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Salut. La ce interval de timp ar trebui relansată lanseta/momeala 
într-o zi? Există vreo diferenţă între momeala proaspătă şi cea care 
a stat câteva ore sau chiar toată ziua în lac? l>Ion Drăgan, Cluj
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Relansarea momelii

Shaun Harrison 
redactia@aventurilapescuit.ro

Salut, Ion. Nu am nicio regulă de fier 
cu privire la acest aspect, dar în general, 
prefer să deranjez apa cât mai puţin posi-
bil şi să mă concentrez mai mult asupra 
momentului relansării. Sunt ferm convins 
de faptul că relansarea pune crapul în 
mişcare – acesta de obicei depărtându-se 
de zona în care se lansează. Încerc să nu 
lansez în acelaşi timp cu ceilalţi şi să aleg 
momentul cel mai puţin productiv al zilei.

Pe majoritatea apelor pe care am pes-
cuit de-a lungul anilor, cei mai mulţi pes-
cari par să se ocupe de relansare la cel 
mult două ore după răsărit şi la două ore 
înainte de apus sau chiar în timpul răsări-
tului sau apusului. 

Dacă majoritatea pescarilor aleg aceste 
momente pentru relansare, eu voi lăsa 
monturile la locul lor, scuturând doar 
sedimentele ce s-au depus pe fir, în ace-
laşi timp slăbind un pic firele în cazul în 

care există tensiune în hangere din cauza 
curentului. Îmi place la nebunie când mă 
aflu pe un lac unde majoritatea este influ-
enţabilă, lansând la aceleaşi intervale de 
timp. Peştii se pun din nou în mişcare, 
ajungând invariabil în zone în care sunt 
scutiţi de fire, adică în raza mea de acţiune. 
Aceasta este o metodă grozavă de a-i face 
pe ceilalţi pescari să acţioneze în favoarea 
ta. Mai nou, tind să relansez momeala în 
jurul perioadei prânzului, dacă apa nu se 
dovedeşte a fi productivă, preferând să las 
momelile şi monturile nemişcate de cu o 
zi înainte, de la ora prânzului. Dacă eram 
mulţumit de nada din ziua precedentă, 
de ce aş fi nemulţumit de aceeaşi nadă la 
apusul următor? După cum am spus, pre-
fer să las totul nemişcat când pescuiesc pe 
patul de nadă.

La pescuitul cu momeli izolate sau la cel 
cu pungi şi stringere, tind să lansez de mai 
multe ori, dar asta ţine foarte mult de felul 
în care „simt” ziua respectivă. Îmi amin-
tesc de multe ori o situaţie care, trebuie 
să recunosc, creează haos în mintea mea. 
Cu ani în urmă, în timp ce scrutam apa 
cu privirea, am fost uimit să observ cra-
pul apropiindu-se şi inspectând momea-
la, apoi dispărând, fără a se mai apropia 
pentru o re-examinare. Acest lucru s-a 
întâmplat pe o apă limpede ca lacrima. 
Puteam vedea cu uşurinţă momeala pe 
fundul apei. Dacă aş fi scos momeala din 
apă şi aş fi lansat-o din nou, fie şi numai 
la câţiva centrimetri distanţă de poziţia 
precedentă, peştele s-ar fi întors pentru a 
o reinspecta. Niciodată nu vor reinspecta 

o momeală odată ce unul dintre ei a exa-
minat-o deja, ceea ce mi-a demonstrat de 
asemenea faptul că ei comunică între ei 
mai mult decât putem noi realiza.

Acest fenomen mă urmăreşte constant 
şi este singurul lucru în privinţa căruia 
am dubii: momeala lăsată în apă pentru 
o perioadă prea lungă. Cu toate acestea, 
prefer să las momelile nemişcate, odată 
ce am reuşit să le poziţionez unde am vrut.

Singurul caz în care îmi încalc propri-
ile reguli este acela în care sunt absolut 
convins că peștele a vizitat zona de câteva 
ori, fără a se lăsa păcălit. În acest caz, voi 
relansa momeala, dar întotdeauna folo-
sind o altă montură sau o prezentare dife-
rită a momelii de cârlig. Nu văd sensul în a 
relansa ceva ce deja a fost refuzat.
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Felicitări, Ion! 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

âșTIGă UN PREMIU

EMaIl

cârlige puternice, cu vârf foarte 
bine ascuțit, contră suficient 
de mare, tija lungă și ochetul 
îndreptat spre interior,  
foarte potrivite pentru  
monturi line aligner.

cârlige 
intermediare cu 
tijă semilungă 
și semicurbată.

un frumos crap din două 
cifre, un cârlig wide gape și 
o montură perfect realizată

shaun relansează momeala în 
perioadele de inactivitate a peștilor




