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  Z wędkarskim pozdrowieniem

Lucjan 'Luk' Śliwa

   Oddajemy do Waszych rąk czwarty numer
magazynu  Spławik  i  Grunt.  Późno,  bardzo
późno... Niestety, nie zawsze da się wszysto
zorganizować  tak,  aby  zdążyć  na  czas,  dar‐
mowa  forma  pisma  sprawia,  że  są  rzeczy
ważniejsze  niestety,  jak  zarabinie  pieniędzy
chociażby... Ale mamy nadzieję,  że wkrótce
uda się to zmienić!

   W Polsce powoli kończy się kolejny sezon.
Pomimo, że wielu wędkarzy odkłada już swo‐
je  spławikówki  i  feedery  do  komórki,  nad
wodami wcale  nie  słabnie  frekwencja.  Spo‐
wodowane jest to zarybieniami karpiem, ja-
kie mają miejsce, co roku o tej porze właśnie.
Oto  scena,  o  jakiej  pisał  jeden  z  forumowi‐
czów  Spławik  i  Grunt.  Koniec  października,
największy  ze  zbiorników na  Śląsku,  sobota
rano.  Wszystko  obstawione  tak,  że  nie
można było znaleźć wolnego miejsca. Liczbę
wędkarzy oceniono na ponad dwustu!  I  tak
oto większość ryb, mających według operatu
zasilić  ichtiofaunę  zbiornika,  zostaje
odłowiona w ciągu kilku, kilkunastu dni. I jak
się  tu nie  dziwić,  że brakuje  ryb w polskich
wodach? Na  ilu  łowiskach powtarza  się  ten
sam schemat?

    Jest  to  jedna  z  oznak  pogłębiającego  się
problemu, z jakim mamy do czynienia w
naszym kraju. Ryb jest coraz mniej, wędkarze
są niezadowoleni ze swoich wyników na tyle,
że okupują każdy ze świeżo zarybionych zbio‐
rników.  Nie  chcę  tu  komentować  pewnych
zachowań, bardziej wnikam w  to,  że w  imi‐
eniu  prawa  pozwala  się  na  degradowanie
krajowych  wód.  Bo  według  operatu  rybac‐
kiego, zarybienia mają na celu uzupełnienie
strat  spowodowanych  gospodarką
wędkarską.  Jednak  trudno  mówić  o  jakiś
uzupełnieniach, skoro większość ryb zostaje
odłowiona wkrótce po ich wpuszczeniu! Czy
nie  jest  to  jakieś  kuriozum?  Co  najlepsze,
wędkarze  sami  sobie  szykują  coraz  gorszy
los! Bo jeżeli nie pozwoli się zasianemu ziar‐
nu na wykiełkowanie, to nie będzie plonów,
niestety...

  Zastanawia mnie w tym wszystkim rola
samego państwa. Zasoby ryb, w przeciwień‐
stwie  do  kopalin  czy  drzew  w  lesie,  nie  są

pilnowane w dostatecznym stopniu. Brak
kontroli  nad wodami  sprawia,  że  wędkarze
często nie przestrzegają regulaminów. Jeżeli
więc  ryby  znikają,  nie  wykazuje  się  ich  w
rejestrach połowowych, to stopień zarybień,
ustalany  według  tychże  rejestrów,  jest  po
prostu zbyt niski. Zapisy prawne nie mają w
takim  wypadku,  więc  sensu,  bo  obecnie
powinno się zarybiać często dwa razy więcej.
Ponieważ  ryb  brakuje,  rzesze  wędkarzy
rzucają się dosłownie na to, co mogą ‐ czyli
ogłupiałego  karpika  z  zarybień...  I  koło  się
zamyka, z tym, że z roku na rok jest  jeszcze
gorzej.  Operat  rybacki  nie  spełnia  swojego
zadania,  wędkarz  jest  niezadowolony,
równowagi w środowisku brak...

  Czy to musi być 'normalne'?

  Można winić za wszystko wędkarzy, jednak
jest druga strona medalu... Ryb jest coraz
mniej, więc albo trzeba więcej zarybiać, albo
bardziej chronić te, które jeszcze są. Najlepiej
robić  obydwe  rzeczy,  rozsądnie  pomagając
samej  naturze!  Zmiany w prawie  są nieuni‐
knione, jeżeli chcemy, aby nasze wody miały
normalny,  europejski  poziom  i  były  zdrowe
'ekologicznie'  ‐  z normalną  liczbą drapieżni‐
ka, okazami innych gatunków, z tarłem natu‐
ralnym. Coraz trudniej o takie wody w Polsce.
To, co nienormalne, stało sie w naszym kraju
’chlebem  powszednim’,  jak  chociażby  te
tłumy, dziesiątkujące zarybieniowego krocz‐
ka. Czy nikt tego nie widzi? Dlaczego nikt nie
reaguje? Ekolodzy, ichtiolodzy, inspektorzy
środowiska,  spece  od  gospodarki  wodnej  z
RZGW, urzędnicy z Ministerstwa Rolnictwa...
Gdzie oni wszyscy są? Czy naprawdę zły jest
tylko wędkarz, opłacający sumiennie składki?
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Sięgnąć po złoto
Lucjan Luk Śliwa
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  W tym roku w lipcu, na kanale
Tenheuzen w Holandii, odbyły się
już  piąte  Mistrzostwa  Świata  w
wędkarstwie  gruntowym.  Po  raz
kolejny  na  najwyższym  podium
stanęli Anglicy, jednak tym razem
wygrali  z  minimalną  przewagą,
zaledwie  o  połowę  punktu,  nad
rewelacyjnymi Francuzami, dzięki
rybie, którą złowił jeden z 'synów
Albionu' na 10 minut przed
końcem zawodów.

    Rywalizacja  była  na  mistrzost
wach  bardzo  ostra,  i  zwycięstwo
wcale nie było tutaj dziełem przy
padku, lecz polegało tak naprawdę
na  pracy  całego  zespołu  i
bezwzględnemu  trzymaniu  się
obranej taktyki.

  Wielu  osobom  wydawać  się
może, że w takich zawodach decy
duje  szczęście  i  wylosowane
stanowisko o wyniku. O ile może
się  to odnosić poniekąd do  tutułu
indywidualnego, to o miejscu
drużyny  absolutnie  już  nie...
Każda  ryba  jest  bardzo  cenna  i
może  oznaczać  cenne  sektorowe
punkty,  te  znowu  decydują  o
pozycji całej drużyny.

Dlatego każda z ekip ma kilka dni
treningów,  które  pozwalają  na
zbadaniie  łowiska, tego co  się

sprawdza  jako  zanęta,  przynęta,
obierając w ten sposób najlepszą
taktykę na zawody.

  Rok  wcześniej  w  Irlandii,  na
łowisku  Inniscarra,  feederowcy
musieli się wykazać umiejętnością
szybkościowego  połowu  ryb.
Płoć, leszcze i hybrydy trzeba było
łowić szybko, i  oczywiście  jak
największe.  W  Holandii  jednak
ryb  było  o  wiele  mniej,  i  każde
praktycznie  branie  było  na  wagę
złota. Kanał  jest  bardzo  szeroki  i
bardzo  głęboki,  pływaja  po  nim
wielkie  statki,  o  wyporności
kilkudziesięciu tysięcy ton nawet.

    Do  łowienia  feederami  Wys
piarze używali cienkich plecionek.
Zaczęli je stosować rok wcześniej
w  Irlandii,  i  tak  też  było  i  tym
razem.  Dla  niektórych  może
wydawać się to dziwne, gdyż ple
cionki  są  wykorzystywane  nor
malnie  na  dystansach  powyżej
60-70 metrów, jednak
najwyraźniej są skuteczniejsze, na
pewno lepiej pokazują brania.

  Jeżeli chodzi o taktykę, to Angli
cy  zdecydowali  sie  łowić  na
dwóch liniach, krótkiej - na 25
metrach, i dalszej, na 40. Powo-
dem tego był ‘odpoczynek' jednej
z linii. Ryby  były  bardzo

płochliwe,  więc  trzeba
było pozwolić na 'uspoko
jenie' się takiego miejsca.
Rzucanie zestawu na
głowy  żerujących  ryb
potrafiło  je  'odsunąć'  na
spory czas. Krótsza linia
była nęcona pod większe
ryby,  natomiast  dłuższa
pod 'cokolwiek'. Jeżeli po
4550  minutach  nie  było
brań  na  większej
odległości,  przez  15

minut szukano ich na 25 metrach.

  Do nęcenia krótkiej linni Anglicy
użyli gliny Sensasa, w ilości 2 kg,
zmieszanej  ze  100  ml  dżokersa,
100  ml  kasterów  i  taką  samą
objętością siekanej dendrobeny.
Podejście  takie  spowodowane
było  tym,  że chciano, aby  ciężka
glina pozostała  w  miejscu,  nie
będąc  rozproszoną  przez  statki,
których  przepłynięcie  powodowało
wzburzenie  wody.  Miało  to  być
miejsce  na  bonusową  rybę.  Inną
zaletą gliny tutaj było to, że ryby
zaczynające żerować, powodowały
powstanie chmury, która zwabiała
inne  osobniki.  Do  nęcenia  użyto
dużych,  okrągłych,  siatkowych
koszyków, które obwinięto czarną
taśmą.

  W ten sposób wielu Anglików
złowiło  większe  ryby,  co  przy
małych wagach końcowych miało
duże  znaczenie.  Steve  Ringer
złowił  tak  kilowego  leszcza  i
półkilowego  okonia  pierwszego
dnia, co dało mu pierwsze miejsce
w sektorze.

Kanał Tenheuzen jest bardzo szeroki i bard‑
zo głęboki, pływają po nim wielkie statki, o
wyporności do kilkudziesięciu tysięcy ton.

Każdy z Anglików krótką linię
nęcił 2 kilogramami gliny Sensasa,
zmieszanej z dżokersem, kastera‑

mi i siekaną dendrobeną.
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  Kolejną  rzeczą,  która  miała
wpływ na dobre wyniki, był rodzaj
koszyków  używanych  do
łowienia. Jako, że ryby nie chciały
wcale  żerować  z  dna,  nie  wolno
było  dopuścić  do  tego,  aby
zawartość koszyka opuszczała go
podczas opadu na dno.
Opróżniony  przedwcześnie  ko
szyk  potrafił  zatrzymać  ryby  na
danej  głębokości,  nie  dając  przez
to żadnych brań. Dlatego Anglicy
zrezygnowali  całkowicie  z  si
atkowych koszyków na rzecz plas-
tikowych, które dodatkowo
owinięto taśmą. Zawartość koszy
ka ubijano bardzo mocno, myto
również go dokładnie, tak, aby nic

nie było na jego powierzchni.

Co do przynęt, to Wyspiarze pole
gali na pince w kolorze białym. W
przeciwieństwie  do  innych  ekip
nie łowili raczej na pęczki ochotki.
Wynikało  to  z  faktu,  że  podczas
treningu  złowione  ryby  często
wypluwały  właśnie  białą  pinkę,
nie znajdowano natomiast
dżokersa.  Dlatego  łowiąc  na
długiej  linii,  zawsze  do  koszyka
trafiała mniejsza lub większa ilość
pinek, aby  ich  obecność  nie  była
dla bardzo płochliwych ryb czymś
obcym.

Na  krótkie  lini  zaś,  tej  nęconej
gliną,  najlepiej  sprawowały  się
kastery.  Dwa  założone  na  hak
dawały  najwięcej  brań,  zarówno
leszczy, jak też i okoni.

   Kolejna rzeczą, którą robili An
glicy,  była  zamiana  odległości
łowienia,  jeżeli  ryba  się
wycofywała.  Polegało  to  na  tym,
że  zamieniano  normalny  koszyk
na typ 'rocket', któy posiada
obciążenie z przodu, i o wiele lep
iej się nim zarzuca. Typowy zarzut
posyłał  zestaw o metr dalej, przy
zaklipowanej plecionce, jednak
wystarczało to, aby  dać  cenne
branie  i  złowić  rybę.  W  ten
sposób, po 3 godzinach bez brania
podczas drugiego dnia, Steve
Ringer złowił dwie ryby w trzech
zarzutach, z ostatniego miejsca
przesuwając się na czołową pozy
cje w sektorze.

Jeżeli brań nie było w ogóle i tam,
ostatnią  deską  ratunku  było  w
końcówce  rozgrywki  ściągnięcie
żyłki z klipa i zarzucenia 5 metrów
dalej  od  nęconego  miejsca.  Było
to 'wszystko albo nic', czyli za-
grywka już iście pokerowa!

  Oczywiście za sukcesem zespołu
stali nie tylko sami zawodnicy.
Menadżerowie,  doradcy,  oraz
mocny  sponsor  umożliwili

uzyskanie ‘najwyższych’ obrotów
ekipy.  Jej  menadżer,  Tommy
Pickering  stwierdził,  że  sukces
polegał nie  tylko na umiejętności
zawodników  i  działaniu  zespołu,
największe  znaczenie  miały  tutaj
ciężka  praca,  determinacja  i

poświęcenie każdego z drużyny.

    Mam  nadzieję,  że  za  rok  dane
będzie nam czytać o Polakach i ich
osiągnięciach na feederowych mis
trzostwach  świata,  oby  PZW
przestało  traktować  wędkarstwo
gruntowe po macoszemu! Sposób
działania  Anglików  i  ich  zorgani
zowanie pokazują, jak sporo pracy i
wysiłku  wielu  osób  kryje  się  za
takim sukcesem. Może jakaś polska
firma  postara  się  zasponsorować
biało  czerwonych  i  pomoże  w
stworzeniu silnej ekipy feederowej?
Taki  wysiłek  na  pewno  się  jej
opłaci!

Koszyki musiały być z plastiku,
owinięte taśmą, i nabijane bardzo

mocno, aby jak najmniej ich
zawartości wydostawało się pod‑

czas opadu na dno

Takie koszyki, nazywane rocket
lub bullet, pozwalały Anglikom
zarzucać o metr dalej na zaklip‑
owanej plecionce. Dawało to do‑

datkowe brania.

Anglicy na podium.
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Fantastyczne wędkowanie
         na rzece Wag Alan Scotthorne

Relacja Alana z wyprawy jego teamu ‐ Drennan Barnsley Black do Słowacji, nad rzekę Wag,
gdzie miała miejsce kolejna edycja Spławikowych Klubowych Mistrzostw Świata.

    Rzeka Wag  na  Słowacji  była
zawsze  ciężkim  orzechem  do
zgryzienia, z jej mocnym
uciągiem,  spławikami  ważącymi
do 50 gram i rybami, których nie
łowimy w UK.  Dlatego  brązowy
medal  naszej  drużyny  należy
postrzegać  z  odpowiedniej  per
spektywy!

   Drużyny Słowacji  i Czech dały
świetny  pokaz  umiejętności,
zajmując  pierwsze  i  drugie  mie
jsce. Nasz team Drennan Barnsley
Blacks tworzyli -  Lee Kerry, Matt
Godfrey, James Dent, Simon

Fields, Frank Gianocelli, ja sam,
plus nasz kapitan - Glenn Law-
rence. Każdy z nas był zachwyco-
ny wywalczonym miejscem na
podium.

Początek  tygodnia  i  trening  nie
były  dla  nas  dobre,  gdyż
wylosowaliśmy dwa trudne sekto
ry.  Do  piątku  mieliśmy  przy
gotowany  coś  jakby  plan,  jednak
widząc  jak  inne  zespoły  łowią
(więcej niż my), nie byliśmy pew
ni czy jest on właściwy.

Taktyka

  Nasza taktyka była bardzo prosta,
polegała  na  nęceniu  miksem
MVDE Black Turbo, Secretem
oraz  brązową  bułka  tartą,
zmieszaną  z  rzeczną  gliną,  co
umieszczaliśmy  na  odległości  13
metrów. Oprócz tego kubkami
nęciliśmy  mieszanką  białych
robaków, sklejonych ze żwirem, w
stosunku 1.25 litra robaków do 4
litrów żwiru. Wprowadzaliśmy to
tak,  aby  mieszanka  ta  lądowała
tam, gdzie kule zanęty. Nęciliśmy
tym przez 4 godziny sesji.

W
y

c
z
y

n
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Mieliśmy też 0.75 litra martwych
białych  robaków  i  0.25  litra
dżokersa,  zaś  na  krótki  dystans,
do  łowienia  uklei,  mieliśmy
przygotowaną zanętę z martwymi
białymi robakami.

    Ukleje  chcieliśmy  łowić  tylko
wtedy, kiedy tyczka na 13 me-
trach nie dawałaby wyników. Do
nęcenia  uklei  stosowaliśmy
MVDE Ablette w kolorze czer-
wonym, zmieszaną z dżokersem,
używając  do  tego  batów  ze
spławikami  0.5  grama.  Przynętą
były  białe  robaki  w  kolorze
pomarańczowym,  które  działały
najlepiej na tej rzece.

Do długiej  linii  tyczkowej na 13
metrach  używaliśmy  dysków
Cralusso Ray o wadze od 20 do
50 gram, na zestawach, w których
spławik  oddalony  był  o metr  od
topa tyczki. Nie było to łatwe, ale
taka  była  konieczność,  aby
utrzymywać zestaw jak najdłużej
w miejscu gdzie leżała zanęta.

  Na początek mieliśmy łowić na
przepływankę tyczką. Polegało to
na puszczaniu zestawu, i gdy ten
minął  o  metr  nęcone  miejsce,
wtedy  podnosiliśmy go i
puszczaliśmy ponownie. Dawało
to najlepsze wyniki, jedno takie
przepłynięcie  zestawu  to  68
sekund.

Brania  następowały  dokładnie
nad zanętą. Zestaw płynący dalej
nie  dawał  brań  i  był  to  stracony
czas  raczej.  Takie  łowienie  to
sporo  pracy,  ale  im  więcej
przepuszczeń  zestawu,  tym
więcej ryb było w siatce!

Certa,  świnka  i  brzana  były
głównymi gatunkami występują
cymi  w  rzece.  Brały  one  dość
odważnie,  więc  używałem  haka
nr 10 Kamasan B511, w
połączeniu z przyponem 0.17mm
Drennan Supplex fluorocarbon.

Przynętą były cztery białe robaki.
Ale nawet z tak mocnym
zestawem,  traciliśmy  bonusowe
ryby w mocnym prądzie.

    Osobiście  dobrałem  sobie  am
ortyzator pink carp bungee.  Był
on  wystarczająco silny, aby
wyholować brzanę, z drugiej stro
ny  wybaczający    zwłaszcza  do
łowienia cert. Moją wierną tyczką
Acolyte Carp mogłem  zacinać
mocno, bez obawy o jej usz-
kodzenie.

Dzień pierwszy

  Pierwszy dzień był prawdziwym
sprawdzianem dla wszystkich
startujących,  gdyż  zawody
zostały  przerwane  po  dwóch
godzinach i piętnastu minutach, z
powodu burzy z wyładowaniami
elektrycznymi. W ciągu tego cza
su  uzyskałem  wagę  7.108  kg,
zajmując  drugie  miejsce  w  sek
torze B. Matt wygrał w sektorze
A z 8 kilogramami, Lee Kerry był
trzeci z wynikiem 7.443 kilogra-
ma, zaś James i Simon uplasowali
się  na  8  pozycji  w  swoich  sek
torach.

Tak  więc  zakończyliśmy
pierwszą  turę  rozgrywek  na
czwartej  pozycji,  za  Słowacją,
Czechami i Białorusią, uzyskując
22  punkty.  Wiedzieliśmy,  że
mamy sanse na medal,
musieliśmy jednak być skupieni i
pozytywni. 10 najlepszych zespołów
miało  w  granicach  32  punktów,
nie  było  więc  miejsca  na  błędy
drugiego dnia.

Dzień drugi

  Rzeka na skutek obfitego desz-
czu podniosła się o metr,  jednak
twierdzono,  że  dalej  będzie  się
łowić dobrze, gdyż teraz świeciło
mocno  słońce.  Simona  zastąpił
Frank, wszyscy  byliśmy  teraz

Do długiej linii tyczkowej na 13 me‑
trach używaliśmy dysków Cralusso

Ray o wadze od 20 do 50 gram

Moją wierną tyczką Acolyte Carp
mogłem zacinać mocno, bez obawy

o jej uszkodzenie.

Amortyzator pink carp bungee był
wystarczająco silny, aby wyholować
brzanę, z drugiej strony wybacza‑
jący, zwłaszcza do łowienia cert.

Używałem haka Kamasan B511 nr
10, w połączeniu z przyponem

0.17mm Drennan Supplex Fluoro-
carbon.



magazyn Spławik i Grunt

Strona  9

gotowi  do  batalii,  wiedząc,  że
musimy  dobrze  zapunktować  aby
stanąc na podium.

Taktyka  pozostała  taka  sama,  jed
nak  rzeka  stała  się  mętna,  co
sprawiało,  że mieliśmy  na  uwadze
fakt, iż ukleja może żerować bardzo
dobrze w tych warunkach.

  Mieliśmy  powolny  start,  jednak
łowiliśmy względnie  równo  i  dość
dobrze, za wyjątkiem Lee, który po
pewnym czasie zaczął łowić ukleje,
mając  ciężkie  stanowisko  w  sek
torze  A.  Matt  po  prostu  szalał,  ja
byłem w  pierwszej  trójce  swojego
sektora, James i Frankie, którzy
mieli zaległości, zaczęli je odrabiać.
Walczyliśmy o podium, presja była
ogromna!

Osobiście zaliczyłem bardzo dobry
dzień, będąc na pierwszym miejscu
w swoim sektorze, z wynikiem
11.883 kilo. Składały się na to dwie
brzany  oraz  34  certy  i  świnki.
Wszystkie złowiłem na 13 metrach,
używając dysku Ray o wadze 40 g.

Wynik

   Wydawało  się,  że minęły  wieki,
zanim  zaczęto  ogłaszać  wyniki.
Wstępnie  wskazywały  one,  że  nie
uzyskaliśmy  dobrego rezultatu, ja-
ko, że podobno Lee mial kłopoty w

swoim sektorze. Jednak nie
wiedzieliśmy, że w ostatniej godzi
nie  pięknie  połowił.  Po  złowieniu
ponad  200  uklei  przeszedł  na
tyczkę,  co  dało  większe  ryby  i  w
rezultacie  4  miejsce.  Matt  stracił
sporo  pod  koniec,  kończąc  na  5
pozycji z 12 kilogramami, James
był czwarty, zaś Frankie dziewiąty.

  Zwyciężyli  Słowacy,  uzyskując
zaledwie 21 punktów w klasyfikacji
ogólnej!  Czesi  zajęli  drugie  mie
jsce,  mając  37  punktów,  zaś  my
uplasowaliśmy sie na trzeciej pozy
cji, z dorobkiem 45 punktów.

  Twierdzić, że byliśmy zadowoleni
z  takiego wyniku,  byłoby nieporo
zumieniem. Czuliśmy się niemalże
jak  po  zdobyciu  złota!  Pamię
taliśmy  dobrze  rozczarowanie  z
zeszłego  roku  w  Słowenii,  gdzie
skończyliśmy rozgrywki na 4 miejs
cu.

  Ten  tydzień  pozostanie  w  mojej
pamięci, podobnie jak piękna rzeka.
Teraz  musimy  się  zakwalifikować
do Klubowych Mistrzostw  Świata,
które odbędą  się  za  rok,  na kanale
Ostellato  we  Włoszech.  Pewnie
znów  będzie  świetnie    jednak  z
leszczami  już  całkiem  inaczej,  bo
wiemy o nich całkiem sporo!

Drennan Barnsley Black to jed-
na z najbardziej utytułowanych
drużyn wyczynowych w UK.

Nasz team Drennan Barnsley
Blacks tworzyli -  Lee Kerry, Matt
Godfrey, James Dent, Simon
Fields, Frank Gianocelli, ja sam
(Alan Scotthorne), plus nasz kap-
itan  ‑  Glenn  Lawrence.  Każdy  z
nas  był  zachwycony  wywalczo‑
nym miejscem na podium.

Tekst i zdjęcia udostępnione
przez firmę Drennan Interna‑

tional

Tłumaczył: Luk
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 Pierwsze produkcje fuorocar-
bonu,  czyli  żyłki,  która  ma
prawie identyczny współczynnik
załamania światła co przejrzysta
woda (który sprawia, że jest w
niej prawie nie widoczna) nie
były udane. Żyłka była bardzo
sztywna i słaba na węzłach, co
sprawiało,  że  wędkarze  nie
zbyt  chętnie  jej  używali.
Wykonanie nawet najprostsze-
go zestawu czy przyponu było
trudne,  węzły  albo  się
rozwiązywały lub pękały przy
zaciąganiu.

  Dzisiejsze  właściwości  tego
produktu  znacznie    się
poprawiły i początkowe wady
można  przy  odpowiednim
wykorzystaniu  zamienić  na
zalety.

   W tym artykule przedstawię
swoje sposoby wykorzystania
tej  specyficznej żyłki, bez  rys‑
owanych schematów, tak żeby
każdy mógł zaadoptować ją do
swoich zestawów.

