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Wstyd ?
Hilary Jałoszyński
Środa 11 Kwiecień 2007 18:05:22
O ile podzielam opinię Kol. Krzysztofa, co do poprawności językowej relacji autora, to
nie podzielam jego zastrzeżeń odnośnie okresu połowu okoni. Bo przecież autor
nigdzie nie pisze, że wybrał sie na szczupaki. Wręcz pisze, że złowiwszy 70 cm
szczupaka będącego pod ochroną, wypuścił go zgodnie z regułami. A że zmienił
przynętę na większą... wolno mu. Ja też, jak chciałem złowić naprawdę dużego
okonia, to też zakładałem 15 - 20 cm wahadłówki, bo na mniejsze rzucały się stadami
same małe. A, że wziął mu szczupak, jakiego jeszcze nie widział i porwał zestaw, to
szczęście szczupaka i nieszczęście łowcy, że przed wypuszczeniem nie mógł go nawet
zmierzyć i pogłaskać i dać buzi. Mnie się też raz zdarzyło, że na spławikówkę z
robakiem wziął mój największy, jakiego widziałem pstrąg i z żalem musiałem go
wypuścić ze względu na okres ochronny, który jak na złość kończył sie za dwa dni.
Więc nie dołujcie nieszczęściarza, bo nie dość, że go szczupak (a może krokodyl)
skąpał, to jeszcze dostał opieprz. Ale noty nie zwiększyłbym, bo staram sie być
purystą językowym. Pozdrawiam obu:"Mokrego" i "Inkwizytora". HJ
Lista artykułów, zdjęć, plików, linków ... itd. powiązanych z tą pozycją

Dodaj wypowied

Powiązane z
Szczupak gigant
Mateusz Michalczyk
Niedziela 08 Kwiecień 2007

05.04.2007r było zimno a ja wybrałem sie na ryby "Zbiornik Goczałkowicki"
więcej...
No to ładnie
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Krzysztof Komoszka
11.04.2007 16:45

Okres ochronny na większość drapieżników, a kolega zasuwa ze spinningiem z ciężką
gumą po Goczałkowicach. Zębate kaleczy i jeszcze się tym publicznie chwali. Wstyd,
wstyd, wstyd...
Treść też mierna. Błędy, stylistyka, literówki Początkujący wędkarz i portalowicz
powienien szczególnie uważać na to, co i kiedy łowi i co publikuje. Już widzę gromy
jakie się zaraz posypią.
Wstyd, wstyd, wstyd...

Jaki wstyd, jaki wstyd?
Tomasz Płonka
11.04.2007 21:27
Wsydzić to się powinni paprochowcy męczący małe ryby.Normalny okoń, na normalnej
wodzie, bierze na gumy 5-7cm. To paprochy wypaczają łowienie okoni. Człowiek łowił
normalnie, co to jest główka 10g - ja na takie łowię na 1,5m wodzie z opadu. Dał człek
normalną przynętę na normalne ryby, a ciebie to szokuje. Paprocha by szczupak zjadł i
odpłynął z hakiem w podniebieniu i żyłką między zębami. Wiesz jakie to straszne
uczucie, jak ci ość w gardle utknie albo coś ci się w zębach zatrzyma a nie ma pod ręką
zapałki, żeby wykałaczkę zrobić?!

Jak nie w jedną to w drugą stronę
Krzysztof Komoszka
12.04.2007 08:13

Tomek, a co ty masz do paprochowców? Łowienie jak każde inne. Fakt, że czasem
trudno przebić sie przez drobnicę, ale często jest to jedyna skuteczna metoda. Piszesz o
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łowieniu na 10g główki. Ja też na takie łowię i co z tego. Problem nie w tym jaką
przynętą łowisz ale kiedy! Kurcze jak jest okres ochronny dajmy na to na sandacze, to
czy wypływasz łódką na zalew i walisz o dno gumami w poszukiwaniu okoni? Nie
oszukujmy sami siebie. Nie o normalne łowienie tu chodzi, w otwartym sezonie. Gość
łowił u progu sezonu, na przynęty no cóz kontrowersyjne. W takim przypadku zawsze
można domniemywać, że nie do końca o okonie chodziło. Tu stoję przy swoim i
podtrzymuję, że nawet jesli gość rzeczywiście pojechał okonie łapać, to powinien mieć
na rozwadze to, że przyłowi inne ryby będące aktualnie pod ochroną. Powinien tak
dobierac metodę połowu i przynęty by ryb chronionych nie łowić nawet ptrzypadkowo. O
taką ETYKĘ wędkarską mi chodzi.

