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S H A U N    H A R R I S O N

Pescuitul crapului la suprafata apei.

In cautarea acelor

de la suprafata
aspiratori

Odata cu acest soare de vara care incalzeste spinarile 

crapilor…. e momentul sa ispitim cativa de la suprafata. 

Articolul acestei luni il gaseste pe Shaun investigand 

elementele tactice ale pescuitului cu momeli flotante.
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Scuza-ma poti sa repeti ce ai spus ? Am 
auzit aceaste vorbe parca de prea multe ori 
pana acum. Nu ma afecteaza absolut deloc, 
dar ma fac sa zambesc cateodata.
Sunt vorbe rostite invariabil de acei pescari 
care din cand in cand se mai ivesc din 
corturi pentru a arunca cutiile goale de 
bere, relativ multumiti in lumea lor mica. E 
vorba de acei pescari care au in apa 
monturi cu autointepare si asteapta aparitia 
unui peste care prin declansarea 
avertizorilor sa anunte pescarul ca ceva s-a 
inamplat. Deodata revistele si cutia de bere 
sunt aruncate, si cu grija sa nu se impiedice 
de cablul TV , pescarii respectivi apar din 
cort pregatiti de lupta. 
Hmmm, inteleg, deci aceasta este 
modalitatea corecta de a pescui, nu-i asa ? 
Pe mine m-ati pierdut undeva pe drum. Eu 
am fost invatat sa ma strecor in jurul 
lacurilor, pasind cu atentie, usor, nevazut, 
incercand sa ma camuflez in mediul 
inconjurator, facand eforturi sa nu provoc 
niciun zgomot , sa nu alertez nicio vietate 
prin prezenta mea. Daca sperii pasarile nu 
fac altceva decat sa alarmez crapii. Am fost 
intotdeauna atat de fascinat de confruntarile 
cu crapii pe care ii puteam privi in ochi.
Da, am si eu partide in care pescuiesc 
orbeste, cu monturile la locul lor pregatite 
sa prinda un peste neatent, dar pentru 
adevaratele senzatii tari, in opinia mea, 
nimic nu se compara cu panditul pestilor 
vizibili sau cu pescuitul folosind momeli 
flotante. Ambele stiluri de pescuit incep sa 
devina o arta pierduta, ceea ce este in 
avantajul meu. Sa te strecori catre prada ta, 
sa utilizezi toate tehnicile de camuflare 
dobandite de-a lungul multor ani, apoi sa 
determine pestii sa se hraneasca chiar in 
fata ta (in conditii de vizibilitate maxima, in 
miezul zilei cand

pescarii de cort nu prind nimic din cauza ca 
pestii se hranesc foarte putin) asta este 
pentru mine ceva special – foarte special.
 Dupa ce pestii incep sa se hraneasca, 
trebuie sa te gandesti cum arunci momeala 
astfel incat sa nu ii sperii. In cele din urma, 
momeala este la locul ei, crapii continua sa 
se hraneasca si intr-un final nu mai raman 
decat momeala, pescarul si crapul care se 
indreapta catre momeala. Gura lui se 
deschide, momeala dispare si nu mai ramai

decat tu si crapul. Urmeaza momentul de 
panica al crapului, lanseta se cabreaza si 
carligul se fixeaza. Emotiile aparute din 
momentul in care pestele a fost gasit, 
accentuate in momentul in care a inceput 
sa se hraneasca, ajung la apogeu in timpul 
drilului. 
Mai spuneti-mi acum ca cei prinsi la 
suprafata nu se pun !!
Pescuitul la suprafata este unul dintre 
putinele stiluri de pescuit la crap care inca 
se bazeaza pe tehnici fundamentale de 
pescuit cum ar fi camuflarea, lansarea si 
inteparea. Da, inteparea! Intr-adevar trebuie 
sa intepi chiar tu pestele in cazul in care nu 
poti lansa una din acele plute masive de tip 
controller in apropierea pestilor care se 
hranesc fara sa ii sperii.
 In opinia mea, pescuitul la suprafata este 

“Pescuitul la suprafata este 
unul dintre putinele stiluri 
de pescuit la crap care inca 
se bazeaza pe tehnici 
fundamentale de pescuit 
cum ar fi camuflarea, 
lansarea si inteparea.
Da, inteparea!”

