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Witamy!
A więc stało się!

Witam Was w pierwszym numerze pisma "Spławik
i Grunt", cyklicznym periodyku wędkarskim. Jest to
skromna 'domowa' produkcja - ale z czasem mam
nadzieję, że stanie się dość duża i bardziej
profesjonalna, popularna, no i czytana z
niesłabnącym zaciekawieniem.

‘Spławik i Grunt’ to wydawnictwo jak na razie
ukazujące się w wersji internetowej,
rozpowszechnianej jako plik PDF.

Na początku muszę napisać, co to za pismo i o
czym będzie ono traktowało. A więc jest to w
zamierzeniu magazyn wędkarski, w którym znajdzie
się wszystko, co będzie dotyczyło łowienia ryb, w
większości z zakresu spławika i gruntu właśnie. Z
czasem pewnie nie zabraknie również i spinningu.
Oprócz tego będą tu znajdowały się relacje znad
wody, artykuły dotyczące sytuacji wędkarskiej w
Polsce, jak również za granicą, będą sprawozdania z
różnych imprez, opowiadania.

Jako, że w Polsce brakuje dobrych informacji z
pierwszej ręki lub w miarę ‘bieżących’  tutaj będą
się one pojawiać. Dlatego jeżeli uważacie, że jest
temat, który warto poruszyć, stało się coś  dobrego
lub złego, co dotyczy wędkarstwa, wód  nie

wahajcie się pisać na adres mailowy redakcji.
Liczba periodyków wędkarskich na polskim rynku
jest śmiesznie mała, co gorsza, są to miesięczniki,
które z dużym wyprzedzeniem układają swoją
‘zawartość’. Brakuje przez to zajmowania się
bieżącymi sprawami, a takie tutaj poruszamy (jak
chociażby sprawę spuszczenia wody ze zbiornika
Świętokrzyska I w Gdańsku  strona 15).

To wydawnictwo jest kierowane do wszystkich
wędkarzy  zarówno doświadczonych jak też i
początkujących. Każdy powinien znaleźć tutaj coś
dla siebie, zarówno ktoś łowiący wyczynowo,
nieprofesjonalnie czy też wędkujący od 'święta'.

Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi odnośnie pisma
proszę o kontakt. Wciąż dopracowujemy budowę i
jego charakter, być może Wasze sugestie pomogą
nam wzbić się na jeszcze lepszy poziom.

Z wędkarskim pozdrowieniem

Lucjan ‘Luk’ Śliwa

Adres redakcji:
ul. Ściegiennego 3/2, 45709 Opole

e- mail:
splawikigrunt@gmail.com

Strona internetowa:
www.splawikigrunt.pl

Zespół redakcyjny:

Lucjan Śliwa
luksilva107@gmail.com

Mateusz Gola
mateusz.gola@splawikigrunt.pl

Eugeniusz Wrzosok
Radosław Papiewski

Materiał znajdujący się w tej gazecie nie
może być reprodukowany lub kopiowany bez
zgody wydawcy.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za
treść zarówno reklam, jak też nadesłanych
ogłoszeń.

Wysyłając materiał na adres redakcji, wyraża
się tym samym zgodę na jego publikację oraz
skrócenie treści.

Wydawca:
Lucjan Śliwa
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Szukając wczesnowiosennych płoci
batemGienek ‘Druid’ Wrzosok

Przedwiośnie i wczesna wiosna
to specyficzny czas. Jeszcze
gdzieniegdzie resztki lodu,
zieleni nie widać, a pogoda lubi
płatać figle i utrudniać życie
wędkarzowi spragnionemu
wiosny.

Często wracamy wtedy znad
wody rozczarowani słabymi
wynikami  a bywa, że
przyczyna naszych niepowodzeń
w tym czasie jest winą tego, że
nie potrafimy właściwie
interpretować sytuacji w wodzie,
szukamy ryb w niewłaściwych
miejscach, używamy
nieodpowiednich przynęt, zanęt,
niezbyt dopasowanych do tej
pory zestawów.

Postaram się pokazać, jak można
łowić skutecznie płoć i jak
wystrzegać się najczęstszych
błędów.

Idealną techniką przedwiośnia
jest bat. Jego prostota i
możliwość łowienia finezyjnego
powoduje, że mój sezon
zaczynam od lat w ten sposób.
Plusem jest także mobilność i
stosunkowo niewielka ilość
sprzętu, który trzeba mieć ze
sobą. Szukamy ryb, to my
musimy je odnaleźć, bo jeśli
wybierzemy złe miejsce, to na
nic nasze przynęty i zanęty…
Idąc nad wodę tak naprawdę nie
wiemy najważniejszej rzeczy –
czy ryby już poczuły wiosnę czy
jednak ich zachowanie jest
typowo zimowe mimo braku
lodu. Płoć mimo tego, że nie jest
rybą ciepłolubną, i żeruje cały
rok na skutek zmian
zachodzących w przyrodzie,

zmienia miejsca pobytu kierując
się nie tyle temperaturą wody, co
dostępnością naturalnego
pożywienia.
Gdy woda na płyciznach jest
jeszcze bardzo zimna na skutek
nocnych przymrozków i małej
ilości słońca, a także roztopów
śniegu, to mało jest w niej
planktonu i różnych żyjątek,
będących pokarmem płoci. Nie
ma więc sensu tam łowić.
Dodatkową przyczyną
niepowodzeń na płyciznach w
tym czasie bywa duża
przezroczystość wody, która
powoduje płochliwość ryb.
Trudniej nam się wtedy
zamaskować, ukryć przed
wzrokiem ryb. Odwrotna
sytuacja – woda na płyciznach
nagrzała się, zaczyna w niej
buzować małe życie, zaczynają
nieśmiało rosnąć rośliny – wtedy
płycizny przybrzeżne są
najlepszymi miejscami połowu.

Aby dowiedzieć się jak daleko
rozwinęła się wiosna w wodzie i
gdzie szukać ryb, typuję takie
jeziora gdzie występują różne
warunki – są płytsze zatoki a
obok strome spady na głębinę.

Jeśli o poranku jest przymrozek,
to nie ma sensu zrywać się skoro
świt i iść nad wodę, najlepsze
będą godziny
popołudniowe do zmroku.

Połów z reguły zaczynam od
strefy średniej głębokości, na
spadzie 2-3m. Podstawowa
reguła bata to – łów najlżej jak
tylko możesz. Jeśli nie ma
wiatru stosuję zestawy 0,3 –
0,5g. Najwygodniej się łowi
mając wiatr w plecy, ale jeśli
świeci słońce od rana i trochę
nagrzało powierzchniową
warstwę wody, to lepsze
efekty osiągniemy mając wiatr
w twarz, nawet kosztem
cięższego zestawu. Unikam
miejsc z wiatrem bocznym,
gdyż o tej porze roku płoć
niezbyt lubi szybko
przemieszczające się przynęty
a przy bocznym wietrze i
delikatnym zestawie to
nieuniknione. W chłodne,
wietrzne i pochmurne dni
wybieram jednak wiatr w
plecy. Często trzeba się
nachodzić by znaleźć
odpowiednie miejsce, gdyż jak
widać mamy już dwa istotne
czynniki – głębokość i
kierunek wiatru, często

Przykładowe spławiki do zestawów batowych.
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uniemożliwiający lub
utrudniający łowienie.

Warto w domu zrobić sobie
kilka różnych zestawów, ja
zabieram najczęściej trzy
(0,3g, 0,5g, 1g), gdyż pogoda
potrafi być bardzo zmienną i
nawet, jeśli początkowo nie ma
wiatru i łowimy ryby
zestawem 0,3 grama, to przy
nagłej zmianie pogody (zmiana
kierunku i siły wiatru) szkoda,
z powodu niedopasowanego do
warunków, zestawu opuszczać
miejsce, w którym biorą ryby i
szukać innego, bo mamy
trudności z opanowaniem
techniki połowu. Wystarczy

wtedy zdjąć lekki zestaw i
zamienić go na cięższy. W dni,
gdy od rana grzeje słońce
warto łowić pod wiatr – masy
nagrzanej wody mieszają się
przy naszym brzegu, pod
nogami, co ściąga wyraźnie
rybę. Na jedno miejsce
poświęcam nie więcej niż pół
godziny – jeśli w tym czasie
mimo podania zanęty nie mam
żadnych brań, znaczy to tylko
jedno – tu nie ma
interesujących nas ryb.

Jeśli w ciągu pierwszych 10
minut złowię choć jedną płoć,
wtedy nie zmieniam nic i
łowię do zaniku brań, potem

kombinuję donęcając i testuję
kilka różnych innych przynęt od
tej początkowo stosowanej.
Bywają też przypadki, że brania
zanikają gdyż żerujące ryby
przyciągnęły jakiegoś
większego drapieżnika lub w
łowisku pojawiła się inna
większa ryba – stadko leszczy,
karp. Wtedy warto położyć
przynętę na dnie na kilkanaście
minut, przyłów w postaci
dorodnego leszcza też jest miły
a hol na delikatnym zestawie
emocjonujący, choć nie zawsze
udany. Jeśli sprawcą zaniku
brań jest szczupak, czasem
pomaga w wypłoszeniu go
wrzucenie większej kuli ziemi,
płociom to nie przeszkadza.

Jeśli jezioro składa się z dwóch
lub więcej części, warto trochę
czasu poświęcić na przesmyki.
Ryby, gdy poczują ocieplenie
często przemieszczają się w
lepsze dla nich miejsca. Jeśli
przesmyk jest głębszy i
zanęcimy – może być dobrą
miejscówką do końca dnia.
Ruch ryb z zimowych ostoi na
ich wiosenne terytoria trwa
jednak dość krótko i zależy od
panującej aury.

Dobrym łowiskiem
wczesnowiosennej płoci,
zwłaszcza tej grubej jest styk
trzcinowisk z otwartą wodą,
zwłaszcza, jeśli jest pełne
słońce. Woda w trzcinach
ogrzewa się szybciej i jest
więcej różnych żyjątek,
będących pokarmem ryb.
Idealnie, gdy woda na styku
trzcin ma 11,5m głębokości.
Staram się ulokować zestaw jak
najbliżej trzcin. W takim
miejscu częstym przyłowem są
liny, delikatność zestawu może
stwarzać wtedy problem – ale
nic nie stoi na przeszkodzie by

Łowienie na ostrym spadzie, głębokość maksymalna to 5 metrów.
Doskonale miejsce zimowe gdy nie ma lodu i zaraz po zejściu (żółte linie

obrazują głębokość co 1 metr.

