
VREMURI BUNE SHAUN HARRISON

POȚI SĂ ÎNVEȚI UN

CÂINE BĂTRÂN
LUCRURI NOI

SĂ FACĂ

Experimentatul pescar de crap Shaun Harrison ne arata cum o 

mica modificare a monturii i-a adus un minunat crap comun.

MONTURA LUI SHAUN

Trageti plumbul direct peste 
tubul de silicon si acoperiti 
vartejul cu un con.

Impingeti plumbul peste con si 
atasati forfacul preferat.

 Shaun Harrison este un nume vechi in 
lumea pescuitului la crap si a acumulat 
de-a lungul timpului o experienta 
extrem de vasta in acest domeniu. A 
prins sute de crapi de peste 15kg, atat 
in UK, cat si in alte tari, dar ce il 
deosebeste cel mai mult de ceilalti 
pescari este capacitatea sa de a se 
adapta rapid oricaror conditii.
 Doar pentru ca are foarte mare 
experienta nu inseamna ca le stie pe 
toate, iar Shaun insusi recunoaste 
asta. L-am intalnit pentru
prima data pe un mic lac
foarte dificil de pescuit din 
Nottinghamshire si am
aflat cum un prieten i-a
reamintit avantajele

Boiliesurile taiate 
elibereaza multa 

atractie

O ajustare a monturii 
poate de multe ori sa 

va aduca un crap.

Shaun opteaza pentru un forfac suplu/moale.

pastrarii unei minti deschise.
 “Am pescuit pe acest iaz de aproape 
un hectar din cand in cand, in special 
iarna. Mi-a predat mai multi luptatori cu 
solzi de peste de 9kg, si pana acum 
totul a mers relativ usor. In orice caz, 
presiunea pescarilor se pare ca i-a pus 
in alerta si a trebuit sa caut idei noi.” 
spune Shaun.
 Lacul, cunoscut ca “The Inner 
Sanctum”, este o veche balastiera
        sapata initial pentru construirea
            liniei de cale ferata din
              apropriere. Este un iaz mic si
               retras, plin de personaje si de
                istorie. Salciile plangatoare,
                copacii scufundati si rigolele
                 cu namol constituie
                ascunzatori ideale pentru
              crapi. Cateva adapatori pentru
             animale indreptate spre lac si

cateva deschideri in vegetatia de la 
mal construiesc cateva mici standuri. 
Fiecare stand are deschidere catre o 
zona care tine peste.
 “Am venit aici cu cateva saptamani in 
urma pentru o partida scurta de o zi, 
impreuna cu un bun prieten de-al meu 
pe nume Dave, care chiar mi-a deschis 
ochii. Dupa cativa ani de pescuit plin 
de succes pe acest lac incepusem sa 
iau totul de-a gata. Initial a fost placut, 
era un pescuit relativ previzibil - 
montura mea combi clasica si boiliesul 
pe firul de par nu dadusera niciodata 
gres. In orice caz, in ultima vreme, 
pestii au devenit mult mai suspiciosi.
 Ar putea sa fie din cauza apei foarte 
limpezi sau a abordarii mele foarte 
galagioase. Oricare ar fi fost motivul, 

Traducere de Marius Mardale



Shaun Harrison
Varsta: 43
Porecla: nu are
Record personal in 
UK: 18.3kg
Sponsori: Quest Baits 
si Free Spirit.

FISA PESCARULUI
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CUM SA EVITAM GLOBULELE DE PVA

Faramitati cateva boiliesuri
si puneti-le printr-o palnie

intr-un saculet PVA.

Faceti saculetul ca de 
obicei, presand continutul
cu un piston.

Odata legat, presati tare 
saculetul intre degete, 
in acest mod.

Acum agatati carligul de 
partea fara nod.

 Cu monturile pe pozitii, stam pe scaun 
si bem cate o ceasca de ceai sperand 
sa fim intrerupti de o trasatura. In timp 
ce facem asta, Shaun imi vorbeste 
despre temperatura apei si despre 
prognoza meteo pe care a printat-o.
 “Sunt deosebit de interesat de 
temperatura apei si de conditiile 
meteo. Modul de hranire al crapilor se 
schimba foarte mult odata cu 
schimbarea vremii si a anotimpurilor. 
Potrivit prognozei meteo astazi vom 
avea vant slab, dar pentru maine avem 
avertizare de furtuna. Asa ca 
momentan suntem in linistea de 
dinaintea furtunii. Apa este rece, 6.7°C 
ca sa fim exacti, dar este suficient 
pentru o trasatura in opinia mea. Daca 
ar avea mai putin de 4°C as fi 
ingrijorat.” explica el in timp ce verifica 
termometrul. Apoi un peste agata firul, 
facand ca hangerul in forma de oaie al 
lui Shaun sa tremure. Cel putin se pot 
misca in apa asta rece, si asta ii da 
incredere.