“Colegu', cei prinsi la suprafata nu se pun!” una din cele mai pure si mai satisfacatoare 
metode de a prinde crapi. Deci, pentru cei 
dintre voi care nu se gandesc ca mi-am 
pierdut complet mintile, voi continua sa 
dezvolt stilul meu personal de a pescui la 
suprafata. Abordarea mea pare sa difere de 
cea a majoritatii pescarilor. Deci, aceasta 
este o descriere a stilului meu personal de 
pescuit la suprafata.
 Cu siguranta nu este un ghid final pentru a 
prinde crapii la suprafata, este doar metoda 
pe care eu personal o folosesc atunci cand 
pescuiesc la suprafata, o metoda de care 
ma bucur inca din anii 70 atunci cand 
barbatii aveau tunsori haioase si tara mea 
(Marea Britanie) era condusa de o femeie. 
 Ca in toate celelalte stiluri, poti pescui 
oricat de simplu sau de complicat gasesti 
de cuviinta. Pentru foarte multi pescari, 
pescuitul la suprafata se rezuma la o punga 
de biscuiti pentru catei, care a fost 
cumparata cu cateva luni inainte si care 
este folosita oricand crapii se plimba ametiti 
in apa incinsa. Un peste ghinionist poate 
ajunge in carlig si in aceste conditii dar 
unele din cele mai bune sanse pe care le 
poti avea sunt in zilele in care pestii nu se 
arata neaparat – asta doar pana termini 
nadirea, desigur.
 Eu prefer sa merg exclusiv pe pescuitul la 
suprafata decat sa incerc sa mai fur cate 
unul de la suprafata in timpul unei partide 
de pescuit statice. Calatoresc foarte lejer, 
doar cu nada, lanseta, minciogul si celelalte 
acareturi prin buzunare sau in salteaua de 
primire. Daca este posibil, prefer sa imi 
ascund pe undeva salteaua de primire 
pentru a nu mai fi legat de ea. Daca prind 
un peste nu e deloc greu sa il las in 
minciog, in apa, pana recuperez salteaua. 
Salteaua de primire si echipamentul lejer nu 
prea se potrivesc, dar pentru siguranta 
crapilor nu trebuie facut niciun compromis.
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Inainte de a incepe sa pescuiti, 
aruncati cateva nade plutitoare 

si asteptati reactia crapilor.

Nada
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S H A U N    H A R R I S O N

Selectati o gama de nade 

flotante de dimensiuni diferite. 

Creaza confuzie dar ajuta la 

hranirea cu incredere

Fiti atenti la 
ingrediente...

Chiar ca un boilies

Imi place sa port cu mine cat mai 
putine lucruri care sa incapa in 
buzunarele unei veste vechi.

Vechea dar inca eficienta mancare pentru 
animale de companie. Unde am fi acum 
fara aceasta nada. De fapt, de cativa ani, 
“vechea” mancare pentru caini nu mai e 
ceea ce a fost odata, deci probabil ca 
afirmatia anterioara este putin imprecisa.
 E chiar ciudat. Pescuitul la suprafata, asa 
cum l-am practicat eu de la bun inceput, a 
implicat mai mult biscuiti pentru pisici decat 
biscuiti pentru caini. Biscuitii “Felix Crunch” 
cu aroma de sardele au fost de departe cei 
mai buni pe care i-am folosit, dar asa cum 
se intampla si in alte cazuri, productia lor a 
fost oprita. Alti biscuiti pe care i-am folosit 
cu succes au fost cei de la Meow Mix. Cutia 
de Meow Mix continea 3 culori diferite, si 
tactica mea favorita era sa pun pe carlig doi 
biscuiti de de culori diferite (inca asteptam 
ca cineva sa inventeze firul de par) si sa 
lansez folosind un forfac foarte lung. In 
zilele noastre, montura s-ar numi Zig Rig 
dar atunci era doar ancorarea unei momeli 
flotante. Meow Mix era extraordinar atat 
timp cat nu aveai trasatura imediat dupa 
aruncare din cauza ca momeala era inca 

prea tare si carligul nu reusea sa se 
elibereze.
 Se pare ca am folosit ani buni diverse tipuri

de biscuiti pentru pisici pana cand,
deodata, toata lumea a inceput

sa foloseasca mancarea
pentru caini. Aceasta chiar

a fost o succesiune
fireasca a lucrurilor. Multe
din primele nade speciale

(le numeam nade
cu valoare proteica

ridicata indiferent de
continutul real de proteine)

