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Chiar
conteaz`
culoarea
boiliesurilor?
DINC~ CRISTIAN, Bucure[ti
SHAUN HARRISON

Un DA foarte sigur de la mine!
Conteaz` foarte mult, \n mod special
cånd este vorba de boiliesurile
folosite ca momeal` la cårlig.
Am fost norocos s` am capturi
multiple \n aceste trei partide de
pescuit (am ag`]at 17 pe[ti, iar captura a avut mai mult de 18 kg), dar
ceea ce merit` men]ionat este faptul
c` dimensiunea [i culoarea boiliesurilor pe care le-au preferat crapii \n
fiecare zi \n parte au fost diferite.
Concluzia clar` este c` ceea ce a mers
bine \n prima partid` nu a reu[it
s`-mi aduc` prea multe capturi \n
urm`toarele dou`.
Preferin]ele crapilor \n doar trei
s`pt`måni s-au schimbat de la maro
\nchis la boiliesuri viu colorate pentru
ca mai apoi, \n ultima partid`, s`
mearg` foarte bine micile pop-up-uri
Pimple Pops de la Quest Baits care au
diametre de 6-8 mm. De fapt, to]i
pe[tii din aceast` ultim` partid` au
fost captura]i cu Pimple Pops, de[i cu
trei s`pt`måni \nainte cu greu reu[isem s` ob]in o tr`s`tur` cu ele.
Acest exemplu ar trebui s` v`
demonstreze [i cåt de riscant este s`
crezi c` ai g`sit metoda ideal` [i ai
aflat secretul unei ape dup` o partid`
foarte reu[it`.

Preferin]ele crapilor \n doar
trei s`pt`måni s-au schimbat
de la maro \nchis la boiliesuri
viu colorate pentru ca
mai apoi, \n ultima partid`,
s` mearg` foarte bine micile
pop-up-uri Pimple Pops
de la Quest Baits care au
diametre de 6-8 mm.
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SPOMB CU O MIXTUR~ DE BOILIESURI

Pot men]iona multe situa]ii \n care culoarea folosit` a f`cut diferen]a pentru
mine, dar trei ie[iri consecutive pe care le-am f`cut anul acesta pe un lac renumit
din Anglia (Grenville) reprezint` un exemplu concludent pentru cåt de importante
sunt boiliesurile [i culoarea lor. |n aceste trei partide am format cu Spomb-ul cåte
un pat de nad` din boiliesuri de diferite dimensiuni, arome [i culori [i apoi am
pescuit la cårlig cu o selec]ie de diverse boiliesuri [i pop-up-uri peste acest pat de
nad`. |n prezent, acest mod de a pescui a cam devenit o practic` standard pentru
mine. |n m`sura \n care are vreo importan]`, boiliesurile folosite pentru patul de
nad` au fost Chilli Chocolate, Ghurkka Spice, Fruity Trifle [i Squidberry (acest
ultim sortiment nefiind \nc` lansat pe pia]`). Au culori foarte diferite \ntre ele [i
emit [i semnale de hr`nire complet diferite.
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NADE {I MOMELI DE LA QUEST BAITS

V-a[ putea da multe alte exemple
cånd culorile au f`cut diferen]a – atåt
pentru boiliesurile folosite ca nad`
cåt [i pentru cele folosite ca momeal`
la cårlig. Poate c` folosesc cu \nc`p`]ånare doar un anumit tip de montur`
[i cu greu schimb ceea ce [tiu c`
merge bine \n privin]a rigurilor, dar
cu siguran]` nu sunt \nc`p`]ånat \n
ceea ce prive[te alegerea nadei [i a
momelii.
Dac` a[ avea un singur tip de nad`
sau momeal` la dispozi]ie ar fi ca [i
cum a[ fi legat de måini [i la picioare.

SUPERPESCAR > SUPERPESCAR.RO

51

