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Jak wygrać wojnę ze szczupakiem? Tajemnica sukcesu
Mateusz Byś
Czwartek 13 Czerwiec 2013

Rozpoczynający się sezon dla wędkarzy spinningowych to start długo oczekiwanej
batalii o szczupaka. To wyjątkowa przygoda – metafizyczne starcie, które wymaga
strategii i zaangażowania odpowiednich sił zbrojnych. Które z nich: wahadłówkę,
twistera, czy żywca, wybrać? Radzimy, za pomocą której przynęty przechytrzyć
„esoxa” i wygrać nie tylko bitwę, ale wojnę.
więcej...

Wirówka ze sterem głębokości? – Prawda, czy fałsz?
Jarosław Szczepaniak
Sobota 05 Kwiecień 2008

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte wspominam, jako lata obfitości. Moim
ulubionym łowiskiem była rzeka Pilica. Choć po wybudowaniu Zalewu Sulejowskiego
wiele gatunków ryb zaczęło w niej bezpowrotnie zanikać. Zanikały klenie, świnki,
brzany, kiełbie, ukleje, jelce, nawet cierniki, których nigdy tu nie brakowało. Resztę
ryb skutecznie zaczęli wybijać kłusownicy, coraz częściej panoszący się nad rzeką.
więcej...

Kto smaruje, ten jedzie.
Jarosław Szczepaniak
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Sobota 05 Kwiecień 2008

Zima to doskonały czas na przegląd i zadbanie o kołowrotek, przed kolejnym
sezonem.
Jak co roku, zawsze zimą rozkładam na detale swoje wszystkie kołowrotki. Myję
części, sprawdzam stan zużycia, smaruję i ponownie składam.
więcej...

Rewolucyjna technologia
Roman Wigura
Piątek 20 Lipiec 2007

Chińczycy wynaleźli proch, ktoś musiał to zrobić wcześniej lub później, ale to co
wynaleźli Japończycy...
więcej...

Woblery
Piotr Łapiński <>
Poniedziałek 16 Kwiecień 2007

A obraź, że się na wytrawnych producentów i sam zrób woblera!
więcej...

„Potrzeba, matką…”
Jarosław Szczepaniak
Piątek 25 Listopad 2005
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Moja ulubiona przynęta, jaką była wirówka, poszła na boczny tor, gdy w Polsce
pojawiły się gumy, bodajże w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. W samą porę, bo
przecież to były lata obfitości, na Sulejowie. Kto łowi sandacze na gumy, ten wie jak
nieraz ciężko zaciąć tę rybę, a zwłaszcza na długiej żyłce lub plecionce, mając do
dyspozycji pojedynczy hak. Stąd między innymi wzięła się wyższość koguta nad
twisterem. Pamiętam, ktoś pisał, że kogut jest lepszy i skuteczniejszy, bo można go
uzbroić w kotwicę, a twistera się nie da. Bzdura! Nie dawało mi to spokoju, więc…,
obaliłem to twierdzenie. Od tamtej pory swoje gumowe przynęty zakładam na główkę
z kotwicą.
więcej...

Kleń i Jelec kontra styropianowy koreczek i konik polny
Łukasz Woroń
Wtorek 26 Lipiec 2005

Witam serdecznie. Pozwoliłem sobie opisać metodę połowu klenia i jelca, używając
konika polnego jako przynęty.
więcej...

Cykada
Łukasz Woroń
Wtorek 14 Czerwiec 2005

Cykada dobra na jelce, jazie, klenie
więcej...
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Jak wybrać muchówkę
Artur Banachowski <>
Poniedziałek 22 Listopad 2004
Moją pierwszą wędkę muchową wziąłem do ręki blisko 20 lat temu. Doświadczenia
zdobywałem na pomorskich rzekach pstrągowych, na Wiśle i na licznych jeziorach. W
międzyczasie zająłem się profesjonalnie montażem wędzisk. Miałem przyjemność
zbroić wędki dla kilku firm oraz dla licznego grona pasjonatów. Dzięki temu poznałem
bliżej wyroby kilku amerykańskich firm. Spróbuję zdobytą w ten sposób wiedzę
przekazać czytelnikom i opisać różne rodzaje wędzisk. W tym celu wdrożę nieco
sztuczny podział wędek muchowych stosowanych do połowu określonych gatunków
ryb.
więcej...