Match

  Ta chyba najstarsza metoda
jest  już  tak  powszechnie

stosowana, że pewnie większość
z Was  uważa,  że  nic  nowego
nie można w niej wprowadzić.
Nowoczesne  żyłki  matchowe
są przeważnie ciemnego kolo‑
ru, co czasami może odstraszać
ryby, szczególnie w przejrzy-
stych wodach, dlatego fluoro-
carbon jest idealny jako krótki
odcinek  żyłki  między  przy‑
ponem  a  spławikiem.  Pewnie
teraz  zastanawiacie  się,  po  co
tak kombinować? Z przyczyn,
dla których wada tego
materiału  staje  się  jego zaletą.
Sztywność  fluorocarbonu  jest
o  wiele  większa  niż  zwykłej

Fluorocarbon
wadliwy ideał?W

y
c
z
y

n

Łukasz Białas

Dzisiejszy fluorocarbon jest mocniejszy i pewniejszy niż ten oferowany jeszcze kilka lat temu...

1957  rok  to  okres  kojarzony  z  wieloma  ważnymi  wydarzeniami,  od  tak
istotnych jak wojna w Wietnamie po tak błahe jak lądowanie UFO w Teksa‑
sie. Dla polskich wędkarzy rok 1957 jest ważny z powodu otwarcia wydziału
produkcji  żyłek  w  fabryce  Stilon.  Produkt  gorzowskiej  firmy  nie  był
doskonały a nawet miał sporo wad, jednak stał się najlepszą alternatywą do
dratw czy plecionek z końskiego włosia, o których tak młody człowiek jak ja
słyszał  tylko  z  opowieści.  Żyłka  z  XXI  wieku  czyli  fluorocarbon  lub  jak
większość z nas wymawia „fluokarbon” też ma rzekomo kilka słabych punk‑
tów, ale czy na pewno  są to wady?
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żyłki, co sprawia że poplątanie
zestawu jest strasznie trudne,
szczególnie przy stosowaniu
slidera, który potrafi przyprawić
o ból głowy. Anglicy na ostat‑
nich mistrzostwach Europy,
aby zrobić zestaw bardziej nat‑
uralny, na węzeł łączący żyłkę
główną i flurocarbon nasuwali
oliwkę  główną,  przez  co
zestaw miał idealne ʹprzejścieʹ.
Osobiście  siedząc  w  domu  i
robiąc zestawy na tyczkę, robię
też gotowe zestawy na Matcha
właśnie  z  fluorocarbonu. Nor‑
malnie  używam  trzech  typów
zestawów.  Do  płytkich  zbior‑
ników 0.8 grama, do którego
mam kilka  spławików Clarus‑
so  poustawianych  tak,  że  nie
ważne który założę, to zawsze
„wystaje” tak samo. Pozwala
mi  to  łowić  w  każdych
warunkach na dystansach od
20 do 40 metrów bez
konieczności  modyfikacji
zestawu, tylko wymiany
spławika.

    Drugi  typ  to  zwykły  slider
Tubertini PRO 101, gdzie do
głównego  obciążenia
dowiązany jest krętlik i dopie‑
ro poniżej do niego około metr
fluorocarbonu. W takim
zestawie  jedyne  co  się  może
poplątać  to  żyłka  poniżej

krętlika,  co  i  tak  jest  trudne  z
powodu sztywności. Gdy to się
jednak stanie, po prostu odci-
nam  przezroczystą  żyłkę,  a
zostawiam  ciemną  główną.
Od  nowa  dowiązuję  kolejny
metr, bez konieczności ponowne‑
go  wyważania  zestawu.

Preferuję  wykonać  sporo  w
domu  i  transportować  to  na
drabinkach.

  Trzeci typ to nowy sposób
'czeski', opisywany ostatnio
mocno na stronie Górek-gliny.
Zestaw  wydaje  się  skomp‑
likowany ale idealnie nadaje
się  na  leszczyki  i  leszcze  w
zbiornikach  około  3‑4  metro‑
wych  a dzięki możliwości mo‑
cowania  na  krętlik  mogę  ich
wykonać  sporo  w  domu  i
transportować  na  drabinkach.

Grubość  żyłki  głównej,    jaką
stosuję,  to  0,16mm  ‑  a  jej
odpowiednik fluorocarbonu to

Wytrzymałość żyłki Drennan Supplex do przyponów i zestawów tyczkowych w porównaniu
do  fluorocarbonu  Drennan Supplex

Średnica
(mm)

Wytrzymałość
(kg)

0,075 0,5
0,085 0,63
0,093 0,77
0,107 0,9
0,117 1,13
0,129 1,36
0,15 1,72
0,16 2,22
0,18 2,63
0,2 3,13

0,23 4,03
0,26 4,85

Średnica
(mm)

Wytrzymałość
(kg)

0,075 0,41
0,095 0,59
0,105 0,77
0,12 0,91
0,13 1,18
0,15 1,49
0,17 1,99
0,19 2,26
0,2 2,54

0,22 2,9
0,25 3,62
0,3 4,54

Slidery Tubertini Pro 101.



0,19mm ‑ i taki mi się sprawd‑
za.

  Feeder

    Tutaj  podejście  jest  bardzo
podobne  i  nie  ma  jakiegoś
wymyślnego  sposobu  na  jego
stosowanie.

  Całość podpatrzyłem    u Wil‑
la Raisona z jego czasopisma.
Zamiast  przekładać  zwykłą
ciemną żyłkę feederową przez
koszyczek stosuje krótkie od-
cinek  żyłki  od  1m  do  1,5m
między  główną  żyłką  a  przy‑
ponem.  Takie  podejście
sprawdza  się  szczególnie  w
zimniejszych porach roku lub
przejrzystych wodach. Fluoro-
carbon jest niewidzialny w
wodzie więc nie odstrasza  tak
ryb jak ciemna, klasyczna
żyłka.  Dodatkowo  jest  ciężki,
więc lepiej układa się na dnie i
niweluje  ocieranie  się  ryb  o
żyłkę.  Gdy  jadę  na  nowe
łowisko,  to  mam  nawiązane
kilka gotowych zestawów z
różnymi  koszyczkami  i  przy‑
ponami co pozwala mi szybciej
zmieniać  zestawy  i  szukać  ry‑
by  w  różnych  miejscach,  nie
muszę  mieć  trzech  różnych
wędek,  tylko  na  stoliku

rozkładam różne opcje metody
i  dowolnie  nimi  ʹżonglujęʹ.
Jeżeli  chodzi  o  grubość,  to
wybrałem  najgrubszą  jaką
mogłem  kupić  czyli  0,30mm
która odpowiada wytrzymałości
0,25mm zwykłej typu feeder.

Przypony

  To chyba najważniejsza część
zestawu,  tak  często  bagateli‑
zowana szczególnie w okre-
sach  trudniejszych  brań.
Czasami zmniejszenie grubości
żyłki o jeden rozmiar daje wiel‑
kie  różnice  w  ilości  brań.
Przeważnie  jak  ktoś  znajdzie
odpowiedni zestaw latem, to
łowi na niego do końca sezonu,
z  czasem dziwiąc  się,  że  ryby
przestają  brać  i  tłumacząc,  iż
ʹzima  idzieʹ.  Nie  trzeba  mieć
całego  portfela  przyponów

żeby skutecznie łowić jesienią.
Osobiście  stosuje  tylko  dwa

haczyki w dwóch rozmiarach
w  połączeniu  z  fluorocar‑
bonem. Tubertini S-2 rozmiar
18 plus żyłka 0,09 mm i rozmiar
20  plus  żyłka  0,08  mm  oraz
S‑18 rozmiar 20 i 18  na żyłkach
0,09 i 0,10 mm. Normalnie te
haczyki  wiążę  na  cieńszych
żyłkach,  ale  fluorocarbon  jest
słabszy, więc żyłkę dobieram o
0,01 mm większą ‑ chociaż nie
jest to pewniak.

  Wskazówki i porady

  Fluorocarbon jest bardzo szty-
wnym materiałem, co sprawia
że  ma  dużą  pamięć,  trzeba
więc  nawijać  go  na  drabinki
niebyt  mocno,  gdyż  później
może  pojawić  się  problem  z
rozprostowaniem.

Przy zaciąganiu węzłów trzeba
całą  czynność  wykonywać
powoli i na zmoczonym węźle,
szarpanie  może  uszkodzić
żyłkę poprzez złe zaciągnięcie
węzła i osłabienie go. Gdy chce‑
cie wybrać dobry fluorocarbon,
warto  użyć  katalogu  i  odpo‑
wiednio dobrać wytrzymałość
tak,  aby  była  podobna  lub
tylko  lekko mniejsza niż aktu‑
alna zwykła żyłka mono.
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Wspomóż magazyn Spławik i Grunt !
Wszelkie wsparcie z Waszej strony, nawet skromne,  pomoże w rozwoju magazynu,

jego jakości, jak też częstotliwości  ukazywania się. Dziękujemy za wsparcie!

98 1240 2340 1111 0010 6332 3022
kliknij aby
przekazać
darowiznę

nr konta

http://splawikigrunt.pl/wspomoz.html
http://splawikigrunt.pl/wspomoz.html
http://splawikigrunt.pl/wspomoz.html
http://splawikigrunt.pl/wspomoz.html


Spławiki typu stick

  Stick  float  jest  to  spławik    o
cienkim korpusie, zwężającym się
ku  dołowi, mocowanym do  żyłki
głównej  zarówno  u  góry  jak  i  u
dołu.   Wykonuje  się  go  z  dwóch
różnych materiałów  górna część
to balsa, natomiast dolnik to
ciężka  trzcina  lub drewno,  ewen
tualnie plastik.

Po dobraniu odpowiednich pro-
porcji balsy i cięższego od wody

dolnika,  dwie  części  łączy  się,
uzyskując  smukły  kształt,  prawie
bez  nierówności.  Taki  świetnie
wyważony spławik może być pre
cyzyjnie kontrolowany podczas
puszczania  go  z  prądem  rzeki.
Jeżeli  się go zatrzyma, będzie on
powodował  podnoszenie  sie
przynęty  do  góry,  puszczony
ponownie będzie sprawiał, że hak
będzie po łuku wędrował w stronę
dna.

Oryginalnie  spławiki  typu  stick
miały  dolniki wykonane  ze  spec
jalnego  tonącego drzewa Lignum
Vitae  (gwajakowca). Niestety był
to  drogi  materiał,  trudny  w
obróbce  i  charakteryzował  się
zmienna  gęstością,  która w  przy
padku nowoczesnego plastiku jest
stała.  Najlepsze  kawałki  gwaja
kowca miały gęstość 1.2,  teraz
każdy  spławik  dzięki  nowocz
esnej technologi produkow-
ania plastiku ma jednakowe
właściwości.

Spławiki  typu  stick  sa
przeznaczone do lekiej

przepływanki  na
krótkiej
odległości  w

wodzie  płynącej
spokojnie, bez turbu-

lencji. Nie są nigdy dłuższe niż 20
cm,  i  najlepiej  się  sprawują,  gdy
ich długość wynosi 15 do 18 cen
tymetrów. Ilość obciążenia potrze
bna do ich wyważenia waha się od

0.6 grama (cztery śruciny nr 4) do
1.7 grama (dziesięć śrucin nr 4).

    Te  delikatne  i  cienkie  spławiki
sprawdzają  sie  najlepiej  na
głębokościach  pomiędzy  1  a  2.5
metra,  żyłki  zaś,  jakie  się  przy
nich  wykorzystuje  mają  od  0.10
do 0.12 mm średnicy. Zarzuca się
je na 23 długości wędki (8 do 12
metrów)  i  najlepiej  korzystać  z

Peter Drennan

Stick floats są zrobione z dwóch
części, górnej, którą jest balsa i
dolnej, wykonanej z plastiku o
specjalnych właściwościach.

http://splawikigrunt.pl/wspomoz.html
http://splawikigrunt.pl/wspomoz.html
http://splawikigrunt.pl/wspomoz.html
http://splawikigrunt.pl/wspomoz.html
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nich  łowiąc  przy brzegu, z którego
się łowi, do 4 6 metrów w dół rzeki.
Ich zasięg zazwyczaj nie przekracza
1015 metrów, 20 to już maksimum.
Antenka jest mała, fluorescencyjna, i
spławik  wyważa  się  tak,  aby  tylko
wystawała  jego  cienka  główka,
około 67 mm nad wodą.

 Zestawy ze stickiem najlepiej
działają  na  spokojnym  nurcie  bez
turbulencji, i kontroluje się je łatwo,
kiedy ma się wiatr wiejący w plecy.
Pozwala  to  na  odsuwanie  się
spławika od brzegu. Jeżeli wiatr wie
je  w  twarz  lub  w  dół  rzeki,  trzeba
zamontować  śrucinę  nad
spławikiem,  aby  nie  powstawał  łuk
żyłki  zakłócający  pracę  zestawu.
Najlepiej,  jeżeli  ma  ona  rozmiar
pomiędzy nr 8 a nr 4, i jest umiesz
czona 2030 cm nad spławikiem. Za
tapia  to  mały  odcinek  żyłki,  dzięki
czemu podmuchy nie szarpią nim.

  Łowienie z użyciem tego spławika,
co  często  nazywane  jest  the  stick
float method, nierozerwalnie
związane  jest  z  regularnym
nęceniem,  takimi  przynętami  jak
białe  robaki,  kastery  czy  konopie,
gdzie oczekuje się stad płoci, jelców
czy  kleni,  wyłapujących  je  i
rywalizujących ze sobą o pokarm.

Z  tego  powodu  końcowa  część
obciążenia  umiejscowiona  jest  od
100 do 150 cm nad haczykiem, aby
prezentacja  przynęty  była  jak
najbardziej zbliżona do tej, którą się
nęci, i zachowywała się prawie iden
tycznie.  Cały  zestaw  ma  być  trzy
many  tak,  aby  żyłka  była  lekko
napięta, co z równym rozmiesz
czeniem śrucin pozwala na kontrolę
ruchu  przynęty  w  dół  i  w  górę,  w
zależności  od  tego  czy  się  zestaw
przytrzymuje czy też puszcza. Kon
trolowany  opad  i  wznoszenie  się

Sposób wyważania zestawu ze spławikiem float na głębszej wodzie
to montaż par śrucin w pewnych odległościach, od najcięższych pod
spławikiem, po najlżejsze najbliżej haczyka. Pamiętać należy, że os‑
tatnie śruciny, nr 8 lub 10, powinny znajdować się od 100 do 150 cm

nad haczykiem.

Tutaj pokazany jest inny schemat rozmieszczenia śrucin, w
równych odległościach od siebie, od najcięższych po najlżejsze.
Tak wyważony zestaw przy zatrzymaniu  podnosi przynętę,  zaś
przy puszczeniu opad jej po łuku, co prowokuje ryby do brań.
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Wędkarz ustawił się na łuku małej rzeki, gdzie nurt odbija od brzegu
w  strone  środka  koryta.  Nęcąc  tuż  przy  siatce,  woda  sama  niesie
przynęty, nie trzeba zarzucać daleko lub strzelać z procy. 6‑8 białych
robaków,  wprowadzanych  przy  każdym  puszczeniu  zestaw  w  ten
sam sposób i lądujących w tym samym miejscu spowodowało, że po
dwóch godzinach, płoć i jelec ustawiły się i mocno żerują, rywalizując
o  pokarm.  Kontrola  zestawu  i  sposób  nęcenia  decydują  tu  o  dużej
skuteczności takiego łowienia.

Stick float method to technika do
połowu  ryb  na  wolniejszych,
spokojnych  rzekach  powyżej
metra głębokości.

Łowi  się  dość  blisko  brzegu,
puszczając  zestaw na  około  10‑
15 metrów.

Zestaw  jest  delikatny  ‑  grubość
żyłki  powinna  wynosić  od  0.10
do 0.12 mm,  zaś haczyk powin‑
ien być mały, w rozmiarze 16‑20,
o ile nie łowimy kleni i brzan.

Koniecznie  trzeba  nęcić  mało  i
często, rzucając porcję ziaren lub
robaków  przed  każdym  puszc‑
zeniem zestawu.

Przytrzymanie zestawu po
woduje  unoszenie  się  przynęty,
zaś  opuszczenie  jej  opad,  co
prowokuje ryby do brań.

Śruciny  rozkłada  się
umieszczając  najcięższe  pod
spławikiem,    zaś  najlżejsze  na
samym końcu,  jednak nie bliżej
niż metr od haczyka.

przynęty sprawiają, że jest to bard
zo skuteczny sposób łowienia!

Kontrola zestawu

  Większość  brań  będzie
następowała  podczas  puszczania
zestawu z nurtem rzeki. W tych
warunkach polega się na ciężarze
żyłki będącej za spławikiem i nat
uralnym  oporze,  jaki  pojawia  się
przy  wysuwaniu  się  żyłki  z
kołowrotka.  Jednak  można
uzyskać  dodatkowe  brania  po
przez delikatne zatrzymanie
zestawu.  Sprawia  to,  że  przynęta
podnosi  się  do  góry,  puszczenie
zestawu  zaś  powoduje  jej
opadanie na dno, co prowokuje
ryby do brań.

  Zarzucanie zestawu, z powodu
równego  rozmieszczenia  śrucin,
nie  może  się  odbywać  poprzez

tradycyjny  zamach  znad  głowy.
Powodować to będzie splątanie sie
żyłki. Jako, że nie łowi sie tutaj na
długich dystansach, poziomy, de
likatny zarzut jest najlepszy - tak,
aby  haczyk  lądował  niżej w  nur
cie, spławik zaś wyżej. Większość
najlepszych  wędkarzy  przy  zar
zucie trzyma żyłkę nad haczykiem
lub  też  ma  hak  w  dłoni,  aby
ruchem  spod  siebie  uzyskać  na
jlepszy efekt ulokowania zestawu.

 Należy zawsze pamiętać o  regu
larnym nęceniu małymi  porcjami
przed  każdym  zarzutem,  wtedy
można sie najlepiej przekonać, jak
skuteczne jest użycie spławika ty
pu stick!
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Tekt i zdjęcia:
Grzegorz Sz. 'matchless'

 Łowienie karpi
  na tyczkę część pierwsza
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  W  poniższym  artykule,  jak
również  w  całym  ich  cyklu,
dotyczącym  łowienia  karpi  na
tyczkę,  zamierzam  Wam  przyb
liżyć    tę  specyficzną  formę
wędkarstwa.   W prasie  fachowej
można  na  ten  temat  spotkać
nieliczne wzmianki, przeglądając
fora możemy zaś natrafić na bard
zo  rozbieżne  i  nierzadko mylące
opinie  wędkarzy,  zarówno  na  te
mat  samej  metody  wędkowania,
jak i odpowiedniego doboru
sprzętu.

  Chcę  zaznaczyć  na  wstępie,  że
intencją  moją  nie  jest  chwalenie
się wiedzą czy doświadczeniem –
bo sam, regularnie, karpie tyczką
łowię od kilku lat. Ta specyficzna
forma  wędkarstwa  wyczynowe
go, w Polsce stała się „popularna”
gdzieś w roku 2010. Pisząc popu
larna,  mam  na  myśli    w  miarę
powszechna i  „świadoma”, gdzie
celem  wędkarza  jest  regularne
łowienie dużych ryb. Rzecz jasna,
żeby  łowić  trzeba  mieć  gdzie.  I
tutaj  właśnie,  osobiście  łączę  tą
nową  wędkarską  modę  z  coraz
liczniej występującymi w  Polsce
łowiskami  komercyjnymi.  To
właśnie tam, często pomimo uro
zmaiconego rybostanu, mamy
możliwość  selektywnie    i  regu
larnie  łowić  duże  ryby  takie  jak
karpie, amury, jesiotry, leszcze
bądź  słusznych  rozmiarów  kara
sie. Im więcej tego typu łowisk –
tym  ten  typ  wędkowania  będzie
popularniejszy.

  Wiem  dobrze  jak  trudne  są
początki.  Szukanie  wiedzy  na
wielu  stronach  i  forach,  łączenie
pewnych elementów układanki w
logiczną  całość  jest  żmudne.
Dlatego moim zamiarem jest
przedstawienie Wam krok po
kroku tego zagadnienia i opisanie
szczegółowo  każdego  aspektu.
Wbrew pozorom i powszechnym
opiniom,  wędkowanie  na
łowiskach  komercyjnych  wcale
nie  jest  łatwe. Nie chodzi  tutaj o

złowienie  jakiejkolwiek  ryby  a
regularne i skuteczne ich
łowienie. Mam  nadzieję,  że  mój
cykl  artykułów  Wam  to  ułatwi,
niezależnie  od  tego  czy  dopiero
zaczynacie  swoją  przygodę  z
„karpiowym wyczynem”  czy  też
jesteście starymi wyjadaczami.

    Łowienie  karpi  (bądź  innych
wielkich  ryb)  na  tyczkę  nie  jest
naturalnie  nowością  w  skali  eu
ropejskiej.  Kolebką  jest  tutaj
Wielka Brytania. I powodów nie
należy upatrywać w tym, że Wys
piarze są mądrzejsi, bystrzejsi czy
bardziej twórczy. To sytuacja i
warunki  wymusiły  na  nich  ten
rodzaj  wędkarstwa.  Anglicy  nie
mając  dogodnych  wód  do  up
rawiania  wędkarstwa  zaczęli  na
potęgę  tworzyć  swoje  własne,
prywatne, klubowe lub komer-
cyjne  łowiska.  Dbają  również  o
swój rybostan, stosują zasadę „no
kill”.  Dzięki  temu  posiadają
łowiska pełne dużych  i pięknych
ryb. Nie  tylko karpi, ale również
brzan, karpi F1(czyli celowo
skrzyżowanego  karasia  z  samicą
karpia), linów oraz leszczy.
Słuszna ilość łowisk typu komer
cyjnego, lub klubowych wód
traktowanych na podobnej za-
sadzie, z rybostanem wymienio-
nym  powyżej,  wymusiła  wręcz
naturalnie na Anglikach specyfic-
zny sposób wędkowania i stosow
anie  dosyć  mocnego  sprzętu  jak
na wyczynowe standardy.
  Jak już wcześniej wspomniałem,
wraz z pojawieniem się w Polsce
łowisk  komercyjnych,  wyczy
nowcy  zaczęli  systematycznie
poznawać  ten  nowy  wędkarski
świat. Część z nich (również i ja)
zaczęła się nawet specjalizować w
łowieniu dużych ryb tyczką, gdyż
dostarcza ono niezapomnianych
wrażeń  i  jest  od  niedawna
również  formą  zawodniczych
zmagań.  Zawody takie, z roku na
rok stają się coraz popularniejsze
a  zainteresowanie,  zdaje  się,
będzie systematycznie rosło.

F1 to hybryda karpia i karasia
pospolitego, o specyficznych
właściwościach,  popularna w  na
łowiskach  w  UK.  Przypomina
powszechnego już w Polsce kara‑
sia srebrzystego.

  Cechą  tych  ryb  jest  duża
waleczność  i  żerowanie,  nawet
gdy woda ma kilka stopni. Wiele
technik i taktyk w UK
poświęconych jest tej rybie...

Typowe łowiska w UK,  widoczne
z  góry.  Mają  wyspy  pośrodku,
przy których gromadzą się ryby,
brzegi  zaś  są porośnięte  irysami
lub  trzcinami. Roślinność  zanur‑
zona  taka  jak  grążele  lub  lilie
występuje  sporadycznie,  co  jest
spowodowane trybem życia kar‑
pia.

Karpie często żerują przy samym
brzegu, gdyż zbiera się tam sporo
pokarmu.  Polskie  łowiska  mają
zazwyczaj inną charakterystykę.

 Łowienie karpi
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  Łowiska komercyjne w UK mają
specyficzną  budowę.  Wykopane
w  ziemi,  nie  mogąc  zajmować
dużo  miejsca,  mają  już  przy
samym  brzegu  głębokość  około
pół  metra.  Kilka  metrów  od
brzegu  znajduje  się  półka,  po
której głębokość  jest  już w miarę
stała  zazwyczaj pomiędzy 1.20 a
2  metrami.  Brzegi  obsadza  się
roślinnością    zazwyczaj  irysami,
rzadziej trzcinami.  Bardzo często
zostawia  się  na  środku  wyspy,
dzięki którym łowisko ma więcej
ciekawych  miejsc  gdzie  chronić
się  mogą  ryby  lub  ptaki.  Kształt
brytyjskich  komercji  jest  różny  
oprócz zwykłych, przypadkowych
lub  uzależnionych  od  terenu  lub
widzimisię właściciela, są łowiska
przypominające kanały, zazwyczaj
o  szerokości 16 metrów,  tak, aby
móc  sięgnąć  pod  drugi  brzeg
tyczką, są też łowiska typu 'arena',
o kształcie koła, gdzie teoretycznie
każdy ma równe szanse. Na takim
właśnie  rozgrywa  się  finały
Fishomanii  jednej z największych
imprez komercyjnych w UK, w
której  udział  bierze  ogólnie  kilka
tysięcy osób!
  Co istotne, karp na brytyjskich
komercjach  żeruje  często  przy
samym  brzegu  lub  też  w  rejonie

pierwszej półki – tam gromadzi się
pokarm znoszony przez ruch
wody,  ale  również,  często
nieświadomie,  sami wędkarze  go
tam  dostarczają  –  wyrzucając  na
koniec  sesji  pozostałości  zanęty  i
przynęt właśnie pod brzegiem.
Poddając  analizie  porównawczej
łowiska  w  Anglii  i  Polsce  nie
sposób  nie  zauważyć
doświadczenia  Wyspiarzy  w  tej
kwestii.  Ich  łowiska  projektow
ane, budowane i prowadzone są w
sposób przemyślany. Tam nie ma
przypadków. Charakter i
ukształtowanie  zbiornika  twor
zone są pod konkretną metodę lub
metody  połowu.  Głębokością,
półkami reguluje się przebywanie
ryb w danym miejscu. Obsadzenie
roślinnością wodną  i przybrzeżną
również jest tu nie bez znaczenia.