erau facute din mancare de pisici la cutie. 
La un moment dat obisnuiam sa folosesc 
mancare pentru caini cu aroma de vita dar 
asta era doar incapatanarea mea de a fi 
diferit, de a iesi din tipare. Mancarea pentru 
pisici la cutii era atat de eficienta incat mi s-
a parut o miscare logica folosirea biscuitilor 
pentru pisici in pescuitul la suprafata. Daca 
imi amintesc bine, Chris Currie/Keith Rice 
(aceasi persoana) a fost primul care a 
inceput sa scrie despre folosirea biscutilor 
pentru pisici in pescuitul la suprafata. In 
orice caz, intreaga lume crapista parea sa
agreeze idea ca hrana 
pisicilor este mai mult 
decat potrivita si 
pentru crapi. Nu stiu 
cine a inceput sa 
experimenteze cu 
biscuitii pentru caini 
insa dintr-o data 
majoritatea pescarilor 
au fost de parere ca 
acestia sunt mai buni 
pentru crapi!
 Cu siguranta, crapii adora sa rontaie 
biscutii pentru caini, si avand in vedere ca 
orice supermarket are disponibila o varianta 
proprie, chiar avem de unde alege – desi 
majoritatea mi se par similare. Iata un 
scenariu interesant in legatura cu acest 
subiect, cainii mei Bonzo si Brook, cei doi 
bull-terrieri Staffordshire prefera peletele 
pentru crap in dauna biscuitilor pentru caini. 
In fiecare dimineata pregatesc o portie de 
pelete pentru Brook, una pentru Bonzo si 
inca o portie pentru crapii din iaz. Sunt 
nevoit sa asez un colac in iaz pentru a 
impiedica peletele sa ajunga la margine, 
altfel cainii vor incerca sa manance si ultima 
bucatica.

 Biscutii pentru caini pot fi 
colorati si/sau aromatizati 
foarte usor dar, sincer sa fiu, nu 
prea imi bat capul cu asta. 
Crapilor le place gustul original 
si mananca atat de multi incat 
chiar si dupa vizitele pe mal se 
intorc pe patul de nada. Exista, 
totusi multe alte momeli flotante 
pe care crapii le prefera atunci 
cand au sansa de a alege. E 
mult prea usor sa ne limitam la
gandul ca pescuitul la suprafata 
= biscuiti pentru caini. 
 Ati fi surprinsi daca incercati 
unii dintre biscuitii existenti 
pentru pisici. Eu consider in 
continuare ca biscuitii pentru 
pisici sunt mai atractivi pentru

crap decat
cei pentru
caini care sunt folositi mai mult.
 Verificati cateva dintre ingrediente – nu sunt 
prea diferite de nadele pentru crap pe care 
oricum le cumparati. Totodata, consider ca 
dimensiunile mai mici sunt mai eficiente pentru 
a declansa un raspuns de hranire. In cazul in 
care am o partida de pescuit la suprafata in 
care crapii nu sunt cooperanti, voi incepe sa 
folosesc nade cat mai mici urmand sa cresc 
usor dimensiunile pe masura ce crapii incep sa 
prinda incredere. Cu cat biscuitii/peletele sunt

mai mici cu atat mai usor vor fi 
aspirate de agasantii pesti mai 
mici. Dar chiar sunt deranjanti 
acesti pesti mici?
 Personal nu cunosc un 
stimulant de hranire pentru un 
peste mai eficient decat atunci 
cand vede alt peste care se 
hraneste. Zdrobirea peletelor 
ajuta la crearea unei atractii 
foarte puternice in apa. In 
cazul in care, la inceput, crapii

nu dau impresia ca ar fi interesati, incercati sa 
provocati o reactie de hranire la o alta specie, 
la orice vietate din apa.
 Am vorbit atat de mult despre biscuitii pentru 
pisici si caini si nici macar nu am mentionat 
peletele, care de fapt sunt produse special 
pentru necesitatile alimentare ale crapilor. 
Vorbind serios, exista foarte multe feluri de 
pelete cum ar fi cele pentru pastravarii, cele 
extrudate, pelete pentru crap si pelete marine 
disponibile in multe dimensiuni, de la pudre 
pana la marimea pe care o doriti. Eu furnizam 
pelete de halibut de pana la 28mm, dar nu 
primeati prea multe intr-un kilogram.
 Peletele flotante care se vand in general 
pescarilor sunt cele de pastravarii si cele 
extrudate, acestea fiind disponibile la preturi 
destul de rezonbile. Sunt mai scumpe decat 
biscuitii pentru caini dar sunt mai sanatoase 
pentru crapi. Eu vindeam niste pelete flotante 
care lasau in urma lor o dara de particule 
scufundatoare in timp ce pluteau. Acestea sunt 
extraordinare pentru ca fac pestii sa 
constientizeze prezenta nadei. Aceste pelete 
pot fi foarte folositoare in situatiile in care pestii 
nu raspund la nadele conventionale. Daca 
vizitati un furnizor serios de pelete pentru crapi 
koi, veti fi uimiti de peletele pe care le gasi 
acolo. Credeati ca peletele pentru pastravarii si 
in general peletele pentru crap sunt scumpe 
comparativ cu biscuitii pentru caini? Asteptati 
sa vedeti pretul unor pelete de calitate pentru 
crapii koi! Am norocul sa locuiesc la cativa 
kilometri de un mare centru pentru crapi koi. 
Daca aveti ocazia sa vorbiti cu un adevarat