Trzcinowisko woda o głębokości około 1 metra, świetna zwłaszcza
gdy wygrzeje ja słońce. Zaznaczone miejsca pokazują gdzie

łowić.
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następny wypad poświęcić w
tym miejscu tym rybom i
wtedy już przygotować sprzęt
inaczej. W takich miejscach
możemy też na przemian z
płociami łowić dorodne
wzdręgi, takie, jakich w
późniejszych porach roku
prawie złowić się nie da.
Jeśli do jeziora wpadają jakieś
cieki, nawet małe strumyki
niosące wodę z okolicznego
terenu – koniecznie trzeba te
miejsca obłowić. Woda płynąca
z pól jest cieplejsza od tej w
jeziorze, często też zaraz po
deszczu mętna, działa to jak
naturalna zanęta, kręci się tam
wiele gatunków ryb!

Sam zestaw konstruuję
najprościej jak się da. Przy
spławikach 0,3 i 0,5 g używam
tylko 2 śrucin, jednej nad
przyponem a drugiej 20cm
wyżej. Przy spławiku 1g dodaję
jeszcze 2 śruciny, co 10cm nad
przyponem. Przyponu nie
dociążam, końcowa faza lotu
zestawu w wodzie jest dzięki
temu bardziej naturalna, wolno
opadowa, co często prowokuje
rybę. Długość przyponu
najczęściej 40cm – przy
łowieniu na głębokości 2 – 4m.
Gdy łowię na płyciznach z
wodą 1m – wystarczy przypon

20cm, dłuższe gorzej sygnalizują
brania. Żyłka główna 0.14,
przypon 0.10 lub 0.12 jeśli wejdą
spore płocie.
Ważne jest odpowiednie
wygruntowanie. Nie używam
wtedy typowych gruntomierzy,
zaciskam na haczyku śrucinę
0,5g. Typowy gruntomierz może
skutecznie wypłoszyć ławicę
płoci, jeśli akurat żeruje w tym
miejscu. Gdy łowię na stromych
spadach gruntuję pod szczytówką
opuszczając bat, bez wymachu.
Często bywa tak że rzucając dalej
zestawem, mimo że grunt jest
ustawiony za mały i mamy
przynętę w toni  mamy brania,
zestaw lekko podciągam krótkimi
wolnymi ruchami, aż do chwili,
gdy przynęta położy się na dnie, a
po odczekaniu kilku minut bez
brania prowokuję,
lekkimi, (wystarczy 5cm) ruchami
nadgarstka w górę, wtedy mam
większość śmiałych brań.

Jako przynętę stosuję w tym
czasie wyłącznie robaki –
głównie pinkę. Czasem jednego
białego, czasem kawałek
cienkiego czerwonego robaka.
Bardzo rzadko ochotkę – ale
lubię stosować jej imitacje w
połączeniu z jedną małą pinką lub
fifisem.

Zanęta przypomina typowe
zanęty zimowe – kombinacja
ziemi z gliną, mały dodatek
płociowej zanęty spożywczej
( Gardons, Secret, Roach) –
10% masy zanętowej, nie
więcej. Dodatki to mielona
kolendra ( łyżka stołowa na
kg zanęty), garść dżokersa i
Aromix ochotkowy. Nie
można przesadzać z
zapachami, mogą o tej porze
bardziej odstraszyć ryby niż
je zwabić, gdy będą zbyt
intensywne.

Nigdy nie rozrabiam na
początku całej zanęty – gdyż
nie wiem, w którym miejscu
ostatecznie będę łowił z
efektami. W każdym miejscu
na szybko przygotowuję małą
ilość zanęty – gdy miejsce
głębsze wtedy więcej gliny,
mniej ziemi, gdy płytkie i
muliste ( np. przy trzcinach)
– nie daję gliny prawie wcale
po to, aby kule rozbijały się
przy wpadaniu do wody. Do
wstępnego nęcenia
miejscówki wystarczają mi 3
kule wielkości mandarynki –
ważne by były precyzyjnie
podane.
Łowiąc na stromych spadach
i wodzie ponad 2,5m nie
lepię typowych kul – raczej
dyski po to, by nie toczyły się
do końca spadu a zostawały
na jego brzegach rozpadając
się powoli. Często podstawa
stoku jest bardzo zamulona i
wtedy kula wpadająca w muł
znika w nim wcale nie
wabiąc ryb. Gdy ryby są już
na płyciznach, często lepiej
się sprawdzi strzelanie
samymi pinkami z małym
dodatkiem niesklejonej
zanęty niż nęcenie kulami.

Gdy już wiemy, że jesteśmy
we właściwym miejscu ,
wtedy warto stosować

Preparowane konopie i białe robaki są idealne przy łowieniu batem
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taktykę ‘mało i często’, można
wtedy liczyć na ciągłe brania,
ale raczej mniejszych sztuk.
Przekonałem się jednak nie raz,
że duża płoć źle reaguje na
donęcanie, zwłaszcza na dzikich
wodach o malej presji – wtedy
warto zanęcić raz i więcej a
potem już łowić nie donęcając
pod warunkiem, że już
sprawdziliśmy, iż ryby są w tym
miejscu.

Pamiętajcie też o własnym
komforcie i zdrowiu!
Odpowiednie ubranie to
podstawa, gdyż łatwo się
przeziębić. Częsta dolegliwość
o tej porze roku to kręcz karku
następnego dnia – pamiętajcie o
golfach lub ocieplaczach na
szyi. Odpowiednie
wodoszczelne i nieślizgające się
buty też są bardzo ważne.

Piękna, wczesnowiosenna wzdręga to możliwy
przyłów…

PORADA REDAKCJI:

Dobra metodą do ‘ulepszenia’ białych robaków lub pinek jest
użycie kurkumy, przyprawy w proszku. Najlepiej dzień przed sesją
obsypać nią czyste robaki, i włożyć później do lodówki. Przez noc
aromat dobrze się wchłania. Świetnie to działa na płoć, wzdręgi,
liny, leszcze i karpie.

Z wędkarskim pozdrowieniem Druid
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Walcząc z chłodem
Alan Scotthorne

kretowiska zmieszaną z glinami
firmy Sensas  rzeczną i
rozpraszającą. Na początek
dodałem 800 gram dżokersa i
wrzuciłem po trzy kule na każdą
z moich linii.

Początek

Zacząłem łowić przy samej
siatce zestawem ze spławikiem
0.1 grama i hakiem Kamasan
B590 numer 22, aby złowić kilka
małych okoni, zanim moje dwie
linie się 'uleżą' po zanęceniu.
Łowiłem z jednym dżokersem i
po 56 małych okonkach, i
delikatnym dorzucaniu przynęty,
na haku miałem nagle coś
większego. Nie wiem kto był
bardziej zdziwiony, półkilowy
okoń który wylądował w
podbieraku, czy też ja!

Złowiłem około 26 okoni o
łącznej wadze kilograma, i
czułem, ze to będzie dobry dzień.
Zwycięska waga powinna
wynosić tego dnia około 5
kilogramów, więc mój kilogram
w pierwsze 30 minut był
znakomitym początkiem!

Wycofanie

Wycowałem się wtedy na moją
linię na 8 metrach z zestawem ze
spławikiem 0.6 grama, z hakiem
5 cm umieszczonym ponad
dnem, z nastawieniem na płoć.
Niestety łowiłem małe ryby, i
przeczuwałem, że wiatr
powoduje złą prezentację

Po zasłużonych wakacjach,
Alan Scotthorne wrócił do
UK w znakomitej formie.
Oto jego relacja z wygranych
zawodów na kanale
Stainforth i Keadby.

Zawsze biorę niedługi urlop
w styczniu, i spędzam go za
granicą. Wysiadając z
samolotu na lotnisku w
Manchesterze powitała mnie
zima i kilka centymetrów
śniegu, nie było to coś, czego
bym oczekiwał!

Nie łowiłem tylko jeden
weekend, ale dowiedziałem
się, że zimowa aura miała
duży wpływ na zawody jak i
na wyniki. Wciąż byłem
napalony na zawody na moim
lokalnym kanale, i na zawody
ligowe. Kanał ten jest
dobrym łowiskiem nawet
przy niskich temperaturach, i

stanowisko. Na moim odcinku
można było liczyć na mniejsze i
większe leszcze, ale czy będą
żerować w takim zimnie? Nie
spodziewałem się tego i
nastawiałem się bardziej na płoć.

Normalnie wiatr wieje z tyłu na
tej części tego zbiornika, ale dziś
mieliśmy wiatr z lewej do prawej
strony, trochę lekko w twarz.
Sprawiło to, że wydawało się, że
jest jeszcze zimniej, i trudno
było utrzymać długą tyczkę.
Wciąż chciałem łowić 'daleko' i
zdecydowałem się na moją
tyczkę Acolyte Carp, ale z
wyczynowymi topami. Ta tyczka
jest mocniejsza od normalnej
wersji Acolyte, dlatego nie
bałem się trzymać jej w silnym
wietrze. Być może to da mi
szansę na złapanie czegoś na 13
metrach, tam gdzie niewielu się
odważyło łowić?

Plan

Miałem przygotowane sześć
różnych zestawów, ze
spławikami od 0.4 do 0.8 grama
które postanowiłem używać na
dwóch liniach. Jedna - 8 metrów
(sześć sekcji z dopałką) druga
zaś na 13 metrach. Obydwie linie
były na godzinę pierwszą, aby
pomóc w lepszej prezentacji
przynęty jak również w
trzymaniu długiej tyczki.

Spodziewałem się słabych brań,
więc zrezygnowałem w ogóle z
zanęty, nęcąc ziemią z
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przynęty ponad dnem.

Zmieniłem zestaw na cięższy,
ze spławikiem 0.8 grama i
z dwoma dżokersami na haku,
3 centymetry nad dnem, lekko
poprawiłem tempo łowionych
ryb. Miałem też już trochę
większe, które podeszły po
dorzuceniu kuli mojego
miksu.

Obok mnie łowił Cameron
Hughes, któy także łowił
dobrze na tej krótkiej linii,
ale z powodu wiatru nie nęcił
on więcej. Dlatego
sprawdziłem, czy mogę łowić
szybciej i większe ryby.

Bonusowy leszcz

Pomimo, iż było ciężko
utrzymać tyczkę, złowiłem
sporo płoci, aż linia umilkła

kompletnie. Myślałem
właśnie czy coś większego
nie pojawiło się w nęconym
miejscu, kiedy spławik
poszedł pod wodę i poczułem
coś  przyzwoicie ciężkiego.

Półtorakilowy leszcz połknął
przynętę i po kilku minutach
intensywnej walki wylądował
w podbieraku.

Używałem teraz trzech
dżokersów na haku nr 22, ze
spławikiem 0.8 grama.
Przyponem był cienki
fluorocarbon Drennana, o
grubości 0.07 mm.

