
Witamy i zachęcamy do zapoznania się z radami i sugestiami w polecanym 

poniżej świetnym artykule pióra Józefa Wróblewskiego zamieszczonym na 

łamach WW dla preferujących połowy metodą spławikową. 

Spławikowe manewry 

 

Lato i okres wakacyjno-urlopowy. Dla wędkarza, któremu udało się wytargować 

w firmie urlop w tym czasie, rysuje się okazja jedyna i niepowtarzalna – kilka 

lub kilkanaście dni nad wodą! O Boże, świat jest piękny! 

Wielu wędkarzy twierdzi, że lato to okres bardzo niekorzystny dla ryb i 

wędkarzy, że jeziorom grozi w tym czasie letnia przyducha, że woda zakwita, że 

jest duża presja plażowiczów i wodniaków, a ogromna ilość naturalnego 

pokarmu powoduje brak zainteresowania ryb tym, co próbują im serwować 

wędkarze. Pamiętajmy jednak, że co roku odnotowywany jest prawdziwy wysyp 

rekordowych okazów (szczególnie białej ryby), łowionych właśnie latem. Mimo 

wspomnianych trudności nasze szanse na udany połów nie są wcale małe – 

mamy bowiem czas na porządne przygotowanie, zbadanie łowiska, a przede 

wszystkim na „wstrzelenie” się w okres dobrego żerowania ryb. I to jest, jak 

sądzę, klucz do sukcesu, chociaż łowienie rekordowej ryby często okupione jest 

ciężką, wielodniową pracą. Ale jaka to przyjemność!  

 

Logistyka 

 

Bez dwóch zdań to właśnie jeziora uznać można za łowisko charakterystyczne 

dla wakacyjnego wędkowania. Jest to związane z kilkoma czynnikami, z 

których najważniejszy wynika z tego, że to tam właśnie ulokowana jest główna 

baza letniego wypoczynku – domki kempingowe, hotele, bazy turystyczne, 

centra wodniackie, plaże  

i pomosty. Gdy obok nas toczą się gorączkowe rodzinne przygotowania do 

wakacyjnego wyjazdu (zaczyna się wyciąganie z pawlacza leżaków, materacy, 

masek pływackich i rurek, trzepanie koców itd.), my tymczasem zaczynamy 

myśleć o nowym wędkarskim wyzwaniu. Takim jest bez wątpienia wyjazd w 

nieznane – jak wykazała bowiem nasza redakcyjna sonda wśród dalszych i 

bliższych znajomych wędkarzy, letni wypoczynek często organizujemy sobie 

nad kompletnie nam nieznanym jeziorem. To poważne wyzwanie dla naszych 

umiejętności, dlatego trzeba starannie w przemyślany sposób do tego się 

przygotować. Warto poczytać o łowisku, sięgając choćby po kolejne wydania 

przygotowywanego corocznie przez naszą redakcję przewodnika po polskich 

łowiskach „Eldorado”. Jest też spora baza informacyjna w Internecie. 

Znajdziemy tam podstawowe dane o łowisku, często z planem batymetrycznym 

oraz podstawowymi radami wędkujących tam przed nami wędkarzy. Jeśli 

znajdziemy telefon do gospodarza wody, warto tam zadzwonić po informacje 

związane z aktualnymi kosztami zezwoleń lub licencji. Nieocenionym źródłem 

informacji są lokalne sklepy wędkarskie – to wokół nich najczęściej toczy się 



życie lokalnych społeczności wędkarskich. Jeśli więc zależy nam na 

najnowszych wieściach znad wody, warto tam zadzwonić i zapytać, czy ryby 

biorą, jakie są najskuteczniejsze przynęty, czy można liczyć na złowienie okazu. 

Bardzo istotną kwestią jest także informacja, czy „nasze” jezioro jest dostępne z 

brzegu, czy są tam jakieś otwarte dla wszystkich pomosty, czy też, co często jest 

regułą na dużych akwenach, o poważnym wędkowaniu myśleć można jedynie z 

łodzi. Jeśli tak jest w istocie, to warto zawczasu wypytać o wynajęcie łódki i w 

miarę możliwości zarezerwować ją sobie.  