“In cazul in care am o 
partida de pescuit la 
suprafata in care crapii nu 
sunt cooperanti, voi incepe 
sa folosesc nade cat mai 
mici urmand sa cresc usor 
dimensiunile pe masura ce 
crapii incep sa prinda 
incredere.”
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Momelile de carlig

Cainele meu (care adora biscuitii pentru pisici) admirand 
un crap care n-a refuzat nici el biscuitii pentru pisici.
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In tinerete eram pasionat 
de pescuitul la suprafata. 

Ca si in cazul nadelor scufundatoare, nu ma

specialist in crapi koi, cu siguranta va vor
impresiona cunostintele acestuia despre 
necesitatile nutritive ale crapilor. Am spus-o 
si pana acum si repet, crapii pe care ii cresc 
reprezinta atat mandria cat si bucuria 
acestor oameni. Crapii respectivi sunt 
crescuti in ceea ce eu consider a fi niste 
medii sterile oribile, dar acesti crapi 
debordeaza de sanatate. La urma urmei, 
cui ii place sa priveasca si sa admire un 
peste bolnav? Unde vroiam de fapt sa 
ajung? Ei bine, folosesc si eu unele dintre 
aceste pelete pentru crapi koi, in situatiile in 
care crapii chiar trebuie convinsi sa se 
ridice la suprafata si sa ia o gustare. Ca in 
cazul tuturor animalelor, odata ce le-ai dat 
sa guste cateva bucatele dintr-o mancare 
gustoasa le va creste imediat apetitul. 
Atrageti atentia crapilor prin cateva pelete 
scumpe si apoi incepeti sa introduceti din 
cele normale. In general hranirea va 
continua. In mod similar, prin cresterea 
marimii nadei oferite, cand in final vine 
timpul sa riscam o lansare, atunci crapii 
mananca deja lucruri usor de reprodus.

 obosesc sa aleg o momeala identica cu 
nada oferita, nu vad rostul. De fapt ma voi 
hazarda sa spun chiar ca prefer sa folosesc 
o momeala diferita. Principalul criteriu in 
alegerea momelilor plutitoare, este acela ca 
momeala de carlig sa aiba o flotabilitate 
similara cu cea a nadei oferite (acest aspect 
este mult mai important cand pescuim la 
suprafata decat pe substrat) si pot distinge 
care este momeala de carlig fara sa fiu 
nevoit sa o tot misc pe suprafata apei. 
Momelile de carlig preferate de mine arata 
ca plutele pe suprafata apei.
 Daca pescuiesc in ape intunecate, in zone 
umbrite de siluetele copacilor, folosesc o 
momeala de culoare deschisa; atunci cand 
pescuiesc in ape argintii folosesc o 
momeala inchisa la culoare, dar o nuanta 
diferita de cea a nadei. Nu-mi fac griji in 
privinta crapilor pentru ca oricum toate 
nadele de suprafata par intunecate atunci 
cand sunt vazute din adancime. Este la fel 
ca atunci cand fotografiezi pe cineva care 
are cerul luminos in spate, tot ce obtii este o 
umbra intunecata in cazul in care nu 
folosesti blitzul – dar crapii nu au blitzuri! In 
noua cazuri din zece momeala mea de 
carlig va fi un pop-up cioplit pe care il

ajustez pana ajung la marimea 
dorita.
Voi continua sa nadesc si sa imi 
apropii crapii cat pot de mult 
inainte de a risca o lansare. 
Deci, marimea momelii folosite 
de mine adesea va fi aleasa in 
functie de cat de departe trbuie 
sa lansez. 
 Mi-au placut intotdeauna 
momelile artificiale/de plastic. Cu 
toate astea, folosesc foarte rar 
momelile artificialele care imita 
biscuitii de caini. Am cumparat o 
singura data o cutie cu marimi 
diferite amestecate si mi s-a 
parut ca fac prea multi stropi 
atunci cand lovesc apa. In plus, 
avand in vedere ca ca prefer sa 
folosesc momelile direct pe 
carlig decat sa le atasez pe firul 
de par, momelile de plastic erau, 
in opinia mea, putin prea tari si
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Un crap ar putea observa diferenta
dintre cele doua?