  Polskie łowiska komercyjne mają
nieco inną specyfikę. Tutaj wciąż
niestety  górują  nieprzemyślane,
prostokątne  łowiska,  które  swój
charakter  czerpią  głównie  z  ty
powych stawów przeznaczonych
do  hodowli  ryb.  Głębokości  i
ukształtowanie  dna  są  bardziej
wygodą właściciela,  ale  nie mają
nic wspólnego z planowaniem
łowiska  typowo  wędkarskiego.

Brakuje również roślinności, która
jest  wręcz  magnesem  dla  ryb.
Nawet  zwisające  konary  drzewa,
dające schronienie w upalny dzień
czy  kilka  trzcinek  lub  grążeli
potrafią  być  czymś,  co  wyróżnia
daną miejscówkę i przyciąga ryby.
Dla  samego,  wędkarskiego  oka,
takie  wyjałowione,  pozbawione
urozmaicenia i roślinności łowiska
są  mało  atrakcyjne.  Mało  jest
również  stawów, które pozwalają
na  łowienie  przybrzeżne,  dlatego
stosowanie taktyk z UK może się
tutaj nie sprawdzić. Mimo to, zaw
sze  warto  próbować  szukać  tam
ryb (zazwyczaj za pierwszym
spadkiem).

    W  kwestii  polskich  łowisk
komercyjnych jest wiele do zrobi-
enia,  nie  należy  jednak  tylko
krytykować.  Zbiorników  komer
cyjnych w Polsce przybywa z roku
na rok, ich wybór jest coraz
większy i miejmy nadzieję, że ten
dencja ta nie będzie maleć. Mimo
tego, że nie wszyscy wędkarze są
zwolennikami  takiego  wędko
wania,  to  dobrze,  że  jest  alter
natywa dla mniej rybnych,
wyjałowionych i źle zarządzanych
wód PZW.

Karp z łowiska w Plichowicach...
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Avon rods ‑ wędki wielozadaniowe

   Są  jednak wędki uniwersalne,  i  to o
świetnych  parametrach,  które  mogą
służyć zarówno do  łowienia  z gruntu,
jak  też  i  spławikiem, zarówno na
rzekach jak i jeziorach - noszące ogólną
nazwę Avon.

   Historia  powstania  tego  typu wędki
sięga  jeszcze  lat  czterdziestych
ubiegłego  wieku,  gdzie  Anglicy
udoskonalali  kije,  szukając  rozwiązań
na rzeki. Sama nazwa Avon odnosi się
właśnie do rzeki w UK, nie do końca
wiadomo  jednak  której,  zdania  są
podzielone  (są  aż  cztery rzeki o tej
nazwie). Ale mniejsza z tym, powstały
wędki, które służyły do łowienia ryb na
rzece  o  silniejszym  uciągu.  Na
początku były one typowo spławikowe,
jednak  z  możliwością  łowienia  na
delikatną  gruntową  przepływankę.
Krzywa ugięcia wahała sie pomiędzy 1
a 1.25 lb, co przypomina trochę dzisie-
jsze wędziska  typu match.  Z  czasem,
kilku  słynniejszych  wędkarzy
zbudowało swoje wędziska, nazywając
je Avon,  z  których  jedna  była  lżejszą
wersją  ówczesnej  karpiówki,  był  to
Avon  Mark  IV  słynnego Richarda
Walkera. Z czasem kije te stawały się
mocniejsze, trzcinowe szczytówki
zastapiło  włókno  szklane,  później
węglowe. Pojawiła się też i wersja kija
ze szczytówkami miękkimi do feedera.
O  ile  pierwsze  kije  Avon  służyły  do
łowienia rzecznych ryb, takich jak oko

nie, klenie, leszcze czy  płocie,  to
późniejsze  już były projektowane pod
silniejsze ryby, mogące  stawić  czoła
brzanom, linom czy też  silnym karpi
om.

    Od  lat  osiemdziesiątych  zaczęło  się
wiele  zmieniać    rzeki  stawały  się
czystsze,  przynęty  i  zanęty  bardziej
pożywne,  mowa  o  kulkach  proteino
wych i pelletach, przez co ryby stawały
się coraz większe, pojawił się w dużej
ilości  karp,  brzana.  Rozwój  techniki
sprawił,  że  pojawiły  się  też  lepsze
materiały, przez co dzisiejsze kije typu
Avon,  są  mocniejsze,  i  można  je
stosować do łowienia różnych ryb, od
płoci, po duże karpie i brzany. W tym
roku na rzece Severn na kij tego typu,
wędkarz na nocnej zasiadce miał silne
branie - i po godzinnej walce
wyholował  na  brzanowy  zestaw
...suma o wadze prawie 30 kilogramów!

   Wędziska  Avon,  będące  obecnie  w
ofertach wielu firm, możemy podzielić
na dwa typy. Pierwszy to wersja z jedną
szczytówką,  uniwersalną, zarówno do
spławika,  łowienia  z  alarmem  jak  też
do ustawiania 'do góry' na rzekach o
sporym uciagu. Ma on od 1.5 do 2.25 lb
zazwyczaj, i służy do łowienia wszyst
kiego,  jednak  raczej  chodzi  tu  o  coś
'konkretniejszego'. W większości przy
padków  kije  takie  nazywa  się  barbel
rods, czyli kijami brzanowymi. Jest to

  Zapewne wielu wędkarzy, zwłaszcza tych starszych, jest zdziwionych,
jak wiele rodzajów wędek pojawiło się w ostatnich latach na rynku.
Wydaje się, że dosłownie do każdej techniki, rodzaju ryby, ciężaru
koszyka, odległości na której łowimy - potrzebny jest inny kij. Picker,
feeder, match, pellet waggler, karpiówki – do tego o różnych
długościach, ciężarach wyrzutowych, krzywych ugięcia… Można dostać
zawrotu głowy, aby połapać się w tym wszystkim!

Lucjan 'Luk' Śliwa
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coś  jakby  miękka  karpiówka  z
mniejszymi  trochę  przelotkami.
Druga zaś wersja odnosi się do kija
z  miękkimi  szczytówkami,  i
nazywa się ja Avon Quiver. Jeden i
drugi jest kijem progresywnym, i
jest bardzo przyjemny w
użytkowaniu.  Można  nim  rzucać
dość sporymi obciążeniami, jednak
przy holu ryby pięknie się wygina i
amortyzuje zrywy walczącej sztuki.
Same szczytówki zazwyczaj
malowane są specjalną biała farbą,
która jest dobrze widoczna o zmroku.
Często  producenci  oferują  kije
kombinacyjne, w komplecie które-
go są dwie górne części  klasyczny
Avon i Avon quiver. Jest to chyba
najlepsza  z  opcji,  ponieważ  z  taką
wędką  można  łowić  praktycznie
wszędzie  i  wszystko.  W  takich
zestawach  część  z  twardą
szczytówką ma mniejsze przelotki,
i nadaje się bardziej do spławika.

  Przykładem niech będzie kij firmy
Drennan z serii 7. Kombinacyjna
wersja to Specialist Avon Quiver,
oferowana  w  długościach  3.30  i
3.60 metra.

    Można  nim  łowić  zarówno  na
rzekach  jak  i  wodach  stojących.
Wędziska te mają trzy rodzaje krzy
wej  ugięcia    1.25  lb,  1.5  lb  oraz
1.75 lb. W zależności od tego, służą
do bardziej delikatnego, lub moc-
niejszego  łowienia.  Jeżeli  nas
tawiamy się na takie ryby jak płoć,
leszcz,  karaś  czy  lin,  to  1.25  w
zupełności wystarcza,  jeżeli w  grę
wchodzą zaś klenie, brzany, karpie
do 10 kg, duże liny, szczupaki – to
1.75 lb jest bardziej odpowiednim
wyborem.

Wersja 1.25 lb o długości 3.60 met
ra,  ma  w  komplecie  część
spławikową    tutaj  idealną  do  ty
powego  łoweinia  wagglerem,  w
części gruntowej zaś są dwie szczy
tówki - 2 i 3 oz (czyli w
przybliżeniu  60  i  90gram).  Sama
średnica  żyłki  przewidzianej  tutaj,
waha się w zakresie od 0.15 do 0.30
mm  (4  do  8  lb),  tak  więc  jest  to
mocniejszy kij od typowego feedera
czy wędki typu match.

Wersja 1.5 lb to już szczytówki 3 i
4  oz  (uncji),  czyli    90  i  120g,  zaś

wersja 1.75 lb to 4 i 6 oz (120 i
180g). Tak więc kije są mocniejsze
  i  lepiej  sprawować  się  będą  na
silniejszych rzekach lub przy
łowieniu  silniejszych  ryb,
zwłaszcza  brzan  na  silniejszej
wodzie. Producent jednak prze-
widuje maksymalny  ciężar wyrzu
towy 90 gram, tak więc 'siły' szczy
tówek nie należy odnosić do wagi
zarzucanych zestawów!

  W ten sposób, można posiadając
kij  1.5  lb  z  powodzeniem  łowić
spławikiem, w tym pellet waggler
em, świetnie można łowić silniejsze
ryby, takie, które  trzeba  odciągać
szybko od zaczepów lub lilli wod-
nych,  używać  jako  gruntówki  w
połączeniu z alarmem, łowić z po
wierzchni  karpie  czy  też  okonie  i
szczupaki  na  żywą  lub  martwą
przynętę.  Po  zamocowaniu  części
typu quiver, mamy feeder o średniej
'mocy',  który  idealny  będzie
zarówno na wody stojące, jak też na
wolniejsze  i  średnio płynące  rzeki,
dający  sobie  radę  z  koszykami  do
90 gram i sporym uciągiem. Rewel
acyjny  do  łowienia  na  Metodę,

Drennan 7 Specialist Avon rod

Wędki najbardziej zbliżone do
klasycznych Avonów. Robione
w wersjach 1.25, 1.5 i 1.75 lb, w
długościach 3.30 lub 3.60 metra.

Jeden z najlepszych kijów w swo-
jej klasie, posiada część
spławikową i feederową w kom
plecie. Kij ten nie jest przezna-
czony na rzeki o mocnym uciągu.

Cena: 580 PLN

Rovex John Wilson barbel rod

Kopia świetnej niegdyś wędki,
obecnie budowana na niestety
tańszych komponentach.  Posiada
'dopałkę'  przez co można ją
montować w długości 3.30 lub
3.90 metra.  Ma część
spławikową i feederową w kom
plecie.

Cena: 350 PLN

Korum barbel i barbel quiver

Najtańsze z wędek, jednak cena
wypływa stąd, że robione są w
opcji barbel, niczym odchudzo-
na karpiówka (1.75, 2 i 2.25 lb)
lub jako feeder (barbel quiver).
Wersje barbel mają trochę
większe przelotki  idealna
wędka do alarmu, feederowe
zaś są dobre jako ciężki feeder.

Cena: 280 PLN



zwłaszcza  z  podajnikami  o  wadze
powyżej  45  gram,  czyli  już  tymi
pod większą  rybę  (mowa o podaj
nikach karpiowych takich jak te z
ESP).  Można  nim  łowić  też  na
przepływankę  z  użyciem
kołowrotka o ruchomej szpuli.

  Jest to idealne rozwiązanie  i dla
wielu  wędkarzy  może  stanowić
doskonałą alternatywę dla posiada-
nia wielu opcji - kijów gruntowych,
feederowych i matchowych. Mając
taki,  można  praktycznie  łowić
wszystko,  oczywiście  bez  prze
sady...

  Większość tych wędzisk przezna
czonych  jest  do  łowienia  brzan,  i
pod  te  ryby  są  zazwyczaj  pro
jektowane.  Ich  miękkość  sprawia,

że hol jest pewny, silne odjazdy tej
ryby  'spod  nóg',  są  dobrze  amort
yzowane. Nie są to kije do dalekich
zarzutów,  i  tutaj  trzeba  mieć  zro
zumienie,  że  feedery  o  ciężarze
wyrzutowym 120 do 180 gram, są z
reguły o wiele sztywniejsze, i choć
zarzuca  się  nimi  lepiej  na  długie
dystanse, to przy holach takich
brzan można mieć problemy z  ich
wypinaniem.

      Jeżeli chodzi o ceny kijów typu
Avon, to zaczynają się od około 250
PLN, kombinacyjne zaś (z dwoma
typami szczytówek) są droższe  ale
tu powinniśmy mieć na uwadze, że
mamy tak naprawdę półtorej wędki
a nie jedną. Najtańsze wersje kom
binacyjne    to  już  koszt  rzędu  300

PLN, cena rośnie wraz z jakością 
ale oscyluje w granicach 500-700
złotych.

 Kije Avon w wersji 'pojedynczej'
lub  kombinacyjnej  znajdują  się  w
ofertach większości renomowanych
firm brytyjskich - Drennana, Foxa,
Shimano, Daiwy, Prodigy czy Ko-
rum... Jest w czym wybierać, sama
firma Drennan ma ich w ofercie aż
7 różnych typów.

 Jeżeli więc szukacie kija wieloza
daniowego,  który  może  być
gruntówką, mocnym  feederem  lub
służyć do łowienia spławikiem siln
iejszych ryb - polecam kije typu
Avon.

Idealna opcja do wszystkiego!

Daiwa Theory

Wędka kombinacyjna w wersji 1.75 i 2lb. Posiada
jedną miękka szczytówkę i końcówkę Avon.

Cena: 560 PLN

Drennan Martin Bowler

Wędka z jedną szczytówką typu Avon. Produkowana
w wersji 1.75 i 2.25 lb. Ta mocniejsza wersja prze-
widziana jest na duże i mocne rzeki jak Trent. Kij o
wysokiej jakości.

Cena: 1050 PLN

Shimano AX Alivio

Jedna  z  najtańszych  wędek  kombina‑
cyjnych na rynku. Dostępna w wersji 1.5
i 1.75 lb, posiada 3 miękkie szczytówki i
końcówkę Avon.

Cena: 300-400 PLN

Shimano Vengeance

Zbudowana z wyższej jakości kom‑
ponentów niż Alivio.  Dostępna w
wersji 1.5 i 1.75 lb, posiada 3
miękkie szczytówki i końcówkę
Avon.

Cena: 500-600 PLN

Greys Prodigy VX barbel

Wysokiej jakości i popularny kij
kombinacyjny, w wersji 1.75 i 2.0 lb
Wersja ta ma trzy miękkie szczytówki.

Cena: 540 PLN
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PELLETY HACZYKOWE
typu ekspander

P
r
z
y
n

ę
t
y

 Ekspander jest jednym z
najnowszych produktów z rodziny
wędkarskich  pelletów.  Expand  –
oznacza  po  angielsku  rozszerzać
się,  te  pellety  po  przyrządzeniu
właśnie rosną i puchną, stąd też ich
nazwa.  Ich  powstanie  zawdzięcza
się  znowu  Anglikom,  którzy
chcieli uzyskać przynętę, dającą się
zakładać na haczyk,  o  podobnych
właściwościach jak pellety typu
feed.

Pellety  feed  lub  carp  mają  tę
cechę,  że  po  namoczeniu
absolutnie  nie  nadają  się  do
nabicia na hak. Dlatego
dokonano stosownej adaptacji
składników,  dodając  pewnego
rodzaju  włókien,  które pozwoliły
uzyskać pellet o specyficznych
właściwościach. W  przeciwieństwie
do pelletu karpiowego jest on
lekki, i w suchej postaci jest lżejszy
od wody. Jego konsystencja to coś
w rodzaju pumeksu. Wolne
przestrzenie  sprawiają,  że
powietrze  się  tam  znajdujące,
utrzymuje pellet na powierzchni.
Jednak po spreparowaniu, czyli
odpowiednim namoczeniu i
wypełnieniu ich, pellet tonie. Jego
smak i zapach to typowa ‘ryba’.

Do przygotowania ekspanderów
wykorzystuje się specjalne pompki
próżniowe.  Jest  to  bardzo  ważna
sprawa,  gdyż  granulat  długo
moczony zbyt szybko się rozpada,
i  często  spada  z  haka  podczas
zarzutu  czy  też wyprowadzenia
tyczkowego zestawu.
  Pompki  próżniowe  usuwają
powietrze z pelletów, wypełniając

puste  zakamarki  wodą.  W  ten
sposób  pellet można  przygotować
w kilka minut.

  Oczywiście  można  do  wody
dodawać  najróżniejszego  rodzaju
aktraktorów, galaretek, aby
wzmocnić  jego  zapach  i
konsystencję.

Pellety typu ekspander to produkt
służący raczej tylko jako przynęta.
Produkuje  się  go  w  kilku

rozmiarach, od 2.3  do 11 mm, lecz
najpopularniejszy rozmiar to 4 i 6 mm.
Przygotowywane  własnoręcznie
pellety  wykorzystuje  się  głównie
do  łowienia  tyczką,  do  wagglera
konieczne może być wzmocnienie
struktury garnulatu, poprzez
wystawienie  na  słońce  lub  lekkie
podgrzanie  pod  lampą  lub
żarówką.  W  ten  sposób  powstaje

twarda skórka, która
zapobiega zbyt szybkiemu
spadaniu przynęty.

Ekspandery mają kilka bardzo
istotnych właściwości, dlatego
są  bardzo  popularne  w  UK,
zwłaszcza pośród wyczynow-
-ców.  Trzeba  sobie  zdać

sprawę,  że  ryby  nęcone  pelletem
zanętowym, wyczuwają często, że
jest  to  świeży  pokarm, gdyż  są
twarde. Zdają  sobie  sprawę,  że  to
pułapka,  i  instynktownie  szukają
miękkich  ziaren,  które  leżą  w
wodzie dłużej, tak jakby wędkarza
już nad wodą nie było. Dlatego ten
przygotowany w pompce granulat
świetnie  myli  ryby,  jest    on    też
bardziej  atrakcyjny  od  zwykłych
pelletów  dzięki  możliwości jego
‘doprawiania’.
Ekspandery  nie  toną  szybko,  są
lekkie,  dlatego  świetnie  się

Pellety typu expander kilku wiodących na rynku firm

Popmpki  próżniowe do przy‐
gotowywania pelletów.
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sprawdzają  w  zestawach  do
opadu, zwłaszcza przy wagglerze.
Można w ten sposób łowić płocie,
leszcze,  wzdręgi,  karpie,  jak
również ryby żerujące z dna – jak
liny czy karasie. W przypadku
tych  ostatnich  istotne  są  ostatnie
chwile opadania, ryby te
wyczuwają ruch. Oczywiście, aby
łowienie  z  opadu  działało,
konieczne jest stosowanie
odpowiedniego  typu  nęcenia,
czyli tak zwanego ‘mało i często’,
gdzie kilka pelletów
wystrzeliwujemy z procy, bądź też
wysypujemy  z  małego  kubeczka
na topie tyczki. O ile na kilku
zbiornikach  uznałbym  grunt  za
najskuteczniejszy sposób
łowienia,  to  dzięki  pelletom typu
ekspander i tyczce osiągam
najlepsze rezultaty. Po prostu w
ten  sposób  mogę  łowić  bardzo
szybko i skutecznie, co ciekawe –
liny i karasie. Moje rekordy na
kilku łowiskach to właśnie tyczka
z ekspanderem jako przynętą.

Odmianą ekspanderów są pellety
haczykowe, nazywane ‘softhook-
ers’  lub  hook  pellets.  Są  to  ek
spandery,  nasączane  różnymi
substancjami, kolorowane, ob-
sypywane atraktorami w proszku
itd.  Sprzedawane  są  w  małych
paczkach  i  służą  do  łowienia
spławikiem, czasami też większe
średnice  można  montować  na
włosie  i  używać  w  adaptacjach
gruntowych. Nie  zawsze  się  one
sprawdzają  dobrze  w  roli  grun
towej  przynęty,  gdyż  łatwo  je
uszkodzić  zagniatając  taki  poda

jnik do Metody z miksem, na
zestawach  zaś  z  wolnym  przy
ponem mogą  szybko  zlatywać  z
włosa  lub  haka,  łatwo  też  są
‘ściągane’  przez  rybę,  dlatego
radzę  zwrócić  na  ten  fakt
szczególną  uwagę  przy  wyborze
przynęt do danej techniki.

Jeżeli łowimy spławikiem, czy to
batem, tyczką czy też wagglerem,
polecam przygotowywanie
własnych  ekspanderów.  Ważne,
aby kupić kilka paczek pelletów o
kilku  średnicach.  W  ten  sposób
starczają one na długo, nad wodą
zaś  mamy  mieszankę  ek
spanderów  o  różnej  wielkości.
Łatwo wtedy  jest  uzyskiwać  do
datkowe  brania  poprzez  zmianę
takiego pelletu 6mm na dwa 4
mm  na  przykłąd.  W  okresie
chłodniejszym, pojedyncze ziarna
4 mm mogą działać lepiej.

    Do  ekspanderów  stosuje  się
specjalne  haki,  o  szerszym  łuku.
Czasami  w  nazwie  mogą  mieć
‘pellet’ jak w przypadku firmy
Drennan czy Preston Innovations.
Według  mnie,  a  przychylam  się
do opinii wielu wyczynowców z
Wysp, najlepszym hakiem jest
Kamasan B 911B. Jego konstruk-
cja  sprawia,  że  taki  nr  16  jest
zarówno mocny jak też diabelsko
skuteczny.  Światnie  zacina,
sprawdza  się  do  wszelkich
przynęt, i daje radę rybom do 10
kilogramów. Kilka razy złowiłem
na niego karpie w przedziale 7-10
kilo.

Haczyki Kamasan B911 świetnie się
nadają do miękkich pelletów.

Odpowiednikiem są też haki firmy
Drennan, w wersji Silverfish i Wide

Gape, o podobnym profilu.

Pellety haczykowe są zazwyczaj odpowiednio aromatyzowanymi i barwionymi ekspanderami.
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1. Warto przyrządzać
pellety w kilku wersjach
rozmiarach i smakach.

2. Wsypujemy daną
ilość do pojemnika

pompki.

3. Zalewamy wodą lub
roztworem z atrak-
torem, galaretką itp.

5. Ciagnąc za gumowy
wentyl doprowad-
zamy powietrze.

6. Pellety powinny
opaść w 90% na dno.

7. Wodę odlewamy,
zawartość wysypujemy
do woreczka, z resztką

roztworu.

8. Delikatnie zawijamy,
pellety mają teraz

wchłonąć resztkę rozt‐
woru.

9. Po około 30
minutach pellety

są gotowe.

10. Pellety możemy teraz
zapakować, część zamrozić.

  Przede wszystkim powinnismy się zaopatrzyć w kilka
rozmiarów. W ten sposób za jednym razem przygotowu-
jemy sobie porcję przynęt o różnych wielkościach.

    Woda,  którą  zalewamy  pellety  nie  powinna
zawierać chloru. Nie musi być z łowiska  najlepiej
użyć takiej niegazowanej z butelki, ewentualnie prze
gotowanej  lub  odstanej.  Możemy  użyć  dowolnych
atraktorów tutaj - na co tylko pozwala nam fantazja.
Ja za najlepsze połączenie uznaję rybi zapach samego
pelletu i smak truskawki  dlatego używam galaretek
owocowych o smaku tego owocu właśnie. Galaretka
powoduje, że ekspandery po przygotowaniu stają się
twardsze  i  lepiej  pachną.  Pamiętajmy,  aby  roztwór
galaretki ostudzić do temperatury poniżej 50 stopni,
zbyt gorący roztwór uszkadza bowiem pellety.

   Charakterystyczną  rzeczą  jest po odessaniu powi
etrza  przez  tłok,  że  uwalniając  wentyl,  pellety
znajdujące sie na powierzchni zaczynaja  tonąć. Nie
wszystkie, co  prawda    ale  około  8090%
Uważałbym z ponownym odsysaniem, gdyż osłabia
to przynętę.

  Wodę odlewamy, przy czym zostawiamy jej część,
około 10%, i wsypujemy to do szczelnego woreczka,
lekko  zakręcając  całość,  jednak  niezbyt  mocno.
Dzieki temu ekspandery wchłaniaja resztkę roztworu,
nie robia się jednak zbyt rozlazłe.

Tak gotowe możemy już używać.

  Ja polecam jednak bardzie wytrwałym moczykijom,
dopracować  swoje  pellety.  Po  wyjęciu  z  woreczka
można je bowiem zabarwić  używając barwników w
proszku, można też je uatrakcyjnić dipami w proszku.
Jeżeli wstawimy je do lodówki, zmiana temperatury
sprawi, że wchłoną one dany aromat bardzo dobrze.