Ballada o zającu
Andrzej Jelonek <>
Wtorek 13 Styczeń 2004
Po sierści do celu - czyli: historia pewnej przynęty.
więcej...
Next » 1 2 3 4 5 6

Ostatnie wypowiedzi
Jak wygrać wojnę ze szczupakiem?
Kilka słów o „metafizycznym starciu” kolegi Bysia ze szczupakiem
Włodzimierz Wojciechowski <>
20.06.2013 10:59
„To wyjątkowa przygoda – metafizyczne starcie, które wymaga strategii i
zaangażowania odpowiednich sił zbrojnych.”
Mateusz Byś, 2013
Trzeba powiedzieć, że czytając ten artykuł kilkakrotnie nie wierzyłem własnym oczom,
że czytam, to co czytam. Ale po przeczytaniu ze smutkiem uświadomiłem sobie, że
jest to dobry przykład tego, co przeciętny polski wędkarz wie o biologii szczupaka i
jaki ma do niego stosunek.
4/9

www.fishing.pl/artykuly/warsztat-wedkarza

Rybie Oko - www.fishing.pl

Może ten stosunek najpierw. Zdumiewające jest traktowanie tej pięknej ryby jako
wroga, któremu trzeba wypowiedzieć wojnę i (w domyśle) go zniszczyć. Sądząc po
ilości ryb tego gatunku jaka pozostała w naszych wodach, można przyjąć, że ludzie
myślący jak kolega Byś stanowią znakomitą większość wśród polskich wędkarzy i tę
wojnę - w zasadzie - już wygrali. Pełne zwycięstwo! Zaledwie niedobitki wroga
chowają się po trudno dostępnych komyszach przed kolega Bysiem i jego
40-gramową wahadłówką na krótkim kiju i mocnej (!) 5 kg plecionce. Przypomina mi
kolega Byś Papuasów z Nowej Gwinei, którzy pokonanych wrogów, podobnie jak on,
zjadają.
Pisze kolega Byś, że „(...) „esox” to ryba mądra i przebiegła,(...). Hmm! Mózg
szczupaka jest wielkości fasolki i jest bardziej prymitywny niż mózg żaby. Czy kolega
Byś również żaby uważa za strasznie przebiegłe stworzenia? Rozumiem, że zabieg
robiący ze szczupaka intelektualistę-mózgowca ma na celu podniesienie rangi
intelektu kolegi Bysia, kiedy już takiego głowacza jak szczupak uda mu się
przechytrzyć...
Chciałbym zauważyć, że złowienie aktywnie żerującego na płyciźnie szczupaka jest
rzeczą najłatwiejszą na świecie i każdy, ale to każdy, może to zrobić. I nie potrzebuje
do tego wyszukanego sprzętu. Złowiłem kiedyś szczupaka na kawałek blachy
wyłamany z wieczka konserwy rybnej przymocowany do sznurka. Dosyć grubego
sznurka, bo tylko taki miałem.
Dosyć przerażający tekst kolega Byś nam tu wysmażył. Niestety, dobrze on oddaje
obskuranckie myślenie o szczupaku (i o rybach w ogóle) wśród polskich wędkarzy.
Typowy jest brak wiedzy o biologii szczupaka, antropomorfizacja jego zachowań i
przygnębiający brak jakiejkolwiek refleksji. Przecież szczupak jest już w naszych
wodach ogromną rzadkością. Etyczni wędkarze nie zabierają złowionych szczupaków
od dawna, traktując szczupaka jako gatunek zagrożony. Ta martwa ikrzyca, którą
kolega Byś dumnie prezentuje, składała ponad 2 kg ikry, co oznacza setki tysięcy
małych szczupaków, których w naszych wodach zabraknie...
Chciałbym prosić innych kolegów o nieuleganie wojennej retoryce kolegi Bysia i
potraktowanie resztek szczupaków w naszych wodach nie jak przebiegłego wroga,
którego trzeba pokonać i zjeść. Mądry człowiek, kiedyś powiedział:

„Ta piękna ryba jest zbyt wartościowa, by ją złowić tylko jeden raz. Jest ona
najpiękniejszym darem jaki jeden wędkarz może podarować innemu, a kto wie może
ta ryba, którą właśnie złowiłeś, jest takim darem dla ciebie od innego wędkarza.” Lee Wullf, 1937
Namawiam wszystkich rozumnych wędkarzy do takiego traktowania każdej złowionej
ryby. Nie tylko szczupaka... W naszym własnym, dobrze pojmowanym interesie.