Kontrowersyjne przynęty?
Tomasz Płonka
12.04.2007 10:00
Tłumaczyłem ci że 5-7cm guma nie jest kontrowersyjna na okonie, to normalna przynęta.
Nie jest nieetyczne łowić na taką gumę okonie, jest to wreszcie normalne łowienie. Nie
zwiększa się przez to specjalnie możliwości złowienia szczupaka, bo jak szczupak głodny
to zażre wszystko, paprocha który wolno płynie, łyknie głęboko. Kolega postępował jak
najbardziej zgodnie z prawem. Prawdą jest, że etyczny wędkarz nie łowi żadnych ryb,
nawet nieobjętych okresem ochronnym, w czasie tarła. Jednak z uwagi na wczesną
wiosnę i łagodną zimę, szczupłe są dawno po tarle, nie wiem jak okonie w zaporówkach.
Pewnie też się wytarły. Jeżeli kolega łowił okonie wypchane ikrą tuż przez albo w czasie
tarła, to fuj, niaładnie, ale jesli było już po tarle to jest wporzo.
A z pływaniem łodzią po zaporówkach nie mam problemu, bo mimo że nie było zakazu
nigdy nie pływałem przed 1 czerwca. Bo po co? Okonie wiosną łowi się z brzegu.

Kontrowersyjne czy nie
Krzysztof Komoszka
13.04.2007 07:50

ale chyba zgodzisz sie Tomek, że powinno się unikać takich sytuacji - ja unikam. Że guma
5-7 cm to "normalna" przynęta na okonie wiem, bo sam łowiłem i łowię okonie nawet na
trzy calowe predatory. Nie wtym jednak rzecz. Łowienie na paprochy wymyślili ścigacze na
zawodach co by nałowić na maksa ryb niezależnie od wielkości. Wypaczenie - możliwe.
"...z uwagi na wczesną wiosnę i łagodną zimę, szczupłe są dawno po tarle, nie wiem jak
okonie w zaporówkach. Pewnie też się wytarły." - a co to zmienia nic okres ochronny trwa,
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a jeśli tak jest, to powinno się unikać prowokowania ryb będących pod ochroną. To trochę
tak jak na sanowym specu, na Sanie wogóle. Czy przy założeniu, że wszystkie ryby
wypuszczasz łowiąc dajmy na to we wrześniu stosujesz przynęty prowokujące pstrągi,
czyu łowisz tylko lipienie. Czy warunki łowiska specjalnego prowokują cię do łowienia
wszystkich dostępnych ryb w akwenie? To trochę tak jak tłumaczenie łowiącego sandacze
w zimowisku sumów - ja łowię sandacze, jestem w porządku - wolno mi. Jak zatnę za
ogon suma, to mam niezłą jazdę ale to nie moja wina, sam sie nadział - tak?

Unikanie
Tomasz Płonka
13.04.2007 09:57
Krzysiek. Unikanie takich sytuacji to oznacza nie łowienie w ogóle. Bo selekcję można
oczywiście robić, ale w ograniczonym zakresie. Raczej przez uzycie przynęty dużej
unikniemy brań drobnicy, niż przez uzycie przynęty małej unikneliśmy brań średnich czy
dużych ryb, może poza okazami którym się energetycznie nie opłaca gonić drobnicy.
Tak więc użycie 3cm paprocha zamiast o 2 cm większej gumy kompletnie nic nie zmienia,
jesli chodzi o potencjalne branie szupaka. Szczupły walnie raczej we wszystko, co mu koło
nosa wolno przeleci.
Moje zdanie znasz, ja nawet na okonie zaczynam jeździć od maja, po tarle (jesli w ogóle
jadę na okonie zamiast boleni, kleni czy jazi ). I wcale nie tylko z pobudek etycznych,
tylko wędkarskich. Po tarle lepiej biorą, o wiele lepiej.

To się akurat zgadza.