4. Usuwamy
powietrze
pompując.

Jak przygotować ekspandery

Zobacz film

https://www.youtube.com/watch?v=n-GtEM2EIjI
https://www.youtube.com/watch?v=n-GtEM2EIjI
https://www.youtube.com/watch?v=n-GtEM2EIjI
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Jesienny feeder

Mamy już zaawansowaną jesień. Liście opadły z drzew lub zrobią to
wkrótce, są już nocne przymrozki, gdzieniegdzie nawet poprószyło
śniegiem. Jak łowić skutecznie z gruntu o tej porze roku?

Przede wszystkim musimy zrozumieć ryby i ich zachowanie podczas jesien‑
nej aury. Wielu wędkarzy nie zadaje sobie trudu, aby zglębić pewne tajniki
życia ryb, przez co stosują taktyki wiosenno‑letnie, zazwyczaj z mizernym
skutkiem, szybko kończąc ́sezon,́  narzekając, że brań już nie ma...

Lucjan 'Luk' Śliwa
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https://www.youtube.com/watch?v=n-GtEM2EIjI
https://www.youtube.com/watch?v=n-GtEM2EIjI
https://www.youtube.com/watch?v=n-GtEM2EIjI


magazyn Spławik i Grunt

Strona  26

  Ryby od początku września, a już
bardziej  od  zrównania  się  dnia  z
nocą, co przypada na początek as
tronomicznej  jesieni,  przestawiają
się na inny tryb żerowania. Wraz ze
spadkiem  temperatury,  obniża  się
ich metabolizm, wolniejsza przemi-
ana materii oznacza mniejszą  ilość
pokarmu  im  potrzebną.  Co  jest
bardzo istotne, zimniejsza woda jest
już dobrze natleniona, tak więc ryba
będzie przebywać zazwyczaj w naj
cieplejszej warstwie zbiornika.
Taka woda może być przy dnie, w
głębszych  miejscach,  gdzie  woda
się  jeszcze  nie  wymieszała.  Jeżeli
weźmiemy pod uwagę pracę słońca,
to cieplejsza strefa może być też w
płytszej części łowiska, po południu
i pod wieczór, po nagrzaniu się tam
wody. Ogólnie  ryba staje się akty
wniejsza wieczorem niż rano, zde
cydownie więcej brań powinniśmy
mieć  późnym  popołudniem  lub
wieczorem niż samym rankiem.

  Kolejną ważną rzeczą jest poszuki
wanie pokarmu przez ryby. W
październiku może jeszcze ona ak
tywnie  go  szukać,  odwiedzając
wiele miejsc, jednak już listopad to
okres, gdzie tego pokarmu potrzeba

bardzo  mało.  Oznacza  to  w  prak
tyce, że ryby skupione są w jakimś
miejscu,  nie  pływają wiele  i  akty
wne stają się na krótki czas.

 Obserwacja wody i analiza
warunków atmosferycznych, często
pomoże  nam  ustawić  się  w  odpo
wiednim miejscu. Zimny wiatr ze
wschodu  czy  północy  sprawi,  że
ryba schowa się przed nim i będzie
przy  dnie,  podczas  gdy  ciepły  z
południa  lub  zachodu  może
uczynić,  że  podejdą one do na-
grzanej wody, przy opadach
ciepłego  deszczu mogą  być nawet
w toni lub przy powierzchni. Szuka-
jmy miejsc gdzie słońce  może
nagrzewać  wodę,  zacienione  są  o
wiele rzadziej odwiedzane.

    Teraz  przejdźmy  do  taktyk  i  do
ilości  zanęt,  jakie  stosujemy o tej
porze  roku.  Podstawą  jest  użycie
małych  koszyków.  Duże  ilości
zanęty  niekorzystnie  wpływają  na
ryby, wielu wędkarzy myśli, że im
więcej  tym  lepiej,  a  jest dokładnie
na odwrót. Jeżeli używamy małych
lub  średnich  koszyków,  i  mamy
częste  brania,  to  wtedy  zawsze
możemy  zmienić  koszyk  na

większy, wprowadzając zanętę, pel
lety lub ziarna w ilości, jaką wskażą
nam  same  ryby.  Zawsze  można
dorzucić, tego, co  włożyliśmy  do
wody, wyciagnąć już się nie da. To
złota maksyma!

  Sama zanęta nie powinna być zbyt
sycąca. Unikajmy już wysokokalo
rycznych  mieszanek,  zwłaszcza
tych  opartych  o  mielone  lub  całe
pellety halibutowe. Lepiej, aby
zanęta była lekkostrawna lub ewen
tualnie  było  jej  mniej.  Dodatek
przesianej ziemi torfowej do miksu
lub  bułki  tartej, pomoże  obniżyć
'energetyczność' miksu. Oczywiście
wszystko zależy od łowiska, bo na
komercjach - tam gdzie ryb jest
więcej,  możemy  potrzebować
wciąż większych ilości zanęty.

    Ryby  stają  się  ostrożniejsze  też
jesienią.  Jeżeli  nie  potrzebują
pokarmu,  to  wtedy  obecność
zestawu,  częsty  plusk,  może  je
odstraszać.  Dlatego  stosujemy  już
dłuższe przypony, mniejsze haki,  i
co  najważniejsze    mniejsze
przynęty. O ile kulki 15 mm mogły
łowić nam leszcze i karpie latem, to
teraz 10  lub 8 mm będzie o wiele

Zanęta na jesień i zimę ‑ odchudzona i z dodat‑
kiem ziemi torfowej, Często potrzebujemy już
jej  niewielką ilość na sesję. Można ją mieszać
z  siekaną  dendrobeną,  parzona  pinką  lub
białymi robakami

Zestaw do Metody od poźnej  jesieni aż po
wczesną wiosnę ‑ mały podajnik i trzy mar‑
twe białe robaki na haku.
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lepszą  opcją.  Powoli  też  należy
wprowadzać  przynęty  mięsne  do
menu    dendrobena,  białe  robaki,
pinka lub ochotka powinny na stałe
zagościć u nas. Z przynęt roślinnych
i sztucznych podstawą jest kukuryd
za, która w czystszej wodzie
świetnie wabi ryby swoim kolorem,
lepiej  też  mogą  sie  sprawdzać
przynęty białe, jaskrawe lub w bar-
wach fluo. Pamiętajmy  bazujemy
na wzroku ryby, w zimnej wodzie
zapachy rozchodzą się gorzej, sama
woda  często  staje  się  czysta, więc
to, co widać, co odróżnia się od dna,
jest najskuteczniejsze. Nie dotyczy
to  jednak  samej  zanęty,  która
powinna być stonowana i najlepiej
w  kolorze  dna  (ryby  nie  czują  się
pewnie tam, gdzie ich sylwetka sta-
je się widoczna)!

  Przy  Metodzie  podstawą  jest
używanie  już  średnich  lub małych
podajników. Skoro ryb musimy
szukać (szukamy cieplejszych miejsc,
wskazania na szczytówce dają nam
informacje  czy  ryby  są  w  pobliżu
czy  też  nie)  małymi  podajnikami,
wiele przynęt się nam nie sprawdzi,
będą  zbyt  duże. U mnie  numerem
jeden są trzy martwe białe robaki na
haku  nr  14  lub  16.  Łowię  na  to
nawet  duże  karpie.  Aby

unieruchomić  białe  robaki,  lekko
wałkujemy je palcem na spodniach,
tak aby nie pękły. Żywe rozbiją nam
ubity podajnik z miksem! Taki
zestaw  łowi  dosłownie  wszystkie
ryby, od najmniejszych, po okazałe,
10 kilowe karpie!

  Z kulek polecam małe popup'y.
Zdają  one  dobrze  egzamin,
zwłaszcza kolor biały lub fluo. Nie
sugerujmy się tutaj mocno zapacha
mi.  Steve  Ringer  uważa,  że  ryba
połknie  bez  problemu  kulkę,  nie
musi  mieć  ona  wcale  aromatu.
Najśmieszniejszą  rzeczą  jest  to,  że
aromatyzuje  się  te  przynęty  aby...
wędkarz je kupił! Tak więc bardziej
liczyć będzie się rozmiar i kolor, niż
smak lub zapach...

Z  dumbellsów  polecam  już  mnie
jsze rozmiary (8 lub 6 mm), z pel-
letów zdecydowanie te 8 mm.

Ryby takie jak lin i karaś pospolity
wraz z temperaturą wody poniżej 8
stopni Celsjusza, praktycznie
przestają  pobierać  pokarm,  jednak
karp,  leszcz  dalej  żerują.  Płoć  jest
bardzo aktywna, podobnie jak kleń
czy okoń. Warto więc nastawiać się
na te gatunki  i używać koszyków
do  białych  robaków,  i  delikatnych

zestawów, tzw. płociowych.

  Zestaw helikopterowy, z żyłką nr
0.15 - 0.20 mm, i przyponem 0.10 -
0.12  z  małym  hakiem  (nr 16-18)
świetnie  sie  sprawdzi  do  połowu
jesiennej płoci. Optowałbym za ko
szykiem  do  białych  robaków,  do
środka  moze  trafić  też  pinka
oczywiście. Brania są często bardzo
pozytywne, w takim zestawie za-
zwyczaj  następuje  samozacięcie.
Jeżeli ryba bierze chimerycznie, wt
edy  może  oznaczać,  że  płoszy  ją
koszyk, w takim wypadku
powinniśmy  przejść  na  zwykły
zestaw  koszykowy,  z  dłuższym
odpowiednio przyponem, przy po-
dobnych  średnicach  żyłek.  Bardzo
ważne  jest  wtedy  dopasowanie
długości  przyponu.  Bo  ryba może
chętnie żerować z opadu (jeżeli stoi
w  toni),  lub  też  podchodzić
ostrożniej  i przypon 60 cm może
okazać się kilka razy skuteczniejszy
niż  30 cm. Czasami metrowy jest
strzałem  w  dziesiątkę!  Tak  więc
miejmy  to  na  uwadze,  starając  się
dopasować  do  samych  ryb  i  ich
gustów.

Jeżeli nastawiamy się na duże kar
pie  wtedy polecam Metodę i poda
jniki  większe,  które  kładziemy  na

Koszyki open end firmy Drennan w czterech
rozmiarach. Jesienią używamy już tych

mniejszych!

Kulki pływające w rażących kolorach  i o mniej‑
szych rozmiarach dobrze powinny się sprawdzać

o tej porze roku.
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małym dywanie z lekkostrawnych
ziaren - takich jak konopie, z do-
datkiem  martwych  białych
robaków i niewielkiej ilości kuku
rydzy. Zarzucamy już o wiele rza
dziej,  mniej  więcej  co  godzinę.
Przy  dwóch  wędkach,  jedną
szukałbym ryb, drugą umiejscowił
w  stałym miejscu. Łatwiej wtedy
jest  się  dopasować,  gdyż  karp
może  być  w  różnych  miejscach,
szukając pokarmu, lub też stojąc w
miejscu.  Ugięcia  szczytówki  lub
krótkie  piski  alarmu,  wskazywać
powinny bliską obecność ryb.

  Przy leszczach, najlepszym mik-
sem  będzie  lekka  mieszanka
zanęty  i siekanej dendrobeny, do
której  można  dodać  martwych
białych  lub  kasterów.  Na  hak
zakładamy  robaka,  bez  głowy,
która  ucinamy  poniżej  siodełka,
można też łowić z włosem, tutaj w
zależności  od  apetytu  ryb można
dawać większe haki  i dwa'ogony'
na włos. Ta przynęta ma tę zaletę,
że ryby jej nie uszkadzają tak moc
no, i kilka sztuk można złowić na
jedna  przynętę! Zawsze  też
powinniśmy mieć kukurudzę pod
ręką,  bo  ta  może  podpasować
leszczom - wtedy do koszyka
wkładamy  kilka  ziaren,  tak  aby
lepiej  'zmylić'  ryby.  Oczywiście
trzeba  mieć więcej  przynęt,  bo
często  działać  może  coś  małego,
na  przykład  pojedynczy  biały
robak lub pinka.

  Jesień to też czas gdzie świetnie
można  łowić  z  gruntu  okonie.
Zanęcone miejsce białymi robaka
mi,  na  które  kłądziemy  prosty
zestaw  z  rosówką  lub  jej
kawałkiem,  to  świetna  opcja.
Zwłaszcza, że nie oprze się jej ma
sa  innych,  większych  karpio
watych!  Działa  też  dobrze

krewetka  (prawns),  którą  zakłada
się  na  większy  hak  lub  na  włos
(krewetka  powinna  być  duża  
mieć około 24 cm).

  Na komercjach  sprawdzić  się
może  wiele  zestawów    warto
spróbować łowić ze stożkiem, tzw.
cone'm, można też używać małych
torebek PVA z pelletami, w
połączeniu  z  przynętą  pływającą
lub  w  rażącym  kolorze.  Takie
skromne podejście świetnie działa.
Inną techniką jest tzw. bomb fish
ing.  Do  zwykłego zestawu z ko-
szykiem zakładamy zamiast niego
ciężarek (20-45 gram zazwyczaj),
dane miejsce nęcimy z procy kil
koma ziarnami kukurydzy czy pel-
letów - i tam umieszczamy zestaw,
z przynętą identyczną (lub podobną)
jak to, czym nęcimy. Jeżeli ryby są
aktywne, wtedy donęcamy z pro
cy, jeżeli nie ma brań, szukamy ich
w ten sam sposób w innym miejs-
cu. Taktyki, które wymieniłem, na
brytyjskich  komercjach  dają
często  świetne  wyniki,  od ryb i
warunków zależy,  które  są  sku
teczne. Każda ma swój czas!

  Pamiętajmy.  Starajmy  się
dopasować do ryb i do ich apetytu.
Używajmy  małych  ilości  zanęty,
zawsze  możemy  zwiększyć
dawki!  Starajmy  się  stosować
mniejsze  przynęty,  warto  też  od
chudzić  zestawy,  zwłaszcza  przy
łowieniu płoci i leszczy. Opłaca się
też być wytrwałym. Moje jesienne
wędkowanie  to  80%  ryb
łowionych  pod  sam koniec sesji!
Nie  poddawajmy  się łatwo    bo
ryby  często  zaczynają  żerować,
gdy słońce chowa się za drzewami.
Dlatego  najlepiej  jest  wybrać
drugą  część  dnia  na  wędkarską
wyprawę.

   Jesień to świetny czas na feedera,
nie dajmy się zwieść narzekaniom,
własnym  czy  też  znajomych,
zimniejszą  'aurą'  lub  krótszym
dniem. Ryby wciąż dają się łowić
i  wcale  nie  musi  być  tak  trudno
osiagnąć wędkarski sukces!

Jesienny karp  złowiony na feedera ‑ prawie 11 kilogramów.
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Mariusz Drogoś

Wąsate damy z silnych nurtów ‐ bo o nich
będzie  mowa  ‐  to  temat,  przy  którym
serce  wyraźnie  przyspiesza.  Ten  gatunek
ma w  sobie  to  coś,  co powoduje,  że  jest
marzeniem (często niespełnionym) wielu z
nas. W ogóle za co ją tak lubimy? Za co jest
w ‘hierarchii gatunkowej’ tak wysoko?
Jest  niesamowicie  silna,  piękna  (jak  na

damę przystało), rzadko gości na naszych
zestawach,  mieszka  ‐  jak  wspomniałem
wyżej ‐ w trudnych miejscach…

Składowych  jest  wiele,  ale  osobiście  nie
potrafię odpowiedzieć sobie tak do końca
na to pytanie. Brzana to czaruś ‐ wystarczy
o niej usłyszeć i oczy już się świecą…

tekst i zdjęcia:  autor
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    Nie  zapomnę  swojej  pierwszej
odrzańskiej  brzany i emocji
związanymi  z  tym    a  jakże  
wydarzeniem. Ten moment, gdy
zobaczyłem, że to ona. Natychmi-
ast ‘przepoczwarzyłem’  się  w
galaretę,  która  cała  się
zestresowała i nie wierzyła, że hol
może  skończyć  się  pomyślnie.  A
gdy już była w podbieraku, byłem
cały  w ’skowronkach’ i
niedowierzałem  szczęściu,  jakie
mnie spotkało tego dnia. Dziś, tej
wielkości osobnik (61 cm), to taki
niezbyt  okazały  średniak,  ale  na
tamten czas (2008) był to olbrzym.

 O ile pierwsze sztuki  były
łowione z przypadku, o tyle z cza
sem,  zacząłem  myśleć  o  nich
poważniej  i  zestawy  zaczęły
lądować  nie  w  miejscu  „a  może
coś się skusi”, lecz w „one powin
ny tutaj stać”.
Odcinek  Odry,  na  którym  łowię,
jest usiany ostrogami (potocznie
główka,  tama)  i  „napływowo
przelewowe” okolice, to jedno z
miejsc,  które  lubią  te  ryby    na
samych przelewach jest twardo i
woda  wyraźnie  przyspiesza.
Owszem, nastawiałem się na nie,
niejednokrotnie z dobrym skutk-
iem, w takich miejscach, jednak
moim ulubionym miejscem na
feederowe brzany są opaski (czyli
prostki, nurt). Co prawda, nie
mam  ich  w  zasięgu zbyt wiele,
gdyż prostkę można spotkać tutaj
raz  na  kilkadziesiąt  kilometrów,
jednak  takie  łowienie  ma  kilka
przekonywających  plusów,
których  nie  mają  główki.  Przede
wszystkim presja, która na
opaskach jest niemal zerowa.
Mowa  tutaj  o  feederach,  gdyż
spinningi  i  tyczki  pojawiają  się
regularnie, ale nikt (może trafi się
jedna osoba, na sto?) nie nastawia
się  na  brzany  i  zestawy,  jakimi
łowią,  pozwalają  im  co  najwyżej
na ‘zakolczykowanie’ większego
osobnika. Tak więc,  chętnych  na
tę piękność prawie nie ma.

Postanowiłem  się  wyłamać i
spróbować swoich sił z opaskowy
mi siłaczkami. Jednak nie każdego
roku mogę się nimi cieszyć, gdyż
łowienie  w    jakby  nie  było  
głównym  nurcie,  jest  mocno
uzależnione  od  poziomu wody w
rzece. Jest ono możliwe tylko przy
niżówce, gdyż na większej wodzie
nie utrzymamy zestawu w rynnie i
każdy  rzut  będzie  miał  finał  w
przybrzeżnych  kamieniach,  co
szybko  opróżni  nasz  portfel.  Te
goroczna susza, to ideał do takiego
łowienia.

Gdy  już  mamy  odpowiednio
niską wodę, warto pojawić się na
prostce z feederami (najlepiej z
przedrostkiem heavy). Tutaj nie
ma miejsca na finezję. Aczkolwiek
jeden  z  kijków,  jakimi  się
posługuję,  posiada c.w. tylko do
100 g. Owszem, ‘patyk’ ten porad-
zi  sobie  z  wielką ‘królową
nurtów’, jednak jego ograniczenia
rzutowe są mocno widoczne, gdy
końcowy zestaw waży 150 gram 
najzwyczajniej w świecie, nie ma
czym  machnąć. Na agrafki zapi-
nam  prostokątne  podajniki  bez
dna w gramaturze od 70 do 150
gram. Na jaką wagę się decyduję,
zależy to od uciągu, jednak jest on
uzależniony od dwóch czynników.
Pierwszy,  to  oczywiście  poziom
wody, natomiast drugi, to konkret-
ne miejsce na opasce, która
ciągnie  się  nieprzerwanie  przez
kilkaset metrów. Nie wszędzie
uciąg  jest  taki  sam    w  jednym
miejscu  można  śmiało  łowić  ko

szykiem 70 g, a w drugim ’setka’
będzie ściągana w przybrzeżne ka
mienie.
Przypony muszą być mocne, ‘nit-

ki’ nie mają tutaj racji bytu. Żyłka
o  średnicy  0,180,20  mm  ma
wystarczający  zapas  mocy,  aby
poradzić  sobie  z  walczącą  rybą  i
panującymi warunkami. Owszem,
duża  brzana  jest  do  wyjęcia  na
delikatnym zestawie, ale nie na
opasce - jeden kontakt (np. czter-
nastki) z kamieniami, którymi jest
usiany  cały  brzeg  i ‘po ptokach’.
Inna sprawa, że po wyjęciu takiej
ryby ‘light’em’, szanse na jej
przeżycie  są  mniejsze, a nam
przecież  zależy na tym, aby
zwrócić jej wolność w jak najlep
szej  kondycji.  Jeśli  chodzi  o
długość  przyponu,  to  wszystko
zależy od dnia. Raz wystarcza 80
cm, innym razem brania zaczynają
się od 150 cm. Żyłka główna, wys
tarczy, że będzie o  jeden  rozmiar
grubsza (np. 0,22 mm).
  Ostatnim elementem zestawu jest
haczyk. Rzecz jasna, musi być on
kuty, druciaki zostawmy sobie na
inne okoliczności. Jego wielkość,
jest w pewnym sensie uzależniona
od  stosowanej  przynęty,  jednak
przy  zastosowaniu  włosa,  można
użyć  większej  przynęty  i
jednocześnie  pozostać  przy
małym haczyku. Przerabiałem ich
całkiem sporo  (w różnych rozmi
arach) i obecnie łowię na 14stki,
które bez problemu  radzą sobie z
największymi okazami.
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  Łowiąc  w  tak  silnym  nurcie,
rezygnuję  całkowicie  z  rzucania
kulami. Nęcę  jedynie  koszykiem,
jednak większą uwagę skupiam na
tym, co wsypuję do podajnika po
za  samą  zanętą.  Staram  się
podawać  dużą  (w  skali  „ko
szykowej”)  ilość  tego,  co  jest  na
haku (np. kukurydza, czy ser
żółty).  Ziaren  także  nie wrzucam
luźno,  gdyż  tak  naprawdę,  nie
wiem, gdzie nurt je porwie i poz-
woli im dotrzeć do dna, a stamtąd,
dalej  przetaczać  się  w  dół  rzeki.
Zanęta  ma  jedno  zadanie -
sprowadzić  szybciej  ryby w oko
lice zestawów. Natomiast grube
kąski powinny przytrzymać  je na
dłużej. To jest oczywiście teoria, a
jak  to  wygląda  dokładnie  pod
wodą, wiedzą chyba tylko ryby.

Na  co  konkretnie  łowię?  Jeśli
chodzi  o  zanęty,  to  nie  mam
jakiejś  jedynej. Dobrze, aby  była
pod rzekę, żeby już się nie bawić
w  dosypywanie  kleju.  Są  produ
cenci, którzy go nie żałują i nie ma
potrzeby ‘doprawiania’. Przynęty?
Standard  nad  standardy,  tj.  białe
robaki i kukurydza. Owszem, in-
nych przysmaków też próbuję, ale
te  wymienione,  są  najczęściej
stosowanymi przeze mnie

przynętami,  na  które  jest  popyt
wśród podwodnych mieszkańców.
W tym roku - statystycznie - brza-
ny  zdecydowanie  najchętniej
wcinają  kukurydzę.  I  tutaj
chciałbym  się  na  chwilę
zatrzymać.  Łowiąc  w  nurcie,
zakładam  na  hak  jedno  ziarno,
gdyż większa  ilość, to zazwyczaj
mocno skręcony przypon. Ale i na

to  jest  rozwiązanie,  jeśli  ktoś ko
niecznie chce łowić na 23 ziarna
(bądź  kostki  sera,  mielonki,  czy
jeszcze  czegoś  innego)    jest  to
włos.
Myślę,  że  do ‘brzanowego

sprzętu’  śmiało  można  włączyć
jeszcze podpórki,  które nie mogą
być  byle  jakie,  gdyż  przy
pierwszym energicznym braniu,
możemy  pozbyć  się  wędki.
Powinny być one solidne i odpow
iednio wysokie, aby oparta wędka
(postawiona niemal na sztorc),
miała  pomiędzy  widełkami,  a
kołowrotkiem, przynajmniej jedną
przelotkę,  na  której  zatrzyma  się
zaraz po widowiskowym braniu.

   No właśnie, widełki. Są one nie
mniej  ważne  (śmiem  stwierdzić,
że nawet bardziej) od samej pod-
pórki. Istotne, aby były w kształcie
głębszego  „rowka”.  Te,  których
używam, pierwotnie były proste i
potrafiły  zrzucić  z  nich  kij.
Wystarczyła  mała  modernizacja,
polegająca  na  zbliżeniu  do  siebie
obu  końców  tak,  aby  powstał
odpowiedniej  wielkości  dołek i
teraz mam podpórki idealne - ryby
nie  są w  stanie  zabrać mi  z  nich
wędek.