No i wreszcie echosondy, urządzenia bardzo przydatne do szybkiego 

rozpoznania łowiska. Uważni czytelnicy zwrócili zapewne uwagę na cykl 

artykułów Cezarego Karpińskiego, jaki publikujemy od jakiegoś czasu na 

naszych łamach.  

Polecamy go wszystkim wędkarzom. Tym, którzy mają echosondy, bo pomoże 

im lepiej wykorzystać ten sprzęt, a także tym, którzy tego pożytecznego gadżetu 

jeszcze nie mają, bo w tych artykułach znajdą argumenty, które na pewno ich 

przekonają do kupna.  

Warto także zawczasu zastanowić się, czy na naszym łowisku dopuszczalne jest 

wędkowanie w nocy (pamiętając, że statystyki potwierdzają, iż najwięcej 

rekordowych leszczy zostało złowionych w nocy lub o świcie). Jeśli tak, 

przygotowania do wędkowania w nocy wymagają dodatkowego sprzętu.  

 

Uzbrojenie  

 

Będę upierał się przy twierdzeniu, że największą frajdę wakacyjnemu 

wędkarzowi da zasiadka gruntowo--spławikowa i polowanie na leszcze, liny, 

płocie i karpie. Podstawowa zasada wędkarska brzmi – odpowiednią metodę 

oraz sprzęt dobieramy do charakteru akwenu, warunków na łowisku oraz 

występujących tam ryb. Tym razem jednak zapomnijmy o tym. Gdy wybieramy 

się nad akwen nieznany albo nasza wiedza ogranicza się li tylko do 

podstawowych wiadomości zaczerpniętych z Internetu lub przewodnika 

turystycznego, tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Trzeba 

zatem przygotować się w taki sposób, abyśmy mogli – w miarę potrzeb – 

wędkować wszystkimi podstawowymi metodami gruntowo-spławikowymi. Aby 

jednak nie zabierać całego naszego arsenału (zresztą, na wędkarski sprzęt w 

samochodzie pozostanie tak naprawdę niewiele miejsca), z konieczności trzeba 

dokonać wyboru. Nasza propozycja jest taka – przydatne metody to bat 

(najbardziej odpowiednie będzie wędzisko 6–8-metrowe), prosta 

odległościówka oraz metody gruntowe, w tym feeder (tu wystarczy dosłownie 

jedno wędzisko, najbardziej odpowiednia będzie mocna odległościówka 

długości 3,9–4,2 m oraz mocny kołowrotek średniej wielkości).  

Nie sposób wymienić i opisać wszystkich metod i ich wariacji, nie starczyłoby 

po prostu miejsca. Wybrałem kilka, które są na tyle łatwe do zmontowania i 



zastosowania, że nawet początkującemu wędkarzowi nie powinny sprawić 

kłopotów.  

 

Zestaw do bata do łowienia „na opad”  

 

Większość wędkarzy, przygotowując się do wędkowania w jeziorze, 

instynktownie zaczyna od badania głębokości i szukania gruntu – jak nakazuje 

zdobywane przez pokolenia doświadczenie, „grunt to grunt”. Przynęta powinna 

leżeć na dnie, pytanie tylko, ile centymetrów przyponu powinno leżeć wraz z 

nią. Warto jednak pamiętać, że latem często spotkamy się z zupełnie odmienną 

sytuacją – w wielu jeziorach ryby żerujące w pół wody lub tuż pod jej 

powierzchnią nie są wcale czymś niezwykłym. Decydują o tym zarówno 

zwyczaje takich ryb jak płoć czy wzdręga (a trzeba jednak podkreślić, że 

żerowanie w pół wody zdarza się także i innym gatunkom, choćby leszczom, o 

czym wspomnimy w dalszej części artykułu), jak i specyfika letniej wody. 

