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Salut. 

l	VlaD i., Buzău

Q2

Nădire de primăvară
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ap

Având în vedere că primăvara se apropie vertiginos, cum 
ar trebui să îmi adaptez tehnica de nădit la crap, peștele fiind 
nerăbdător să se hrănească după o iarnă friguroasă? 

Shaun Harrison 
redactia@aventurilapescuit.ro

Salut, Vlad. Dacă ar fi să definesc 
momentele mele preferate ale anului 
pentru pescuit, acestea ar fi iarna târzie 
şi primăvara timpurie. Odată cu creşte-
rea duratei luminii zilei, întreaga natură 
ştie că este timpul pentru schimbarea 
deprinderilor şi totul revine încet-încet la 
viaţă. Sunt convins că prelungirea orelor 
de lumină are un impact mai mare asupra 
vieţii sălbatice decât condiţiile de vreme. 

Desigur, încep să observ schimbările 
la broaştele din grădină – acestea ies 
din hibernare cam în aceeaşi perioadă în 
fiecare an, indiferent dacă este îngheţat 
sau nu. Presupun că nu este foarte plă-
cut să fii amfibian şi să te confrunţi cu 
îngheţul, dar asta este. Ceva le-a readus 
la viaţă, iar situaţia nu este diferită pen-
tru crapi.

Creşterea duratei luminii zilei deter-
mină creşterea temperaturii medii, pre-

cum şi a temperaturii apei, ceea ce, la 
rândul său, încălzeşte sângele rece al 
crapilor, astfel că metabolismul natural 
al acestora se intensifică. Acest lucru 
rezultă în faptul că aceştia vor începe să 
vâneze mai des decât în ultimele două 
luni, când temperatura corpului a avut 
valori reduse în mod constant – în spe-
cial după această iarnă.

Această accelerare naturală a meta-
bolismului înseamnă că vor digera hrana 
mai rapid şi că vor avea nevoie de canti-
tăţi mai mari de hrană decât până acum. 
Întotdeauna am remarcat faptul că pri-
măvara timpurie crapii sunt uneori puţin 
debusolaţi şi astfel vei putea captura 
specimene care se vor dovedi a fi incre-
dibil de agile pe timpul verii. Acesta este 
momentul pentru a te concentra asupra 
unei ţinte dificile, în loc să te întreprinzi 
acţiuni multiple doar de dragul de a o 
face.

În această perioadă a anului prefer 
să încorporez puţină momeală cu mare 
impact vizual în nada utilizată. Nu vreau 
ca aceşti peşti aflaţi în patrulare să rate-
ze ceea ce am de oferit. O mare parte 
din nadele pe care le folosesc tind să fie 
destul de decolorate, întrucât prefer să 
le pre-spăl pentru a le face să arate ca 
şi cum au stat în apă mai mult timp – 
prezentând astfel mai multă siguranţă. 
Consider că boiliesurile strident colorate 
sau cele sparte şi/sau porumbul dulce 
reprezintă un adaos excelent într-o zonă 
nădită în perioada de încălzire. Dar fii 
atent – nu exagera. Ceea ce încerc să 

obţin este să atrag atenţia asupra zonei 
vizate şi apoi las acţiunea pe seama 
nadei principale, odată ce peştii au înce-
put să exploreze zona.

Nu nădesc masiv în această perioadă 
a anului, concentrându-mă asupra cap-
turării pe rând a câte unui peşte, repe-
tând apoi scenariul în momentul în care 
acest lucru mi-a reuşit. În acest fel, am 
înregistrat un număr destul de impresi-
onant de capturi primăvara.

Bineînţeles, nu ignoraţi apele mai 
puţin adânci în acestă perioadă a anului, 
în special malurile. Pe multe ape, am 
observat că după o iarnă de inactivita-
te primii peşti îşi fac apariţia patrulând 
malurile. O mână de boilies, atât întregi, 
cât si sparte, alături de câteva boabe 
de porumb sau alternate cu momeli 
strident colorate reprezintă tot ceea ai 
nevoie pentru a atrage atenţia crapului. 
Încearcă – vei fi surprins.

Ştiu că întrebarea de mai sus se referă 
la nădirea propriu-zisă, dar nu ignoraţi 
nici abordarea cu momeala de cârlig în 
această perioadă a anului. Galben şi/
sau roşu sunt culorile mele preferate 
pentru această perioadă timpurie. Dacă 
momeala utilizată este de o culoare dife-
rită, pur şi simplu valorificaţi-o printr-un 
atractant plasat deasupra momelii. În 
prezent, în acest scop folosesc momeli 
artificiale fără aromă. O metodă prefe-
rată este imitaţia de boilies sau jumătate 
dintr-un boilies „autentic”. Acest lucru 
ajută la eliberarea mai rapidă a aromei 
din boilies şi prezintă un mare avantaj 
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prin faptul că poţi oferi o varietate de 
culori alternante pe parcusul zilei.

De obicei, pentru această abordare 
folosesc ceea ce numesc lanseta roving 
şi pentru peştii care îşi fac apariţia în 
afara zonei nădite lansez. Am pierdut 
şirul peştilor bonus prinşi cu ajutorul 
acestor tactici şi, mai mult, un peşte 
care apare sporadic într-o zonă aparent 
nepopulată poate fi, de fapt, cheia către 
o zonă extrem de productivă. Dar asi-

gură-te că marchezi zona după fiecare 
lansare (folosesc elastic pentru lansetă 
mărimea 4 sau 6, întrucât acesta este 
uşor de îndepărtat), astfel încât să poţi 
repeta manevra, precum şi să poţi veri-
fica zona mai târziu cu ajutorul unei 
lansete de marcaj.

Am observat că cele mai „productive” 
zone sunt relevate de apariţii singulare şi 
în urma capturilor pentru care am utili-
zat o singură momeală. Sincer, cred că la 

apele supuse presiunii, majoritatea pes-
carilor la crap au devenit atât de eficienţi 
în utilizarea lansetelor de marcaj, încât 
aceştia ajung să delimiteze şi să pes-
cuiască în aceleaşi zone. Prefer o zonă 
aparent nepopulată, dar pe care crapii 
o vizitează în mod natural în fiecare zi – 
dar, după cum se spune, aceasta este o 
altă mâncare de peşte.

Pescuit plăcut,
Shaun Harrison.

PUnE O înTrEBArE șI CâșTIGă Un PrEMIU l PUnE O înTrEBArE șI CâșTIGă Un PrEMIU

Felicitări, Vlad! Pentru întrebarea publicată  
primești ca premiu un pachet de nadă  
din partea Quest Baits România. Fir întins!
Pentru mai multe informații despre produsele Quest Baits vezi www.questbaits.ro
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