Krzysztof Komoszka

13.04.2007 11:02

Sam miałem przypadki złowienia dużych szczupaków na wirówki nr 1. Miałem też szczupłe
na paprochy - małe bo małe ale były. Jednak nigdy w okresie ochronnym, bo unikałem
owienia w miejscach szczupakowych i na szczupakowe przynęty. Takie ograniczenia ze
strony łowiących chyba są możliwe? Z drugiej strony wiem, że nie można nikogo ograniczać
w ramach obowiązującego prawa i przepisów. Ale od odrobiny przemyśleń nie można chyba
zwalniać wszystkich bez względu na to czy przepisy są takie czy inne.
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Wstyd ?
Hilary Jałoszyński
11.04.2007 18:05
O ile podzielam opinię Kol. Krzysztofa, co do poprawności językowej relacji autora, to
nie podzielam jego zastrzeżeń odnośnie okresu połowu okoni. Bo przecież autor nigdzie
nie pisze, że wybrał sie na szczupaki. Wręcz pisze, że złowiwszy 70 cm szczupaka
będącego pod ochroną, wypuścił go zgodnie z regułami. A że zmienił przynętę na
większą... wolno mu. Ja też, jak chciałem złowić naprawdę dużego okonia, to też
zakładałem 15 - 20 cm wahadłówki, bo na mniejsze rzucały się stadami same małe. A,
że wziął mu szczupak, jakiego jeszcze nie widział i porwał zestaw, to szczęście
szczupaka i nieszczęście łowcy, że przed wypuszczeniem nie mógł go nawet zmierzyć i
pogłaskać i dać buzi. Mnie się też raz zdarzyło, że na spławikówkę z robakiem wziął
mój największy, jakiego widziałem pstrąg i z żalem musiałem go wypuścić ze względu
na okres ochronny, który jak na złość kończył sie za dwa dni. Więc nie dołujcie
nieszczęściarza, bo nie dość, że go szczupak (a może krokodyl) skąpał, to jeszcze
dostał opieprz. Ale noty nie zwiększyłbym, bo staram sie być purystą językowym.
Pozdrawiam obu:"Mokrego" i "Inkwizytora". HJ

A gdzie ETYKA?!
Krzysztof Komoszka
11.04.2007 18:47

Hilary coś mi tu nie pasi i nie o inkwizycję chodzi
.
Primo: Łowiąc okonie, dajmy na to w okresie ochronnym innych ryb nie powinno się
stosować przynęt, które mogą sprowokować inne drapieżniki. Gdyby wziął na paprocha
to co innego - przypadek, fuks. Ale to...? Jakiś niesmak pozostaoje.
Secundo: Od kiedy, to można łowić na "robala" na wodach górskich? No oczywiście
domyślam się, że wszystko działo się poza odcinkiem "górskim", lub na "tajnej" rzece
ale warto o tym wspomnieć
Na RO wiele było już dyskusji wywołanych podobnymi opisami, niektóre skończyły się
interwencją w kole, niektóre interwencją na policji. Osobiście jakoś nie wierzę w czysto
przypadkowe przyłowienie tych szczupaków. Sa tacy, co to już ich korci, przecież
szczupak już się wytarł - mówią.... Trudno - niewierny Tomasz ze mnie.

A gdzie prawo?
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Hilary Jałoszyński
11.04.2007 21:03
Można gadać o etyce i gada się o etyce, o ile pamiętam, od ponad stu lat. I będzie się
gadać drugie sto. I co z tego? Ja kładę prawo na stół i pytam: wolno było w tym czasie
łowić okonie? Wolno. Są ograniczenia w stosowaniu przynęt? Są. Dotyczą ich wielkości?
Nie dotyczą. No to czego? Nie bądź Policmajstrem. Nie rób lustracji na kaczą modłę. Jak
będziemy kanonikami, to będziemy zaczynać od kwestii wiary. Jak na razie nie jestem i
wiara nie ma tu znaczenia. Jest prawo i koniec, kropka. Opierając sie tylko na opisie
zdarzenia prawa nie przekroczono. A podejrzenia? Nie znając mnie, ani miejsca
zdarzenia z "moim" pstrągiem już zastrzegasz i uprzedzasz mnie, że na "górskich" na
robaka nie wolno. Łowię ryby ponad 70 lat, w Polsce i zagranicą (wprawdzie z
przerwami), w różnych stanach i ograniczeniach prawnych i mółbym pokazać Ci
dziesiątki wód prawnie nizinnych", gdzie trafiają się taaakie pstrągi, że hej. Czasem, jak
złowię - zabieram. Częściej wypuszczam, bo nie mam "Kaśki" do sprawiania ryb, a sam
jestem za leniwy. Ale prawa, aktualnego prawa nigdy świadomie nie przekraczam. I
myślę, że to jest podstawą etyki. Resztę wymyślili Ci, którzy chcą być lepsi. Dixi. Hiljot