Temperatura, jak i obfitość pokarmu powodują, że ryby znajdują pożywienie w 

różnych warstwach wody. Aby jednak w takiej sytuacji skutecznie łowić ryby, 

należy zastosować odpowiedni zestaw oraz we właściwy sposób zanęcić. Ideę 

zestawu prezentujemy na rysunku – spławik musi być w miarę delikatny, o 

wyporności ok. 1–1,5 g. Gdy rozłożymy obciążenie w sposób, jaki pokazano na 

rysunku, haczyk z przynętą będzie zanurzał się płynnie i powoli. Nie możemy 

zestawu „wstawiać” z góry, koniecznie trzeba go zarzucić tzw. wachlarzem, w 

przeciwnym razie często mielibyśmy splątania. Jeśli chodzi o zanęcanie, to 

można wykorzystać tzw. luźną zanętę – zwykłe białe robaki, kastery lub 

zaparzone ziarna konopi (lub ich mieszaninę) bez dodawania sypkiej zanęty. Co 

jakiś czas wrzucamy po prostu do wody niewielkie porcje (jednak limituje nas 

odległość – gdy wędzisko jest dłuższe niż 5–6 m, sypką zanętę trzeba 

wystrzeliwać procą). Wyobraźmy to sobie: konopie i robaki wolno opadają w 

wodzie, pośród nich także haczyk z przynętą. Która płoć może się oprzeć? 



 

 

Zestaw typu „lift method”  

 

Bardzo skuteczny i prosty w wykonaniu, ulubiony zestaw wędkarzy angielskich. 

Znakomicie nadaje się do łowienia z gruntu w łowiskach, których głębokość nie 

przekracza długości wędziska odległościowego. Spławik typu waggler (ale 

może to być po prostu stosina gęsiego czy pawiego pióra) mocowany jest na 

żyłce głównej dwiema silikonowymi rurkami (zapobiegają przesuwaniu się 

spławika) w dole korpusu. Chodzi o to, aby dało się, podobnie jak w 

klasycznym wagglerze, zatopić żyłkę. Żyłka główna połączona jest z przyponem 

poprzez krętlik. Warto zaznaczyć, że spławik nie jest wyważony w klasyczny 

sposób, a zadaniem obciążenia w postaci dwóch dużych śrucin SSG (2 x 1,89 g) 

dołączonego na dowiązanym do krętlika bocznym troku (patrz rysunek) jest – 

po pierwsze – zakotwiczenie zestawu w łowisku, po drugie – zapewnienie 

możliwości wykonania odległych rzutów. Spławik jest w tym przypadku tylko 

wskaźnikiem brań. Aby uzyskać odpowiednią wrażliwość zestawu, grunt 

ustawiony jest nieznacznie większy niż rzeczywista głębokość łowiska. Po 

zarzuceniu zestawu trzeba energicznym ruchem wybrać nadmiar żyłki, by ją 



zatopić, a następnie „wyostrzyć” zestaw i odłożyć wędzisko na podpórki. Na 

spławiku widoczny jest każdy rodzaj brania. Szczególnie widowiskowe są 

brania podnoszone (stąd zresztą wzięła się nazwa tego zestawu, bo „lift” to po 

angielsku winda, ale także podniesienie, wznios). Zestaw nadaje się świetnie do 

łowienia w łowiskach linowych lub leszczowych na niezbyt głębokich i 

łagodnych spadach. Przynętą mogą być zarówno ziarna kukurydzy, czerwone 

robaki lub ich pęczek, a także małe kulki proteinowe lub pellet. 

 

 

 

Zestaw do łowienia linów w zaroślach 

 

Rajem linów, jak wiadomo, jest roślinny gąszcz, tajemne przesmyki skryte pod 

baldachimem złożonym z liści grążeli. Nie są to jednak miejsca łatwe do 

wędkowania. Nie sposób tam swobodnie wędkować metodami gruntowymi, a 

zestawy spławikowe narażone są na zaczepy i splątania. Musimy zatem 

przygotować zestaw specjalny – chociaż może w samym zestawie nie ma nic 

szczególnego, to kluczową rolę odgrywa spławik. W handlu takiego nie 

znajdziemy, trzeba dokonać adaptacji istniejących spławików. Wybieramy takie, 

które mają pękate korpusy w kształcie wrzeciona i wyporność w granicach 1–

1,5 g. Teraz wystarczy obciąć zarówno antenkę, jak i kil. Pamiętajmy, by 



pozostawić tam tyle miejsca, by dało się nawinąć ołowiany drut, którym 

wyważamy spławik. Dzięki niemu uzyskujemy spławik tzw. samogruntujący. 