Łowiąc na tej linii do końca
zawodów, i donęcając ją
reguarnie, złowiłem jeszcze
jednego ładnego leszcza i
jednego
podleszczaka, jak również
120 płoci, uzyskując łączną

wagę 15 lb (ponad 7 kg).
Okazało się to
wystarczające do zajęcia
pierwszej pozycji w
komfortowym stylu, gdyż
drugie miejsce to było 9 lb
(4.5 kg). Mój dorobek
wagowy wywindował
naszą drużynę na trzecie
miejsce w lidze.

Wniosek, jaki mi się
nasuwa to fakt, że
wędkarstwo pełne jest
niespodzianek - nigdy bym
nie przypuszczał, że leszcz
będzie żerował w tak
niskiej temperaturze.
Pozostają nam jeszcze
jedne zawody w lidze,
mamy cień szansy na
zajęcie drugiego miejsca,
jeżeli dobrze w nich
wypadniemy. Nie mogę się
już ich doczekać!

Elementy zestawu Alana to
cienki fluorocarbon do
przyponów i haki nr 22 firmy
Kamasan.

Nie wiem kto był bardziej zdiwiony półkilowy okoń który
wylądował w podbieraku, czy też ja!

Tekst i zdjęcia opublikowane za zgodą firmy Drennan
International . Tłumaczył: Luk
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Rewolucyjna przynęta część pierwsza

W dziale przynęt chciałbym
omówić bardzo popularne
obecnie pellety. Przebojem
wdarły się na rynek, i
praktycznie każdy wędkarz
słyszał już o nich, wielu zaś
używało go lub używa – w
różnych technikach i do
połowu różnych ryb.

Pellety to granulat w postaci
małych wałeczków, powstały
w wyniku dużego ciśnienia i
wysokiej temperatury, jakiej
została poddana odpowiednia
mieszanka różnych
składników. Proces taki
nazywa się ekstruzją.

Podstawowym komponentami
pelletów są mączki rybne
(szprot, śledź zazwyczaj), olej
rybny, mielone śruty zbóż,
często sojowe, popiół i różne
dodatki smakowo-zapachowe.
Wędkarsko korzysta się z
dwóch głównych pelletów –
wysokotłuszczowych i
niskotłuszczowych. W

hodowli natomiast,  używa się
odpowiednio dobranego
granulatu, o bardzo dokładnej
zawartości tłuszczów i białek,
dopasowanej ściśle do
wymagań odpowiednich
gatunków ryb.

Pellety wędkarskie można
podzielić na kilka
podstawowych kategorii – i
istotną rzeczą jest, aby móc je
odróżniać od siebie i wiedzieć,
do czego służą. Pierwszym
pelletem, który
wykorzystywany był w
połowie ryb, był pellet typu
‘marine’ (czyli morski) lub
trout ‘pstrągowy’ którym
karmi się hodowlane ryby
łososiowate – takie jak
pstrąg
czy łosoś. Jest to produkt o
zawartości tłuszczu
wynoszącej w granicach 2530,
zaś białka 2830%. Jego
skład jest dopasowany do
diety właśnie tych ryb,
będących drapieżnikami.

Ma on ciemną barwę,
jest  tłustawy w dotyku,
zaś po zalaniu wodą dość
szybko staje się klejący i
ciapowaty. Często nazwą
‘halibut’ określa się granulat o
podwyższonej zawartości
tłuszczów. Należy uważać na
ten rodzaj pelletów – i stosować
go tylko w cieplejszych porach
roku, gdyż działa niekorzystnie
na ryby słodkowodne, gdy
temperatura wody obniża się
poniżej 10 stopni. Jest bardzo
sycący, i w zimowym okresie
spowolniony metabolizm
karpiowatych sprawia, że mają
one kłopoty ze strawieniem
takiej kalorycznej bomby.
Powoduje to letarg, często też
śnięcie ryb.

Pelletem najpopularniejszym i
mającym najszersze
zastosowanie w wędkarstwie na
wodach słodkich, jest pellet
niskotłuszczowy. Otrzymał on
nazwę carp lub feed – gdyż
zbliżony jest swoimi
właściwościami do pokarmu
przeznaczonego dla karpi
właśnie. W przeciwieństwie do
pstrągów, karpiowate nie
potrzebują wysokotłuszczowej
‘diety’, wręcz może ona rybom
tym zaszkodzić. Jako mniej
tłuste oraz o mniejszej
zawartości białka, pellety te są
bardziej suche, i świetnie się
sprawdzają do wielu technik
wędkarskich – takich jak
Metoda, pellet feeder, pellet
waggler. Można używac ich
przy łowieniu zakładając na hak
za pomocą specjalnej gumkiPellety o dużej zawartości tłuszczu, zanętowe i haczykowe.

PELLETY
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Pellety o dużej zawartości
tłuszczu poznać po ciemnej
barwie

(pellet band), łatwo się nimi
nęci, strzelając z procy czy
rzucając ręką.

Pellety typu ekspander – są
to pellety o składzie takim
jak pellety karpiowe, jednak
tutaj odpowiednio
spreparowane, z dodatkiem
włókien, dzięki którym po
nasączeniu, pellet nie
rozpada się (po nabiciu na
haczyk). Wykorzystywane
są głównie w przypadku
łowisk komercyjnych i
nęceniu pelletami
zwykłymi. Ich miękkość
sprawia, że są chętnie
pobierane przez ryby.
Często twardy pellet daje
rybom informację, że gdzieś

czai się niebezpieczeństwo
(czyli pellet świeżo
wrzucony do wody, w
przeciwieństwie do takiego
co dłużej zalega na dnie).

Pellety przynętowe – są to
różnego rodzaju pellety,
które służą do zakładania na
włos (wersja z otworem
zwłaszcza) lub na haczyk.
Bardzo często są to
wzmocnione włóknami
pellety halibutowe,
ponieważ wysoka zawartość
tłuszczu sprawia, że
przynęta jest

Najczęściej wykorzystywane wędkarsko pellety niskotłuszczowe
noszące nazwę carp lub feed. Oprócz typowych
szarobrązowych, można kupić też czerwone, z dodatkiem
ekstraktu z kryla, lub zielone z betainą.

atrakcyjniejsza.
Aromatyzowane, barwione,
z różnymi dodatkami – są
dostepne w wielu wersjach
smakowych i zapachowych.
Innego rodzaju pelletem są
te zakładane bezpośrednio
na haczyk. Są to pellety typu
ekspander, które zostały
odpowiednio spreparowane,
nasączone, nadano im smak i
zapach. Mają konsystencję,
która pozwala na przebicie
haczykiem – co normalnie
nie jest możliwe w
przypadku pelletów
zanętowych.

Ostatnim typem są pellety
zanętowe formowane w
postaci dłuższych wałeczków,
nie zawierające  zazwyczaj
mączek rybnych w swoim
składzie. Są one używane do
tworzenia dywanów
zanętowych, głównie w
karpiarstwie. Wiele firm robi
je w smakach owocowych.
Przy łowieniu spławikiem
lub z gruntu, są one trudne do
użycia i według mnie nie tak
skuteczne jak pellety rybne.

Pellety haczykowe produkowane
są w różnych rozmiarach,
smakach i kolorach

Ekspandery po przygotowaniu,
na zdjęciu w kilku rozmiarach i
wersjach (4 i 6 mm).

W nastepnym numerze:

Prawie wszystko o
pellecie halibutowym.
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   Targi wędkarskie Big One,
które organizowane są na
terenie lotniska Farnborough,
niedaleko Londynu, należą do
największych wydarzeń tego
typu w Europie. Na wielkim
terenie, olbrzymiej hali,
wystawiało się tym razem
ponad 200 różnego rodzaju
firm – od producentów sprzętu
wędkarskiego, poprzez sklepy,
aż po kluby wędkarskie.

Impreza tego typu to świetna
okazja do zobaczenia na żywo
najlepszych wędkarzy, z którymi
można porozmawiać, uzyskać
poradę, oczywiście można też
pstryknąć sobie wspólną fotkę.
Można zobaczyć nowości, które
weszły lub wejdą na wędkarski
rynek, a także dotknąć i użyć
wszelkiego rodzaju sprzętu, od
kija po kołowrotek czy kosz. Jest
nawet opcja wypróbowania
tyczek wielu firm – na
specjalnych stoiskach można
potrzymać dany model, a
wytrawni wyczynowcy doradzą,
co warto kupić.

Oczywiście targi tego typu to
również najlepsza z okazji do
zrobienia zakupów po naprawdę
niskich cenach. Wiele produktów
ma zdjętą jakby marżę, i trzeba
uważać, aby nie wydać fortuny,
bo zapewniam, że nie jest to tam
trudne!

Ja ze swojej strony
przeznaczyłem sobie niedzielę na
obejrzenie wszystkiego i
zrealizowanie mojego ‘małego’
planu. Byliśmy zaraz po otwarciu
– po 9.30 ze Sławkiem, który jest
w UK od niecałego roku i chce
kupić tyczkę, ale nie wie
dokładnie jaką, więc liczył na

możliwość wybrania konkretnego
modelu, który będzie mu ‘leżał’
w ręce.

Zaczęliśmy iść ‘z prądem’ i od
razu przytłoczył nas ogrom całej
imprezy. Jako, że z roku na rok
wystawców jest więcej, to tym
razem od razu zrozumiałem, że
obejście wszystkiego w jeden
dzień jest bez szans, ba, nawet
dwa dni to za mało!

Na stoisku DH Angling, robiącej
spławiki rzeczne, poznałem szefa
firmy – czyli świetnego wędkarza
rzecznego Dave’a Harella.
Wreszcie mogłem dotknąć i
pomacać te cacka, jakimi są
różnego rodzaju wagglery, sticki,
avony czy loafery wychodzące z
jego ‘pracowni’. Spławiki są z
balsy zazwyczaj, ale malowane
są już mocnym lakierem, tak, że
wydają się bardzo twarde i
trwałe. Świetna opcja na
wszelkiego rodzaju rzeki!
Dostałem też kilka porad jak
łowić spławikiem na takiej
wodzie jak głęboki Trent,
zobaczymy czy się sprawdzi!

Innym spławikowym stoiskiem,
które przykuło moją uwagę, było
stoisko firmy Dino Floats, której
założycielem jest wyczynowiec
węgierski. Można było zobaczyć
cały przekrój spławików
tyczkowych tej firmy, oraz
wagglerów i sliderów. Wreszcie
mogłem zaopatrzyć się w
spławiki na różne okazje, w
brytyjskich sklepach oferta jest
raczej tylko przygotowana pod
łowienie na komercjach… Za 13
funtów kupiłem 10 spławików,
co naprawdę było dobrą ceną jak
na UK…

THE BIG ONE  NAJWIĘKSZE TARGI
WĘDKARSKIE W EUROPIE

Na zdjęciu jestem z Davem Harrellem,
świetnym rzecznym wędkarzem.