Jak łowię? Dalekie rzuty nie mają
większego  sensu,  z  dwóch  pow
odów. Pierwszy, to mniejsza pre-
cyzja,  a drugi,  to większe  ryzyko
wpakowania  się  koszyka  między
kamienie podczas holu/zwijania
zestawu (szczególnie na początku,
jak nie mamy jeszcze odpowied-
niej  wprawy),  bądź przetarcie
przyponu. Bliskie, skośne  rzuty
(na  upartego,  można  z  pow
odzeniem łowić „pod nogami”) w
zupełności  wystarczają - rynna
znajduje  się  przy  samym  brzegu,
na którym siedzimy.
Szalenie  istotną  sprawą  jest  pre
cyzyjnie  działający  hamulec  i  w
tym przypadku nie jest to po
wiedziane na wyrost. Najczęstszy
scenariusz przy braniu dużej brza

ny  jest  następujący:  nagle    bez
żadnego ostrzeżenia  kij zmienia
pozycję  z  pionowej  na  poziomą,
przelotka,  która  jest  poniżej
widełek,  blokuje  ucieczkę  wędki
do wody  i  z  kołowrotka  zaczyna
uciekać  żyłka  w  tempie  wręcz
sprinterskim.  Cała  sytuacja  trwa
dosłownie  ułamek  sekundy  
branie klenia, to pikuś. Przy ham-
ulcu  dokręconym ‘na beton’,
strzelają  naprawdę grube  przypo
ny, dlatego już na starcie, powinien
on  być ustawiony relatywnie de-
likatnie w porównaniu do
‘mocarności’ pozostałych  ele
mentów tej układanki. Siła  i
stanowczość  45  kg  sztuki przy
pierwszych odjazdach jest nie do
opisania.  Oczywiście   podobnie,
jak inne gatunki ryb - brzana
potrafi  brać  różnie,  jednak
najczęściej  wygląda  to  tak,  jak
opisałem powyżej.

Czy  łowiąc  w  ten  sposób,
będziemy wyjmować tylko wąsate
damy i za każdym razem? Zdecy-
dowanie nie. Dni, kiedy na brzegu
będą lądowały tylko osobniki tego
gatunku,  to  rzadkość - warto jed-
nak wspomnieć,  że  jest  to  ryba
stadna i pierwsza sztuka, to za-
zwyczaj  dopiero  początek.  Są
także  takie  wypady,  kiedy  nie
złowimy  żadnej  „wąsatki”. Poza
barwenami,  będziemy  łowić  kle
nie, jazie, leszcze, krąpie, a czasa
mi  trafi  się  też  inna  ryba (np.
certa). Z pewnością  istnieje
możliwość  wyeliminowania  w
znacznym stopniu innych ga-
tunków poprzez zastosowanie
odpowiedniej przynęty (mam tutaj
na  myśli  przede  wszystkim
pokaźne  kawałki  sera  żółtego),
jednak  na  dzień  dzisiejszy  nie
planuję  takiej  strategii  (może
kiedyś?).  Łowienie  brzan,  a
między  nimi  reszty  odrzańskiego
białorybu, bardzo mi odpowiada -
nie ma monotonii,  są ryby z
‘dziecinnych  marzeń’, a
jednocześnie jest różnorodnie.
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Kiedy je łowić? Z całą pewnością
są lepsze i gorsze okresy. To samo
tyczy się godzin w ciągu doby. U
mnie,  zdecydowanie dominującym
miesiącem  jest  lipiec  (częstym
przyłowem  będą  już  w  czerwcu,
jednak to jest jeszcze okres
ochronny,  więc  nie  będę  się
zatrzymywał przy  tym miesiącu).
Na  początku  wakacji,  złowiłem
zdecydowanie  najwięcej  brzan.
Godziny?  Popołudnie  jest  bez
konkurencyjne    wygląda  to  tak,
jakby  miały  stałą  trasę  i
przemierzały  ją  codziennie
dokładnie o tej samej porze. Nigdy
nie złowiłem wąsatej damy w no
cy. Być może  taka  jest  specyfika
„mojej” opaski. Na Waszej może
to wyglądać trochę inaczej.
Ciśnienie,  kierunek  wiatru,  faza
księżyca... Czy ma  to  jakieś  zna
czenie? Na pewno, ale
proponowałbym,  aby  skupiać  się
bardziej  na  rybach  i  cieszyć  się
każdą wolną chwilą nad wodą, niż
z  góry  nastawiać  się  psychicznie
na  nieudany  dzień,  bo  wieje  ze
wschodu…

  Na początku tekstu, napisałem, iż
postanowiłem  się  wyłamać  i
spróbować  łowić  brzany  regu
larnie i przede wszystkim
świadomie.  Czy mi  się  to  udaje?
W  pewnym  stopniu  tak,  gdyż  
jeśli  poziom wody  pozwala    nie
należą  one  do  „gości  niedziel
nych”.  Jednak wciąż wiele  nauki
przede mną  i  niejedno  do  odkry
cia, co z pewnością pozwoli łowić
bardziej efektywnie.
Oczywiście,  są  to  tylko  i
wyłącznie  moje  spostrzeżenia  i
myślę,  że  stosunkowo  niewielkie
doświadczenia  z  „opaskowymi
brzanami”  i ktoś  inny może mieć
odmienne zdanie na temat
łowienia tych ryb w dużych i ure
gulowanych rzekach.

  Reasumując.  Łowienie  na
prostkach,  to  naprawdę  piękna
sprawa. Nie  bójmy  się  głównego

nurtu i dużej gramatury do wyrzu
cenia    to  wszystko  wygląda  na
„groźne”  i  skomplikowane  tylko
na  początku.  Mamy  tutaj  dużą
szansę  połowić  w  ciągu  dnia
naprawdę ładne ryby, co na ostro
gach  często  jest  niemożliwe  za
sprawą „krąpiowej sieczki”, która
dobierze się do wszystkiego (inac
zej  ma  się  sytuacja  w  nocy).
Owszem, zestawy są mocniejsze i
potrzeba kilku wypadów, aby
zrozumieć  o  co  chodzi,
przyzwyczaić się też do tego rod
zaju  feederowania,  ale  te  piękne
brania  i  siła  walczących  ryb  w
silnym  nurcie  dużej  rzeki,
wynagrodzą nam z nawiązką kilka
urwanych koszyków, zanim ro-
zpoznamy  ukształtowanie  dna  i
zakodujemy  sobie,  gdzie  są
poważniejsze  zaczepy.  Im  szyb
ciej wejdzie nam w nawyk zdecy-
dowanie,  pewność  podczas  holu
oraz samego zwijania zestawu,
tym  szybciej  przestaniemy  tracić
ryby i koszyki. I chyba
najważniejsze: mamy tutaj ogromną

szansę na rozpoczęcie prawdziwej
przygody  z  dużymi  brzanami  
mam tutaj na myśli sztuki powyżej
70 cm.

  Na sam koniec, zdanie na temat
walorów kulinarnych naszej
siłaczki.  Znany  jest  mi  jeden
sposób, ale z pewnością najlepszy:
brzanę po złowieniu uwalniamy z
haka i trzymając w podbieraku (w
wodzie, rzecz jasna), ustawiamy
aparat  na  samowyzwalaczu  (jeśli
łowimy sami), robimy serię szyb
kich  zdjęć,  dokonujemy  pomi
arów,  no  chyba,  że  komuś
wystarczy samo zdjęcie. Co jest z
pewnością  na  plus  dla  ryby,  bo
oddajemy zdobycz rzece. W tym
roku,  jedna  z  brzan  już  mi  się
odwdzięczyła  za  zwrócenie  jej
wolności tym, że po kilku tygodni
ach, złowiłem ją ponownie. Ma 78
cm i jest szansa na ponowne spot-
kanie.

Częstym przyłowem jest kleń.

http://carptv.pl/
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Wysoka  temperatura  i  straszna  przyducha  nie  napawały
optymizmem... Ustalamy, że metoda nazwana lata temu przeze mnie
szwedzkim  stołem,  będzie  najskuteczniejsza.  Tak  na marginesie,  ta
nazwa wpadła mi kiedyś do głowy podczas konsumowania śniadania
hotelowego...
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    Piękna  malownicza  trasa
przez  Słowację,  wysokie  góry
Wielkiej  Fatry  i  przełęczy
Donovale gwarantowała ucztę
naszym  oczom.  Dzięki
niesamowitym widokom i
urozmaiconej trasie, siedmio-
godzinna podróż mija szybko i
przyjemnie. Po drodze dysku-
tujemy nad strategią nęcenia i
ustalamy, że metoda nazwana
lata temu przeze mnie
szwedzkim  stołem,  będzie
najskuteczniejsza. Tak na mar-
ginesie,  ta  nazwa  wpadła  mi
kiedyś  do  głowy  podczas
konsumowania śniadania hote
lowego właśnie  szwedzkiego
stołu.

    Wiem,  że  duże  karpie  są
wybredne  i  wybiorą  z  łowiska
to, na co mają ochotę. Nęcenie
tego typu polega na podaniu w
łowisko miksu kul zanętowych
oraz proteinowych, o kilku
nutach smakowo zapachowych.
Warunkiem jednak jest
stosowanie kul wykonanych z
naturalnych komponentów,
łatwo  przyswajalnych  i  popra
wiających  metabolizm  żerują
cych karpi.

  Na łowisku, gdy już rozbiliśmy
obóz  i  zaczęliśmy  łowić,
zaledwie po kilku godzinach ta
metoda,  po  raz  kolejny  już,
udawadnia swoją skuteczność
  rozkręcając  nam  brania  i
wielkość  karpi  lądujących  w
naszych podbierakach.

 Wysoka temperatura i
straszna przyducha nie napa-
wały  mnie  optymizmem.  Do
tego w dniu naszego przyjazdu
kończył  się  Międzynarodowy
Maraton Karpiowy. Mój kolega
z  teamu,  Stasiu  Marszałek
zaczyna jednak optymistycznie,
'deserowo'. Więc do wody  idą
kulasy firmy Lastia - Jahoda,
Malina i Brzoskwinia/Ośmiornica.
Nęcąc  metodą  szwedzkiego
stołu  podaliśmy  na  dużych

dystansach  miks  kul  zanęto
wych Lastii. By wstrzelić się w
nutę  smakowozapachową,
kontrastowo  zaczynam  łowić
na  śmierdziele  Brutal  Fish,
Tuńczyk  z  pieprzem  i  Squid
-Crab.

    Po  kilku  godzinach  meldują
się  pierwsze  łakomczuchy,
dając  nam  nieźle  popalić.
Krosują głęboko na boki.  Wąskie
wycinki na stanowiskach nie
ułatwiały zadania, ale o to w tych
naszych karpiowych przygo-
dach  chodzi.  Łowisko  jest
wyłącznie  rzutowe,  co  daje
wielką  frajdę  technicznego
karpiowania, wymaga też niezłej
kondycji  i  ciągłej  gimnastyki.
Musimy nęcić i łowić na dużych
dystansach,  gdyż  to  właśnie
tam żerowały największe miśki.

  Po raz kolejny idealnie zdały
egzamin plecionki i bardzo
mocarne żyłki Fina – Big Game
i  Armada,  pozwalające  na
osiąganie  dużych  odległości  i
wytrzymujące  hole  potężnych
okazów. Ostatnie dwa dni były
koncertowe a zarazem bardzo
sympatyczne,  gdyż  dzięki
pięknym  okazom,  byliśmy
odwiedzani przez  teamy karpiarzy
innych nacji. Nasz junior Patryk,
który  również  złowił  swoją
życiówkę    tam, zapamięta  ten
wypad na całe życie.

  Do najbardziej łownych kulek
Lastii podczas tej zasiadki
należały: Tuńczyk z pieprzem,
SquidCrab, Chilli Con Carne i
Magiczna  Malina.  To  była
kolejna  udana  i  piękna
przygoda,  potęgująca  nieule
czalną  chorobę,  jaką  jest
Hobbinus Cyprinus.

Zobacz hol karpia 30 kilo z tej
wyprawy

Tekst i zdjęcia:

https://www.youtube.com/watch?v=6VkMNB21nkY
https://www.youtube.com/watch?v=6VkMNB21nkY
http://carptv.pl/
http://www.wedkarska-tuba.pl/
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Poczuj się jak nad wodą

z Wędkarską Tubą
czyli wywiad

Jak to się stało, że zaczęliście nagrywać
filmy ?

Paweł: Podczas jednej ze spinnin-
gowych wypraw nad Wisłę udało
mi się złowić ponad 2 metrowego
suma. Był wtedy  ze mną  kolega,
który  nagrał  hol  ryby  telefonem
komórkowym. Film miał trafić do
prywatnej kolekcji, ale po powro-
cie  do  domu,  będąc  jeszcze  w
emocjach  wrzuciłem  go  na
youtube.  Okazało  się,  że  cieszył
się  on  całkiem  niezłą
oglądalnością,  i  wtedy  pojawiła
się  myśl,  aby  iść  za  ciosem.  W
zasadzie od razu powstała w mojej
głowie  idea  pokazywania
zwykłych wypraw wędkarskich, w
których  podstawą  będą  humor  i
spora dawka wiedzy merytorycz-
nej. Z pomysłem zadzwoniłem do
Artura. A po kilku dniach powstał
pierwszy film znad wody.

Artur:  Prawdę  mówiąc  pomysł
nagrywania  filmów powstał  dużo
wcześniej.  Nakręciliśmy  nawet
jeden odcinek o łowieniu szczupa
ków na Wiśle, który został wyem
itowany na naszym kanale w
tamtym roku. Jednak nie
poszliśmy za ciosem a był  to  rok
bodajże 2009 – trochę szkoda, ale
tak wyszło.

Na  wiosnę  2013  roku  Paweł
zaproponował  wspólne  na
grywanie filmów w oparciu o YT.
Chwilę  się  zastanawiałem,  jakby

nie było w tym czasie to było coś
nowego    decyzja  była  trudna  
żaden wędkarz nie lubi dzielić się
swoją  wiedzą,  którą  zdobywał
latami.  A  tu  dochodziło  jeszcze
dokładne  pokazywanie  wszyst
kiego  w  czasie  kręcenia  filmów,
czyli w perspektywie tłok nad ulu
bionymi  łowiskami  i  tłum
„konkurentów”.  Ale  ciekawość
zwyciężyła i tak to się ciągnie do
dzisiaj.

Jak  rozpoczynaliście  swoją
przygodę z wędkarstwem?  Jak się
poznaliście, często łowiliście razem?

Paweł: Moja przygoda z
wędkarstwem rozpoczęła się pod
czas wakacji w Borach Tuchols-
kich  gdy  byłem  jeszcze  małym
chłopakiem. Prosta wędeczka, ko
pane robaki i okonie z pomostu...
Mogłem tak łowić całymi dniami.
Z  Arturem  natomiast  poznaliśmy
się przez kolegę. Pamiętam, że był
to początek jesieni, którą po poz

naniu  wspólnie  spędziliśmy  na
podbojach pobliskich jezior. W
chwili obecnej zdecydowanie
więcej wędkujemy wspólnie a to z
racji  prowadzenia  kanału. Mimo,
że  zdarza  nam  się  nagrać  film  i
wędkować  osobno  to  jednak  lep
sze  materiały  powstają  podczas
wspólnych wypraw. Myślę, że nad
wodą całkiem nieźle się dogaduje
my,  co  przekłada  się  na  pozyty
wny klimat wspólnych przygód i
nagranych podczas nich relacji.

Artur:  Miałem  6  lat,  kiedy
zacząłem łowić a raczej próbować
łowić  ryby.  Moją  przygodę
zacząłem na niewielkiej rzeczce w
Toruniu  nieopodal domu.
Początki  były  ciężkie,  zamiast
haczyków wygięta  szpilka.  Za  to
masa  łowionych kiełbi  i  piskorzy
– piękne czasy i  rybne wody.

Kim jesteście z zawodu?

Paweł:  Prowadzę  działalność
gospodarczą. Działam w branży in
formatycznej  chociaż  ostatnio
trochę zmieniam profil działalności.

Artur: Jestem żołnierzem.

Wasze największe sukcesy węd
karskie?

Paweł:  Wspomniany  wyżej  sum
był  największą  złowioną  przeze
mnie rybą. Dwa metry i pięć cen
tymetrów  dało  naprawdę  wiele
radości  a  emocje  pamiętam  do

Tego duetu chyba nie trzeba przedstawiać. Paweł i Artur stworzyli kanał Wędkarska
Tuba, który pełen jest ich filmów, pokazujących wędkarstwo w  niebanalny sposób,

przez co naprawdę można się poczuć jak nad wodą.

W
y

w
ia

d

Sum złowiony przez Pawła ‑ od tego
się zaczęło!

https://www.youtube.com/watch?v=6VkMNB21nkY
https://www.youtube.com/watch?v=6VkMNB21nkY
http://carptv.pl/
http://www.wedkarska-tuba.pl/
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dnia  dzisiejszego.  Po  cichu  liczę,
że  kiedyś  pobiję  ten  rekord,  tym
bardziej,  że  w  Wiśle  pływają  o
wiele większe okazy. Szansa jest,
tym  bardziej,  że  sporo  czasu
spędzam właśnie nad tą rzeką.

Artur:  Kiedyś  na  takie  pytanie
natychmiast  podawałbym gatunki
ryb  i  liczby,  które  są  niemałe
(śmiech). Teraz patrzę na sukcesy
wędkarskie  przez  pryzmat
przygody i odpoczynku nad
wodą.  Udało  się  złowić  i
szczupaki ponad metr, san-
dacze  które  miały  powyżej
90  cm,  płocie  powyżej  40
cm czy liny powyżej 50 cm,
ale  największym  sukcesem
dla  mnie  jest  możliwość
przebywania  nad  wodą  z
przyjaciółmi  i  łowienie  tak
ich gatunków ryb, jakie ja
chcę łowić a nie jakie biorą
akurat nad wodą.

W  waszych  filmach  można
naprawdę  poczuć  się  jak  nad
wodą.  Często  jednak  wyrażacie
frustrację  związaną  z  ilością  ryb
w Waszych łowiskach. Jak oceni
acie  sytuację  'wędkarską'  w
swoim okręgu i w Polsce?

Paweł:  Sytuacja  jaka  jest  każdy
widzi.  Delikatnie  mówiąc
mogłoby być lepiej. Są oczywiście
koła, w których prężnie działający
wędkarze potrafią zadbać o swoje
wody,  jednak  patrząc  globalnie
sytuacja nie jest dobra. Mamy
coraz  więcej  sprzętu,  coraz
większą  wiedzę  a  z  roku  na  rok
łowi  się  mniej  ryb.  To  daje  do
myślenia.

Artur:  Nasze  relację  to  odz
wierciedlenie sytuacji wędkarskiej
w  okręgu  i  w  Polsce    jak  jest
„bezrybie” to je pokazujemy. Ni-
estety jest to chleb powszedni
większości  wędkarzy  i  odz
wierciedlenie stanu wód.

Czy  uważacie,  że  zmiany  są
potrzebne?

Paweł: Oczywiście, że tak. Daleki
jednak jestem od powtarzanego
często  uogólnienia, że za całe zło
odpowiada tylko i wyłącznie PZW
a  jedynym  rozwiązaniem  proble
mu  jest  jego  likwidacja. Związek
wymaga wielu zmian i nie ulega
wątpliwości, że jego funkcjonow
anie mocno kuleje, ale do poprawy
sytuacji potrzeba jest również wie
lu zmian ustawowych i prawnych.

Ponadto  sami  wędkarze  potrafią
narobić  szkód.  W  czasach  wiel
kich  haseł  C&R  nadal  częstym
widokiem  są  wędkarze  masowo
wybierający bez opamiętania ryby
z  zimowisk....  Wystarczy,  że
dostaną cynk,  że bierze... Wbrew
pozorom kilka takich "akcji"
potrafi mocno uszczuplić nasz ry
bostan a przykład z zimowiskami
jest  jedynie  kroplą  w  morzu.
Podsumowując, zmiany są potrze
bne, ale kompleksowe, w różnych
obszarach naszego hobby.

Artur: Bez zmian nie ma postępu.
Jestem przeciwny wszelakim re-
wolucjom a raczej zwolennikiem
stopniowych zmian na lepsze.
Niestety dla większości wędkarzy
w Polsce wody tylko komercyjne
to zbyt drogie rozwiązanie, z tego
względu  jesteśmy  skazani  na
wody  PZW.  W  samym  związku
wprowadziłbym  kilka  zmian:  w
pierwszej  kolejności  audyty
zewnętrznych firm niepowiązanych
z  PZW,  w  celu  określenia  praw
dziwej  sytuacji  w  związku

związanej  z  gospodarowaniem
wodami oraz kilka miejsc pracy -
„normalnie  płatnych  na  etat”  dla
ludzi,  którzy  mogliby  zamienić
leśnych dziadków przesiąkniętych
starymi czasami  na nowych pro-
fesjonalistów  –  zapaleńców,  za
dogodną  płacę  mogących
poświęcić się tyko i wyłącznie dla
związku i rybnych wód. Wierzcie
mi, że taniej to by było niż dotych

czasowe „diety” dla prez-
esów  i  działaczy  i
markowanych  działań.

Bardzo  często  pozdrawia
cie 'prezesa' w swoich fil-
mach.  O  kogo  dokładnie
chodzi, kim jest ta tajem-
nicza postać?

Artur: Dla mnie PREZES to
„działacz”  PZW,  który  nade
wszystko  przekłada  własny

prywatny  interes  nad  działaniem
na rzecz PZW – rybnych wód i
innych zmian korzystnych dla
NAS  WĘDKARZY.  Niestety
często są  to  ludzie którzy dzierżą
główne  stanowiska  w  związku  a
wędkę w ręku mieli ostatni raz 30
lat temu.

Łowicie  praktycznie  wszystko,
trocie zimą,  liny wiosną, klenie  i
leszcze latem, szczupaki, okonie i
sandacze  cały  sezon praktycznie,
były też sumy, ostatnio nawet kar
pie. Jaka jest ulubiona Wasza ry-
ba  i czy preferujecie  jakiś rodzaj
wędkarstwa    tzn.  spinning  lub
grunt?

Paweł: Każda ryba ma swój czas a
każdy miesiąc ma  swoją metodę.
Lubię stosować różne techniki bo
dodaje to różnorodności i sprawia,
że  człowiek  nie  popada  w
monotonię.  Jeśli  jednak miałbym
wybrać  tą  jedną  to zdecydowanie
są to nocne sandacze na spinning.
Nie dam się natomiast przekonać
do wędkarstwa karpiowego. Kom
pletnie mnie to nie kręci.

Artur z Pawłem, czyl Wędkarska Tuba.

https://www.youtube.com/watch?v=sN5I0SdG-o8
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Artur: Może niektórych zaskoczę –
pierwsze miejsce – zasiadka na lina
czyli  wędkarstwo  spławikowe,  dru
gie spinning i szukanie sandacza w
dzień i w nocy a trzecia moja miłość
to  przystawka    ze  spławikiem  na
rzece.

Paweł  nigdy  nie  mów  nigdy  może
kiedyś  zaczniesz  łowić  karpie
(śmiech).

Oczywiście muszę zapytać o to jakie
są  Wasze  plany  na  przyszłość.  Co
zobaczymy na Wędkarskiej Tubie?

Paweł: Na pewno kolejne przygody
znad  wody.  Jeśli  się  uda  będzie
pojawiać się  również więcej  filmów
z  różnych  imprez  wędkarskich.
Chciałbym  również  zacząć
odwiedzać  łowiska  z  innych  re
gionów naszego kraju...  Bory Tu-
cholskie, pomorskie rzeki trociowe...
kiedyś  może  Odra...  Wszystko
uzależnione  jest od możliwości cza
sowych.

Artur:  Wędkarstwo  w  przekroju
całego roku czyli w styczniu trocie w
lutym na lodzie, marzec i kwiecień to
łowienie  na  groch,  maj  to  tylko  i
wyłącznie lin na spławik, od czerwca
do września będzie różnie, zależy co
będzie  na  chodzie  ☺  no  i  od
października  do  grudnia  spinning,
czyli  przygoda  z  drapieżnikami  i  to
wszystko na naszym kanale.

Dziękuję bardzo za wywiad!
Artur z Pawłem wędkują cały rok, ostatnio nawet spróbowali

swych sił z karpiami!

https://www.youtube.com/watch?v=sN5I0SdG-o8
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  Teraz poruszę temat towaru, który
będziemy  wrzucać  i  wytłumaczę,
dlaczego ważne są specjalne dodat
ki i na czym polega personalizacja
zanęty.
    Jeśli  już  tam  łowiłeś  kilka  razy
wcześniej, powinieneś wiedzieć ja
kie są tam ryby (gatunek, wielkość)
i na co biorą. Zapewne wiesz też, na
co łowią tam inni wędkarze. I teraz
uwaga – nie możesz łowić zupełnie
na  to  samo!  Powiesz,  że  to
nierozsądne  –  i  częściowo  się  z
Tobą  zgodzę.  Dlatego,  że  błędem
jest  nęcić  czymś,  czego  ryby
zupełnie  nie  znają  i  nie  kojarzą  z
wyżerką. Ale musisz spowodować,
by ryby nauczyły się jeść to, co im
zaproponujesz. Podam prosty
przykład.
      Załóżmy,  że  na  tej  wodzie
większość  wędkarzy  używa  kuku
rydzy konserwowej lub gotowanej.
Jeśli  Ty  będziesz  nią  nęcił  –  nie
masz pewności czy ryby nie złowi
Ci sprzed nosa ktoś inny na Twojej
miejscówce  lub  kilkadziesiąt  czy
kilkaset metrów obok. Twoja zanęta
ma  się  wyróżniać  i  być  dla  ryb
czymś  o  wiele  bardziej  kuszącym
niż ta kukurydza. Głównie musi być
czymś bardziej pożywnym. Dlatego
daj  im  np.  groch  lub  łubin  –
zwłaszcza wtedy, jeśli wiesz, że inni
wędkarze  go  nie  używają. Ale  nie
rób tego od razu. Przez pierwszy
tydzień  syp  kukurydzę,  bo  to
pokarm rybom dobrze znany – ale
dodawaj do niej grochu,
początkowo  niewiele.  Według
badań  naukowych  przeprowadzan
ych na karpiach stwierdzono, że ry
by  te  mają  dodatkowy  zmysł
polegający  na  wykrywaniu

pokarmów  wysokobiałkowych,
dlatego  z  dywanu  zanętowego  na
dnie  w  pierwszej  kolejności  będą
wyjadać kąski najwartościowsze, a
dopiero  gdy  ich  zabraknie,  zajmą
się konsumpcją tego, co pozostanie.
Dowodem na to jest wiele filmów
wędkarskich  kręconych  podwodną
kamerą. Sądzę, że inne ryby karpio
wate postępują podobnie, choć nie
mam na to dowodów.

