Momeli pentru crap
Q1

Salut, Shaun. În cursul partidelor pe diverse bălți aud din ce în ce
mai des un lucru: crapii comuni şi crapii oglindă preferă momeli
diferite. Este adevărat sau este un mit? l Florin Cojocaru, E-mail.
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Foarte bună întrebarea ta, Florin, şi
foarte greu de răspuns. Cu siguranţă,
comportamentul crapilor comuni si al
celor oglindă este foarte diferit din mai
multe puncte de vedere. De ce se întâmplă asta, nu pot să spun exact, mai ales
că ambele specii sunt de fapt Cyprinus
Carpio, iar crapii oglindă descind din crapii
comuni.
De-a lungul anilor am remarcat diferite
situaţii în care comportamentul crapilor
comuni și al crapilor oglindă este diferit.
Întotdeauna a existat vechea legendă a
marelui crap comun negru, care nu este
prins niciodată. Ei bine, ca să fiu sincer,
am văzut mulţi crapi comuni care nu
sunt prinşi în ape în care se prinde mult
peşte. Nu sunt întotdeauna atât de mari,
dar faptul că evită să fie prinşi este foarte
ciudat. În câteva ape pe care pescuiesc
văd crapi comuni înotând, dar foarte rar
îşi fac intrarea în scenă.
În cealaltă extremă, crapii comuni îşi
fac apariţia chiar şi în condiţii extreme de

iarnă, când majoritatea crapilor oglindă
par a fi inactivi şi nu se hrănesc.
Desigur că în trecut am folosit momeli
care păreau să prindă un procent ridicat de crapi comuni. Asta nu înseamnă
că crapii oglindă nu le mănâncă, ci că
cei comuni sunt mai atraşi de anumite
momeli. Lucrul acesta mi-a fost foarte
folositor de-a lungul anilor de pescuit în
ape foarte bogate în crapi comuni.
Întotdeauna m-am străduit să găsesc
ingrediente preferate în special de crapii
comuni şi cred că acestea sunt diferite de
la apă la apă, dar aş putea spune că nadele
mai discrete şi mai naturale mi-au adus
mai mulți comuni pe saltea. Așa că mizez
mai degrabă pe utilizarea ingredientelor
naturale şi a uleiurilor esenţiale decât a
nadelor colorate şi aromate excesiv.
Întotdeauna va exista şi o excepţie de
la regulă în tot ceea ce vizează pescuitul
la crap, dar această diferenţă dintre crapii
comuni şi crapii oglindă este evidentă

pentru mine. În general vorbind, crapii
comuni sunt cei care par a fi mai greu de
tentat cu momelile produse de om.
Şi acum să dezvălui o teorie personală
nefondată, la care contemplu de ceva
vreme. De obicei nu scriu astfel de teorii
bazate pe pură teorie şi nedovedite. Dar
mă tot întreb dacă nu cumva am început
să schimbăm crapul ca specie prin exces
de hibridizare pentru a ţine pasul cu cererea în continuă creştere. Cam în acelaşi
fel cum s-a întâmplat cu anumite specii
de câini.
Desigur, provenienţa anumitor crapi
introduşi de om nu este un secret, datorită înfăţişării lor, dar am fost destul de
şocat să văd cum unele lucruri încep să se
schimbe într-un timp foarte scurt.
În general, mulţi dintre crapii comuni
bătrâni existenţi în această ţară provin
din surse foarte diferite, spre deosebire de
crapii oglindă mai tineri, introduşi masiv
de către om, crescând şi, mai important,
hrănindu-se în anii în care hrana naturală
prevala.
Hrana multora dintre peştii pe care-i
pescuim în prezent s-a bazat de la începutul vieţii pe o dietă formată din pelete,
astfel că preferinţele lor „culinare” s-au
schimbat.
Vedem acest lucru la oamenii din toată
lumea. Gândiţi-vă la tipurile de mâncare
alese de occidentali în comparaţie cu cele
preferate de orientali – şi suntem cu toţii
Homo sapiens!

Pune o întrebare și câștigă un premiu l Pune o întrebare și câștigă un premiu

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