Lex malla, lex nulla
Krzysztof Komoszka
13.04.2007 08:25

Trudno się z tym nie zgodzić - przyznasz chyba. Kto wymyśla i tworzy prawo? W imię
czego? Na jakiej podstawie? Czy tworzący prawo opiera się na położeniu ciał niebieskich,
czy na etyce? Zastanów się które z przepisów wędkarskich stosujemy na codzień? Na
pewno respektujemy wymiary i okresy ochronne - a reszta?
Co do Lustracji - to absurd, mydlenie oczu. Ja na pewno nie mam zamiaru nikogo
lustrować i nie chcę by ktokolwiek lustrował mnie. Nie chodzi o to, że mam coś do
ukrycia. Są sprawy, które z racj swojej zaszłości dawno powinny być odstawione na
boczny tor. Tak daleko od bocznicy by do nich nie wracać.
Piszesz:
" A podejrzenia? Nie znając mnie, ani miejsca zdarzenia z "moim" pstrągiem już
zastrzegasz i uprzedzasz mnie, że na "górskich" na robaka nie wolno." - mam nadzieję,
że przeczytałeś, to co napisałem dalej: "No oczywiście domyślam się, że wszystko działo
się poza odcinkiem "górskim", lub na "tajnej" rzece ale warto o tym wspomnieć" Czy to
oskarzenia? Nie. Powiem wiecej chylę czoła, bo nie jeden by dał w łeb tej rybie.
Piszesz też:
"Ale prawa, aktualnego prawa nigdy świadomie nie przekraczam. I myślę, że to jest
podstawą etyki. Resztę wymyślili Ci, którzy chcą być lepsi." Ja to wiem Hilary i nie mam
zamiaru cię oskarzać o nieetyczne postępowanie, a tym bardziej o postępowanie wbrew
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prawu - bo na jakiej podstawie? Swoją drogą czy nie warto być lepszym? Warto - zawsze
i wszędzie. Nie jestem bez skazy i swoje grzechy wędkarskie mam również. Do pewnych
spraw dochodzi się z wiekiem, nie wszystko wypija sie z mlekiem matki czy wynosi się sie
z domu. Jednak pewne podstawy trzeba mieć. Jeszcze raz ukłony.

Patere legem, quam ipse tuleris.
Hilary Jałoszyński
13.04.2007 09:03
Tą sentencją mógłbym odeprzeć Twój tytułowy cytat, ale wdając się w dyskusję na temat,
o którym pisze się od wielu, wielu lat, ze skutkiem widocznym nad wodą i w wodzie,
moglibyśmy ją doprowadzić do sporu "ile diabłów może zmieścić się na ostrzu szpilki?"
Dlatego nie negując chęciom wielu Kolegów wzniesienia sie na wyżyny moralne w kwestii
zachowń nad wodą, życzyłbym sobie i innym przede wszystkim przestrzegania prawa i
przepisów z tego prawa wynikajacych. I dopiero z tego poziomu, ci co chcą mogą (ale nie
muszą) wspinać się na moralne wyżyny uprawiania naszego hobby. I przepraszam - ale
dalszą dyskusję na ten temat pozostawiam znakomitej parze dyskutantów J.K. i T.P
Hiljot

Co racja to racja
Krzysztof Komoszka
13.04.2007 10:34

Mam nadzieję, że ta wymiana zdań nie przyczyniła się do powstania jakichś antypatii
miedzy nami. Swoją drogą przepisy to tylko przepisy liczy się podejście do nich i
interpretacja. Nadinterpretacją niech zajmą się wymienieni.

Dyskusja

Hilary Jałoszyński

13.04.2007 13:57
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Absolutnie nie! Ja zawsze, dyskutując, noszę nad sobą palmę pokoju, hołdując staremu
powiedzonku: "Lepsza słomiana zgoda niż złota wojna", a zresztą, o co kopie kruszyć?
Serdecznie pozdrawiam - Hiljot
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