  Tutaj wypada poruszyć temat per
sonalizacji zanęty – oznacza  to, że
ten  Twój  groch  ma  być  dopalony
czymś, co będzie wabić dodatkowo
ryby a jest niestosowane przez in-
nych wędkarzy. Chodzi tu o zapach
i smak. W czystej wodzie można też
zastanowić się nad barwieniem, ale
ma  to  drugorzędne  znaczenie.
Swoisty  zapach Twojej  zanęty ma
się rybom kojarzyć z suto zastawio
nym stołem. Stałe i długotrwałe po
dawanie ziarna o tym samym
zapachu  spowoduje  też,  że  gdy
nawet przypadkiem (lub celowo)
ktoś  Cię  podsiądzie  i  nawet  by
wiedział, że nęcisz np. cieciorką, to
i  tak  wskóra  niewiele,  bo  mało
prawdopodobne jest, że trafi z tym
samym zapachem. Mało wędkarzy
aromatyzuje  ziarna,  kierując  się
trochę  niezasadną  opinią,  że  wys
tarczy  ich  własny  charakterystyc
zny  zapach,  by  były  atrakcyjne.
Będą  atrakcyjne  –  ale  mogą  być
jeszcze bardziej i Ty musisz to
wykorzystać.  Teraz  zaskoczę  Cię
kolejny raz – zapomnij o stosow-
aniu typowych atraktorów kupow-
anych w sklepach wędkarskich. No,
chyba,  że  jesteś  nieprzyzwoicie
bogaty.  Chodzi  głównie  o  to,  że

atraktory wędkarskie nie nadają się
przeważnie  do  gotowania.  Stosuje
się je na zimno, co powoduje, że są
mało trwałe i nie wnikają do wnętrza
ziarna.  Odwiedź  dobry  sklep  z
przyprawami, a najlepiej hurtownię
lub znajdź sklep internetowy z do
brymi  cenami.  Ma  to  duże  znac
zenie,  bo  będziesz  tego  używał
DUŻO!
    Teraz  podam  Ci,  jakie  są
przykładowe  możliwości  aro
matyzowania i poprawiania smaku
ziarna. Cynamon, kolendra, kozier-
adka, czosnek, kumin, curry, mie-
szanki przypraw azjatyckich np. ga-
ram  masala,  tandoori,  goździki,
wanilia, tatarak, imbir, kakao, mela-
sa, przyprawy do piernika, koper
włoski, anyż. To tylko czubek góry
lodowej, bo jest wiele innych, ale te,
które wymieniłem wystarczą. War
to stosować do gotowania dodatek
soli lub cukru (lub słodziku) – trze
ba  sprawdzić  co  lepiej  działa  w
konkretnym  łowisku.  Jeśli  ryby
niezbyt  pewnie  zjadają  ziarno,
można  je  dopalić  przy  pomocy
umami, czyli wzmacniacza smaku –
glutamianu sodu.
  Przyprawy korzenne stosuje się nie
tylko z powodu ich charakterystycz-
nego zapachu i smaku, ale też po to,
by uczynić ziarno lepiej strawnym,
wzmóc  produkcję  soków  trawien
nych u ryby i pobudzić głód.

    Celowo  pominąłem  na  początku
główny składnik naszej zanęty, czy
li ziarno. Jakie będziemy stosować
zależy od kilku rzeczy:
  jakie gatunki ryb nęcimy,
  jaka jest ich wielkość,

Łubin, konopie, fasola ‑ nasiona które z powodzeniem można wykorzystać do robienia
dywanów zanętowych!
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    czy  jest  dużo  drobnicy  w  tej
wodzie,
-  jak silna jest populacja ryb,
  jaką metodą będziemy łowić.

    Nie  ma  sensu  nęcić  drobnym
ziarnem jeziora z mnóstwem
małego leszcza i krąpia. Nie ma też
sensu nęcić bobem wody, w której
żyje  jeden  karp  i  całe  stado  drob
nicy.  Musisz  pomyśleć  nad  kom
promisem. Podam Ci to na
przykładach.

Jezioro  z  silną  populacją
większego  leszcza, płoci, karasia,
lina – stosuj jako główny składnik
ziarno  średniej  wielkości,  czyli
groch, łubin, cieciorkę, soję, ale do
dawaj  trochę  drobniejszego  ziarna
np. pszenicy. Chodzi o to, że rybie
łatwiej jest wybrać większe ziarno i
odpłynąć  niż  mniejsze,  którego
trzeba długo szukać na dnie.

Jezioro, podobne jak wyżej, ale są
w nim  też  nieliczne  duże  ryby –
karpie  i  amury.  Zanęta  taka  sama
jak wyżej ale z dodatkiem grubego
ziarna  (kukurydza  big,  fasola  Jaś,
bób) albo kulek proteinowych lub
większych  pelletów.  Nie  muszą
mieć zapachu takiego jak ziarno, ale
powinny  być  podawane  w  każdej
porcji  zanęty  w  niezbyt  wielkiej
ilości.  Wystarczy  510%  masy
zanętowej.

Jezioro linowo-karasiowe bez
większych  ryb.  Zanęta  drobna  –
pszenica, pęczak z dodatkiem gro
chu lub łubinu ewentualnie soi.

Jezioro  obfitujące  w  duże  ryby
(prawie nierealne) – kukurydza
gotowana, fasola, kulki proteinowe
i  grube  pellety.  Mały  dodatek
pszenicy, rzepiku lub karmy dla
kanarków.

Jezioro  obfitujące  w  drobnicę  z
nielicznymi  większymi  rybami
różnych  gatunków – ziarna
średnie, pojedyncze kulki lub pelle
ty.

  A teraz opowiem Ci o teorii cz-
erwonego cukierka. Na stole
postawiono tacę, na którą wsypano
kilogram zielonych cukierków ulu-
bionych i znanych przez dzieciaki.
Między nie wetknięto jeden jedyny
czerwony, którego dzieci nie znały.
Jak  myślisz  –  który  cukierek
pierwszy zniknął ze stołu? Nie myl
isz  się  –  pierwszy  zniknął  cz
erwony.  Czy  już  wiesz,  do  czego
zmierzam?  Wiesz,  ale  to  trochę
przeczy  temu,  co  napisałem
wcześniej o całej tej personalizacji!
Ale uwierz mi –  ryby,  które  jedzą
przez miesiąc czy dwa ciągle to sa
mo podobnie pragną odmiany, jak i
te dzieciaki. Więc gdy już będziesz
łowił  i  po  kilku  tygodniach  nic
nowego, ciekawszego nie będziesz
miał na haku, wtedy zastosuj zasadę
czerwonego  cukierka.  Teraz mogą
Ci  się  przydać  przynęty  nowocz
esne – minikulki, wałeczki, dumbel
sy, półmiękkie pellety – gama  jest
przeogromna, dobrze to wiesz. Sto-
suj wtedy takie, które pachną inac
zej niż to, co wrzucałeś. Mają inny
kształt  i  kolor.  Porównuj  efekty
łowienia  na  dwóch  wędkach  –  na
jedną zakładaj zielone cukierki – na
drugą  czerwone.  Jednak  nęć  dalej
tym  samym,  co  na  początku.
Możesz  wysnuć  wtedy  odpowied
nie wnioski i łowić jeszcze więcej i
lepiej.  Jeśli  nie  lubisz  stosować
przemysłowo  wytwarzanych
przynęt, nie masz do nich zaufania
– zastosuj jako przynętę coś odmi
ennego  niż  ziarna  –  np.  rosówkę,
krewetkę,  mięsko  raka,  kawałek
paluszka surimi, ślimaka.

Mam  nadzieję.  że  czytając  mój
artykuł nie znudziłeś się – był bard
zo  długi,  ale  krótszy  niż
długoterminowe nęcenie. Myślę, że
trochę przybliżyłem Ci ten temat, a
gdybyś chciał dowiedzieć się więcej
– zapraszam na forum SiG.

Moje sprawdzone przez wiele lat
przepisy na miksy zanętowe:

Miks leszczowo-linowy:
  50% łubin słodki żółty
-  30% groch
-  10% soja
-  10% pszenica
Całość gotowana z dodatkiem tan
doori, cynamonu (po 1 łyżeczce na
kilogram suchego ziarna; dodaj do
ziarna po namoczeniu przed goto-
waniem),  umami  (1/4  łyżeczki  na
2kg suchego ziarna).

Miks leszczowo-karpiowy:
-  50% kukurydza gruba
-  25% groch
  25% karma dla kanarków (ważne,
by  wcześniej  zalać  karmę  na  pół
godziny  wodą  i  po  tym  czasie
usunąć  frakcje  pływające  po  po
wierzchni).
Całość  gotowana  z  dodatkiem
cukru, mielonej kozieradki  i ząbka
czosnku (jeden na 2 kilo suchego
ziarna), umami jak wyżej.
Wersja druga: melasa, koper
włoski. Po odsączeniu gorące ziar
no polewamy syropem wanilio-
wym.

Miks leszczowopłociowy:
  łubin 50%
-  groch 20%
  pszenica (lub pęczak) 30%
Całość  gotowana  z  dodatkiem  ko
lendry mielonej  (łyżka  stołowa  na
2kg s.z.), soli i umami jak wyżej.

Wersja druga – zamiast kolendry
anyż.

Mix karpiowo-amurowy:
-  kukurydza gruba - 50%
  fasola Jaś – 5%
-  pszenica - 15%
  groch, łubin, soja cieciorka – 10%
-  karma dla kanarków – 15%
-  kulki proteinowe lub grube pellety
– 5%
Całość  (za  wyjątkiem  ostatniego
składnika)  gotowana  z  dodatkiem
tataraku i kozieradki z cukrem i
umami.
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złowił i zabił jednego
niewymiarowego sandacza!

  Mieliśmy  również  szanse
popływać  superszybką łodzią
zwiadowczą po ogromnym
zbiorniku zaporowym na rzece
Niemen. Strażnicy  używają  tej
nieoznakowanej łodzi do zbierania
informacji, które przekazywane są
następnie  do  oznakowanych
jednostek.  Kilka  godzin  zajęło
nam opłynięcie zatoczek zbiornika
i nie udało się namierzyć żadnych
podejrzanych  działań. Zdziwiła
nad  bardzo  duża liczba narybku
sandacza pływającego w zatokach.
Myślę, że trzeba będzie tam kiedyś
wrócić z wędką.

 Podczas wizyty odwiedził  nas
również  Litewski Minister
Środowiska,  który  pociąga  za
ważniejsze sznurki, jeżeli chodzi o
kształtowanie  prawa.  I  tutaj
kolejna niespodzianka, której nie
oczekiwałem. Litwa nastawiła się
na projekty, które  pomagają

chronić  środowisko  naturalne
(wliczając  ryby)  i współpracuje z
wieloma europejskimi krajami.
Coraz  więcej zbiorników
wodnych  objętych  jest  zakazem
rybołówstwa a otwartych właśnie
dla wędkarzy. Coraz więcej miejsc
nakazuje wypuszczanie złowionych
ryb a kary za łamanie prawa idą w
górę,  odstraszając  potencjalnych
klusowników (którzy prawdopodobnie
przyjeżdżają z UK). Profesjonalni

wędkarze,  są  coraz  bardziej
zadowoleni z takich działań.  To
oczywiście teoria, a jak jest w
praktyce? Pewnie podobnie jak u
nas w kraju,  oraz  w  każdym
innym, gdzie wędkarze  nie  mają
za  dużo do powiedzenia a
regulaminy  ustalane  są przez
dziadków, którzy wędkowali
kilkadziesiąt lat temu...

Światełko w tunelu w sprawie
nielegalnych wedkarzy

  Jeszcze jakiś czas temu
wydawało  mi  się,  że sytuacja
nielegalnego wędkowania i
kradzieży  ryb  w  UK  jest  nie  do
opanowania. Brak finansów,
zasobów ludzkich i sprzętu, który
umożliwiłby tak potrzebne
kontrole,  stał  się  dużym
problemem. Brak jakiegokolwiek
wsparcia ze strony Policji
doprowadzał do sytuacji, w
których sfrustrowani właściciele
łowisk brali sprawy w swoje ręce,
ryzykując zdrowiem i życiem.

  Pojawiło się jednak światełko w
tunelu, które coraz jaśniej zaczyna
świecić.  Dzięki pomocy i
zaangażowaniu organizacji
Angling Trust,  udało  się
przekonać  policję,  iż  sprawy
związane  z  zabieraniem ryb z
łowiska  powinny  być  traktowane
tak samo jak kradzież butelki wina

ze  sklepu.  Policja  przyjęła do
informacji,  że  zgłoszenia  od
wędkarzy  to  nic  innego  jak
zgłoszenie  kradzieży,  które  w
przeciwieństwie  do  innych
przestępstw, jest stosunkowo
łatwe do udowodnienia. Wisieńką
na torcie okazał  się  fakt,  że
wędkowanie bez pozwolenia (nie
mylić z licencją wędkarską), to
również kradzież, lecz tym razem
prawa dowędkowania! Z tygodnia
na tydzień coraz częściej słyszymy
o  odbywających  się  w  sądach
sprawach,  gdzie  na  ławie
oskarżonych zasiadają nie całkiem
‘legalni’ wędkarze.  Oczywiście,
sprawa taka wiąże się z kosztami,
karą,  jak  również  wpisem  do
rejestru karnego. Taki wpis może
zaszkodzić  w  rozwoju  kariery
zawodowej lub nawet
zaciągnięciu kredytu.

   Ciekawostką jest to, że Angling
Trust  publikuje  listę  osob
skazanych  przez  sądy, a na niej
europejsko  brzmiące  nazwiska  są

rzadkością. Czyżby  legendy  o
najeździe wschodnioeuropejskich
klusowników okazywały się tylko
legendami? Czy może obywatele z
naszej części kontynentu są na tyle
sprytni, że nie dają się złapać?
Myślę, że i jedno i drugie odgrywa
tutaj dużą rolę!

Wycinek z brytyjskiej prasy
wędkarskiej, w którym zachęca
się do zgłaszania przypadków
kłusownictwa lub łamania

przepisów.
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Rejestry połowów
dlaczego ich wypełnianie jest ważne?

 REJESTRY POŁOWÓW
DLA  większości  węd
karzy  w  Polsce  są

sporym problemem, utrapie-
niem.  Kojarzone  z  biurokracją
lub  inwigilacją,  w  wielu  przy
padkach  wypełniene  są  nie
starannie lub w ogóle  często w
ramach takiej małej, prywatnej
'zemsty'.

  Trudno  uznać  rejestr  za  coś
przyjemnego, faktycznie - ma on
mało wspólnego  z  wypadem  nad
wodę,  z  relaksem  i  odpoczyn

kiem... Jednak wiele osób nie wie,
lub  wręcz  nie  zauważa,  że  dane
pochodzące  z  wypełnionych
formularzy, decydują o przyszłych
zarybieniach. Co gorsza, dane
zaniżone    to  też  mniejsza  ilość
wpuszczanych co roku ryb.
Według  mnie  jest  to  przyczyną
powolnego  wyjaławiania  zbior
ników wodnych, gdyż zabiera się
więcej, niż wynosi suma tego, co
samo  się  odradza,  poprzez  tarło
naturalne,  plus  to,  czym  się
zarybia.

  Podstawą dzierżawy zbiorników
wodnych jest operat rybacki, na
jego  podstawie  ustala  się  plan,
według  którego  będzie  się
prowadzić  daną  wodę.  Jako,  że
odnosi się to głównie do zarybień
  ustala  się,  jakie  gatunki  i  jaką
ilość ryby wprowadzać się będzie
do zbiornika. Aby określić, czym
można  zarybiać  tak,  aby  w  jak

najmniejszym  stopniu  naruszać
równowagę, bazuje się właśnie na
danych  zbiorczych pochodzących
z wędkarskich rejestrów.
No i się zaczyna. Skoro odłowiono
zaledwie 'tyle' ryb - to podobna
ilość (w uproszczeniu oczywiście)
z powrotem ma  trafić do wody.  I
niestety  zaczynają  się  schody,  bo
wędkarze łowią więcej, zaś straty
nie są uzupełniane. I dochodzi do
'wyjałowienia',  gdzie  ryb  jest  jak
na  lekarstwo,  są  małe  płocie,
leszcze,  krąpie,  okonki,  brakuje
zaś większych osobników, nie ma
gatunków  cennych,  zwłaszcza

drapieżników. Operat ustala się na
10 lat, tak więc różnica pomiędzy
stanem idealnym a faktycznym
ciągle się powiększa.

   Musimy zrozumieć, że to wcale
nie  kłusownicy  muszą
odpowiadać  za  bezrybie  w
naszych  wodach,  to  właśnie
rejestry  i  ich  niewypełnianie  są
przyczyną  problemów,  czyli  
sami sobie strzelamy samobója!

 Jak temu zaradzić? Nie chcę tutaj
nikogo potępiać za niewypełnianie
  prosiłbym  jednak  o
potraktowanie tego dokumentu
serio.  Jeżeli  łowimy  na  przykład
20 linów w sezonie, zabierając je,
to wpiszmy to w rejestr, chociażby
kilka  miesięcy  później.  Może
nawet dodajmy kilka ryb (ale bez
przesady  oczywiście).  W  ten
sposób  oddamy  wartościowy
dokument!  Jeżeli  tak  zrobiłaby

większość  wędkujących  
ichtiolodzy  otrzymają  pełno
wartościowe  informacje  o
łowisku,  i  będą  mogli  zarybić
dodatkowo, zaś w przyszłości sam
operat  będzie  określał  zarybienia
bazując na faktycznych danych.
Oprócz tego, im więcej informacji
przekażemy  ichtiologom,  tym
lepiej  będą  mogli  oni  pomóc
naszym  zbiornikom.  Okręgi
wędkarskie  zazwyczaj  mają
pieniądze,  tak  więc  nie  byłoby
problemu zwiększyć zarybienia,  i
prowadzić gospodarkę  rybacką w
sposób,  który  zadowalałby

samych wędkujących.

    Podstawową  rzeczą  potrzebną,
aby woda była zasobna w ryby  to
dokładne  dane  o  ilości  odłowów.
Jak na razie rejestry wędkarskie są
najtańszą i najprostszą metodą ich
pozyskiwania.  Nie  oddając
rejestrów,  lub  zaniżając  ilość
zabranych ryb - szkodzimy samym
sobie!

Jeżeli więc po  raz kolejny mamy
oddać pusty dokument lub w ogóle
  wpiszmy  to,  co  rzeczywiście
zabraliśmy,  chociażby  z
fikcyjnymi datami. Na pewno na
tym nie stracimy!

Opinie

Lucjan 'Luk' Śliwa
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   Okonie z toni w upalne dni

Gorąca aura, która w tym roku dość długo utrzymywała się nad
Polską, z całą pewnością nie zachęcała do spędzania czasu z wędką
w dłoni. Jednak Ci bardziej odporni na wysokie temperatury, bez
trudu są w stanie znieść upał, aby tylko poczuć ciężar ryby na kiju.
Według mnie lato to znakomita pora do łowienia okoni żerujących
w toni...

Karol 'Rubiks' Purczyński
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        Okoń  nie  jest  rybą  bardzo
wymagającą,  jednak  wcale  nie
taką  łatwą  do  złowienia,
zwłąszcza  jeżeli  chodzi  o  te
większe  sztuki.  Można  go  łowić
cały rok, w różnych miejscach, w
upalne  dni  jednak  często
wybieram  jeziorną  toń,  w  swojej
pogoni za pasiastymi garbusami.

  Do  łowienia  okoni  z  łodzi
używam  krótkiej  wędki  z  pełną
szczytówką  o  długości  1.83m  z
ciężarem  wyrzutu  do  10gr.
Uzupełnieniem  zestawu  jest
niewielki  kołowrotek  wielkości
1000  z  nawiniętą  plecionką  o
średnicy  0.06mm.  Takim
zestawem bez problemu wygramy
walkę nie tylko z dużym okoniem,
ale także z przyłowem.

  Technika  łowienia  okoni  z  toni
jeziora jest bardzo prosta, a
zarazem  skuteczna.  Tuż  po
zarzuceniu wabika zamykam
kabłąk  kołowrotka  tak,  aby
przynęta opadała na napiętej lince,
ponieważ  często  zdarzają  się
brania  już  podczas  pierwszego
opadu.  Następnie  pozwalam
przynęcie  osiągnąć  mniej  więcej
połowę głębokości. Jeśli łowię na
głębokości 4m to przynętę staram
się prowadzić na dwóch metrach.
Podbijam 2 lub 3 razy
energicznym ruchem z nadgarstka
jednocześnie  wybierając  luźną

plecionkę  i  pozwalam  jej  znowu
opaść  na  mniej  więcej  połowę
głębokości. Ważne, aby linka była
cały  czas  napięta    dzięki  temu
zminimalizujemy  liczbę  pustych
zacięć  i  jednocześnie  poprawimy
sygnalizację brań.

Jeśli  chodzi  o  dobór  przynęt,  to
moim zdaniem bezkonkurencyjne
są  wąskie  i  smukłe  gumy  o
długości  810cm,  które  swoim
kształtem przypominają naturalny
pokarm okonia o tej porze, czyli
małą  płoć  lub  ukleję.  Zbroję  je
najczęściej  w  lekkie  główki
jigowe  1/03/0  z  wąskim
ołowianym kołnierzem, ponieważ
zastosowanie szerokiego kołnierza
może  skutkować  rozerwaniem
gumy. Dla uzyskania lepszego
trzymania  przynęty  można  lekko
ją  podkleić  klejem  szybko
schnącym  lub  stosować
dedykowane  główki  z  małym, Kołowrotek o wielkości 1000 w

zupełności wystarczy.

Ten zestaw wygra nie tylko z
dużym okoniem, da radę też

przyłowom.

Moim wyborem do połowu okonia z toni jest krótki , lekki kij, z cw do
10 gram.

 Dobór odpowiedniej  główki  jigowej ma duże  zna‑
czenie  jeśli  chodzi  o  wąskie  przynęty  gumowe,
ponieważ są one podatne na uszkodzenia lub defor‑
macje. W celu uniknięcia tej nieprzyjemnej sytuacji
polecam usunięcie ołowianego kołnierza z przynęty
za pomocą zwykłych kombinerek. Często zdarza się,
że mniejszy okoń pochwycie przynętę przed hakiem
i po wykonaniu zacięcia z wody wyciągamy zsuniętą
przynętę,  podklejenie  gumy  za  pomocą  kleju
błyskawicznego rozwiąże ten problem.
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drucianym zadziorem.

  Jeśli  chodzi  o  kolorystykę,  to
preferuję raczej stonowane barwy,
srebro, perła z czarnym grzbietem
czy  też  klasyczne  brązy  z
brokatem. Jednak zawsze warto
mieć  w  pudełku  kilka  przynęt  w
dość rażących kolorach takich jak.
np. seledyn lub pomarańcz. Dobrą
bazą  są  przynęty  przeźroczyste,
które można zabarwić przy użyciu
zwykłego  markera    kolor
wchłania się w gumę.

 Ciekawym sposobem na
uzbrojenie  przynęty  jest
zastosowanie haka offsetowego i
główki  czeburaszki  zamiast
tradycyjnego jiga. Dzięki takiemu
rozwiązaniu  możemy  stosować
większe  obciążenie,  które  nie
wpływa  tak  znacząco  na  pracę
gumy.  Często  gdy  uzbroimy
przynętę  w  tradycyjną  główkę
jigową jej charakterystyczna praca
gaśnie przy dużym ciężarze.

Jak zlokalizować żerujące ryby?

Najłatwiejszym  sposobem
lokalizacji okoni jest czytanie
wody.  Nie  każdy  wędkarz  ma
echosondę,  jednak  obserwacja

tafli wody może zdradzić również
dużo  informacji.  Latem  okonie
żerują na płytszej wodzie na której
gromadzi  się  drobnica.
Wszelkiego rodzaju wypłycenia z
zatopionymi drzewami, korzeniami;
podmyte brzegi; okolice kąpielisk
to potencjalne miejsca w których
możemy  spodziewać  się  okoni.
Oczkująca  przy  powierzchni
drobnica to również świetny znak,
który  nie  powinien  zostać  przez
nas zignorowany. Miejsca w
których łowię letnie okonie rzadko
kiedy  są  głębsze  niż  45m.