Pamiętajmy przy okazji, aby żyłka była odpowiednio mocna (uwaga: nie 

stosujemy przyponu), bo holowanie lina w zaroślach to trudny test dla sprzętu. 

Montaż zestawu ilustruje rysunek. 

 

 

 

Zestaw gruntowy ze sprężyną na muliste dno  

 

Metody gruntowe należą do bardzo popularnych, dodajmy – bardzo skutecznych 

latem. Zestaw ze sprężyną to kwintesencja prostoty. Jest to przy tym sposób 

nader przydatny w warunkach, które powszechnie uznaje się za trudne do 

obłowienia. Dno pokryte warstwą mułu to najczęściej żerowiska leszczy. 

Klasyczne nęcenie kulami zanęty często zawodzi, kule po opadnięciu na dno 

zapadają się w muł. Podobnie jest z koszyczkami, jednak w takich warunkach 

znakomicie spisuje się sprężyna zanętowa. Wystarczy obciążyć ją ołowianą 

kulką z jednej tylko strony, aby uzyskać efekt mimośrodu – obciążony koniec 

pogrąża się w mule, za to drugi wystaje ponad jego powierzchnię. Zastosowanie 

stosunkowo krótkiego przyponu (5–10 cm) skraca czas reakcji na branie, a 

centralnie poprowadzona żyłka zapobiega splątaniom. 



 

 

Zwiad i rozpoznanie  

 

Rozpoznawanie nieznanej nam wody wiąże się zawsze z dreszczykiem emocji – 

każdy z nas marzy o wspaniałej, rybnej wodzie, gdzie będziemy mogli wreszcie 

nałowić się do syta. O zbieraniu informacji już wspomniałem, jednak nic nie 

zastąpi samodzielnej obserwacji łowiska. Ale obserwacja to jedno, a wyciąganie 

wniosków to drugie. Istnieją pewne reguły, według których niemal bez pudła 

znajdziemy miejsca, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo namierzenia 

konkretnych gatunków ryb. 

  

Płoć 

 

Łowiska płoci znajdują się tuż za pasem podwodnej roślinności, na głębokości 

mniej więcej 3 do 7 m, na krawędzi spadów brzegowych. Dno powinno być 

raczej twarde, płoć nie lubi mułu. W takich miejscach licznie występują 

mięczaki i małże. 

 

Leszcz 

 

Leszcze mają w jeziorze swoje stałe trasy, którymi przemieszczają się wędrując 

z jednego popasu na drugi. Najczęściej znajdziemy je na styku spadów i 

płaskiego dna, nawet na głębokości 12–14 m, najczęściej jednak nieco płycej, 

ale i tak raczej nie płycej niż 5–6 m. W takich miejscach czują się bezpiecznie. 

Na płytsze wody, na przykład na łagodne stoki wysp lub podwodnych górek, 

wypływają w zasadzie tylko w nocy. Leszcze lubią spławiać się w okolicach 

miejsc, w których żerują, dlatego warto wypatrywać tego zjawiska. Leszcze 



lubią dno muliste, bogate głównie w larwy ochotek, które stanowią podstawę 

leszczowego menu. Ale uwaga! Unikają miejsc, gdzie z mułu wydobywa się 

siarkowodór. Niezwykle ciekawym zjawiskiem jest to, że w pewnych 

specyficznych warunkach leszcze żerować będą wysoko nad dnem. Jest to 

związane z tzw. stratyfikacją letnią, kiedy to pod powierzchniową, nagrzaną 

warstwą wody znajduje się termoklina, czyli warstwa wody, w której 

temperatura spada skokowo wraz z głębokością, ale wody jeszcze stosunkowo 

ciepłej i dobrze natlenionej. Poniżej tej warstwy woda jest już znacznie 

chłodniejsza, dlatego właśnie w termoklinie leszcze znajdują najlepsze dla siebie 

warunki. W jeziorach w Polsce termoklinę obserwuje się najczęściej na 

głębokości 7–8 m.  