do pana bysia
andrzej kret <>
17.07.2013 09:19
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po pana wwygladzie pani bys odnosze wrazenie ze wiele szczupakow wyladowalo w
pana bzuchu.wystarczy zrobic zdjecie zlowionej rybie i wypuscic z powrotem do wody.
pamiatka do konca zycia.a takpan ja zrzarl i mial wielka przyjemnosc.polscy wedkarze
/c na haku to w plecaku/.

szczupak
Maciejewski Krzysztof <maciejewski4UKRYTY@FILTRSPAMUvp.USUNpl>
11.08.2013 12:17
Proszé wyluzowac troché . To nie wédkarze sá odpowiedzialni za stan naszych wód
.To wlasciciel wody czysci je do zera .Ja uwazam ze lowienie i fotografowanie to
znécanie sié nad zwierzéciem .Oczywiscie nie popieram walenia wszystkiego w lep i
do wora .Myslé ze jezeli wédkarz wezmie z lowiska kilka szczupaków w miesiácu to
nie jest tragedia .Trzeba sobie powiedziec ze ryba ze sklepu tez musi byc zabita .

Woblery
Do Piotra Łapińskiego
Paweł Wesoły <pfkatojaUKRYTY@FILTRSPAMUwp.USUNpl>
12.01.2008 15:00
Szukam kontaktu do Piotra Łapińskiego z Lublina, najlepiej mejlowego/gg/kom
Z góry dziękuję

Kontakt
Andrzej Trembaczowski
12.01.2008 23:24
Jutro Ci podam.
Andrzej

Pesteczki
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Pesteczki
Patryk Surman <>
12.12.2007 21:02
Bardzo mnie zdziwiło że są to przynęty z pestek ale jak zobaczyłem jak one wyglądają
to po prostu trochę mnie zbiło z tropu są po prostu super sam będę próbował coś
takiego zrobić. Pozdrawiam Patryk.

Jak przetrwać zimę, gdy nie łowimy
Zima bez wędek
Maciej Ostrowski
21.11.2007 18:59

Woblery
Woblery
Maciej Ostrowski
17.11.2007 16:36
Bardzo ładny opis robienia woblerów.

Woblery
Re
Krystian Zalewski <krystian.USUNspecUKRYTY@FILTRSPAMUwp.USUNpl>
23.04.2007 17:30
Witam. Mam pytanie jakiego kleju Pan uzywa do wglejania steru i i drutu. ?
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Woblery
re
Krystian Zalewski
22.04.2007 17:58

Witam. Mam pytanie jakiego kleju Pan uzywa do wglejania steru i i drutu. ?

Nowość na rynku
Zgadzam sie z Toba......
Tomasz Torba
31.03.2007 11:26

czesc Romanie, podzielam twoje zdanie co do tych hakow lecz kiedy popatrzymy na
wszystkie produkty Gamakatsu wtedy zobaczymy co jest zgrane z ta technologia,juz
od dawna uzywamy tu w Hiszpani tej marki fakt to rewelacja rynku wedkarskiego i
nie tylko te haki ktore ty nam opisales lecz wiele innych ,moge polecic te marke
kazdemu wedkarzowi i wiem ze sie sprawdzi. Nie bede sie bardzo rozpisywal sami
zobaczcie to na stronie http://www.gamakatsu.nl/html/ .Tu w Hiszpani uzywamy tej
marki do polowu wszystkich drapieznikow lecz nie oznacza to ze niema innych
dobrych firm hakow i kotwiczek.Co do ceny to niezle kosztuja , przyklad kotwiczki
nr.0/1 6 sztuk od 6,50 do 8 euro.Pozdrawiamy wszystkich Polskich wedkarzy Tomek i
Marek....

Nowość na rynku
Czy...
Waldemar Kalita
30.03.2007 23:31
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juz pierwszego kwietnia bedzie można je kupować

nie,
Roman Wigura
02.04.2007 12:53

ale ze znajomymi i przyjaciółmi podziele się (po sztuce)

Multiplikatory i kije
Multik
Jarosław Szczepaniak
17.02.2007 19:47

Od ponad dziesięciu lat łowię multiplikatorem. To prawda, że po dłuższej przerwie
zdarzają się splątania, ale nie groźne. Mam swój sprawdzony sposób na coś takiego.
Odkręcam palcami trzy śrubki, wyciągam szpulę, zsuwam splątaną żyłkę, prostuję i
po bólu.
Jak do tej pory multiplikator stosowałem do jerków i łowienia na ciężko(na
gruntówki). Od nowego sezonu zamierzam łowić też lżejszymi przynętami.
Bardzo fajny i przydatny tekst.
Pozdrawiam. Jarek

Następna » 1 2 3
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