Podczas  upałów  w  których
termometr nierzadko wskazuje
prawie 30 stopni Celsjusza na
dobre wyniki możemy  liczyć  tak
na prawdę od świtu do zmierzchu.
Zwłaszcza wtedy, gdy nastawiamy
się na średnie okonie mierzące 25
30cm.  Takie  osobniki  żerują
agresywnie w stadach, bardzo
często  podczas  holu  jednego
okonia  całe  stado  wygłodniałych
okoni  płynie  za  nim,  po  czym
wraca na miejsce swojego
żerowania.

Gumy wykonane z przeźroczystego silikonu mają
to do siebie, że można w dowolny sposób zmienić
ich  kolor  przy  użyciu  markera.  Bardzo  prosto
możemy  nadać  zwykłej  gumie  nowy  atrakcyjny
wygląd. Co prawda barwa delikatnie się zmienia,
ponieważ kolor czerwony staje się po jakimś cza‑
sie pomarańczowy,  jednak wystarczy powtórzyć
zabieg aby ożywić kolor.

Stosując  ciężkie główki  jigowe zazwyczaj mają one
negatywny wpływ  na  pracę  przynęty  ‑  nie  jest  tak
żywa i agresywna. Można wtedy sięgnąć po hak off‑
setowy i główkę czeburaszkę, która tworzy ruchome
połączenie haka jak i obciążenia. W ten sposób nasza
przynęta  będzie  lepiej  pracować  przy  większym
obciążeniu  ‑  np.  7gramów  i  więcej.  Zarówno  przy
łowieniu w toni jak i z dna taki systemik sprawdza
mi się lepiej niż tradycyjna główka jigowa.
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Moja metoda
   na Metodę

Porady

część pierwszaGrzegorz Wosok
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       Na  feedera  łowię  już od  roku
1989, wtedy to po raz pierwszy w
Wiadomościach  Wędkarskich
zetknąłem  się  z  artykułem  o
połowach  ryb  techniką  zwaną
'drgającą  szczytówką'.  Po  przec
zytaniu  tego  artykułu wiedziałem
już, że to jest to czego szukam. O
oryginalnej  wędce  chwilowo
mogłem  zapomnieć,  czasy  były
nieciekawe a sprzętu specjalistycz
nego w sklepach praktycznie zero.
Jednak dla chcącego nic trudnego,
odkupiłem  od  kolegi  3  elemen
towy, 3 metrowy teleskop kom-
pozytowy (szklano – węglowy, to
było wtedy coś!) ABU ze złamaną
szczytówką,  z  mojej  białej  Ger
miny, wykonanej z włókna szkla
nego,  obciąłem    30  cm  szczy
tówki,  spasowałem  z  połamaną
wędką  ABU  i    dołożyłem  kilka
małych  przelotek    w  ten  sposób
miałem gotowy kij. Z wałków do
włosów, które podkradłem mamie
zrobiłem koszyki, zawiązałem kil
ka przyponów i raniutko pierwszym
pociągiem  pojechałem  nad Wisłę
do  Strumienia,  powyżej  Jeziora
Goczałkowickiego.  Tyle  płoci,
krąpi, karasi i leszczy to chyba do
tej  pory  jeszcze  nie  złowiłem,
pamiętam miny wędkarzy, którzy
patrzeli na mnie i kiwali głowami,
że to niemożliwe żeby tak płocie z
gruntu brały, i to z samego środka
koryta,  kiedy  oni  na  małe  de
likatne  spławiki  brań  nie  mają.
Tak się moja przygoda z feederem
zaczęła.

Pierwszą  „drgającą  szczytówkę”
kupiłem  rok  później,  to  był  kij
Zebco Trophy Multi Quiver 3000,
mam go do dzisiaj, raczej z senty-
mentu,  ponieważ  poprzecierane
przelotki delikatnie niszczą żyłkę,
jednak mój najmłodszy syn, jeszcze
w  ubiegłym  roku  wyciągał  na
niego karpie w przedziale 3-8 kg.
Później  nastały  lepsze  czasy  dla
wędkarzy , zachodni sprzęt (jeszc
ze  nie  chińszczyzna)  masowo
zawitał do naszych sklepów, wtedy
też  trafiłem  na  perełkę    feeder

Shimano Power Loop MH 116.
Wkrótce  zakupiłem  drugi  i  na
długie lata to był mój podstawowy
komplet na wędkarskie wypady.

  Wędkarstwo  stale  ewoluuje,  na
rynku  pokazywały  się  nowe  ko
szyki,  żyłki  ,  haczyki, wędki  czy
drobne akcesoria, i tak kilka lat
temu  w  katalogach  ze  sprzętem
oraz  internecie  zauważyłem  dzi
wne  koszyczki  z  płaskim  dnem.
To było to czego szukałem, lekkie
koszyki do Metody 15-45 gram,
takie które można stosować podczas
połowu  mniejszych  ryb.
Wcześniej z dużym powodzeniem
używałem podczas połowu karpi,
leszczy  i  ogromniastych  goczał
kowickich karasi trójramiennych
koszyków do Metody Kordy, o
wadze 60 gram oraz 35-40
gramowych ( z obciętym częściowo
ołowiem ), jednak te które teraz się
pojawiły  z  płaskim  dnem  i
foremką  były  o  niebo  lepsze,  i
można  było  o  wiele  lepiej
zaprezentować  przynętę.  Jednak
droga  do  sukcesu  jest  długa  i
należało  spełnić kilka warunków,
żeby  cieszyć  się  upragnioną

zdobyczą,  bo  przecież  nie  sam
sprzęt łowi ryby.

Co  jest  według mnie  najważniejsze

aby  skutecznie  łowić    koszykami
do Method Feeder ?

Trzy podstawowe rzeczy to :
prawidłowe wytypowanie miejsca
połowu,  dobra  i  prawidłowo
wykonana zanęta oraz rzecz mała
a  ważna    haczyk.  W  następnej
kolejności przynęty, przypon, ko
szyczki  do  Metody,  wędzisko,
żyłka  ,  kołowrotek,  akcesoria  i
osprzęt.

Prawidłowe wytypowanie miejsca
połowu    nie  będę  tutaj  opisywał
co, jak, gdzie i dlaczego, pewne
rzeczy  są  stałe  przy  wyborze
łowiska, inne zależą od jego char
akteru, to gdzie usiądę i będę łowił
jest  ich  wypadkową.  Poza  tym
trzeba jeszcze mieć szósty zmysł,
tzw. nosa, to bardzo ułatwia dobór
miejsca.  Nie  pomoże  najlepsza
zanęta i sprzęt, cudowne przynęty,
jeżeli będziemy  łowili  tam, gdzie
nie ma ryb. Co innego zawody,
tam musimy łowić na stanowisku

Spore karpie to mój częsty połów na Metodę...
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które wylosujemy, ale to już inna
bajka.

  Zanęta – o zanęcie napisano już
wiele  więc ja napiszę króko mu
si  być  ona  taka,  aby  do  naszego
małego  koszyka  ryba  zechciała
przypłynąć  i  jej  spróbować,
połykając  przy  okazji  przynętę
która powinna na niej centralnie
spoczywać.  Z  zanęty  w  naszym
małym koszyku trzeba wyciągnąć
maksymalnie  ile  się  da.  Nie  ma
jednego cudownego przepisu na
zanętę do Metody, ja mam wypra
cowanych  kilka,  to  co  działa  na
jednej wodzie niekoniecznie
zadziała  na  innej,  stale  trzeba
szukać  i  eksperymentować,  nie
można trzymać się jednego wzoru.
Po pierwsze liczy się atrakcyjność
zanęty  dla  ryb,  a  po  drugie  jej
praca.  Musimy  otrzymać  zanętę,
która pracuje szybko, zaraz po
wrzuceniu  do  wody  i  opadnięciu
na  dno. Od  czego  zależeć  będzie
stopień  nawilżenia mojej  zanęty?
Od  odległości  na  jakiej  łowię,
głębokości  łowiska,  ciężaru  i
wielkości  koszyka,  rodzaju  i
wielkości  przynęty,  tak  więc
stopień  nawilżenia  będzie
wypadkową  tych  wszystkich
uwarunkowań podanych powyżej.
Czasami te różnice będą naprawdę
niewielkie, jednak dla mnie bard-
zo  istotne  a  nawet  decydujące  o
sukcesie.  Uważam,  że  dobra
zanęta  do  Metody  to  taka,  która
uwolni  nam  przynętę  w  ciągu
minuty  do  dwóch  i  takie  zanęty
staram  się  robić.  Powiem krótko,
im  szybciej  zanęta  pracuje  tym
lepiej.

  Kiedyś  podczas  świetnego
żerowania  karpi  na  płytkiej  12
metrowej  wodzie,  łowiąc  na  60
metrze  miałem  brania  na  etapie
topienia  żyłki,  kiedy  trzymałem
jeszcze wędzisko w ręce, nie było
wiatru, zero fali, powierzchnia
wody przybrudzona więc topienie
z  60  metrów  trwało  długo  około
minuty. Pellet całkowicie schowany

był  w  zanęcie  a  brania  były  i  to
zakończone  udanym  holem,  stąd
wniosek  że  im  szybsza  praca
zanęty tym szybciej wyeksponuje
my naszą przynętę i  tym szybciej
będziemy mieli branie.

  A teraz pokażę jak jeden szczegół
potrafi  wymusić  na  nas  zmianę
wilgotności,  a  co  za  tym  idzie
lepkości  zanęty.  Łowimy
przykładowo  na  pellet  i  zanętę,
mam  zrobioną  do  tej  przynęty,
brania  są  słabe  więc  zmieniam
taktykę  i  zakładam na klips białe
robaki  ,  czerwonego  robaka bądź
pijawki na włos. Zmiana przynęty
wymusiła  na  mnie  zmianę
wilgotności  zanęty,  musiałem  ją
dowilżyć  aby  delikatnie
zwiększyć jej właściwości klejące.
Białe robaki a szczególnie pijawki
są ruchliwą przynętą i zanęta przy
gotowana pod pellet zazwyczaj
rozsypie  się  w  trakcie  rzutu  w
powietrzu lub podczas uderzenia
koszyka o wodę. Nie pomoże do
datkowe  ściskanie  przynęty,
robaki  zrobią  swoje,  chyba  że
łowimy  płytko  i  blisko  brzegu,  a
zarzut  jest  płynny  i  wykonany
niezwłocznie  po  ściśnięciu  poda
jnika.  Dlatego  trzeba  zanętę
dowilżyć, nie bójmy się tego!
Czy  napowietrzać  zanętę  do  ko
szyka  przecierając  przez  sito  ?
Zdecydowanie tak, poprawia to
pracę zanęty, jest ona bardziej jed
norodna. Stosuję sito o oczkach 3

mm jeżeli przecieram bez pelletu i
o oczkach 5 mm z pelletem.

Ile zanęt stosować na jednej zasi
adce ? Ja mam zazwyczaj dwie,
czasami  trzy,  przeważnie  mam
owocową i jakiegoś „śmierdziela”,
zwiększa  to  możliwość  wstrzele

Zanęta z miksem pelletów
kukurydzianych.

Zanęta z pelletami halibut i kuku‑
rydza

Miks słodka kukurydza i czerwony kryl
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nia  się  w  warunki  panujące  na
łowisku w danej chwili.
Method Mixy (zanęty do metody)
– to tylko Mixy z nazwy, nie
mające  nic wspólnego  z Metodą,
zdecydowanie  polecam  więc
mieszanki brytyjskich produ-
centów.  Są  być  może  drogie  ale
bardzo dobre, z polskich firm
tylko  dwie  robią  stosunkowo  do
bre miksy, w  pozostałych jest zbyt
dużo tanich wypełniaczy  mielon
ego  pieczywa,  śruty  kukury
dzianej  czy  otrąb.  Brakuje
mielonych  pelletów,  mączki  ryb
nej czy prażonych konopi.   Takie
zanęty  traktuję  jako  tani
wypełniacz  (1530%)  w  czasie
kiedy ryby bardzo dobrze żerują i
nie  trzeba  zbyt  dobrej  zanęty.
Robię  to  po  uprzednim  ich  do
datkowym  przemieleniu  bądź
zmiksowaniu,  ponieważ  bolączką
tych zanęt jest zbyt duża ilość gru
bych frakcji.

    Pellety  –  tutaj  sprawa wygląda
dużo  lepiej,  jest  ogromny  wybór
drobnych pelletów do Metody za-
granicznych oraz rodzimych wyt-
wórców, z których szczególnie
poleciłbym  pellety  owocowe,  w
niczym nie ustępujące tym impor
towanym. Oferta polskich produ-
centów jest bardzo szeroka i

bogata a jednocześnie tańsza, więc
każdy znajdzie coś dla siebie.

  Najczęściej  używam  pelletów  2
mm,  podczas  połowu  większych
ryb, szczególnie karpi, do pelletu
2 mm dosypuję pellety 3 a nawet 4
mm.  Kiedy  łowię  mniejsze  ryby
często  używam  mikropelletu  1,5
mm.  Czy  mieszać  różne  pellety?
Tak,    robię  to  często,  nierzadko
robię  mieszanki  pelletów  owo
cowych i rybnych.

    Jaka  zanęta  sprawdza  się  najle
piej?  Najbardziej  sprawdzają  mi
się miksy pelletu i zanęty, z dodat
kiem  prażonych  mielonych
konopi,  mączki  rybnej,  którą
dodaję  nawet  do  zanęt  owo
cowych  (słodkich).  Z  dodatków
które  jeszcze  stosuję  wymienię:
drobno zmielone wiórki koko-
sowe,  posiadające  bardzo  dobrą
pracę,  wszelkie  atraktory  sma
kowe, oleje rybne, crush pellety,
glinki rozpraszające. Komponując
naszą  zanętę  musimy  stale
pamiętać,  aby  wszelkie  dodatki
dozować z dużą rozwagą, jako że
mają one różne właściwości, jedne
są klejące inne rozpraszające.

Karp 11.5 kilograma, złowiony na Metodę przy
użyciu feedera Trabucco Selektor

Metoda to nie tylko kulki i pelle-
ty, stosuję też białe robaki,

rosówki i pijawki...

Obecnie jest duży wybór drob‑
nych pelletów do Metody, z

których szczególnie poleciłbym
pellety owocowe, w niczym nie
ustępujące tym importowanym.
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feederowe doświadczenia na Milton Lake

Znad wody
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   Wyprawa w  sobotę  na  łowisko
Milton Lake w Dorking nie była w
zamierzeniu  taką  zwykłą  sesją,
polegającą  na  łowieniu  ryb.  Tym
razem  postanowiłem  dokonać
pewnych  testów,  doświadczeń  i
porównań, związanych z pewnymi
wątpliwościami  dotyczącymi
łowienia  feederem    a  zwłaszcza
Metodą  i  zestawem  helikopter
owym.

  Milton Lake to populacja
głównie  karasia  i  lina,  tak  więc
wiedziałem,  że  te  dwa  gatunki
pozwolą mi na dobre testowanie 
jako, że żerują z dna, a zapowiadał
się ciepły i słoneczny dzień.

  Pierwszą  z  rzeczy,  które
postanowiłem  sprawdzić  była
skuteczność łowienia podajnikiem
do Metody ze schowana przynętą
do  środka,  czyli  w  tradycyjny
sposób, oraz w wersji gdy jej nie
chowamy,  i  luźno zwisa na przy
ponie 7,5 cm. Chciałem dokładnie
zobaczyć  jak ryby reagują na do
brze zastawiona pułapkę, a jak na
źle wykonaną. Może gdy przynęta
jest  obok  brań  też  będzie  sporo?
Tak  więc  przy  podajniku  który
komuś  rozleci  się  podczas
podróży  na  dno, może  brania  też
będą ale rzadziej?

Używałem  podajników  XL  z

Prestona, z hakami nr 12 z Dren-
nana,  z  żyłką  główną  0.26  mm.
Tak więc  zestawy  były  identycz
ne,  podobnie  jak miks  i  przynęty
które  stosowałem.  Początek  nie
był  rewelacyjny,  ale  już  po  510
minutach  miały  miejsce  wskaza
nia na obydwu wędkach, tak więc
wiedziałem, że ryby podeszły i są
przy podajnikach. Brania jednak
były tylko na Metodę ze schowaną
przynętą! Pomimo, że stosowałem
różne kombinacje  jak chociażby
podciąganie  zestawu,  co  przy
tradycyjnym zestawie ko-
szykowym poprawia brania, nic
się nie zmieniło. Tak więc w ciągu
34 godzin miałem raptem 15 brań
na  zestaw  'prawidłowy'  i  7
wyholowanych ryb - 4 karasie,
dwa  liny  i  płoć.  Aż  8  brań  było
'pustych'  co  powodowane  było
przez karasia najprawdopodob-
niej, który żerując w stadzie lekko
'szaleje' w miejscu umieszczenia
podajnika, dając dużo fałszywych
wskazań.  Aby  temu  zapobiec
zmieniałem  przynęty,  długość
włosa    ale  nie  dało  to
zadowalających  efektów,  dopiero
użycie ciężarka z Prestona za po
dajnikiem  poprawiło  sytuację  i

wskazań było mniej.

  Tak  więc  pierwszy  etap
wędkowania wyraźnie pokazał jak
ważne  jest  dobre  użycie Metody.
Źle przygotowany miks, zbyt duża
głębokość    i  ryba może w ogóle
nie  podjąć  przynęty! Co  ciekawe
woda była mętna, ja zaś używałem
spośród kilku przynęt też mielon
ki, której mocny zapach powinien
naprowadzać ryby. A tu jednak nie
było ani jedego brania, przy 15 na
Metodzie!  Ryby  więc  świetnie
poznawały  się  na  pułapce  źle
założonej  i  najwyraźniej
wiedziały, że stanowi ona element
dużego ryzyka.

    Drugim  doświadczeniem,  które
postanowiłem  wykonać  na  tym
łowisku,  było  porównanie
skuteczności  zestawu  helikopter
owego i Metody. W obu przypad-
kach  łowiłem  pickerami,  lokując
zestawy przy liliach.

Postanowiłem robić wszystko, aby
jak  najlepiej  używać Metody  jak
również zestawu helikopterowego.

Podstawową  różnica  pomiędzy
jednym zestawem a drugim jest to,

Zestaw do Metody, tutaj z doda-
nym ciężarkiem około 30 cm za

podajnikiem, w celu zmniejszenia

Miejsce w którym lokowałem podajnik do Metody. W podobnej
odległości od lilii lądował zestaw helikopterowy, około 15

metrów w bok.



magazyn Spławik i Grunt

Strona  53

że przy helikopterze używając ko
szyka  przynęta  jest  na  zewnątrz,
przy  Metodzie  zaś  jest  świetnie
schowana, i po wrzuceniu do
wody po lekkim namoczeniu kup-
ka zanęty rozpada się, odsłaniając
przynętę,  stanowiąc  idealny  cel
dla  ryb.  Jednak  użycie  zwykłego
koszyka przy zestawie helikopter-
owym  pozwala  na  użycie  miksu
wzbogaconego o ziarna i pellety, o
co trudno przy podajniku. Tak
więc  umieszczona  przynęta  na
zewnątrz  nie  jest  wcale  tak
oczywistą pułapka dla ryb, gdyż w
jej  granicach  leżą  inne  'grube'
rzeczy. Ponadto zestaw helikopte-
rowy można podciągnąc  lekko (o
2050 cm) aby sprowokować rybę
do brania, co przy Metodzie
oznaczałoby  rozbicie  zanęty  i
wystawienie  przynęty  na
zewnątrz.  A  to  jak  pokazało
pierwsze  doświadczenie  oznacza
łoby zupełny brak brań!

Do  'helikoptera'  użyłem  innego
miksu, bardziej suchego, gdyż nie
powinien być on tak wilgotny jak
przy Metodzie rzecz jasna. Ma on
'eksplodować' czyli po opadnięciu
na  dno  wysypać  się  szybko  na
zewnątrz, bez zalegania.

  Początek znowu był wolny, acz
kolwiek  spowodowane  było  to

wiatrem,  dochodzącym  do  25
km/h  jak  również  mocnym
słońcem. Nie są to idealne warun
ki do feedera. Milton Lake zawsze
dawało  świetne  wyniki  na
spławik, normalnie zawsze tam są
kilkukrotnie lepsze, czy to
używając tyczki czy też wagglera
i wędziska typu match.

    Rozpoczął  lepiej  helikopter  
łowiąc  jako  pierwszy.  Metoda
można powiedzieć, że wyrównała
po  chwili...  I  wtedy  zaczął  sie
powolny 'marsz' zestawu z ko-
szykiem.  Brań  było  więcej,
łowiłem  też  znacznie  więcej
linów, poprzednio bowiem

'rządził'  karaś.  W  pewnym
momencie miałem 6 ryb na zestaw
helikopterowy,  a  zaledwie  jedną
na Metodzie. Jednak zawsze
należy  brać  pod  uwagę  czynnik
miejsca  czyli fakt, że ryby mogą
zwlekać  z  pojawieniem  się  w
nęconym miejscu, po czym mocno
tam  żerować!  Wraz  z  upływem
czasu,  dystans  pomiędzy  dwiema
technikami  się  zmniejszał.
Nęciłem obydwa miejsca z procy
również,  aby  zachęcić  do
żerowania  ryby  będące  w  toni.
Dzięki  temu  zapewne  złowiłem
kilka  pieknych  płoci,  każda
powyżej 30 cm i jedną piękność 
całe  36  cm!  To  mój  największy
okaz tego gatunku w tym sezonie.
Na Metodzie  natomiast  udało mi
się  złowić...  wzdręgę  30  cm.  Ta
ryba wzięła po kilku sekundach po
opadnięciu podajnika na dno, jak
by  z  opadu!  Przeważał  jednak w
obu przypadkach lin, który stał się
bardzo aktywny.

  Jak  przypuszczałem  najwięcej
brań było pod wieczór  wtedy też
wyraźnie  Metoda  zaczęła
odzyskiwać 'pole'. Pod koniec stan
'meczu' wynosił 11 ryb na heliko

Piękna wzdręga 30 cm, wzięła prawie z opadu!

Płoć 36 cm była największym 'osiągnięciem' mojej wyprawy na Milton!
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pterze i 11 na Metodzie! Jednak
wskazanie  było  na  korzyść  tego
pierwszego  zestawu,  gdyż  dwie
ryby straciłem w liliach, jedną zaś
podczas holu ryby na Metodzie -
nie udało mi się opanować dwóch
wędek w tym samym czasie.

    Z  przynęt  sprawdzało  się  pod
koniec dnia wszystko - ryby do-
brze reagowały zarówno na dumb
ellsy Drennana tutti frutti i
pineapple,  jak  też  mielonkę,
kukurydzę  aromatyzowaną  oraz
pellety ochotka i pikantna kiełbasa
z Sonubaitsa. Miks też działał do
brze    a  muszę  dodać,  że  po  raz
pierwszy  użyłem  zanęty
Tuna&krill firmy Bait-tech.
Śmierdziała ona straszliwie, nigdy
jeszcze nie dane by  ło mi poczuć
tak mocnego smrodu! Jednak
wyraźnie  rybom  to  odpowiadało.
Cóż...

  Tak  więc  druga  część  sesji
wyraźnie pokazała, że wcale Me
toda  nie musi  być  najlepsza. He
likopter  spokojnie  jej  dorównał,
nawet był lekko lepszy!  Można go
stosować  na  wodzie  o  różnej
gębokości,  jak  też  i  na mulistym
dnie  zwiekszając wtedy długość

przyponu.  Można  go  przesuwać
po dnie prowokując ryby do brań,
używać  każdego  rodzaju  miksu,
zaś  do  koszyka  upychać  do
datkowo ziarna kukurydzy, pellety
czy mielonkę. Tak więc myślę, że
warto  częściej  używać  tego
zestawu, gdyż ma on więcej moc
nych stron niż osławiona Metoda.
Trzeba jednak zauważyć, że jeżeli
holuje  się  sporo  ryb,  zestaw  he
likopterowy  szybko  się  zużywa.
Należy wtedy wymienić przypon,
a  nawet  zawiązać  wszystko  od
nowa,  gdyż  gumowe  stopery
blokujące  przypon  potrafią  się
uszkodzić... Tutaj Metoda okazuje
się  wyraźnie  lepsza,  gdyż  jest
łatwa w przygotowaniu.

Jeden z pięknych, dwukilowych linów, które skusiły się na Metodę...

Tuna&krill z Bait-techa to na-
jbardziej śmierdząca zanęta jak‑
iej do tej pory używałem. Rybom

się podobała...

Kliknij na link aby zobaczyć
relację z tej sesji na YouTube

RELACJA FILMOWA

https://www.youtube.com/watch?v=Lpc8_KeX4z4
https://www.youtube.com/watch?v=Lpc8_KeX4z4


Jędrula

Pan Piotr
Nasze historie

        Kilka  lat  temu  siedziałem  nad
Odrą  z  feederem.  Ryba  brała
wyśmienicie, trafiały spore leszcze,
brzany a do tego walczyłem ze spo‑
rym karpiem jednak przypon
skapitulował. Dziwiło mnie bardzo
to, że tak dobrze żeruje ryba, gdyż
kilka  wypraw  wcześniej  miałem
dość mizerne wyniki...