Za ten zestaw rzecznych wagglerów i
sticków DH zapłaciłem zaledwie 10
funtów. Targi to nie lada okazja!

Steve Ringer na jednym z seminariów.

Stoisko Dino Floats, firmy robiącej
świetne spławiki, powalało wprost
kolorami i przebogatą ofertą…
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Maver jak zwykle wynajął sporą
przestrzeń, pokazując swoje
produkty. Można było dotknąć i
pomachać praktycznie każdym
modelem wędki, jaką mają oni w
swojej ofercie. A było w czym
wybierać. Wiele wędek jest już tak
lekkich, że da się je trzymać z
użyciem kciuka i palca
wskazującego. Rzadko można
powywijać kijem z górnej półki, w
dodatku wieloma modelami. Oj,
można oszaleć!

Garbolino również miało ładne
stoisko. Ja łowię tańszymi kijami
tej firmy, tam zobaczyłem ich
‘górną’ półkę. Tak jak w
przypadku Mavera – poezja! Ceny
do 250 funtów wprawiały czasem
w osłupienie, ale przyznam
szczerze, że w granicach 80100
funtów można kupić już naprawdę
świetne produkty.

Preston był ciekawy, ale za to
nudny, w sumie ich ofertę znam już
dobrze… Chciałem usłyszeć pracę
ich kołowrotków, bardzo głośnych
podobno, ale gwar nie pozwalał na
to. Obejrzałem ich kosze
wędkarskie, cały przekrój i nową
serię Absolute, wreszcie mogłem
pomacać krzesło z oparciem, które
można montować do prawie
wszystkich siedzisk tej firmy.
Niestety jeden z pracowników nie
wyraził zgody by usiąść na nim...
Pozwolil za to usiąść na zwykłym
Onboxie, co za łaska!

Korum pokazał również swoją
ofertę, jakże już imponującą… Co
ciekawe, można było porównać ich
krzesła wędkarskie, usiąść na nich i
poczuć swoimi czterema literami
różnicę. Jak się okazało accessory
chair – najdroższy model Korum i
odpowiednik z Prestona to ten sam
produkt praktycznie, różnicą jest
materiał. Preston bardziej
przygotowany jest pod mocniejsze,
aktywniejsze łowienie. Ale różnicy
ponad 20 funtów między tymi
produktami jakoś dalej nie
rozumiem…

Udało się nam posłuchać Steva
Ringera na jednym z seminariów,
była to bardzo ciekawa ‘pigułka’
porad i tricków do stosowania na
komercjach i nie tylko. Kopalnia
wiedzy!

Colmic zaskoczył swoimi
produktami. Dość popularny w
Polsce, w UK prawie jest nieznany.
Szeroka oferta, naprawdę
imponująca  mogła zawrócić w
głowie. Kolorowe bolonki,
wszelkiego rodzaju kije
wędkarskie, akcesoria, bardzo
solidne kosze wędkarskie –
zaciekawiły niejednego. Czyżby
szykowano mocne wejście na
brytyjski rynek?

Firm karpiowych okazało się, że
jest całe mnóstwo. Ilości
producentów kulek, pelletów,
sprzętu wedkrskiego, namiotów,
taczek, rigów, ciężarków – było po
prostu zatrzęsienie. Byli chyba
wszyscy więksi producenci, w tym
oczywiście Korda, Nash, Fox i
dziesiątki innych. Ogrom tego
wprost powalał! Co ciekawe, na
wielu stoiskach pokazywano jak
działają pod wodą poszczególne
zestawy, oraz jak prezentują się
przynęty. Można było naprawdę
sporo się dowiedzieć, i spojrzeć na
kulkę proteinową w różnych
adaptacjach oczami samego karpia.

Z zanętowych firm można było
obejrzeć imponującą ofertę
Sonubaitsa. W specjalnych
pojemnikach wymieszane było
kilkanaście różnych zanęt, można
było zobaczyć, powąchać jak się
prezentują i jakie mają
właściwości. Match Method Mix
bez zmian jest najlepszy… Oprócz
tego były pellety, kulki, i cała
gama różnego rodzaju przynęt. Co
ciekawe nie można było porównać
ich produktów do konkurencji,
gdyż nie wystawiałi się inni
‘giganci’ zanętowoprzynętowego
światka – zabrakło niestety
Dynamite Baitsa lub Bait-techa…

Targi Big One zgromadziły ponad
dwieście firm, z czego jedna trzecia
oferowała sprzęt i przynęty karpiowe.

Tutaj test kulek i zestawów…

Maver pokazał się z bardzo dobrej
strony…

Namiot typu brolly za jedyne 110
funtów - to naprawde niska cena!

Preston Innovation pokazał bardzo
dużo sprzętu, jednak w jakis sposób nie

zaskoczył swoim asortymentem…
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Z polskich firm na uwagę
zasługuje Dragon, którego
ofertę pokazał Uklures, firma
jednego z członków Polish
Anglers Association –
Łukasza. Stoisko cieszyło się
dużą popularnością,
przyciągało wielu Polaków i
działało na nich niczym
magnes. Ofertę polskiej firmy
pokazano z dobrej strony, 700
kilogramów zanęty sprzedano
bez żadnego problemu,
‘poszło’ też kilkadziesiąt
wędek, głównie spinningów,
zwłaszcza tych z wyższej
półki. Dragon w tej kwestii ma
naprawdę wiele do
zaoferowania, i polscy
wędkarze zgodnie twierdzili,
że oprócz wyjątków, to
najlepsze kije na targach. Mam
nadzieję, że Dragon podbije
brytyjski rynek!

Ze Sławkiem oglądaliśmy
tyczki i oferty, jakie mają
poszczególne firmy. Teraz
kupno takiego produktu to
przede wszystkim wybór
tyczki i pakietu, jaki dostaje się
wraz z nią, czyli ilość topów,
dopałek itd. Sławek upatrzyl
sobie Mavera, i miał okazję
poczuć, jaka różnica jest
między tyczką carp 1 a tyczką
carp 2. Niby niewiele, ale
trzymało się tę drugą o wiele
łatwiej, była dużo lżejsza. Po
fachowym doradztwie, wie on
już, co ma kupić!

Spotkaliśmy wielu znajomych,
dużo porozmawialiśmy też z
poznanymi wędkarzami
(pozdrawiam!). I w ten oto
sposób okazało się, że jest już
piąta po południu, i prawie
osiem godzin minęło jak z
bicza strzelił. Nie zdążyłem

kupić książek których
chciałem, nie odwiedziłem
wielu stoisk… Myślę, że
zobaczyłem 20% tego co
planowałem. I w dwa dni bym
się nie wyrobił, tyle tego
było…

Na targach zabrakło wielu
firm, nie było na przykład
lidera – Drennana, co wielu
mocno dziwiło. Jak już
wspomniałem nie było
Dynamite Baitsa czy Bait-
techa. Kto wie, może za rok się
pojawią?

Na pewno ciekawą rzeczą jest
zobaczenie słynnych
wędkarzy, większość z nich
pracuje dla firm wędkarskich i
można odnieść wrażenie, że
takie imprezy to nie jest
miejsce gdzie czują się
najlepiej, bo woda to ich
żywioł.. Bob Nudd w swojej
białej czapeczce i
zafarbowanych włosach,
zmęczony Tommy Pickering,
pełny życia Will Raison,
sędziwy już Des Taylor,
rozchwytywany Steve
Ringer… Wielu tych
celebrytów’ wędkarskiego
światka jest zwykłymi, szarymi
ludźmi i dobrze jest spojrzeć
na nich z innej strony!

Podsumowując – impreza, jaką
są targi Big One – przyćmiewa
swoim rozmachem. Nie sposób
zobaczyć wszystkiego, poznać
wszystkich nowości…
Najlepiej jest wykupić bilet
dwudniowy, i zaplanować
sobie dobrze, co i jak oglądnąć.
Można naprawdę sporo się
dowiedzieć i co istotne –
zrobić świetne zakupy!

Tekst: Luk

Sonubaits pokazało całą swoją ofertę. Zanęty
można było powąchać, dotknąć, a nawet

spróbować…

Polskim akcentem była firma Dragon,
reprezentowana przez Łukasza, właściciela firmy

UKlures. Zapowiada się inwazja…

Były rzeczy drogie, były też i tanie…

Colmic zaskoczył swoja ofertą. Szykują się do
wejścia na rynek brytyjski?
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Polska to dziwny kraj.
Przekonałem się o tym
wielokrotnie, zwłaszcza
w odniesieniu do

sposobu, w jaki zarządza się
wodami oraz w jaki traktuje się
ryby.

Nie szanuje się żywych
pomników przyrody, jakimi są
rekordowe okazy, czego
świadkami byliśmy ostatnio,
widząc chociażby w ‘pewnej
gazecie’ bolenia, zabitego dla
rekordu. Nie szanuje się też i
innych ryb, tych mniejszych, nie
dba o ich los, nie zważając na to,
że są to żywe przecież
stworzenia.

Takim właśnie przykładem
traktowania ryb jak i rażącej
nieudolności władz PZW, jest

sprawa zbiornika Świętokrzyska I
w Gdańsku.

Zbiorniki retencyjne na terenie
Gdańska są dzierżawione przez
PZW, stale zarybiane. Jednak ich
przeznaczeniem jest ochrona
przeciwpowodziowa, więc co
pewien czas mają miejsce
rutynowe kontrole i prace
naprawcze lub modernizacyjne,
co wiąże się zazwyczaj z
całkowitym spuszczeniem wody.
Tak też było tym razem, na
zbiorniku przy ulicach
Porębskiego i Świętokrzyskiej.
PZW odłowiło jak twierdzi,
ponad tonę ryb, które
przerzucono do zbiornika
sąsiedniego. Jednak nie
uratowano wszystkiego, w

efekcie czego część z nich dusiła
się w płytkiej wodzie.

Jak informuje Gazeta Wyborcza,
o sprawie poinformował ich
zbulwersowany czytelnik, który
był akurat na spacerze. Zobaczył,
że spuszczono wodę ze zbiornika
i widział setki duszących się, jak
również już martwych ryb,
znajdujących się w płytkiej
wodzie, spływających także w
dół kanałem prowadzącym do
zbiornika położonego niżej. Ryby
nie miały żadnej możliwości
uratowania się. ‘Ludzie stali
wzdłuż strumienia, wyłapywali
co dorodniejsze sztuki
w podbieraki albo rękoma i
pakowali do worków. Jeden gość
powiedział mi, że już ze sto
zaniósł dziś do domu’ – jak
napisała gazeta.