 

Lin, karp 

 

Lin (a także często towarzyszący mu karp) lubi przebywać w strefie 

przybrzeżnej jeziora, w płytkich, zarośniętych zatoczkach, w pobliżu trzcin. 

Ryby słyną z ostrożności. Dlatego dają się łatwiej podejść z brzegu niż z łodzi, 

bo wypłoszyć je może najmniejszy nawet hałas. Liny łowi się w łowiskach 

płytkich, czasami na głębokości mniejszej niż metr. Większe okazy zapuszczają 

się na krawędź litoralu, gdzie łowione są na głębokości do 3 m.  

 

Zmiany pogody i ich interpretacja 

 

Jeśli ktoś wykaże odrobinę spostrzegawczości, na pewno dostrzeże (i 

odpowiednio powiąże) fakt zmian w pogodzie z zachowaniem się ryb, ich 

dobrym lub złym apetytem. Nie odkryję zapewne jakiejś szczególnej wiedzy 

tajemnej, gdy powiem, że wpływ tych zmian na żerowanie ryb jest istotny 

zwłaszcza w jeziorach i zwłaszcza latem.  

Jaki z tego dla „letniego” wędkarza wniosek? Po pierwsze – obserwować i 

wyciągać wnioski, natura bowiem sama daje czytelne sygnały dotyczące tego, 

czego możemy się spodziewać w najbliższych minutach, godzinach, a nawet 

dniach.  

Co prawda prognozowanie pogody, jak wiadomo, jest bardzo złożonym i 

obarczonym sporym marginesem błędu procesem. Im jednak mniejszy obszar i 

krótszy czas, z tym większą dokładnością będziemy mogli to zrobić. Jaką 

będziemy mieli z tego korzyść? No cóż, łatwiej nam będzie przewidzieć 

zjawiska w przyrodzie (spadek lub skok ciśnienia, siłę wiatru, a także opady) 

oraz ocenić zachowanie się ryb, w związku z tym możemy sensowniej 

zaplanować miejsce i rytm nęcenia, a także pory zasiadek. Wiadomo bowiem, że 

rybom najbardziej odpowiada ustabilizowana pogoda, a najmniej skoki 

ciśnienia, powiązane najczęściej z gwałtownymi zmianami w pogodzie.  

Obserwujmy zatem to, co się wokół nas dzieje i wyciągajmy wnioski.  

 



1.Zmiana pogody słonecznej na deszczową – każdemu z nas marzy się urlop w 

słońcu (a żonie i dzieciom z pewnością bezchmurne niebo), czasami jednak 

zdarza się, że pogoda płata figla. Nadchodzące deszcze można przewidzieć. Jest 

niemal pewne, że w ciągu jednego lub dwóch dni pogoda słoneczna zmieni się 

na deszczową, gdy poranna mgła podnosi się i zmienia w obłoki, słońce o 

wschodzie ma kształt dysku i jest zabarwione na krwistoczerwono. W ciągu dnia 

można zaobserwować zwiększającą się prędkość obłoków i obniżanie pułapu 

chmur, które rozwijają się i z czasem tworzą warstwowe chmury deszczowe. W 

nocy księżyc wydaje się bardzo bliski. Żaby głośno koncertują. Pomiędzy nocą 

a dniem występuje mała różnica temperatury. Ciśnienie gwałtownie spada, a 

wiatr zmienia kierunek i przybiera na sile, jednak w pewnym momencie 

stabilizuje się zarówno kierunek, jak i siła wiatru. Wkrótce spadnie deszcz… 

 