montura la jumatatea unui prag abrupt 
intr-o zona cu apa mica, iar pe a doua 
de cealalta parte a pragului. Astfel as 
putea sa impusc doi iepuri cu o singura 
lovitura.
 Zonele cu substrat tare pe care le-am 
ales nu sunt acele zone evidente in 
care pescuieste toata lumea si de care 
crapii se feresc. Au fost formate printr-
un proces minutios si indelungat de 
nadire. Inainte sa plec acasa imi 
faceam timp de fiecare data sa nadesc 
aceste zone.
 Cand le-am observat prima data, erau 
pline de tot felul de lucruri ca matasea 
broastei, namol si vegetatie putrezita. 
Oricum, odata ce crapii au inceput sa 
se hraneasca cu incredere le-au 
curatat repede. Cand un peste se 
hraneste aspira toate fragmentele de 
pe substrat, dand la o parte tot ce este 
nefolositor si inghitind doar hrana. Or 
sa continue sa faca asta si pana la 
urma locul va deveni tare si curat. O sa 
observati cat de fin devine namolul - 
arata ca un loc pe care l-ati curatat cu 
propriile maini.” spune Shaun aratand 
cu mana zona aleasa.

ceva trebuia schimbat, si dupa ce am 
fost batut mar de Dave cu un 4-0,
a trebuit sa imi regandesc cu grija 
strategia pentru aceasta partida.” 
explica Shaun in timp ce leaga
cateva monturi.
 Soarele de Luni dimineata
straluceste pe suprafata
apei, iar cateva broscute
dau startul activitatilor de
primavara. Peste noapte apa
a inghetat, dar soarele a topit
gheata intr-o clipa.
 “Am ales un stand care se
bucura de primele raze ale
soarelui, astfel incalzindu-se cel
mai repede. Este un golf ingust, plin
de copaci care atarna peste maluri si 
de paturi de matasea broastei.
 In orice caz, exista si cateva zone cu 
fund tare printre zonele cu vegetatie, 
fapt ce face prezentarea momelii mai 
usoara. Am plasat cu precizie o

Poate hangerul 
norocos al lui Shaun 
sa  schimbe partida?

Gata de 
lansare.

Boiliesurile spalate pot pacali pestii suspiciosi.

O mixtura de 
boiliesuri va 

ajuta sa
derutati crapii.
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 Trece o ora si dupa ce se gandeste ce 
sa faca, Shaun hotaraste sa arunce 
una dintre lansete undeva mai 
aproape. Pestii ar putea sa se 
hraneasca langa mal, fapt ce putea 
determina agatarea firului de mai 
devreme. Dupa ce isi ajusteaza 
montura facuta dintr-un textil suplu si 
un tub siliconic, o arunca aproape de 
mal cu o aruncare pe sub mana.
 “Faptul ca Dave m-a batut atat de rau 
m-a facut sa regandesc abordarea pe 
acest lac. Sunt sigur ca pestii au 
devenit suspiciosi in fata monturilor 
rigide. Dave a prins toti pestii cu 
forfacuri din fir textil moale. Ar putea fi 
din cauza felului in care se misca, a 
culorii sau poate a felului in care se 
aseaza pe substrat. Oricare ar fi 
cauza, am hotarat sa fac o schimbare.

LANSETA DE LANGA AGATATURA ARE O TRASATURA

VIOLENTA, REZULTATUL FIIND UN DULAP.