Zdychało mnóstwo ryb, w tym
też większe sztuki. Oprócz płoci,
okoni i leszczy były także
szczupaki i liny.

Co na to PZW? Jak się okazuje,
wiedzieli o planowanych pracach
(zostali odpowiednio wcześniej o
tym poinformowani) i
zareagowali, odławiając tyle ‘ile
mogli’. No właśnie, co to znaczy
‘ile mogli’?

I tutaj właśnie powinniśmy się
zastanowić, dlaczego w Polsce
dopuszcza się do takich rzeczy.
Dlaczego prawo zabrania
wycięcia drzewa z własnej
posesji, zasadzonego samemu,
nie chroni jednak żywych
zwierząt, jakimi są ryby. Czy cała

odpowiedzialność spada na
dzierżawcę, jakim jest PZW? Czy
może prawny właściciel powinien
zadbać o bezpieczeństwo
zwierząt? A może obydwoje?

Myślę, że PZW Gdańsk nie
zrobiło wystarczająco dużo w tej
sprawie. 6 hektarowy zbiornik,
jakim jest Świętokrzyska I, nie
pozwala na całkowite odłowienie
ryb, dlatego po pierwszym
odłowie, powinno się dokończyć
go w momencie, gdy wody już
jest bardzo mało i ryba zbiera się
w najgłębszym miejscu. Koło
wędkarskie, opiekujące się tą
wodą, mogło zrobić coś w
rodzaju ‘pospolitego ruszenia’,
przy wsparciu władz okręgu, aby
ratować wszystko, co się da. Bo
jak się okazuje, ryby zostały
pozostawione na pastwę losu,

dusząc się, lub będąc
wyłapywanymi przez
okolicznych mieszkańców. Czy
ratować powinno się tylko
większe ryby? Czy mniejsze ma
spotkać ‘ostateczny’ los? Bo tak
chyba postanowiono uczynić…

Uważam, że można było zrobić
więcej. Można było uratować
prawie wszystkie ryby,
korzystając z pomocy
wolontariuszy chociażby,
zapewniając im podstawowy
sprzęt. Można było sprawę
nagłośnić wcześniej, przemyśleć,
zaplanować. Sam fakt, że nie ma
planu ‘awaryjnego’ na wypadek
takich zdarzeń mnie przeraża. Bo
oznacza to, że o ryby się po
prostu nie dba, traktuje się je jak

Nieudolność czy ignorancja?
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towar na półce sklepowej, często
machając obojętnie ręką na
‘straty’.

Niestety, jest to jakby naturalna
polityka Polskiego Związku
Wędkarskiego, dla którego ryby
to właśnie towar, zaś wędkarze
płacący składki to klienci, często
niewygodni i natrętni, niczym z
kabaretu Laskowika i Smolenia.
Dlaczego nie kładzie się nacisku
na ochronę ryb, na okazywanie
im należnego szacunku? Nie
rozumiem tego przyznam
szczerze. To, że jesteśmy
wędkarzami, nie oznacza wcale,
że mamy być nieczuli, że nie
mamy przejmować się losem
ŻYWYCH zwierząt. Związek
wędkarski powinien dbać o takie
rzeczy, i uczyć szacunku dla
przyrody młodzież, wpajając im
oczywiste zasady. Nie chodzi mi
nawet o aspekt ekonomiczny
(zarybione wody to przecież
składki członków), ale o samą
‘moralność’. Bo jak pokazuje się
troskę o ryby młodzieży,

wydając je na pewną śmierć,
na wyławianie ich przez
amatorów taniego mięsa? Nie
tędy droga! Czy mniejsze ryby
nie zasługują na to, aby je
ratować, aby zrobić wszystko by
ocalić im życie? Skoro ekolodzy
potrafią dla obrony jakiegoś
gatunku mchu czy pająka rzucać
się pod koła wywrotek i
przykuwać łańcuchami do
drzew, to dlaczego nie mieli by
pomóc przy ratowaniu ryb?

Jestem pewien, że dałoby się
zorganizować chociażby grupę
kilkunastu ochotników,
ratujących ryby. Osobiście
uważam, że powinni to być sami
wędkarze, i to w znacznie
większej liczbie!

Pozostaje mieć nadzieję, że to
coraz rzadsze już wypadki. W
przypadku zbiornika Wilcza
Wola władze tamtejszego okręgu
PZW nie zrobiły nic, skazując
rybostan wielkiego zbiornika na
zagładę, tutaj przynajmniej część

ryb odłowiono. To jednak wciąż
zbyt mało! Warto pomyśleć o
tym, aby każdy okręg PZW
posiadał własny sprzęt
ratowniczy, dzieki któremu,
możnaby zapobiegać różnego
rodzaju katastrofom. Tutaj, na
gdańskim zbiorniku, nie trzeba
było nawet czegoś specjalnie
wyszukanego. Chodzi o chęci, o
zaangażowanie, zasady…

Nie liczyłbym na to, że ryb w
Polsce będzie więcej, skoro
wciąż takie sytuacje będą miały
miejsce. W krajach zachodnich
jest to niedopuszczalne, nie tylko
organizacje wędkarskie
reagowałyby inaczej, ale i udział
państwowych jednostek
ratowniczych byłby szybki i
zdecydowany, jak również
samych mieszkańców (wcale nie
wędkarzy tylko)... W Polsce
jednak ryby traktowane są
przedmiotowo, nie jak zwierzęta.
I to trzeba zmienić!

Zareklamuj się u nas!
W sprawie reklamy w magazynie Spławik i Grunt prosimy się skontaktować
używając redakcyjnego maila splawikigrunt@gmail.com

Miejsce na Twoją
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A wiec stało się.
Doczekałem
się swojej
pierwszej
kolumny, i
pijąc poranną

kawę zastanawiam się, co tu
napisać.
Jako, że jest to pierwsza
edycja wypadałoby się
przedstawić i napisać kilka
słów o sobie.

A wiec nazywam się Radosław
Papiewski, chociaż od wielu lat
przedstawiam się jako Rado.

Gdyby nie oficjalne dokumenty
to chyba moje pełne imię już
dawno odeszłoby do lamusa.
Pochodzę z małej miejscowości
Zwoleń, położonej w
województwie mazowieckim.
Tutaj dorastałem, uczyłem się i
stawiałem swoje pierwsze kroki
w wędkarstwie. Odbywało się to
pod bacznym okiem mojego
dziadka i taty, a później ‘pod
dowództwem’ bardziej
doświadczonych kolegów po
kiju.

Niestety, nie zdążyłem
dorobić się jakiś rekordowych
ryb w naszym kraju, ponieważ
podjąłem decyzję o rozpoczęciu
nowego życia w UK. Zdążyłem
jednak wyrobić sobie zdanie na
temat działania naszego
polskiego PZW i muszę
przyznać (nie używając
wulgaryzmów), że nie jest ono
najlepsze.

Moja przygoda w UK to już
zupełnie inne doświadczenie.
Nowe przepisy, całkiem inne

niesamowite historie odnośnie
polskich ‘barbarzyńców’,
pożerających tony ryb, jak
również świetne przyjaźnie,
imprezy wędkarskie oraz
profesjonalne podejście do
wędkarstwa. Wisieńką na torcie
okazała się praca w organizacji,
która reprezentuje interesy
wędkarzy w UK, czyli w
Angling Trust.
Wszystko to sprawiło, że
wypracowałem sobie swój
własny światopogląd wędkarski.
Dostałem szanse zrozumienia
procesów rządzących
wędkarstwem z dwóch stron
zarówno tej wędkarskiej jak i tej
tworzącej przepisy i zasady.
Mam również szanse na
porównanie zasad z różnych
krajów europejskich oraz
przyjrzałem się zmieniającym
się ‘obrazom’ naszych
rodzimych wędkarzy.

PZW, czyli Polish Angling
Association). Praca na rzecz
klubu pokazała mi, że nie łatwo
zrobić coś wspólnie z rodakami
(mam na to swoje teorie,
dlaczego tak się dzieje, ale
zostawię to na jedną z kolejnych
edycji), ale jak już zbierze się
konkretna ekipa, to jest z górki.

Stałem się również
pomysłodawcą i po części
organizatorem Pierwszych
Spinningowych Mistrzostw
Polonii, tutaj w UK, imprezie,
która ruszyła w tym roku pod
wspólną inicjatywą trzech
różnych klubów i zapowiada się
po prostu świetnie. Na chwilę
obecną mamy zarejestrowanych
około 200 wędkarzy, którzy
rozpoczęli zmagania o tytuł
Mistrza Polonii!

Co najważniejsze, poznałem
mnóstwo wspaniałych
‘moczykijów’, którzy jak się
okazało, też są ludźmi i udało
nam się nawiązać świetne
przyjaźnie. Niezapomniane
chwile spędzone z nimi nad
wodą, często przypominają mi te
cudowne chwile z Polski,
kiedy razem z bandą kolegów,

Rado z  pięknym kleniem z
Tamizy, jednym z wielu owoców
spinningowych wypraw

Brzany, to po szczupakach
druga miłość Rado…

Dostałem również szansę
przewodzenia pierwszemu
polskiemu wędkarskiemu
klubowi, założonemu tutaj, w
Wielkiej Brytanii - Polish
Anglers Association (nie mylić z

ROZMOWA (NIE) KONTROLOWANA
czyli głos z emigracji Rado Papiewski
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rowerami udawaliśmy się na
nasze pierwsze samodzielne
nocne zasiadki.
Oczywiście, żeby nie było za
bardzo kolorowo, dorobiłem się
też kilku wrogów, którzy za
wszelką cenę próbują wpłynąć
na to, co i jak robię, używając
nie do końca oficjalnej

polszczyzny, lub też chwytów
(na poziomie mojego 7-letniego
potomka).
No tak, zapomniałem dodać, że
oprócz wędkarstwa, zajmuję się
również swoją żoną, dwójką
dzieci oraz psem, którzy niezbyt
chętnie stają się moimi

partnerami wędkarskimi (no
może oprócz labradora).

Tak więc, będzie o czym pisać.
Mam nadzieję, że uda mi się
nakłonić Was do ciekawych
dyskusji, które niekoniecznie
muszą okazać się politycznie
poprawne!

Szczupaki to główny cel  wypraw Rado, czy to
spinningowych, czy też zasiadek z martwą rybką.

