la crap buffalo
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