2. Oznaki stałej niepogody – zagęszczenia obłoków mimo zbliżającego się 

wieczora wcale nie maleją. Od zasłony wysokich warstwowych chmur na 

zachodzie wieje porywisty wiatr, wzmagający się pod wieczór. Słońce zachodzi 

za różowe obłoki. Po deszczu ziemia ,,dymi”. Mimo świecącego słońca często 

zdarza się w ciągu dnia drobny deszcz. Stałą niepogodę oznacza także brak 

rankiem rosy. W tym okresie dym ściele się nisko. Zdarza się, że mimo 

bezchmurnej pogody całkowicie ustają brania, nie pomaga zmiana przynęty ani 

zanęty.  

 

3. Powrót dobrej pogody – kłębiaste obłoki przesuwają się z kierunkiem wiatru, 

który wieje przy gruncie. Noc bezwietrzna i chłodna, w lesie cieplej niż na polu. 

Po zachodzie słońca brak obłoków. Nad ranem księżyc zachodzi przy czystym 

niebie. Poranki jasne, natomiast wieczorem, po deszczu, zdarza się tęcza z 

szeroką jaskrawozieloną wstęgą. Wiatr wieje w kierunku tęczy. Jaskółki i 

jerzyki latają wysoko. Po dużych ostatnich kroplach deszczu słychać z wysoka 

śpiew skowronka.  

 

Wiatr na jeziorze 

 

Woda w jeziorze bardzo rzadko przypomina lustrzaną taflę. Tak zwana flauta 

(czyli okres bezwietrznej pogody) zdarza się wczesnym rankiem lub tuż przed 

wieczorem, co wiąże się z naturalnym rytmem dnia (przesilenie noc – poranek i 

wieczór – noc, kiedy to nawet w najbardziej wietrzne dni wiatr na chwilę 

zamiera). I choć taka tafla jest marzeniem niemal każdego wędkarza (brania 

widać jak na dłoni), to jednak paradoksem jest, że taki okres jest raczej 

kojarzony z bezrybiem. Generalnie rzecz biorąc, ryby bardziej lubią okres, kiedy 

wieje – nie powinno to jednak dziwić, kiedy weźmie się pod uwagę, że wiejący 

wiatr to dla ryb błogosławieństwo – ułatwia natlenienie, a warto pamiętać, że w 

czasie upałów w wielu jeziorach letnia przyducha jest realnym zagrożeniem. 



Czasami wiatr potrafi być tak silny, że spokojną taflę jeziora zamienia w 

miniaturę wzburzonego oceanu. W takich warunkach wędkowanie staje się 

trudne – spławiki nikną w spienionych falach, lekkich zestawów nie sposób 

zarzucić pod wiatr. Przeszkadzają podwodne prądy, znoszą spławiki, brań nie 

widać. Wielu wędkarzy ucieka z nawietrznych brzegów, szukając miejsc 

spokojnych, osłoniętych od wiatru.  

My namawiamy, aby postąpić odwrotnie – doświadczenie wielu pokoleń 

wędkarzy uczy, że brzegi, o które uderza fala przyboju, są bardzo atrakcyjne i 

bez dwóch zdań ciekawsze od brzegów zawietrznych. Wzburzona woda 

wypłukuje mnóstwo pożywienia: bytujące w dnie i brzegu larwy owadów, 

pędraki, części roślin. Pojawiają się prądy biegnące od brzegu ku środkowi 

jeziora. Takie miejsca przyciągają ryby, bo o pokarm łatwo, a woda jest 

natleniona. Można wyobrazić sobie, jak tworzą się podwodne prądy i w które 

miejsca znoszą pokarm. Pokazaliśmy to schematycznie na rysunku.  