necesar sa pierzi plumbul in dril. Cand 
nu este foarte multa agatatura in apa, 
prefer sa nu pierd plumbul.”
 Lucrurile nu prea se misca, asa ca 
Shaun se hotaraste sa faca o plimbare 
in cautarea pestilor, lasandu-mi 
lansetele in grija. Se urca in cativa 
copaci pentru a avea o vedere mai 
buna asupra lacului, dar nu reuseste 
sa vada nici un peste. Ai crede ca nu 
este nici un peste in lac, si este un 
mister unde au disparut cei peste 20 
de pesti de aici. Se intoarce cu o 
privire derutata si se hotaraste sa 
incerce un pop-up viu colorat ca ultima 
solutie. Montura este aruncata inca o 
data intr-unul dintre locurile cu substrat 
curat.
 Odata cu lasarea intunericului ne 
bucuram de conditii perfecte de 
noapte, cu cer acoperit si reprize 
scurte de ploaie. Am fost nevoiti sa 
imbracam gecile groase de iarna 
pentru ca temperatura scazuse cu 
cateva grade.
 In sfarsit, lanseta de langa agatatura 
are o trasatura violenta, rezultatul fiind 
un dulap. Shaun ajunge langa lansete 
si curand pestele este scos din zona 
cu agatatura. Este foarte important sa 
scoti imediat pestele din zona cu 
agatatura si sa nu ii dai nici un 
centimetru de fir, pentru ca altfel s-ar 
putea sa dai de bucluc.
“Poate fi unul dintre acei frumosi crapi

 Imi place sa folosesc monturile din fir 
textil cu saculeti PVA sau fir PVA 
pentru a reduce sansele de a se 
incurca in aruncare. Veti observa, de 
asemenea, ca imi place sa folosesc 
tub siliconic rigid pentru inaintas. Este 
mult mai sigur pentru pesti decat 
leadcore-ul sau firul de fluorocarbon. 
Pentru a ma asigura ca se aseaza bine 
pe substrat il tai in bucatele mai mici 
pe care nu ma obosesc sa le indrept. 
Ce betisor sau crenguta ati vazut voi 
sa fie drept ca o rigla? Tubul de silicon 
trebuie sa semene cat mai mult cu 
lucrurile de pe substrat pentru o cat 
mai buna camuflare.
 Tubul de silicon se comporta, de 
asemenea, ca si un back lead. Cand 
lansati, se deplaseaza un pic inapoi 
astfel tintuind pe substrat o portiune
           mai mare de fir.”, spune el in
            momentul in care un alt peste ii
            atinge firul facandu-l sa sara in
             picioare in anticiparea unei
             trasaturi.
              Ce ma intriga cel mai tare la
             sistemul lui de plumb este ca
             nu foloseste un clips pentru

             montura cu plumb pierdut.
        “Dupa ani de zile de pescuit la
       crap, am invatat ca daca incerci
       sa faci lucrurile putin diferit fata de
       altii poti sa prinzi mai multi crapi.
        Sistemul meu de plumb permite
       eliberarea acestuia in cazul unei
       rupturi. Este foarte sigur pentru
       peste si totodata este si foarte
       sensibil in comparatie cu sistemul
       cu clips. Nu este intotdeauna

Zonele inalte va 
ofera o vedere 

mai buna 
asupra lacului.

Aruncarile 
precise va vor 

aduce rezultate.

Intotdeauna 
fiti atenti la 

vreme.

Nu va miscati cand 

va pregatiti sa lansati.



SHAUN HARRISON
Bucatile de tub siliconic vor lua forma 

substratului si vor tine firul departe de crapi.

Temperatura 
scade dupa-

amiaza.

Shaun foloseste intodeauna bucati de boiliesuri pentru ca elibereaza multa atractie.

Creati o zona de hranire nadind dupa principiul “putin si des”.

comuni. Am intrezarit cativa
solzi aurii.”, comenteaza
Shaun.
 Cinci minute mai tarziu un
crap comun perfect ajunge
in minciog si pare sa fie mai
mare de 9kg. Este un peste
superb, de culoare inchisa,
intepat in mijlocul buzei de
jos; schimbarea monturii a
dat roade. Facem cateva
poze si se intoarce rapid
la casa lui, dandu-i lui
Shaun posibilitatea de a
reflecta la aceasta zi de
pescuit ciudata.
 “A trebuit sa muncesc pentru
pestele asta. Se pare ca sunt foarte 
suspiciosi pentru moment si nu inteleg 
de ce. Am avut parte de o inundatie 
destul de serioasa cu cateva 
saptamani in urma, si poate ca valul de 
apa rece i-a amortit un pic. Ori asta, ori 
jumatate din pesti au scapat din lac. In 
orice caz am reusit sa prindem unul in 
fata camerei, si este chiar un peste 
frumos. Este un peste foarte batran, 
posibil peste 40 de ani si arata 
extraordinar. Schimbarea monturii m-a 
ajutat cu siguranta sa-l prind, asa ca 
am demonstrat ca este posibil sa inveti 
un caine batran sa faca lucruri noi.”

Salvat de clopotel.
Un superb crap 
comun de 10kg.