Rado na codzień pracuje w
organizacji noszącej nazwę
Angling Trust, reprezentującej
interesy wędkarskie i
zajmującej się działalnością
propagującą wędkarstwo i jego
rozwój w UK.

Rado odpowiada za program
Building Bridges (czyli
‘budowanie mostów’), mający
na celu integrację wędkarzy
przybyłych z krajów Unii
Europejskiej, zaznajomienie
ich z brytyjskim prawem i
przepisami.

Pełni również funkcję prezesa
Polish Anglers Association,
klubu wędkarskiego w UK,
zrzeszającego Polaków.

Angling Trust reprezentuje w
Wielkiej Brytanii wędkarzy i
walczy o ich interesy, starając się
zapewnić jak najlepsze warunki
wędkującym do uprawiania tego
hobby. Nie jest to wcale łatwe.
Organizacja ta, w
przeciwieństwie do Polskiego
Związku Wędkarskiego, działa
tylko i wyłącznie dla dobra
wędkarzy, zajmuje się  promocją
wędkarstwa, pomaga również w
organizacji sportu. Nie jest to
jednostka otrzymująca pieniądze
od rządu, środki na działalność
pochodzą ze składek członków
oraz z po części z licencji
wędkarskich, które zobligowani
są wykupić wszyscy łowiący w
UK, nawet na łowiskach
prywatnych.

To właśnie dzięki działaniom
takich zapaleńców, wędkarstwo
jest tak popularne w UK, i ma
bardzo mocną pozycję.

Tak wygląda logo Angling Trust
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I Eliminacje Mistrzostw Polonii UK
Peterborough 28.02.2015

W dniu 28 lutego, na łowisku
Ferry Meadows w Peterborough,
rozegrano pierwsze eliminacje w
pierwszych Mistrzostwach
Polonii w UK.

Impreza swoim zasięgiem
obejmuje Irlandię Północną,
Szkocję, Anglię i Walię – i
startować w niej mogą wędkarze
polscy lub polskiego pochodzenia.
Idea rozegrania wspólnej imprezy
pod egidą kilku polskich klubów
wędkarskich spotkała się z dużym
zainteresowaniem i pozwoli ona na
wyłonienie najlepszych polskich
spinningistów na Wyspach, po
emocjonujących mamy nadzieję
eliminacjach. Jest też o co walczyć,
gdyz oprócz nagród pieniężnych i
‘upominków’, główną nagrodą jest
trzydniowy, wędkarski wyjazd na
Islandię.

Co jest bardzo ważne, w zawodach
o wyniku nie decyduje łączna
długość złowionych ryb,
obowiązuje odpowiednia dla
danego łowiska ‘rama’. Polega to
na tym, że do punktacji wlicza się
tylko kilka ryb danego gatunku. W

Peterborough były to 3 szczupaki, 4
okonie i jeden sandacz. Tak więc,
nie można było ‘nabijać‘długości
okoniami na przykład – trzeba było
wykazać się wszechstronnością, bo
tylko cztery garbusy można było
zgłosić. Po złowieniu maksymalnej
ilości jednego gatunku, trzeba było
przestawić się na inny. Za
złowienie kompletu ryb
otrzymywało się dodatkowe 100
punktów. Regulamin ten jest
bardzo dobrze przemyślany, gdyż
eliminuje sytuacje, gdzie łowca
kilkudziesięciu okoni o długości w
granicach 10 cm wygrywał
zawody. A taki regulamin
obowiązuje na brytyjskich
imprezach spinnngowych!

Rano, na parkingu przy łowisku,
zjawiło się wiele osób, w zawodach
wzięło udział aż 44 zawodników.
Każdy otrzymał kartę startową z
numerem, oraz losował osobę, z
którą łowił w parze. To też ciekawa
rzecz, ponieważ trzeba było łowić
wspólnie…

Po odprawie wszyscy rozeszli się w
poszukiwaniu ryb… Do dyspozycji

Jeden z pierwszych szczupaków…

Impreza była świetnie przygotowana,
Bartosz, Patrycja i Rado zasłużyli na

pochwały!

Cóż za ekipa!
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były dwa zbiorniki. Pogoda
nie rozpieszczała. Rano było
zimno, czasami padał
delikatny deszcz. Woda była
mętna, dodatkowo wiał silny
wiatr. Pierwsze 30 minut
pokazało, że ten dzień nie
będzie ‘łatwy’. Ryby nie
współpracowały. Jednym z
pierwszych łowców był Piotr
Malinowski, który złowił
szczupaka 67 cm. Po chwili
kolejni wędkarze zaczęli
notować pierwsze brania i
ryby.

W ciagu dnia ociepliło się,
było ponad 10 stopni. Jednak
zimny wiatr sprawiał, że było
bardzo nieprzyjemnie, z
pewnością odczuwały to też
ryby… Ogólnie złowiono
same szczupaki, okoń nie
współpracował w ogóle,
podobnie zresztą sandacz. Na
44 zawodników tylko 13
miało na koncie złowione
ryby. Najwięcej – bo aż
cztery zębacze, złowił Dawid
Myszor, jednak można było
zgłosić tylko trzy szczupaki.
Tyle złowił Piotr Malinowski
– i to on zawody wygrał,
mając na koncie ryby dłuższe
od Dawida. Na trzecim
miejscu znalazł się Kamil
Drapała, który złowił dwie
ryby o łącznej długości 130
cm.

Na ósmej pozycji uplasował
się łowca największej ryby –
Szymon Skoczeń, który
‘zaliczył’ mamuśkę o
długości 91 cm.

Całość przeprowadzona była
we wzorowej i wspaniałej
atmosferze. Było wesoło i
mimo kiepskiej pogody
humor dopisywał chyba
wszystkim, mimo
stosunkowo słabych
wyników.

Do finału Mistrzostw
awansowało 8 osób. Cykl
eliminacji (8 zawodów)
wyłoni 64 finalistów, którzy
zmierzą się w wielkim finale
w sierpniu

Rezultat:
1) Piotr Malinowski
2) Dawid Myszor
3) Kamil Drapała
4) Bogdan Wawrzyniak
5) Mariusz Błaszczyk
6) Sławomir Perzyński
7) Daniel Kunicki
8) Szymon Skoczeń

Najdłuższy szczupak Szymona
- 91 cm.

Zwycięska
trójka, po

prawej
najlepszy łowca

- Piorek
Malinowski.

Gratulacje!

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Typowy marcowy szczupak z Ferry Meadows.

Mariusz złowił dwa szczupaki, gdyby nie
kilka straconych ryb, byłby na podium…

Opracował: Luk
Zdjęcia: autor, Bartosz
Wróblewski
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Zapewne każdy grunciarz
zastanawiał się kiedyś, w jaki
sposób dobierane są miękkie
szczytówki do wędzisk, i jakimi
kryteriami należy się kierować
przy ich doborze.

Na wstępie warto zaznaczyć, że sama
drgająca szczytówka jest jedynie
wskaźnikiem (sygnalizatorem) brań i
jej krzywa ugięcia nie ma związku z
ciężarem wyrzutowym wędziska.

Możemy mieć wędziska różnej
mocy, o dwóch różnych ciężarach
wyrzutowych i zamontować do nich
tę samą szczytówkę sygnalizacyjną.

Szczytówki uznanych producentów
zwykle posiadają opisy. Podana jest
informacja z jakiego materiału
wykonana jest szczytówka oraz jaka
jest jej krzywa ugięcia.

Parametr krzywej ugięcia podawany
jest w uncjach (skrót: oz). 1 uncja =
ok. 28 gramów.

Jest to parametr orientacyjny
pozwalający zaobserwować  jak
twarda/miękka jest dana szczytówka,
co w praktyce interpretowane jest
jako czułość.

Im bardziej miękka szczytówka
sygnalizacyjna, tym jej czułość jest
większa, i oznacza ciężar, pod
wpływem którego szczytówka
zostanie wygięta o 90 stopni.

Jeśli więc na blanku naszej
szczytówki widnieje oznaczenie 1 oz,
oznacza to, że obciążenie o masie 28
gramów, wygnie szczytówkę do kąta
90 stopni.

Jak podałem wcześniej, nie ma to
związku z ciężarem naszego zestawu
(podajnika, koszyczka z zanętą).
Parametr krzywej ugięcia szczytówki
sygnalizacyjnej wprowadzono po to,
by wędkarz mógł zorientować się co
do czułości szczytówki.

Błędnym byłoby jednak
stwierdzenie, że nie powinniśmy brać
pod uwagę krzywej ugięcia
szczytówki podczas łowienia
podajnikiem czy koszyczkiem o
danej wadze. Zbyt mała waga
pustego karmnika w połączeniu ze
zbyt sztywną szczytówką może
spowodować sytuację, w której próba
napięcia żyłki skutkować będzie
przesuwaniem podajnika po dnie.

Tak więc zastosowanie szczytówki o
krzywej ugięcia 3 oz z podajnikiem o
masie 15 gramów nie będzie
najszczęśliwszą kombinacją.

W podanym przykładzie szczytówka
ugnie się do kąta 90 stopni pod
ciężarem 85 gramów. Można więc
przypuszczać, że 15gramowy
karmnik nie zapewni nam stabilności
zestawu przy odpowiednim napięciu
żyłki. Oczywiście, należy tu również
wziąć pod uwagę odległość zestawu
od szczytówki, czyli długość rzutów
oraz głębokość wody, bowiem te
czynniki również wpływają na
przebieg żyłki i sumaryczny opór
stawiany przez spoczywający na dnie
podajnik.

Można więc zastosować bardzo
miękką szczytówkę wraz z ciężkim
podajnikiem, ale należy uważać, by
nie skojarzyć zbyt twardej
szczytówki ze zbyt lekkim zestawem
końcowym.

Szczególną uwagę na związek
między krzywą ugięcia szczytówki a
masą użytego obciążenia należy
zwrócić w przypadku stosowania
zestawów przelotowych, czyli w
przypadku gdy łowimy z

DOBÓR DRGAJĄCEJ SZCZYTÓWKI
NA WODY STOJĄCEMateusz 'Mateo' Gola

Wiele firm opisuje szczytówki umieszczając
informację o krzywej ugięcia w lb (funtach) oraz o

materiale z jakiego ją wykonano.

Szczytówki najlepiej przechowywać w specjalnych
tubach, gdyż są podatne na uszkodzenia mechaniczne.
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koszyczkiem lub ciężarkiem
umieszczonym przelotowo. W
takim zestawie brania nie polegają
często na samozacięciu i musimy
dobrze rejestrować je na naszej
końcówce. Niektórzy zalecają tu,
aby masa pustego koszyczka lub
ciężarka nie była mniejsza niż
wartość krzywej ugięcia stosowanej
szczytówki. W ten sposób mamy
pewność, że podczas brania,
szczytówka zasygnalizuje branie
zanim napinająca żyłkę ryba
poruszy nasz karmnik/ciężarek.