Shaun a folosit o izolatie pentru tevi ca
matrita pentru peleta construita de el.

Wood-filler poate fi folosit pentru a
confectiona o falsa momeala de carlig.

duceau la pierderea unor pesti.
 Folosesc totusi unele momeli artificiale 
atunci cand pescuiesc la suprafata si 
anume boilies-urile artificiale carora le 
ajustez marimea si le cioplesc. Tot in 
legatura cu subiectul artificialelor as adauga 
ca in urma cu multi ani obisnuiam sa imi fac 
singur pelete artificiale din solutie de 
umplere a imbinarilor din lemn (wood filler) 
– acestea functionau excelent! Am inceput 
cu o bucata de Plastazote (folosit pentru 
legarea mustelor artificiale in fly-fishing) in 
care am facut o gaura. Urmatorul pas a fost 
plasarea tijei carligului in gaura dar fara sa-i 
atinga marginile. Pentru asta se infige varful 
carligului in Plastazote. Apoi e simplu, se 
umple gaura cu solutie de umplere pentru 
lemn si este lasata sa se intareasca. Odata 
ce solutia s-a intarit, se extrage din gaura 
carligul cu solutia intarita in jurul tijei 
carligului si hocus-pocus, avem peleta

flotanta perfecta cu carligul deja
infipt in ea intr-o parte. Am prins
o gramada de crapi cu aceasta

momeala dar, atentie, este foarte
usoara deci va trebui sa folositi o

lanseta de musca sau o pluta de tip
              controller.

Se pare ca acum se gaseste de cumparat 
orice pentru pescuitul crapului. Serile 
petrecute in sopron sau garaj pentru 
confectionarea diverselor ustensile de 
pescuit aproape ca s-au terminat; dar nu si 
cand e vorba de plutele lestate de tip 
controller. Sunt sigur ca majoritatea celor 
care au proiectat aceste plute de-a lungul

timpului, au practicat 
foarte putin acest tip 
de pescuit. Este una 
din putinele piese de 
echipament pe care 
inca mi le 
confectionez singur – 
nu pentru ca imi

place, de fapt urasc aceasta treaba, dar o 
fac pentru ca inca nu gasesc o pluta 
controller care sa imi placa.
 Exista totusi cateva plute controller pentru 
monturile bolt rig care sunt bune si se 
preteaza a fi trase catre zona in care se afla 
pestii dar nu sunt deloc potrivite pentru 
lansari intre pesti pentru ca fac un deranj 
prea mare. Principala problema cu 
majoritatea plutelor din comert (dupa umila 
mea parere) este ca sunt prea scurte si 
prea groase. Nu numai ca fac deranj la 
lansare dar se si scufunda atunci cand 
intepi ceea ce reduce eficienta inteparii. 
Faptul ca pluta se scufunda in loc sa se 
ridice frumos de pe apa produce si un

De indata ce i-ai facut sa se hraneasca, 
ascunde-te si urmareste-ti prada. 

Plute de tip CONTROLLER

zgomot care sperie crapii.
 Plutele confectionate de mine sunt foarte 
simple dar isi fac treaba mai bine decat 
orice alta pluta din comert pe care am 
testat-o. Le confectionez din lemn de balsa 
cu diverse diametre, in functie de distanta la 
care trebuie sa arunc. Fundul plutei este 
gaurit si umplut cu alice pana se 
echilibreaza. Pentru echilibrarea plutei 
poate fi folosita si sarma de plumb sau o 
combinatie a celor doua variante. Cu 
ajutorul unei unelte pentru indoit sarma, 
dintre cele utilizate la constructia nalucilor 
de spinning, fac o bucla de sarma pentru 
varful plutei, cu toate ca in trecut obisnuiam 
doar sa lipesc un vartej. Sistemul buclei 
(identic cu cu ochiul de pe o naluca Mepps 
Aglia) cu suficiente rasuciri ale sarmei 
permite insurubarea in lemnul de balsa. Am 
descoperit ca acest sistem dureaza mai 

mult decat vartejul lipit.
Odata ce ochetul de sus 
este la locul lui, finisez cu 
smirghel acest capat, 
astfel incat sa fie mai 
subtire decat capatul de 
jos. Acest lucru imi permite 
sa folosesc tuburi de

culori diferite pentru acest capat, adecvate 
conditiilor diferite de luminozitate.
 Apoi tot ansamblul este vopsit cu o culoare 
neutra din care adaug putin mai mult la 
capete pentru o mai buna etanseitate, sau 
daca doriti, puteti folosi un adeziv cum ar fi 
Araldite.
 Sunt niste plute controller foarte simple dar 
care isi fac treaba foarte bine. Se arunca 
usor, aterizeaza in liniste si se ridica bine in 
momentul in care intep. De fapt, cand se 
intampla sa intep in gol, de obicei imi petrec 
urmatoarele 5 minute incercand sa 
recuperez pluta din copacul sau boschetul 
din spatele meu.