  Po  około  godzinie  przyszedł  na
miejsce starszy człowiek, miał row‑
er i przytroczone do niego telesko-
py  z  dość  ciekawymi  miękkimi
szczytówkami,  zrobione  coś  jakby
feeder ‑ ciekawy pomysł! Człowiek
ten się dziwnie kręcił za moimi ple‑
cami  i  wreszcie  zapytał  czy  może

usiąść  obok  mnie.  Oczywiście
skinąłem głową i zaprosiłem go na
moje  stanowisko.  Zaczęliśmy
rozmawiać.  Dowiedziałem  się,  że
ma on 90  lat, ryby łapie  już od 83
(hehe, niezły wynik prawda?)  i  co
najważniejsze ‑ karmi w tym miejs‑
cu  od  dwóch  tygodni  kukurydzą
zaprawioną cukrem waniliowym!

 Wtedy  do mnie  doszło,  że  to  ani
szczęście  ani  moja  zanęta  nie
przyciąga  rybki  na  to  stanowisko.
Rozmawialiśmy dalej  a  ryba brała
jak szalona, pan Piotr opowiadał o
wojnie,  jak  łapał  wtedy  na  leszc‑
zynowy kij, korek z wina i haczyk z
igły  albo  szpilki!  Wspominał
również  czasy komuny, mówił  jak
w krótkim czasie z Odry zrobiono
ściek i jak go to boleśnie dotknęło,
mówił, że 'teraz to rzeka jest piękna
i czysta, nieeeee tak jak kiedyś ‘!

Widziałem  w  oczach  tego

człowieka wielki szacunek do przy‑
rody, natury i szczególnie ryb, po
zakończeniu wędkowania wypuścił
kilka  leszczy  i karpia,  zostawił  so‑
bie  tylko  trzy  duże  płocie  a
wrzucając  ryby  do  reklamówki
sięgnął  jeszcze  po  jedną  mówiąc:
‘Płyń  po  morzach  i  oceanach'.  I
darował jej wolność! Co za osoba!

  Gdy  pakowaliśmy  się,
zauważyłem, że Pan Piotr złapał się
za  serce  i  usiadł  na  ziemię,
przestraszyłem  się,  ale  on  mnie
uspokoił mówiąc, że w tym wieku
'tak bywa'. Po chwili wstał, napił się
wody  i  zaczął  zbierać  śmieci.
Przyłączyłem  się  natychmiast  i

razem  w  około  pół  godziny
uzbieraliśmy dwie reklamówki od‑
padków.  Zaproponowałem mu,  że
odwiozę go do domu, bo widziałem
jak zmęczyła go ta praca, odmawiał
kilka  razy,  ale  ja  nalegałem  i  się
zgodził.  Śmieci  wrzuciliśmy  do
bagażnika,  rower  przypiąłem  do
relingów  i  zawiozłem  pana  Piotra
do domu.

    Znajdował  się  około  pięciu  kilo‑
metrów od rzeki na drugim końcu
wsi, na miejscu powitała nas star‑
sza pani, która głośno krzyczała coś
w stylu: ‘pieronie stary, zaś żeś boł
na tych pierońskich rybach, wiysz,
że  ci  nie wolno  na  kole  tela  lotać,
umrzesz tam, kiedy’.

   Trochę się zestresowałem, że mi
też się oberwie, ale pani Maria mi
podziękowała,  że  ''  jejch  chłopa
żech  do  chałupy  przykludził'.  Pan
Piotr podał mi rękę na do widzenia,

już zawracałem, kiedy wyleciał on z
domu z kartką, ołówkiem i poprosił
mnie o numer  telefonu. Twierdził,
że  jak  będę  go  brał  po  drodze  na
ryby  to  żona mu  pozwoli  jechać...
Wracając do domu sporo myślałem
o  tym  człowieku,  jego  historii,  o
tym,  jakim  jest  wspaniałym
wędkarzem!

    Po  kilku  dniach  będąc  w  pracy
zadzwonił telefon, to był Pan Piotr,
zaproponował  rybki  w  sobotę,
ucieszyłem się bardzo i obiecałem,
że wpadnę po niego około siódmej
rano. Na miejscu byłem  zgodnie  z
umową,  jednak  nikt  do  mnie  nie
wychodził.  Zapukałem,  drzwi

otworzyła  jakaś  kobieta.
Zapytałem  o  pana  Piotra,  a  ona
zaczęła płakać. W pierwszej chwili
nie  rozumiałem,  co  się  dzieje,  ale
zaraz  potem  wyszła  pani  Maria  i
powiedziała,  że  jej  mąż  umarł
wczoraj  wieczorem,  że  miał  raka
płuc! Stałem tam chwilę jak wryty,
nie  wiedziałem,  co  mam  zrobić...
Wsiadłem  do  auta  i  wstyd  się
przyznać ‑ ale płakałem jak dziecko.

  Już  miałem  odjeżdżać,  gdy
podbiegła  Pani  Maria,  dała  mi
reklamówkę  z  kukurydzą  i
powiedziała,  że  Piotr  przed
śmiercią  prosił  żebym  zakarmił
miejsce za niego ten ostatni raz.

  Siedziałem na naszym miejscu kil‑
ka  godzin,  wrzucałem  ziarnko  po
ziarnku,  ale  nie  byłem  w  stanie
łowić.  Szkoda,  że  nie  poznaliśmy
się wcześniej!

https://www.youtube.com/watch?v=Lpc8_KeX4z4
https://www.youtube.com/watch?v=Lpc8_KeX4z4
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     W sklepach mamy dziś do wyboru bardzo
wiele różnych śrucin. Nie zawsze jednak jest
to  produkt  wysokiej  jakości.  Jaki  wybrać,
który  spełni  nasze  oczekiwania  ,  jaki  nie
kaleczy żyłki?

    Dobry  śrut  to  istotna  sprawa,  szczególnie  dla
spławikowych wyczynowców. W Polsce stosuje się
głównie  śrut  ołowiany.  W  UK  od  1986  roku
sprzedaż  śrucin  ołowianych  o  masie  od  0,06 g
wzwyż jest zabroniona ze względów ekologicznych.

Na wstępie warto  podkreślić,  że  inne  oczekiwania
wobec śrucin będzie miał wędkarz łowiący głównie
tyczką, a inne łowiący głównie wagglerem. Choćby
z  racji  różnic  w  budowie  zestawów,  stosowanych
spławików i gramatur ciężarków. W wielu opakow
aniach ze śrucinami (tzw. paletkach) ciężarki mogą
się od siebie różnić w zależności od rozmiaru. Inne
też możemy mieć  oczekiwania  od  śrucin  najmnie
jszych, umieszczanych na przykład na przyponie, a
inne  wobec  śrucin  dużych,  zaciskanych  na  żyłce
głównej.
  Poniższa ocena dotyczy głównie zastosowań śrucin
w klasycznej metodzie wagglerowej.

Śruciny Maver Match ( 0,07  1,77 g)

   To dobre śruciny. Ładnie wykonane, okrągłe, z
bardzo dokładnymi centrycznymi nacięciami.
Ołów  jest  średnio  twardy. Dobrze  trzyma  się  na
żyłce. Docenią  go  na  pewno wędkarze  budujący
swoje  zestawy  do  łowienia  tyczką  lub  batem.
Różnice  w  gramaturze  niestety  istnieją.
Przykładowo,  w  przegródce  ze  śrucinami  nr  4
znajdziemy zarówno takie, które ważą 0,15, jak i
0,20  grama.  Śruciny  nr  1 ważą  od  0,27  do  0,34
grama.  Jeśli  zatem  zależy  nam  na  tym,  żeby
sięgając do paletki, wyciągnąć za każdym razem

śrucinę o zbliżonej gramaturze, musimy po zakup
ie pobawić się z wagą i dokonać selekcji.
  Warto zwrócić też uwagę na niechlujność produ
centa, który na poszczególnych przegródkach
paletki  podaje  nieprawdziwe  dane  dotyczące
średniej gramatury poszczególnych śrucin. Są też
błędy, które jakoś przez lata istnienia tego produk
tu nie zostały poprawione. Na przykład dla śrucin
nr 1 podana jest gramatura 0,259 grama.
Oczywiście  poprawna wartość  to  0,295  g.  Jakoś
nikomu  to  nie  przeszkadza  i  być może  zdaniem
producenta  te  napisy  mogłyby  równie  dobrze  w
ogóle nie istnieć.
Ogólnie jednak śrut oceniam dobrze.

Ocena ogólna: 18 (maksymalnie 20)

Kształt: 5
Kalibracja: 4
Nacięcia:5
Twardość: 4

Śruciny do wagglera
Testujemy i oceniamy Mateusz Gola
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Preston Innovation Stotz

    Tutaj  Prestonowi  nie można  zbyt  wiele  zarzucić.
Ciężarki w kształcie wałków są starannie wykonane.
Są również całkiem nieźle skalibrowane. Zdarzają się
czasem  czarne  owce,  które  trzeba  wyeliminować  z
dozownika,  ale ogólnie  jeśli  chodzi  o kalibrację,  to
ciężarki trzymają gramaturę naprawdę dobrze. Ołów
jest bardzo miękki  i większe ciężarki bez problemu
można zacisnąć palcami.

    Niestety,  ciężarki  te  nie  trzymają  się  dobrze  na
żyłce.  Jeśli  ktoś  będzie  chciał  zbudować  na  nich
zestaw i użyje żyłki 0,16 mm, na której umieści stotze
nr  5,  to  musi  się  liczyć  z  tym,  że  mimo  mocnego
zaciśnięcia ich na żyłce, będą one bardzo swobodnie
się  przesuwać.  Podczas  łowienia  często  będą  one
zmieniać  swoją  pozycję,  co  jest  szczególnie
niepożądane w  przypadku  śrucin  sygnalizacyjnych.
Nawet zaciśnięcie tak mocne, że z ciężarka zrobi się
placek nie poprawi sytuacji. Małe ciężarki – od nu
meru 6 wzwyż – trzymają się znacznie lepiej. Ze zbyt

luźno przesuwającymi się po żyłce stotzami poradzić
sobie  mogą  również  ci,  którzy  zaciskają  ciężarki
zębami.  Kilka  punktowych  zaciśnięć  będzie  lepiej
trzymać ciężarek niż zaciśnięcie na całej powierzchni
kleszczykami.
    Rozwiązaniem może  też  być  zaciśnięcie  ciężarka
bez jego późniejszego przesuwania po żyłce. Wtedy
„jako  tako”  będzie  on  trzymał  się  w miejscu.  Jeśli
jednak  przesuniemy  go  kilkukrotnie  po  żyłce,  to
musimy się liczyć z tym, że później, w trakcie sesji,
będzie on zmieniał swoją pozycję.
  Reasumując, ciężarki dobre do bardzo lekkich wag
glerów,  w  małych  gramaturach,  przy  delikatnym
łowieniu na bardzo bliskich odległościach.
Ich  kształt  może  być  szczególnie  pomocny  przy
łowieniu  z  opadu.  Mogą  również  posłużyć  jako
bardziej skuteczna niż w przypadku śrucin okrągłych
kotwica,  podczas  łowienia  ze  śrucinami  położnymi
na dnie.
  Jeśli łowimy dużo ryb, stosujemy większe gramatu
ry, mocniej machamy wędką,  często  ryby  podbier
amy,  zdarza nam  się przesuwać  ciężarki  po  żyłce  
stotze firmy Preston mogą stać się utrapieniem.

Ocena ogólna: 16 (maksymalnie 20)

Kształt: 4
Kalibracja: 4
Nacięcia:5
Twardość: 3

Preston Innovation Super Soft Split Shot

  Tutaj niestety mamy do czynienia z niedopracow-
anym produktem. To chyba najgorsze z testowa-
nych przeze mnie ciężarków. Śruty niezbyt skali
browane.  Nacięcia  zdecydowanie  zbyt  głębokie.

Kształty  śrucin  przeróżne.  Śrut  zaśniedziały.
Według  mnie  jest  to  ołów  nienadający  się  do
użycia!

Ocena ogólna: 9 (maksymalnie 20)
Kształt: 1
Kalibracja: 2
Nacięcia:2
Twardość: 4
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Anchor Double-Cut 8 Division Dispenser

  Muszę  stwierdzić,  że  po  otrzymaniu  tej  paletki
byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony.
  Oczywiście  w  ruch  poszła  waga  jubilerska    i
naprawdę  kalibracja  tych  śrucin  jest  doskonała.
Powiedziałbym,  że  o  wiele  lepsza  od  używanych
przeze  mnie  do  tej  pory  drogich  śrutów  wyczy
nowych  Maver,  Trabucco,  Colmic  czy  Milo.  Śrut
wyjątkowo  dokładnie  skalibrowany.  Nacięcia
również dobre. Może delikatnie zbyt głębokie. Aku
rat  zamówiłem  model  DoubleCut,  który  posiada
podwójne nacięcie, stąd też po zaciśnięciu nie można

mówić  o  perfekcyjnej  kulce.  Śrut  jest  podwójnie
nacięty, co ma ułatwić jego zdejmowanie i ponowne
zaciskanie na żyłce.
 Śruciny dają się lekko zacisnąć, pewnie trzymają się
na  żyłce,  dają  się  przesuwać  bez  widocznych
uszkodzeń linki.
 Kupując produkt w sklepie z UK, musiałem nabyć
śrut  nietoksyczny.  Producent  ma  ponoć  w  ofercie
również śruciny ołowiane, jednak na terenie UK ich
sprzedaż  jest  zakazana,  o  czym  wspomniałem  na
wstępie artykułu.
 Oczywiście śrut nietoksyczny jest o wiele lżejszy i
przez  to  większy  od  śrutu  ołowianego.  Rozmiary
śrucin  są  naprawdę  spore.  Dlatego  też  wolałbym
mimo wszystko stosować śrut ołowiany.

Ocena ogólna: 18 (maksymalnie 20)

Kształt: 4
Kalibracja: 5
Nacięcia:4
Twardość: 5

Dinsmores Super Soft - od 8 do SSG

 Jedne z najgorzej wykonanych śrucin pośród wszyst
kich testowanych. Może nie są aż tak złe, jak opisane
wyżej  Super  Soft  Split  Shot  Prestona,  jednak  z
pewnością znajdziemy na rynku o wiele lepiej wyko
nane  śruciny.  Ciężarki  nieregularnych  kształtów,  z

niezbyt  dokładnymi nacięciami,  które  zazwyczaj  są
zbyt  głębokie.  Odchylenia  od  średniej  masy  są  do
zaakceptowania i są zbliżone do tych, które obserwu
jemy w przypadku większości śrucin (Mavel, Milo,
Trabucco).
 Jest to śrut raczej miękki. Śruciny pewnie trzymają
się żyłki, nie uszkadzają jej. Ciężarki większych roz
miarów  można  zdjąć  palcami.  To  zdecydowanie
pozytywne cechy omawianego śrutu.

Ocena ogólna: 12 (maksymalnie 20)

Kształt: 2
Kalibracja: 3
Nacięcia:2
Twardość: 5

Śruty w dozach Trabucco (żóte dozowniki)

  Starannie wykonane śruciny. Bardzo dobrze
ponacinane. Kalibracja nie jest idealna, ale do zaak-
ceptowania. Śrut bardzo zbliżony pod względem
kalibracji i twardości do opisywanego wyżej śrutu
firmy Maver. Z pewnością docenią go wyczynowi

spławikowcy oraz miłośnicy łowienia batem. Jeśli
chcemy uniknąć uszkodzenia i mocniejszych
spłaszczeń żyłki podczas przesuwania ciężarków,
dobrze jest przed umieszczeniem w pożądanej
pozycji poprzesuwać śruciny na odcinku przeznac
zonym do odcięcia.

Ocena ogólna: 18 (maksymalnie 20)

Kształt: 5
Kalibracja: 4
Nacięcia:5
Twardość: 4
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Milo Redheart Tonda M11 nr 1-11

  Ołów dobrze ponacinany. Nieźle skalibrowany. Jest
to jednak ołów dość twardy. Do gotowych zestawów
skróconych,  ewentualnie  do  bata  może  znaleźć

swoich zwolenników. Szczególnie,  jeśli ktoś używa
wielu zestawów i nie przesuwa śrucin zbyt aktywnie
w obrębie  tego  samego zestawu.  Jeśli  jednak  łowię
wagglerem,  muszę  od  czasu  do  czasu  zmienić
rozłożenie  śrucin  i  tutaj  ołów  Milo  okazuje  się
naprawdę zbyt twardy.

Ocena ogólna: 16 (maksymalnie 20)

Kształt: 5
Kalibracja: 4
Nacięcia:4
Twardość: 3

Ołów Paleta 8SSG SOFT MatchPro

  Ołów  swoją  charakterystyką  bardzo  zbliżony  do
opisywanego wyżej ołowiu Milo. Zdarzają się palet
ki, w których ołów jest nieco bardziej miękki. Podo

bnie jest zresztą w przypadku śrucin Milo. Stąd też w
sieci  można  spotkać  różne  oceny  tych  ciężarków.
Niestety,  paletki,  które  otrzymałem  zawierały  w
połowie przegródek nieponacinany ołów. Były to po
prostu kulki bez nacięć.

Ocena ogólna: 14 (maksymalnie 20)

Kształt: 4
Kalibracja: 4
Nacięcia:3
Twardość: 3

   Jak więc widać, ciężko o  idealny ołów i widzą o
tym  dobrze  wszyscy  spławikowcy.  W  artykule
przedstawiłem  ocenę  tylko  niektórych  dostępnych
na rynku śrucin. Być może w którymś z kolejnych
numerów magazynu zamieszczę też opisy ciężarków
takich firm jak Sensas, Colmic, Ignesti i innych.
  W  tym  zestawieniu  niewątpliwie  na  uwagę
zasługują śruciny w żółtych dozach firmy Trabucco
oraz  ołów  Maver  Match.  Dla  tych,  którym  ni
estraszne  duże  nietoksyczne  śruciny,  polecam  śrut
Anchor.  Z  pewnością  ciekawą  propozycją  mogą
okazać się ołowiane ciężarki tej firmy, które również
postaram się zdobyć i przetestować.

  Warto dodać, że nawet jeśli upatrzymy sobie jakieś
dobre  śruciny,  to  nie mamy  pewności,  że  kupując
kolejne opakowanie tego samego producenta i tego
samego modelu, otrzymamy równie dobry produkt.
Podobnie jak z chlebem. Ta sama piekarnia może w
jednym  dniu wyprodukować  bardzo  dobre  pieczy
wo, a już kolejnego dnia będzie ono niezbyt udane.

Trzeba też wiedzieć, że wielu producentów zamawia
śruciny oraz opakowania u tego samego producenta.
Różnią się one jedynie etykietką z nazwą firmy.
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Nowości rynkowe
KIje KORUM CS - waggler i feeder

  Firma Korum uzupełniła serię CS o kolejne wędki, tym razem waggler 3.30 i 3.60 metra oraz
trzy kije feederowe – 3, 3.30 i 3.60 metra. Są one przeznaczone do łowienia na komercjach
głównie, ewentualnie stworzone z myślą o silniejszych rybach. Blank został wzmocniony,
przelotki, korek i uchwyt kołowrotka są dobrej jakości.

Kijespławikowe producent zaleca łączyć z żyłkami od 3 do 8 lb, co czyni je idealnymi do pellet
wagglera, feedery natomiast wyposażone sa w dwie szczytówki– 1 i 2 ucje (30 i 60 gram).

Rozszerzona seria CS to kije dobrej jakości w rozsądnej cenie.  280 ‐360 PLN

Cena:
280 -360 PLN

Feedery Drennan Acolyte

  Firma Drennan wypuściła długo oczekiwaną  serię kijów feederowych najdroższej
serii Acolyte. Jest to połączenie najwyższej jakości materiałów i świetnego projektu,
co sprawia, że kije tej serii są jednymi z najlepszych w swojej klasie. Ultralekkie i
jednocześnie bardzo mocne, sprawdzają się zarówno przy łowieniu mniejszych ryb,
jak też i komercyjnych karpi średniego rozmiaru. Cechuje je miękka, paraboliczna
akcja i niska waga, co daje wyjatkową finezja łowienia. Tym razem są dopasowane
do miękkich szczytówek, które nie są wymienne z innymi modelami.

  Występują w rozmiarze 3, 3.30 i 3.60 metra, dodatkowo wzmocniona wersja 3.30
metra jest dostępna pod nazwą Acolyte Plus. Kije wyposażone są w trzy miękkie
szczytówki, oraz neoprenowe ochraniacze.

  Cena:
1000 -1200 PLN

Tyczki Preston Innovation serii Response M90, M70 i M50

    Preston  rozpoczął  współpracę  z  japońską  firmą  Torayca, jednym z
największych producentów  włókień  węglowych ,  czego  owocem  są  nowe
flagowe modele tyczek – M90, M70 i M50.

Tyczki są niebywale lekkie i sztywne jednocześnie, idealne na komercje jak też
mocniejsze rzeki, pełne bonusów takich jak klenie czy brzany.

Sama  tyczka  16  metrów  przychodzi  w  niebywałym  pakiecie,  aż  dwunastu
topów, karpiowych i ‘matchowych’. Wszystkie karpiowe   są  już  docięte  i
zaopatrzone w końcówki (2,4 metra), jak też roller pulla kits – pozwalające na
skracanie amortyzatora. Do  tego  dochodzą  trzy  dopałki,  i  wzmocniony
pokrowiec.

Waga tyczki n 16 metrach to 1300 gram, przy 14.5 -zaledwie 1060 gram.
Tyczki są kompatybilne z seriami GiS i GXR.

 Cena kompletu M90:
        około 18000 PLN
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Guru ‐ pudełka do zanęt i przynęt, uchwyty do feedera

  Firma Guru wypuściła kilka nowości, z których na uwagę zasługuja przede wszystkim
nowe  pudełka  na  przynęty,  zanętę itp. Mają  wielkość  pasującą  do  stolików,  tzw.
kelnerów. Co istotne,  są  wersje  mniejsze,  połówki  normalnego  rozmiaru.  Jest  to
idealne rozwiązanie w wielu przypadkach, zwłaszcza gdy brakuje miejsca. Pokrywki
są dostępne z dziurkami lub bez, samo tworzywo jest wysokiej jakości, z której firma
Guru zdążyła już zasłynąć, sa one praktycznie niezniszczalne.

 Uchwyt ripper to kolejna ciekawa rzecz dla fanów feedera. W przeciwieństwie do
tzw.  uchwytu  holenderskiego,  ma  on  mocne  rowki,  same  końce  zaś  posiadają
blokady,  dzięki  którym  podczas  brania  kij  nie  może  zostać  wciągnięty  do  wody.
Mocowanie dolnika wędki też zostało pomyślane tak, aby zredukować do minimum
ryzyko  wciągnięcia  kija  przez  rybę  do  wody.  Uchwyt  bardzo  wysokiej  jakości,  na
długie lata.

Cena uchwytów:
przedni 72 PLN,
tylni      36 PLN

Cena pudełek:
małe  12 PLN,
duże  18 PLN

Dynamite Baits Nuggetsy (wolno tonące i pływające)

    Dynamite  Baits  wprowadził  do  swojej  oferty  nowe  przynęty  gruntowe,  które
nazwano nuggetami. Są one robione w dwóch wersjach, pływającej jak też wolno
tonącej. Do wyboru są dwa zestawy kolorów – żóle i czerwone, oraz białe i brązowe.
Nuggety  są  zrobione  z mieszanek mączek  rybnych  i  specjalnych  dodatków  zapa‐
chowych  jak  też  stymulantów.  Ich  właściwości  sprawiają,  że  są  świetną  opcją
gruntową,  ponieważ  mamy  zbalansowaną  przynętę  lub  też  unoszącą  się,  w
ciekawych bardzo kolorach. Idealna opcja zarówno na zimę jak też lato!

Cena:
24 PLN

Ringers  chocolate- orange wafters

  Firma Ringers, należąca do słynnej rodziny wyczynowców, wypuściła na rynek
przynętę gruntową, tzw. wafters. Jest to coś pomiędzy kulką a dumbellsem, przy
czym jest ona półpływająca, doskonale balnasując typowe haki włosowe  używane
do Metody lub innych adaptacji gruntowych. Takie przynęty zasysane są łatwiej
przez ryby, i są często skuteczniejsze. Waftersy maja silny, pomarańczowy kolor, i
smak pomarańczowo – czekoladowy, dość niebywałe połączenie trzeba przyznać.
Kulka powinna idealnie balansować hak Guru QM1 nr 12.

Opakowanie zawiera 60 gram przynęt.
Cena:
30 PLN

Daiwa Procaster Evo

  Daiwa  wypuściła  nową  serię  kołowrotków  Pro Caster Evo,
przeznaczonych do spławika  i  gruntu.  Są  one wysokiej  jakości  i mają
wiele funkcji jak dotąd zarezerwowanych dla droższych modeli. Płytka
szpula typu match, klip typu HIP,  chroniący  żyłkę  podczas  zarzutów,
metalowa szpula w zapasie - to jedne z wielu zalet tego modelu.

Kołowrotek  dostępny  jest  w  trzech  wersjach  rozmiarowych – 2500,
będącą  idealną  pod  spławik,  3000 – zarówno do spłąwika  jak  też
feedera, oraz 4000 – typowo już do gruntu.

Cena:
300 PLN
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