Poniżej kilka przykładów w
doborze szczytówek na wody
stojące.

Woda spokojna. Łowimy drobny
białoryb (płotki, wzdręgi, krąpie,
nieduże leszcze).

Tutaj wskazana będzie delikatna
szczytówka o krzywej ugięcia 1/2
oz, ew. 3/4 oz. Delikatne
szczytówki są zalecane szczególnie,
gdy łowimy z koszyczkiem
zanętowym, ciężarkiem, dłuższym
przyponem lub gdy łowimy np.
płocie zestawem helikopterowym.

Jeśli pojawi się wiatr i/lub prądy,
konieczne może okazać się
zastosowanie szczytówki 1 oz.

Nastawiamy się raczej na ryby
średnie (małe karpie, średnie
leszcze, liny, większe karasie). Nie
jesteśmy zainteresowani finezyjnym
łowieniem drobnych ryb.

W takiej sytuacji (szczególnie jeśli
łowimy na tzw. metodę) możemy
sobie pozwolić na szczytówkę o
krzywej ugięcia 1,5 oz.

Jeśli pojawią się niesprzyjające
warunki (prąd, podmuchy wiatru),
możemy zastosować twardszą
szczytówkę 2 oz.

Przy łowieniu ryb większych,
szczególnie przy dalekich rzutach
ciężkimi podajnikami do metody,
kiedy naszym głównym celem są
większe karpie, możemy zacząć od

szczytówki 2 oz i w razie
trudniejszych warunków zmienić ją
na szczytówkę o krzywej ugięcia
2,5 lub 3 oz.

Nie sposób wymienić tu wszystkich
kombinacji warunków, w których
będziemy stosować nasze końcówki
sygnalizacyjne.

Warto jednak dodać, że jeśli
zamierzamy łowić na większych
odległościach (+40 metrów), trzeba
zadbać, aby właściwie dobrać
zarówno szczytówkę, jak i
wędzisko. Zbyt miękka szczytówka
może nie do końca współgrać z
pracą blanku wędziska i nieco
upośledzać celność dalekich
rzutów. Samo wędzisko musi też
mieć nie tylko odpowiednią
długość, ale także stosowną akcję i
krzywą ugięcia, co umożliwi
odpowiednie jego "naładowanie"
podczas wyrzutu zestawu o danej
masie.

Szczytówki zwykle wykonane są z
włókna szklanego lub z węglowego.
Dzięki użyciu różnych materiałów
możliwe jest  jak w przypadku
blanków wędzisk  uzyskanie rożnej
akcji szczytówek. Szczytówki
szklane mają zazwyczaj akcję
wolną, zaś węglowe szybką. O akcji
szczytówek decydować może też
rozmieszczenie przelotek.

Tutaj wybór zależy od tego, na jaką
rybę głównie się nastawiamy, ale
także od preferencji samego
wędkarza. Szybka szczytówka po
wygięciu szybciej powraca do stanu
pierwotnego (szybko wygasa) i stąd
będzie preferowana przy połowie
ryb, które pobierając przynętę,
wykonują drobne i szybkie
skubnięcia. Szczytówka wolna
będzie mniej sprężysta i wyginać
się będzie na całej długości co
poprawi rejestrację wolniejszych,
ale stanowczych brań.

Prawidłowo dobrana szczytówka to dobra
sygnalizacja najczulszych nawet brań.

Jeżeli nie znamy mocy szczytówek,
można określić to trzymając je w dłoni za
końcówki. Im czulsza szczytówka, tym

mocniej będzie się uginać.

Szczytówki firmy Drennan o szybkiej
akcji, do notowania delikatnych brań, o
małych odstepach między przelotkami.

Szczytówki Drennana o akcji
progresywnej,  przelotki są w większych

odstępach.
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Niektórzy producenci oznaczają
szczytówki kolorami. Dany kolor
wskazuje na krzywą ugięcia
szczytówki.

Zwykle u europejskich producentów
zielone są najbardziej delikatne,
później żółte, zaś czerwone
mocniejsze. Napisałem "zwykle",
bowiem oznaczenia te mogą być
bardzo różne w zależności od
producenta. Czasem
najdelikatniejsze w serii są właśnie
czerwone, zaś pomarańczowe
najsztywniejsze.

Bywają zestawy, w których żółta
szczytówka jest najmocniejsza.

Angielscy producenci raczej nie
kojarzą mocy końcówek
sygnalizacyjnych z poszczególnymi
kolorami. Wiele firm oferuje
szczytówki o tym samym ugięciu w
różnych kolorach. Ma on tu jedynie
znaczenie wizualne i pomaga w
obserwacji szczytówki na
różnorodnym tle.

W wędziskach angielskich często
spotkać można szczytówki białe, ale
są one białe tylko dlatego, że służą
do łowienia o zmierzchu i są
powleczone fluorescencyjnym
lakierem. Białe szczytówki są
zwykle najmocniejsze i są one
przeznaczone do łowienia brzan,
właśnie po to, aby były widoczne po
zapadnięciu zmroku, kiedy brań tej
ryby jest najwięcej (brzany to rzeki i

agresywne brania  stąd mocna
szczytówka).

Jeśli na szczytówkach nie
znajdziemy żadnych oznaczeń,
możemy w prosty sposób przekonać
się o krzywej ugięcia wszystkich
końcówek z zestawu, chwytając ich
końce i porównując ugięcie i akcję
poszczególnych szczytówek.
Szczytówki bardziej miękkie, będą
bardziej wyginały się w dół.

Można też zamontować na wędkę
szczytówkę i po przełożeniu żyłki
przez przelotki, dowiązać na końcu
ciężarek. Jeśli pod ciężarem 2830
gramów szczytówka ugnie się o 90
stopni, można szacunkowo przyjąć,
że szczytówka ta ma krzywą ugięcia
równą 1 oz.

Ten karp złowiony został na pickera ze szczytówką ¾ oz. Delikatność szczytówki w tym wypadku nie musi wcale
oznaczać, że jest on tylko na  płoć, bo to akcja samego kija decyduje o tym jakie ryby można łowić. A ten
picker, z tą szczytówką, daje radę dwukrotnie większym rybom!
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W niedzielę umówiłem się na
ryby ze Sławkiem, który
ostatnimi czasy wstąpił do
PAA. Zapalony wędkarz,
dopiero 10 miesięcy w UK...

Bez sprzętu i samochodu trudno o
'kontynuację' pasji,  trochę więc mu w
tym pomogłem, udostępniając swój
sprzęt.

Mieliśmy łowić na jednym łowisku
komercyjnym w okolicach Windsoru, ale z
racji rozgrywanych tam zawodów wybór
padł na Finch Farm Fishery. Nigdy tam nie
byłem... Przywitał nas Lech  Polak który
jest tam bailiffem i opiekuje się tym
łowiskiem, bardzo przyjacielski człowiek.
Kupiliśmy zanętę, białe i konopie  i po
krótkiej pogawędce poszliśmy szukać
miejsca.

Finch Farm nie jest wielkim łowiskiem, są
to trzy stawy, przy czym dwa w kształcie
kanału. Na największym 'kompleksie'
mieliśmy problem ze znalezieniem sobie
miejsca, gdyż było zimno, chcieliśmy się
schronić przed mocnym wiatrem i hałasem.
Niestety, na łowisku trwały mimo niedzieli
prace remontowe - i sporo zamieszania
czyniła koparka i mała wywrotka tam
operujące.

Wylądowaliśmy w końcu obok dwóch
angielskich wędkarzy, w miejscu gdzie
było trochę spokojniej.

Po ustawieniu wszystkiego, Sławek dostał
kosz i dwa pickery, jeden zestaw to była
Metoda, drugi zaś to zwykły zestaw z
koszykiem i przyponem, ale przystosowany
pod białe robaki. Czyli koszyk z Kamasana
'black cap' 10 gram i przypon 0.13mm z
hakiem Kamasan B911 nr 18. Jako, że już
była połowa marca, zamiast małego
podajnika z Prestona, zamontowałem duży.
Rzut oka wcześniej wystarczył, aby
zobaczyć, że chociaż Anglicy nie łowili
sporo, to mieli po jednej rybie. Czyli ta
żerowała...

Ja natomiast zdecydowałem się na
pickera z zestawem do pellet
feedera. Komercja daje tę
możliwość, że można potestować
pewne rzeczy. Łowiłem drugą
wędką z zestawem wagglerowym.

Po objaśnieniu Sławkowi tajników
Metody, budowy zestawu i
sposobu jego użycia, zaczęliśmy
łowić. Szybko zrozumiał on o co
w tym wszystkim chodzi, i
pojawiły się pierwsze brania i
ryby. Dziwił się, że to wszystko
takie łatwe i proste...

Ja do pellet feedera używałem
pelletów 2 mm. Na hak
powędrował pellet 8mm pikantna
kiełbasa (Spicy Sausage) z
Sonubaitsa. Zdecydowałem się na
użycie średniego podajnika, i
okazało się to strzałem w
dziesiątkę... Po zaklipowaniu
żyłki i lokowaniu podajnika w
jednym miejscu, szybko pojawiły
się drgnięcia szczytówki, ktore
szybko przyniosły konkretne
branie. Jako pierwsza w

PELLET FEEDER I ZŁOTE RYBKI
FINCH FARM FISHERY 15.03.2015

Pellet 2 mm typu carp lub feed to podstawa miksu 50/50,
można go też używać do pellet feedera.

Sławek z małym karpiem F1.
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podbieraku wylądowała złota rybka
czyli goldfish.

W kilku łowiskach w UK zarybia
się tym gatunkiem, który jest
dalekim kuzynem karasia
pospolitego, bliższym zaś karasia
srebrzystego.

Zarzucany w to samo miejsce
zestaw okazał się bardzo skuteczny.
Po złotych rybkach w podbieraku
zaczęły lądować karpie, zazwyczaj
o wadze 0.5 1 kilograma. Sławek
mimo instrukcji i ich w miarę
dokładnego wypełniania nie łowił
wcale więcej na Metodę. Jako, że
oboje lokowaliśmy podajniki w
pobliżu trzcin po drugiej stronie
łowiska, ryby na pellet feedera
reagowały co najmniej tak samo jak

na Metodę, według mnie nawet
lepiej.