“Plutele confectionate de 
mine sunt foarte simple dar 
isi fac treaba mai bine decat 
orice alta pluta din comert 
pe care am testat-o.”

Shaun foloseste si momeli de plastic pentru a

putea observa mai usor momeala de carlig

printre mixtura de nada flotanta.

Pop-up-urile pot

fi si ele cioplite.

Momeala de carlig facuta acasa
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Shaun acopera capatul plutei controller
cu un manson dintr-un tub foarte vizibil. 
Poate fi oservat de la distanta mare.

In actiune unealta pentru indoit sarma!

Controller-ul poate fi facut din lemn de 
balsa. Cu ajutorul uneltei pentru indoit 
sarma formez ochetul.

S H A U N    H A R R I S O N

Pluta CONTROLLER facuta acasa

Priviti incovoierea acelei lanse
vechi; inca unul a fost pacalit
 de momeala flotanta in anii ’80.

 

Lansetele
Personal prefer niste lansete relativ scurte 
pentru tipul de pescuit la suprafata pe care 
il practic. Categoric, prefer sa imi prind 
crapii cu momeli libere (fara pluta), doar un 
carlig legat la capatul liniei si momeala 
aferenta. Am folosit foarte multe lansete 
diferite de-a lungul anilor pentru acest stil 
de pescuit. Pentru mult timp, cea pe care 
amconsiderat-o perfecta era un Tricast de 
11ft cu un test de curbura de 1¼lb careia ii

Mulinetele

toti pestii pe care i-am prins. In mod similar, 
una din cele mai bune lansete pentru 
pescuit la suprafata, la distante mai mari de 
data aceasta (cu pluta) a fost tot un Tricast 
de 12ft cu un test de curbura de 1¼ lb. 
Lanseta a fost conceputa pentru pescuitul 
linului la distanta, dar s-a dovedit excelenta 
pentru pescuitul la distanta cu momeli 
flotante. Aceasta lanseta a devenit un 
adevarat cult in zona Nottingham datorita 
crapilor dintr-un lac, renumiti pentru buzele 
incredibil de moi din cauza ca substratul 
bazinului era in permanenta acoperit de o 
vegetatie moale. Acest lucru nu se intampla 
inainte ca eu sa folosesc respectivele 
lansete cu care majoritatea pestilor agatati 
erau adusi pe mal. Asa cum am spus si 
acestea au reprezentat niste lansete 
excelente pentru pescuitul la suprafata. 
Astazi, din fericire nu mai e nevoie sa taiem 
lansete sau sa descoperim intamplator ceva 
potrivit multumita celor de la Free Spirit 
Fishing care in loc sa obtina niste blankuri 
si sa hotarasca ulterior pentru ce ar putea fi 
vandute, concep lansetele cu un scop bine 
stabilit – lansetele sunt acum concepute 
special pentru acest stil de pescuit.

taiam cotorul aducand-o 
la o lungime de 9ft. 
Arunca o momeala 
usoara ca un vis si era 
sufficient de moale pentru 
a absorbi toate socurile 
unui peste mare chiar si 
la o distanta foarte mica. 
Aceasta lanseta, desi cu 
un test de curbura foarte 
mic a fost potrivita pentru

 Cu certitudine, nu am vazut niciodata 
utilitatea unui test de curbura mare in 
pescuitul la suprafata – am observat de fapt 
chiar contrariul. O lanseta moale ajuta mult 
cand lansam greutati relative usoare si veti 
fi surprinsi cat de precise devin lansarile 
voastre in momentul in care “simtiti” 
aruncarea folosind o lanseta mai moale. 
Singura situatie in care folosesc o lanseta 
mai rigida este cand pescuiesc cu o 
mulineta centre pin. La stilul meu de

aruncare, cu o astfel 
de mulineta, o lanseta 
moale nu prea ma mai 
ajuta. Nu pot sa lansez 
prea departe cu o 
mulineta centre pin si 
din cauza asta 
folosesc o lanseta 
Margin Creeper de 
8½ft. E o lanseta 

 eficienta pentru drill dar cu un varf suficient 
de rigid pentru a-mi permite lansari bune cu 
centre pin. De fapt primul meu crap cu 
aceste lansete a fost unul de peste 13 kg, 
un botez placut pentru orice lanseta – imi 
place asa de mult drilul cu lansete scurte. 