 

 

 

 



 

 

Przygotowanie placu boju 

 

Jak mantrę można powtarzać najważniejszą prawdę o letnim łowieniu – 

podstawą sukcesów jest długotrwałe nęcenie! Szczególnie wtedy, gdy marzą 

nam się ryby większe niż przysłowiowe płotki dla kota. Zasada ta dotyczy 

praktycznie wszystkich ryb, jakie chcielibyśmy łowić, także płoci czy krąpi – 

długotrwałe nęcenie to sposób na zwabienie ryb i niejako przywiązanie ich do 

naszego łowiska. Pamiętajmy – w lecie ten warunek jest po stokroć ważniejszy 

od składu zanęty czy zastosowania drogich komponentów. Kolejne już 

pokolenia wytrawnych łowców białej ryby z powodzeniem stosuje w praktyce 

sposoby naszych dziadów, a streszczają się one w kilku podstawowych 

zasadach:  

– najprostszą zanętę na leszcza można uzyskać gotując 2–3 litry makaronu 

(kolanka lub wstążki); 

– słodka kukurydza (z puszki) jest zanętą o charakterze uniwersalnym, wabi 

zarówno leszcze, jak i płocie, a także liny oraz karpie; 

– znakomita jest, zwłaszcza w łowiskach z dominacją płoci, parzona pszenica 

lub pęczak; w wielu jeziorach to dominująca zanęta (i przynęta jednocześnie), 

warto się upewnić, czy tak jest w istocie, bowiem w tej sytuacji próby zwabienia 

inną zanętą są skazane na niepowodzenie;  

– na leszcze i liny dodatek czerwonych robaków jest w zasadzie nieodzowny 

(mogą być w całości, można je także posiekać); 

– bardziej złożoną zanętę można uzyskać łącząc wszystkie te elementy w jedną 

całość, dobrze jest dodać także płatków owsianych;  

– płocie i liny nie wymagają dużych ilości zanęty, wystarczy, że łowisko będzie 

zanęcane regularnie porcją o objętości od pół do jednego litra, a w czasie 

łowienia nęcimy łowisko śladową ilością zanęty; 



– nęcenie leszczy, a także karpi wymaga większej ilości zanęty – w jeziorach z 

dużą populacją tych gatunków musimy być przygotowani na porcje o objętości 

rzędu kilku, a nawet kilkunastu litrów mieszanki w czasie jednego zanęcenia;  

– atraktory i zapachy należy dozować bardzo roztropnie, najlepiej stosować te 

sprawdzone – na leszcza: piernik, melasa, kolendra, a także czosnek, na płoć: 

nostrzyk, kozieradka, anyż, koper, konopie, na karpie: goździk, cynamon, miód, 

na lina: karmel, miód, wanilia, kolendra, szafran.  

Co na haczyk?  

Gdy zanęciliśmy nasze łowisko jak Pan Bóg przykazał i siedząc nad wędkami w 

trzcinach z drżeniem serca obserwujemy sznury bąbelków zbliżające się do 

naszej zanęty, żeby przypadkiem nie przyszło nam do głowy założenie na 

haczyk białych robaków!  

Nawet nie chodzi o to, czy coś złowimy (bo pewnie coś tam weźmie), ale 

pamiętajmy – duże ryby zwabione podawanymi przez nas kąskami chętniej 

skuszą się na solidną, dużą przynętę, która w tym przypadku selekcjonuje 

wielkość ryb. Tak więc podstawową przynętą na duże ryby będzie kukurydza z 

puszki oraz czerwone robaki, czasami także kanapki z nich złożone. Ponadto 

skuteczna będzie wspomniana już parzona pszenica, a także gotowany makaron 

– kolanka lub wstążki. Istotne jest i to, że przynęty te nie wymagają 

szczególnych zabiegów, bo do bardziej pracochłonnych przygotowań należy 

gotowanie makaronu lub zaparzanie ziaren, a to nawet w warunkach polowych 

nie jest szczególnie trudne – wystarczy gazowa kuchenka i ewentualnie termos. 

Wszystkie te przynęty, które wymagają gotowania lub zaparzania, bardzo łatwo 

można zaprawić różnymi naturalnymi zapachami i atraktorami, np. miodem, 

wanilią, kolendrą, czosnkiem.  

 

Józef Wróblewski 
 