Jest to właśnie duża zaleta tego
podajnika. O ile Metoda jest
bardziej uniwersalna i znajduje
zastosowanie w większości
wypadków, to pellet feeder ma
cechy które w pewnych warunkach
dają lepsze wyniki. Przede
wszystkim jest on skuteczniejszy na
głębszych łowiskach, gdzie lepiej i
'bezpieczniej' dostarcza ładunek. Na
takim łowisku o głębokości 4
metrów, zwykły podajnik do
Metody w większości wypadków
dotrze 'rozwalony', pellet feeder
natomiast opadnie w dół, gubiąc
mało pelletów podczas opadu. Co
ważne, Metoda działa jako pułapka
którą musi być odpowiednio nabity
podajnik. Pellet feeder może być

'luźny', bo przynęta ma leżeć obok
podajnika. A krótki przypon nie
pozwoli na oddalenie się… Inną
zaletą pellet feedera jest to, że
świetnie sprawdza się przy łowieniu
blisko brzegu lub trzcin, na bardziej
stromym dnie, tzw. stoku.

Bardzo szybko znaleźliśmy ze
Sławkiem rytm, i łowiliśmy
regularnie, czego nie można,było
powiedzieć o tubylcach. Nasza
taktyka okazala się o wiele
skuteczniejsza. Jeden z Anglików
używał feedera z koszykiem do
białych. Dawało to o wiele mniej
brań,  zanęta i pellety pasowały
rybom o wiele bardziej. Drugi z
nich używał tyczki, widziałem, że
na haku miał kostkę mielonki
(okolo 8 mm). To też nie
dorównywało miksowi 50/50 i

Złote rybki były pękate i ciężkie. Czy spełniały
życzenia? To się okaże…

Jak to zwykle bywa na komercjach, Metoda i miks
50/50 łowiły fenomenalnie.

Do średniego podajnika typu
pellet feeder montuje się krótki
przypon, jak do Metody.
Wpierw wprowadza się porcję
pelletów, później wkłada
przynętę, na koniec zaś zamyka
całość porcją pelletów.

Pellety, już będąc na dnie
pęcznieją, przez co wysypują się
na zewnątrz. Skutkiem tego jest
kupka smakowitych pelletów, z
naszą przynętą pośrodku.

Pellet feeder czasami jest
skuteczniejszy od Metody, ale
trzeba wiedzieć, kiedy go
używać.
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pelletom, łowił znacznie wolniej,
mimo, iż teoretycznie, powinien być
on bardziej skuteczny od nas.

Co ciekawe pellet twardy dawał
ładniejsze ryby, pewnie zapięte.
Zamiana na miękki pellet
haczykowy 6 mm, też montowany
na gumce, dawała połowę brań
kończących się spinkami (brań była
ta sama ilość). Złowione zaś ryby
miały haczyk wbity w sam koniec
dolnej wargi. Co było tego
powodem? Może mały hak (nr 16
bodajże)? Nie wiem, ale większy
pellet z Sonubaitsa działał bez
zarzutu. Czyżby ryba była w stanie
wypluwać mniejszą przynętę? Dość
ciekawa obserwacja, wymagająca
sprawdzenia…

Znudzony trochę 'rytmiką',
zacząłem łowić wagglerem. Nęcenie
mało i często białymi robakami dało
mi brania  ale nie było łatwo je
zaciąć. Jak się okazało były to małe
płotki  około 10 cm, i troszkę
większe okonie. Skoro łowienie
pelletami po drugiej stronie dawało
małe karpie, F1 i złote rybki, to
najwidoczniej białe nie działały tak
jak powinny. Mając pellety
ekspandery, pellety haczykowe
Swim Stim z Dynamite Baitsa i
miks 50/50 zacząłem
eksperymentować z takim
nęceniem, które dałoby większe
ryby.

Nęcenie mało i często samymi
pelletami dawało rzadkie brania.

Mając różne rozmiary ekspanderów
jeden pellet 4 mm łowił... Małe
leszcze! A więc to nie było to czego
oczekiwałem. Zmiana na większy
ekspander 6 mm spowodowała, że
brań prawie nie było. Uwiesiła się
jedna pękata złota rybka... Nęcenie
większymi ilościami również nie
przyniosło zmiany. Zacząłem więc
nęcić wałkami miksu 50/50, który
Sławek stosował do Metody. Co
ciekawe ryba podeszła, choć trudno
było o brania. Zestaw
charakterystycznie lekko się
przemieszczał, co oznaczało
'buszowanie' w okolicy haczyka...
Założenie dwóch pelletów 4 mm
dopiero zmieniło sytuację. Brania
były pewniejsze, i po złowieniu F1
(hybryda karpia i karasia
pospolitego), złotej rybki, wreszcie
udało się złowić małego karpia. Tak
więc najwyraźniej pomimo zimna
ryby się 'obudziły' i karpia trzeba
było stymulować ciągłym
wprowadzaniem porcji zanęty lub
większych ilości pelletów.
Potwierdzeniem tego był kolejny
karp. Co ważne, otrzymałem
wyraźną informację, że ryba nie
każdy rodzaj przynęty traktuje
jednakowo. Ekspander 6 mm
najwyraźniej był dla niej
podejrzany. Później okazywało się,
że dwa ziarna 4 mm na haku też
dawały mniej ryb, i zmiana na
ekspander 6 mm innego typu, dała
znów ryby. Cóż, trudno im
dogodzić! Takie są uroki komercji
właśnie, wypuszczana ryba uczy się,

więc trzeba mocno kombinować,
aby zachęcić ją do brań. Bez takich
'doświadczeń', zamiast łowić, można
oglądać nieruchomy spławik,
pomimo, że ryby są...

Ogólnie sesja była bardzo owocna,
choć zmarzłem jak przysłowiowy
pies. Zakończyliśmy ją mając po
dwadzieścia parę ryb na koncie.
Myślę, że Sławek zaskoczył się tym,
jak łatwo można połowić na takich
łowiskach. Można, jak się wie jak
łowić... Sam do tego dochodziłem
dość długo, aby mieć gotową
'receptę'. Co ciekawe Metoda dała
mu o wiele więcej ryb, w tym
głównie karpie i F1, ale na zestaw z
białymi złowił dwa mniejsze liny,
co pokazuje, że ta przynęta jest
bardzo dobra na 'prosiaczka'.

Łowisko na pewno nie jest
wymagające, i dobre jest dla kogoś,
kto lubi sporo akcji i różne gatunki,
w tym bajecznie wybarwione złote
rybki lub karpie koi. Jak dla mnie
jest zbyt łatwe i nie daje takiej
satysfakcji. Jak to często bywa na
takich łowiskach, pellety i miks
50/50 to pewniaki. Trochę
rozczarowujący był rozmiar
łowionych ryb. Najwyraźniej
łowisko było niedawno  zarybione
karpiem, największa sztuka miała
zaledwie w granicach dwóch
kilogramów. Szkoda, że wielu
właścicieli łowisk decyduje sie na
robienie takich 'akwariów'. Dla
bardziej wprawionych dają one
mało emocji...

Bardzo delikatnie zapięty karp za dolną wargę. Z
jakiegoś powodu, użycie miękkich pelletów
haczykowych powodowało częste spięcia…

Jeden z linów Sławka. Prosiaczki wolały bardziej białe
robaki niż miks 50/50 i pellet na haku…
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Mam nadzieję, że ta rubryka będzie się
rozwijać wraz z każdym numerem.
Forum Spławik i Grunt ma być w
założeniu miejscem spotkań wędkarzy,

wymiany opini, doświadczeń, dla jednych to
udzielanie porad, dla innych korzystanie z nich, a
często obydwie te rzeczy… Można tu poznać

wspaniałych ludzi i przyjemnie spędzić czas…

Adres internetowy forum to:
http://splawikigrunt.pl/forum/index.php

Serdecznie zapraszam!!!

Płynie łódką po jeziorze łysy dresiarz z nowo poznaną blond ‘dziunią’ na polu namiotowym.
Nad brzegiem siedzi wędkarz. Dres myśli sobie  zaraz zabłysnę przed nową laską jaki to ja
twardy jestem i krzyczy w kierunku brzegu z szyderczym uśmiechem:
  Hej tam! A masz mydło i ręcznik?!
Wędkarz na to:
  A co, baba ci narobiła w gacie?

Zamieścił mjmaciek

Z życia forum…

Dwóch facetów wypłynęło na środek jeziora i zaczynają łowić ryby. Wyciągają
piękne sztuki jedna za drugą, ale po pewnym czasie robi się późno i jeden z nich
mówi:
 Słuchaj, musimy jutro wrócić w to miejsce, bo świetnie biorą ryby.
 Nie ma problemu, mówi drugi. Bierze kredę, i na podłodze łódki maluje kółko.
Na to jego kolega:
 Idioto, co ty robisz? Skąd wiesz, że jutro przypłyniemy tą samą łódką?

Zamieścił elvis77

Środek zimy, starszy pan wybrał się żeby połowić troszkę spod lodu. Dojechał
na miejsce rozłożył sprzęt i zaczyna wiercić przerębel, po chwili słyszy głos:
- Tu nie ma ryb!
Zdziwiony wzdrygnął się i rozejrzał dookoła, nie zobaczył nikogo, więc wrócił
do wiercenia, kiedy znowu słyszy głos:
- TU NIE MA RYB!!
Zdezorientowany patrzy w górę i mówi:
 Boże to Ty?
- Nie, tu kierownik lodowiska!

Zamieścił Marcin

Humor
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Rękodzieło

Stas1 i jego przeróbka  polegająca na sprytnym
połączeniu fotela  z koszem

Grzes77 i bardzo ciekawe koszyki własnej produkcji

Jakubwr i jego spławiki . Są to jedne z
najładniejszych wagglerów jakie można
spotkać. Piękna, precyzyjna robota!

Mjmaciek i jego przrobiony fotel wędkarski. Kilka skromnych
adaptacji i ma się do czynienia z fotelem 'de luxe'!
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Połowy forumowiczów

Mjmaciek i jego piękny jaź z
marcowej sesji.

Karaś 35 cm złowiony przez
kubatora.

Nietypowy połów Zbyszka321, jak
to określił  'koala na drzewie'.

Michał1995 i jego lin, złowiony po
'kilku latach'. Jak przyznaje to jego

ulubiona ryba…

Mateo, admin  na zdjęciu ze
szczupakiem. Jest to częsty przyłów

jego wagglerowych sesji.

ViS i jego karp z marcowej zasiadki.

Fish007 i jego wielki karp, złowiony
na Metodę! Zdjęcie nie oddaje
wielkości ryby, miała  aż 14

kilogramów!

Ścigacz1981 i jego piękny,
pełnołuski  karpik.

Jaco i wczesnowiosenny lin.

Gruba Ryba i jego wielki karp,
złowiony na Metodę podczas

krótkiej sesji.
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