Poate ii va surprinde pe unii pescari sa afle 
ca imi place sa folosesc o mulineta centre 
pin pentru pescuitul la suprafata. Totul a 
inceput ca o gluma atunci cand o initiam pe 
Ruth in placerile pescuitul la suprafata. La 
sfarsitul unei dupa-amieze reusite in care 
am prins un numar de crapi jenant de mare 
in timp ce Ruth se cam chinuia, ea mi-a 
spus :
“data viitoare te voi limita la o mulineta 
centre pin”
 Mi-a placut idea si urmatoarea partida am 
procedat in consecinta. Am prins la fel de 
multi si am observat ca prezentarea era 
mult mai buna, pe linie nu mai existau acele 
bucle frustrante care apar dupa cateva 
driluri in care folosesti frana. Oh da, drilurile 
cu mulineta centre pin erau de asemeni 
foarte distractive. Alegerea unei mulinete 
centre pin tine foarte mult de pescar; nu ai

atat de multe variante pe care sa le compari, 
nu trebuie sa tii cont de reglajele franei sau 
de asezarea firului. Atat timp cat alegerea ta 
are un diametru rezonabil (10cm sau poate 
chiar mai mult) majoritatea mulinetelor centre 
pin sunt mai mult decat potrivite pentru 
reglajele franei sau de asezarea firului. Atat 
timp cat alegerea ta are un diametru 
rezonabil (10cm sau poate chiar mai mult) 
majoritatea mulinetelor centre pin sunt mai 
mult decat potrivite pentru drilul cu un crap. 
Timp de ani buni eu am folosit o mulineta 
Speedia. 
Mulinetele cu tambur fix sunt alta mancare 
de peste, exista mii de variante din care sa 
alegi. Sfatul meu aici este sa evitati 
mulinetele mari, folositi mulinete usoare si 
cumparati-le pe cele mai bune pe care vi le 
permiteti. Astfel veti fi siguri ca primiti o 
mulineta cu un mecanism de franare fiabil si 
o asezare decenta a firului. Imi plac marimile 
30-40. Unele companii le vand ca marime 
3000, altele ca 030 si asa mai departe. 

“
mult cand lansam greutati 
relative usoare si veti fi 
surprinsi cat de precise 
devin lansarile voastre in 
momentul in care “simtiti” 
aruncarea folosind o 
lanseta mai moale.”

O lanseta moale ajuta 
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Fire

 
Carlige

 

Prezentarea momelii pe carlig

 

Incheiere

Asa ii place lui Shaun
ca momeala plutitoare
sa stea pe apa.

Si aici alegerea firmei tine de preferintele 
personale. Eu prefer firele plutitoare. Unii 
vor sustine ca firul trebuie sa despice 
suprafata apei, dar nu am considerat 
niciodata ca aceasta este metoda cea mai 
buna. Poate din cauza apelor incredibil de 
limpezi in care pescuiesc dar de fiecare data 
cand scufund firul, descopar ca pestii par sa 
il detecteze mult mai usor decat atunci cand 
pluteste pe suprafata apei. Un fir plutitor 
este absolut necesar pentru ca sa aduceti 
montura inapoi cu carligul curat. Folosesc 
intotdeauna fire monofilament; nu imi plac 
acele fire textile. Exista un singur lucru care 
cedeaza atunci cand folosesti un fir fara 
elasticitate in lupta cu un peste si anume 
buza pestelui. Prefer efectul de absorbtie al 
socurilor pe care il are nailonul, stiind ca e 
mai probabil ca carligul sa ramana infipt fara 
sa inceapa sa taie buza pestelui. Pentru 
multi ani, prima mea alegere in pescuitul la 
suprafata a fost firul Trilene XL, un fir plutitor 
din fabricatie. Din nefericire, in ultimii ani, 
ceva s-a schimbat in procesul de fabricatie 
al acestui fir. De la o placuta culoare mata s-
a trecut la o finisare lucioasa si acum firul se 
scufunda – inca un produs din care as fi vrut 
sa imi cumpar suficient pentru toata viata, 
inainte sa il strice. Acum inca testez diferite 
tipuri de monofilament, incercand sa gasesc 
unul care sa satisfaca cerintele mele pentru 
pescuitul la suprafata.

Sunt atat de multe variante din care sa alegi 
dar preferatele mele AshimaC310 (acum se 
comercializeaza sub numele de Smart Point 
C310), pe care le folosesc aproape in orice 
situatie de pescuit, nu sunt folositoare 
pentru pescuitul la suprafata. Imi place sa 
pun momeala direct pe carlig. Nu pe firul de 
par ci direct pe carlig. Pentru asta carligele 
cu curbura rotunda si cu ochetul drept sunt 
esentiale. Multi ani am folosit carligele 
Drennan Specimen pachetul argintiu care 
sunt mai usoare decat pachetul auriu Super 
Specialist. Si acum iata o surpiza pentru 
cativa dintre voi. De obicei folosesc carligele 
marimea 4! Am citit de atatea ori ca altii 
prind la suprafata numai cu carlige mici. Ei 
bine, am pescuit foarte mult timp in acest stil 
pe ape supuse unei presiuni foarte mari si 
pot sustine ca am prins mai multi crapi cu 
carlige mari. Evident ca asta este stilul meu 
de pescuit (voi explica mai mult putin mai 
tarziu) si e simplu, nu am rezultate cu 
carligele mici si daca sunt destul de norocos 
sa agat un crap mare prefer sa stiu ca il 
aduc spre mal cu un carlig nr. 4 bine agatat 
decat cu un carlig nr. 12 agatat superficial.

intereseze decat stilul meu.
 De departe, cea mai consistenta metoda pe 
care am folosit-o era sa agat usor momeala 
pe un carlig cu o curbura rotunda, de 
preferat cu ochetul si varful drepte. Curbura 
rotunda permite agatarea superficiala a 
momelii prin tragerea usoara a acesteia 
peste curbura fara ca momeala sa se rupa 
ca in cazul carligelor de tip crystal sau al 
celor care au curbura ascutita. Odata ce 
momeala ajunge pe tija, o ridic pe ochetul 
carligului si apoi tai surplusul de momeala 
pentru a asigura o eficienta maxima printr-o 
deschidere maxima. 
 Folosind un carlig de marime “sensibila” (eu

 folosesc un carlig marimea 4 de grosime medie 
pentru aproape toate situatiile in care pescuiesc la 
suprafata) veti observa ca varful si curbura vor fixa 
momeala in asa fel incat orice peste care va incerca 
sa muste se va trezi cu carligul in gura inainte sa 
ajunga la momeala. De asemeni, carligul mare 
poate sa declanseze o reactie de hranire naturala 
din partea pestilor. Crapul, ca si pastravul, adora 
pupele de insecte iar curbura carligului care iese in 
evidenta imediat sub momeala, seamana izbitor de 
mult cu cu coada unei pupe gigant. In pescuitul 
patravului la musca ori imitati cat mai mult posibil o 
insecta naturala ori exagerati total o anumita parte a 
acesteia. Va da de gandit?

Inca o data degetele mele au luat-o putin inainte si 
numarul cuvintelor imi spune ca ar trebui sa ma 
opresc. Pescuitul la suprafata reprezinta ceva mai 
mult decat ceea ce pare la prima vedere. Probabil 
ma fac vinovat de prea mare simplificare a acestui 
stil, dar sper ca am reusit sa clarific faptul ca 
pescuitul la suprafata este o metoda suficient de 
importanta, mai ales cand timpul este limitat. In loc 
sa stai si sa astepti pestii, mergi si incerci sa ii 
gasesti. Crapii care se hranesc la suprafata sunt cei 
mai usor de gasit. Alege un loc pe malul dinspre 
care bate vantul si asteapta ca pestii sa iti arate 
unde sunt – ce poate fi mai simplu ? Ahh, era sa uit, 
mai e nevoie sa stapanesti foarte bine arta de a 
duce momeala in locul potrivit, chiar in conditiile unui 
vant mai putin prielnic sau unor rafale laterale. 
 Mmmm – o distractie pe cinste. Fir Intins !!!

“Alege un loc pe malul dinspre 
care bate vantul si asteapta ca 
pestii sa iti arate unde sunt - ce 
poate fi mai simplu?”

Iesiti si distrati-va cu

lansete si mulinete pentru

pescuitul la suprafata.

Am incercat mai multe variante de-a lungul 
timpului, de la simpla agatarea a momelii 
intr-o parte a carligului pana la fire de par de 
multe tipuri, fire de par elastice, bucle 
elastice, momeala lipita cu superglue si asa 
mai departe. Au trecut 30 de ani si ma vad 
pur si simplu tragand momeala pe carlig. Nu 
pentru ca sunt prea lenes sa incerc altceva 
ci pentru ca este metoda care functioneaza 
cel mai bine raportat la stilul meu personal 
de pescuit. Pana la urma, nu trebuie sa ma

Traducere de Claudiu Avram




